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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

APLICAÇÃO DE TERMOMETRIA A INFRAVERMELHO COMO INDICATIVO DA RECUPERAÇÃO
DO POTENCIAL HÍDRICO DE CAFEEIROS IRRIGADOS
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Na floração do cafeeiro, a disponibilidade hídrica adequada é um requerimento para o estabelecimento da
safra. Ocorrendo após a seca sazonal de inverno logo às primeiras chuvas, é prejudicada pelo risco de estiagem
ou veranico subsequente. Investigou-se neste trabalho, a recuperação do potencial hídrico da cultura, em
cursos diários no dia de plena floração. Utilizou-se termometria a infravermelho e leituras de potencial hídrico
na folha com a bomba de pressão de Scholander. Os resultados obtidos mostraram que a diferença de
temperatura da folhagem e do ar diferenciou as parcelas segundo seu déficit hídrico, em até 3,5ºC entre o
tratamento irrigado e não irrigado. A diferença de temperatura dossel-ar no horário mais quente do dia,
correlacionou-se com o potencial mínimo da água na folha (r2=0,80). As diferenças observadas foram
significativas, porém os demais horários foram muito influenciadas por outros fatores como vento e umidade
relativa variável. O horário próximo de 10 horas caracterizou-se como suscetível à transições muito rápidas
que incluem erro experimental nas leituras de termometria a infravermelho. As parcelas que não receberam
irrigação suplementar após o estresse devido à estiagem de setembro e outubro não indicaram recuperação do
estresse hídrico, as lâminas de chuva ocorridas foram insuficientes em quantidade e freqüência para manutenção
de atividade transpiratória ao longo dos dias de plena floração observados. Os potenciais alcançaram valores
negativos até cerca de –3,0 MPa.
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