
1Pesquisa desenvolvida com recursos do CNPq 
2Professor Associado, UFC, (85) 8766-8743, thales@ufc.br; 
3Professor Associado, UPV; 
4 Mestranda, PPGE/UFC; 
5Doutoranda, UPV; 
6Graduanda, UECE; 

UTILIZAÇÃO DA TERMOGRAFIA NA DETECÇÃO DO ESTRESSE HÍDRICO1 

 

T. V. de ARAÚJO VIANA2; J. MANZANO JUAREZ3; P. FREITAS ALCÂNTARA4; M. A. 

MARTÍNEZ GIMENO5; S. FAÇANHA VIANA6 

 

RESUMO: A temperatura média da copa, obtida a partir de imagens infravermelhas, é uma 

característica fisiológica que pode ser usada para a monitorização do estado hídrico da planta. 

E, para avaliar a eficiência das imagens infravermelhas como indicador de estresse hídrico, 

cultivou-se morango (Fragaria anamassa Duch.) em Valencia, na Espanha, sob ambiente 

protegido. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, sendo as parcelas 

constituídas por cinco lâminas de irrigação (L1: 25%; L2: 50%; L3: 75%; L4: 100% e L5: 

125% da ETc), com quatro repetições, totalizando 20 unidades experimentais. A temperatura 

da copa (tc) foi medida ao meio-dia a partir de uma câmera térmica infravermelha TH9100 

WR. Em seguida, as imagens foram processadas com o software NS9205 Viewer program. 

Como referência de estresse na planta utilizou-se o potencial hídrico foliar que foi medido por 

meio de uma câmara de pressão, tipo Scholander, modelo 600. A correlação temperatura da 

copa menos temperatura do ar versus potencial hídrico foliar (Tc - Ta x ᵠs), sob linearidade, 

foi aceitável. É admissível a utilização da temperatura média da copa, obtida a partir de 

imagens infravermelhas, como indicador de estresse hídrico. 

PALAVRAS-CHAVE: Fragaria anamassa Duch; potencial hídrico foliar; mediterrâneo.   

 

 

THERMOGRAPHY USE IN THE DETECTION OF WATER STRESS 

 

SUMMARY: The average temperature of the canopy obtained from infrared images, is a 

physiological feature that can be used for monitoring the water status of the plant. To assess 

the effectiveness of infrared images as water stress indicator cultured strawberry (Fragaria 

anamassa Duch.) In Valencia, Spain, under protected environment. The experimental design 

was in randomized blocks, with the plots consisting of five irrigation levels (L1: 25%, L2: 

50%; L3: 75%; L4: 100% and L5: 125% of ETc) with four repetitions, totaling 20 

experimental units. The temperature of the room (tc) was measured at midday from an 
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infrared thermal camera TH9100 WR. Then, the images were processed with NS9205 Viewer 

software program. How stress in the reference plant used the leaf water potential was 

measured by a pressure chamber, Scholander type, model 600. The correlation of the canopy 

temperature less air temperature versus leaf water potential (Tc - Ta x ᵠs) under linearity was 

acceptable. Is appropriate use the average temperature of the canopy obtained from infrared 

images, as water stress indicator. 

KEYWORDS: Fragaria anamassa Duch; leaf water potential; Mediterranean. 

 

 

INTRODUÇÃO: A estimativa do consumo de água de uma cultura é necessária para o 

monitoramento de suas necessidades hídricas durante seu ciclo. A quantificação adequada da 

lâmina de irrigação aplicada é importante para evitar tanto o excesso quanto o déficit hídrico, 

os quais são prejudiciais ao crescimento, às trocas gasosas e a produtividade das plantas. Um 

uso eficiente da água faz-se mister, principalmente, porque as perspectivas para o futuro 

próximo apontam que a demanda de água pela irrigação irá continuar a aumentar, o que 

conduzirá a uma escassez de recursos hídricos em muitas regiões do mundo (e Fereres 

Gonzalez-Dugo, 2009).  

Portanto, faz-se importante testar novas metodologias, mais adequadas as novas 

gerações de irrigantes, que possam possibilitar a identificação de condições inadequadas as 

plantas. Uma destas técnicas relaciona a diferença entre a temperatura média da copa, obtida a 

partir de imagens infravermelhas de câmeras térmicas, e a do ar com a condição de conforto 

hídrico pela planta, Ballester et al. (2013). Plantas sob déficit hídrico do solo, muitas vezes 

fecham os estômatos reduzindo assim a transpiração e aumentando a temperatura da folha 

(García-Tejero et al, 2011). 

A medologia de deteecção de estresse hídrico a partir de imagens infravermelhas pode 

ser usada remotamente e permite a medição de grandes áreas quando a imagem térmica é 

empregada, podendo ser utilizada também a partir de drones (Zarco-Tejada et al., 2012).  

E, há um grande desafio aos produtores e pesquisadores para o plantio do morangueiro 

em regiões com baixa pluviosidade. Sob essas condições, a irrigação torna-se uma prática 

indispensável para o alcance de níveis satisfatórios de produtividade e qualidade dos frutos. 

Dessa forma, faz-se necessário estudo de estratégias de manejo de irrigação em solo com 

insumo orgânico para o desenvolvimento e a produção do morangueiro em regiões com baixa 

pluviometria. 
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Portanto, o objetivo da pesquisa foi avaliar a eficiência do uso de imagens 

infravermelhas como indicador de estresse hídrico. Para isso cultivou-se morango (Fragaria 

anamassa Duch.) em Valencia, na Espanha, sob ambiente protegido. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Os trabalhos experimentais foram realizados de fevereiro a 

junho de 2015. Com o objetivo de avaliar a eficiência de imagens infravermelhas, obtidas 

com câmeras térmicas, como indicador de estresse hídrico cultivou-se morango (Fragaria 

anamassa Duch.), em vasos sob ambiente protegido, em Valencia (39° 28′ 12″ N, 

0° 22′ 36″ W), na Espanha. 

O ambiente protegido, tipo estufa, possuía sistemas de controle de temperatura, com 

refrigeradores e aquecedores, de irrigação e de fertirrigação. Dispunha ainda de sistemas de 

monitoramento de umidade, da velocidade do vento e do brilho solar. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, sendo as parcelas 

constituídas por cinco lâminas de irrigação (L1: 25%; L2: 50%; L3: 75%; L4: 100% e L5: 

125%) quantificadas a partir da evapotranspiração da cultura, (ETc = kc x ETo), com quatro 

repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Cada unidade foi formada por 4 vasos de 5 

litros de capacidade volumétrica, contendo 1 planta em cada, totalizando 80 plantas. Os vasos 

foram preenchidos com o substrato comercial Hortico, fibra de coco, recomendado para o 

cultivo de morango na Espanha. A evapotranspiração de referência foi calculada pelo método 

de Penman-Monteith. 

Inicialmente o substrato dos vasos foi levado à condição de umidade na capacidade 

campo. Após o transplantio e até os 15 dias após o transplantio (DAT), todas as plantas 

receberam uma lâmina equivalente a 100% da evapotranspiração de cultivo. Após este 

periodo, iniciaram-se os tratamentos que perduraram até os 100 DAT. As adubações foram 

realizadas via fertirrigação, segundo identicas para todas as plantas. Do mesmo modo, o 

controle fitossanitário. 

Aos 25, 45, 65 e 85 DAT observaram-se as seguintes variáveis: temperatura do dossel 

(da copa, Tc); potencial hídrico foliar; condutividade elétrica do substrato, CE; e temperatura 

da água no substrato, em oC.   

A temperatura da copa foi medida ao meio-dia a partir de uma câmera térmica 

infravermelha TH9100 WR (NEC Avio Infrared Technologies Co., Ltd., Tokio, Japão), que 

apresentava uma precisão de ± 2% de leitura. As fotos foram realizadas sobre a planta, com o 

auxílio de uma escada, com a visualização total da copa. Em seguida, as imagens foram 

processadas com o software NS9205 Viewer program. Para a análise de dados em geral, a 
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temperatura da copa foi obtida a partir da temperatura média de todas as folhas, por planta, 

integradas na imagem. 

O potencial hídrico foliar foi também medido ao meio-dia solar com um 

câmara de pressão (Modelo 600 Pressão Câmara, PMS Instrument 

Company, Albany, EUA).  As folhas escolhidas para medição, em um total de duas por 

planta, foram cobertas por papel alumínio, pelo menos uma hora antes das medições. 

 A condutividade elétrica e a temperatura da água no substrato (0 a 50o C) foram 

medidas por meio do sensor Wet, com precisão de ± 3%. Ambos os sensores são fabricados 

pela Delta-T Devices Ltd, Reino Unido. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo software ASSISTAT 7.6 

BETA, sendo que as médias foram comparadas pelo teste F. Na análise de regressão, as 

equações de regressão que melhor se ajustarem aos dados foram escolhidas com base na 

significância dos coeficientes de regressão ao nível de significância de 1% (**) e 5% (*) pelo 

teste F, e no maior coeficiente de determinação (R2). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados da ANVA para as variáveis potencial 

hídrico e temperatura da copa apresentaram diferenças significativas a 5%, pelo teste F. 

Quando se observa a figura 1, nota-se que em todos os períodos de observação há uma 

tendência de redução do potencial hídrico foliar do tratamento T5 até o T1. É fato que para 

possibilitar um gradiente de pressão favorável a absorção de água, a planta reduz o seu 

potencial hídrico foliar na medida em que há uma redução do potencial mátrico do solo, em 

função da redução da umidade no mesmo. Condições similares também foram observadas por 

González-Dugo et al. (2012) e Ballester et al. (2013).  

Pode-se ainda inferir que o potencial hídrico apresentou uma tendência de redução com 

o passar do tempo, em todos os tratamentos, provavelmente como estratégia da cultura pela 

ampliação da demanda hídrica em função do aumento dos drenos produtivos. Ressalta-se que 

a ultima medida foi realizada sob condições de plena produção da cultura aos 85 DAT. 

Deduções próximas tiveram Oguntunde et al. (2007) e Villalobos et al. (2009). 

Visando-se analisar a eficiência da metodologia com respeito a caracterização do 

estresse hídrico relacionou-se, a partir das médias obtidas durante as 4 datas de observação,  

os valores do potencial hídrico foliar e da diferença entre a temperatura da copa e a do ar (Tc - 

Ta) nas diferentes condições tomadas, conforme representação da figura 2. 
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Figura 1. Variação do potencial hídrico foliar (mPa) em função da lâmina aplicada 

(correspondente ao % da ETc) aos 25, 45, 65 e 85 DAT. 

 

 

Figura 2. Relação entre o potencial hídrico foliar e a diferença entre a temperatura da copa e a 

do ar (Tc - Ta). 

 

A correlação apresentou R2 de 0,72, sob linearidade, podendo-se qualificá-la como 

aceitável. Valores negativos de Tc - Ta tenderam a se correlacionar com os valores do 

potencial hídrico foliar mais próximo de zero. Já os valores positivos de Tc -Ta tenderam a se 

correlacionar com valores mais negativos do potencial hídrico foliar. Isto infere que sob 

condições de ideais de umidade no solo, a planta transpira mais reduzindo mais 
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acentuadamente a sua temperatura e não há necessidade por parte da mesma de induzir uma 

maior redução do seu potencial hídrico, pois a água está mais facilmente assimilável não 

necessitando de um maior gasto de energia para a sua absorção. Comentário este próximo ao 

realizado por Fernández et al .(2008). 

 

CONCLUSÕES: É admissível a utilização da temperatura média da copa, obtida a partir de 

imagens infravermelhas, como indicador de estresse hídrico. 
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