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RESUMO: As plantas sob déficit hídrico do solo tendem a fechar os estômatos reduzindo 

assim a transpiração e aumentando a temperatura foliar. Já sob condições ideais de umidade a 

transpiração é efetiva, o que deve proporcionar uma acentuada redução da temperatuar foliar. Visando-

se avaliar o efeito da umidade do solo na temperatura foliar do morango (Fragaria anamassa 

Duch.) realizou-se cultivo em Valencia, na Espanha, sob ambiente protegido. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com quatro repetições, e as parcelas foram 

constituídas por cinco lâminas de irrigação, correspondentes a 25%; 50%; 75%; 100% e 125% 

da ETc. A umidade do solo na base de volume foi medida por meio do sensor HH2, na faixa 

de 0 a 100%. A temperatura da copa (tc) foi medida, ao meio-dia, a partir de uma câmera 

térmica infravermelha TH9100 WR, sendo as imagens processadas pelo programa NS9205 

Viewer. A temperatura do ar foi medida por meio do sensor HMP45C. Sob condições de 

estresse hídrico acentuado, a temperatura foliar média do morango supera em mais de 3oC a 

do ar. Já sob condições ideais de umidade no solo torna-se inferior a do ar, reduzindo-se em 

mais de 1,0oC. 

PALAVRAS-CHAVE: Fragaria anamassa Duch; lâmina de irrigação; Espanha.   

 

 

DIFFERENCES BETWEEN THE STRAWBERRY  LEAF TEMPERATURE AND 

THE AIR TEMPERATURE BASED IN MANAGEMENT OF IRRIGATION 

 

SUMMARY: The plants under soil water deficit tend to close the stomata reducing 

transpiration and increased leaf temperature. Already under ideal conditions of moisture 

perspiration is effective, which should provide a reduction in leaf temperature. To evaluate the 

effect of soil moisture on the leaf temperature of strawberry (Fragaria anamassa Duch.) was 

grown in Valencia, Spain, under protected environment. The experimental design was a 
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randomized block with four replications and the plots consisted of five irrigation levels, 

corresponding to 25%; 50%; 75%; 100% and 125% of the ETC. Soil moisture in the volume 

base was measured by the sensor HH2 in the range 0-100%. The temperature of leaves (tc) 

was measured at noon, from an infrared thermal camera TH9100 WR and the images 

processed by the NS9205 Viewer program. The air temperature was measured by means of 

HMP45C sensor. Under conditions of high water stress, the average temperature of 

strawberry leaf from over 3oC exceeds that of air. Already under ideal conditions of moisture 

in the soil becomes less than the air, reducing by more than 1,0oC. 

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

 

INTRODUÇÃO: O morangueiro é uma planta de porte herbáceo pertencente à família das 

Rosáceas e ao gênero Fragaria. A espécie botânica cultivada atualmente é a Fragaria 

anamassa Duch., um híbrido interespecífico resultante de cruzamentos de F. chiloensis e F. 

virginiana (CALVETE et al. 2012; SANTOS et al., 2013).  

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. Conforme Dias 

Filho e Carvalho (2000), elevações excessivas da umidade podem também ser prejudiciais por 

reduzir a capacidade fotossintética para as plantas intolerantes ou pouco tolerantes a essas 

condições.  

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). Segundo 

Zarco-Tejada et al. (2012), 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. 

Quando a água é transpirada pelas plantas ocorre o consumo do calor latente de 

evaporação,  diminuindo deste modo a temperatura foliar. Plantas sob limitações de água no 

solo, muitas vezes respondem diminuindo a condutãncia dos estômatos, reduzindo, portanto, a 

transpiração. Desse modo, a temperatura do dossel deve subir em plantas cultivadas sob solo 

com limitações de água. Por conseguinte, a medição da temperatura do dossel via 

sensoriamento infravermelho pode ser usada para estimar a evapotranspiração da cultura 

(Jones et al, 2002). 
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Em consequência, objetivando-se avaliar o efeito da umidade do solo na temperatura foliar 

do morango (Fragaria anamassa Duch.) realizou-se cultivo em Valencia, na Espanha, sob 

ambiente protegido. 

 

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

junho de 2015 em Valencia (39° 28′ 12″ N, 0° 22′ 36″ W), na Espanha. O clima local é do 

tipo Cs, conforme a classificação de Koeppen, temperado com verão seco. A pluviometria 

média anual é de 450 mm.  

Cultivou-se morango (Fragaria anamassa Duch.), em vasos sob ambiente protegido, 

tipo estufa, com dimensões de 6 x 25 m. O ambiente possuía sistemas de controle de 

temperatura, com refrigeradores e aquecedores, de irrigação e de fertirrigação. 

Os vasos foram preenchidos com o substrato comercial Hortico, fibra de coco, 

recomendado para o cultivo de morango na Espanha. Cada unidade experimental foi formada 

por 4 vasos de 5 litros de capacidade volumétrica. O delineamento experimental utilizado foi 

em blocos ao acaso, com quatro repetições, e as parcelas foram constituídas por cinco lâminas 

de irrigação, correspondentes a 25%; 50%; 75%; 100% e 125% da ETc. A evapotranspiração 

de referência foi calculada pelo método de Penman-Monteith, tendo sido utilizado valores de 

kc locais para quantificar a ETc.  

Os tratamentos foram iniciados aos 15 dias após o transplantio (DAT), sendo que do 

transplantio até o início dos tratamentos 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. O controle fitossanitário e as adubações foram realizadas em 

conformidade com o habitual dos agricultores locais. 

As variáveis temperatura do dossel (da copa, Tc) e umidade do solo na base de volume 

foram avaliadas aos 25, 45, 65 e 85 DAT. 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 temperatura da copa foi obtida a partir da temperatura média de 

todas as folhas, por planta, integradas na imagem. A umidade do solo na base de volume foi 

medida por meio do sensor HH2, na faixa de 0 a 100%, com precisão de ± 2%. 

Para as análises estatísticas, 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 
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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 mostraram significância em nível 

de 5% para as variáveis analisadas, pelo teste F. Com isso passou-se as análises de regressão, 

que também apresentaram diferenças significativas.  

A partir da figura 1, percebe-se em todos os períodos de observação que a umidade do 

solo elevou-se do tratamento T1 (equivalente a 25% da ETc) até o tratamento T5 (equivalente 

a 125% da ETc). Estes resultados assemelham-se aos obtidos por Pires et al. (2007) e Lopes 

et al. (2013). Obviamente, há uma tendência da elevação da taxa fotossintética e da produção 

de fotoassimilados e, consequentemente, de frutos com o aumento da umidade do solo. 

Ressalta-se, entretanto, que elevações excessivas da umidade podem também ser prejudiciais 

por reduzir a capacidade fotossintética para as plantas intolerantes ou pouco tolerantes a essas 

condições, como afirmaram Dias Filho e Carvalho (2000).         

 

 

Figura 1. Variação da umidade do solo em volume (%) em função da lâmina aplicada 

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

 

Quando se observa em função do tempo, pode-se concluir que as plantas tiveram uma 

maior disponibilização de umidade aos 45 DAT, disponibilização esta que foi se reduzindo 

até o final do cultivo. Provavelmente, com a intensificação dos processos produtivos 
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ocorreram maiores demandas hídricas reduzindo o conteúdo de água disponível no solo. 

Apesar da oferta hídrica ser corrigida, a priori, pelo uso do coeficiente de cultivo, 

provavelmente, este não foi suficiente para compensar a elevação da demanda pela maior 

necessidade de produção de fotoassimiláveis para desenvolvimento das flores e dos frutos. 

Os resultados referentes ao uso das imagens infravermelhas na identificação do estresse 

hídrico podem ser observados a partir das relações entre a diferença entre a temperatura da 

copa e a do ar (Tc - Ta) em função da lâmina aplicada (correspondente ao % da ETc) aos 25, 

45, 65 e 85 DAT mostradas na figura 2. 

 

 

Figura 2. Variação da diferença entre a temperatura da copa e a do ar (Tc - Ta) em função da 

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

 

Como se pode observar, sob condições de estresse hídrico ocorrem valores positivos de 

Tc - Ta, ou seja, a temperatura da copa é superior à temperatura do ar. Isto ocorre, devido à 

reduzida transpiração sob condições de estresse hídrico. Em oposição, sob condições hídricas 

ideias ocorrem valores negativos devido à elevada transpiração da cultura. 

O valor mais elevado de Tc - Ta foi observado com o tratamento T1 aos 65 DAT, sendo 

de 3,39. Isto retrata o aprofundamento do estresse hídrico para a cultura sob baixa oferta 

hídrica. O menor valor de Tc - Ta (-1,79) foi obtido com o tratamento T5, também aos 65 

DAT. Em oposição, isto retrata o bem estar da planta sob condições ideias de água no solo. 

Trabalhando com citros Ballester et al. (2013) relataram na maioria das observações valores 

de Tc - Ta de 2 a -1 quando trabalharam com lâminas de 35, 50 e 100% da ETc. 
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CONCLUSÕES: Sob condições de estresse hídrico acentuado, a temperatura média foliar do 

morango supera em mais de 3oC a do ar. Já sob condições ideais de umidade no solo torna-se 

inferior a do ar, reduzindo-se em mais de 1,0oC. 
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