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RESUMO – A temperatura do solo está relacionada com os processos de interação solo-planta, 

destacando-se a atividade das raízes em absorver água e nutrientes do solo. Devido à importância da 

temperatura do solo para os vegetais, objetivou-se estudar a influencia da cobertura na variação de 

temperatura e a resposta vegetal. O experimento está localizado em uma encosta localizada no 

município de Pesqueira, Pernambuco. A Moringa oleífera Lam. e o Azadirachta indica A. Juss. 

foram monitoradas conforme as avaliações da altura da planta, e para o monitoramento da 

temperatura foram obtidas fotos termográficas do solo e da planta. O tratamento aplicado às 

parcelas experimentais foram a cobertura morta de pó de coco a 8 t.ha-¹ e sem cobertura morta. No 

estudo, a cobertura morta de pó de coco proporcionou um maior aproveitamento da água, 

contribuindo para maior desenvolvimento vegetal. Entretanto, não se notou diferenciação de 

temperatura do solo. Portanto, a cobertura morta comprovou ser uma técnica eficaz no que diz a 

respeito ao desenvolvimento do cultivo. 

 

 

ABSTRACT– The soil temperature is related to the processes of soil-plant interaction, regarding 

the activity of the roots in absorbing water and soil nutrients. Due to the importance of the soil 

temperature for the plants, the objective was to study the influence of the soil cover on the 

temperature variation and on the vegetal response. The experiment is located on a hillside located in 

the municipality of Pesqueira, Pernambuco. Moringa oleifera Lam. And Azadirachta indica A. Juss. 

were monitored according to plant height evaluations, and thermographic photos of the soil and 

plant were taken for temperature monitoring. The treatment applied to the experimental plots was 

the dead coconut dust cover at 8 t.ha-¹ and without mulching. In the study, the mulch of coconut 

powder was effective in contributing to the vegetal development. Nevertheless, it was not observed 

differentiation regarding soil temperature. Therefore mulching proved to be an effective technique 

in terms of the crop delevopment. 

Palavras-Chave – Termografia, semiárido, conservação de água e solo 

 

INTRODUÇÃO 

No contexto das regiões semiáridas brasileiras, onde predominam altas temperaturas 

associadas à baixa umidade o uso de oleaginosas perenes vem sendo indicado como uma solução, 

tendo em vista a tolerância ao déficit hídrico. 
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Por sua vez, o monitoramento eficaz do estado térmico e hídrico das culturas é essencial para 

aumentar a eficiência no uso de água na agricultura, assim como o crescimento e a produção das 

oleaginosas. Isto torna-se ainda mais relevante no caso da agricultura de sequeiro onde se geram 

déficits hídricos no solo e na planta (Chaves et al., 2010).   

Silva (2015) analisando a variação da temperatura da superfície do solo na região semiárida 

de Pernambuco sob diferentes condições de cobertura e densidades, concluiu que as condições de 

cobertura reduziram a temperatura da superfície do solo. Além disso, Percebe-se que à medida que 

o vegetal se desenvolve, a temperatura do solo tende a amenizar, já que com o crescimento vegetal, 

os galhos e folhas forma uma zona de sombreamento no solo, reduzindo o índice direto de radiação 

no local (ALMEIDA et al. 2016a). 

Segundo Oliveira et al  (2015), o fluxo de calor no solo é influenciado por fatores 

meteorológicos, localização geográfica, declividade, cobertura vegetal, chuva e a ação antrópica. A 

cobertura morta, portanto, exerce influência marcante nas características físicas, químicas e 

biológicas do solo. As coberturas de material vegetal também isolam eficazmente e reduzem a 

magnitude das oscilações diárias da temperatura do solo (GASPARIM et al., 2005) 

Neste sentido, a aplicação da termografia na engenharia agrícola vem crescendo 

significativamente nos últimos anos. Tal técnica tem sido aplicada com sucesso, como uma 

ferramenta em estudos hidrológicos (LIMA & ABRANTES, 2014) e analisando a variação da 

temperatura da superfície do solo na região semiárida de Pernambuco sob diferentes condições de 

cobertura (ALMEIDA et. al,  2016b). 

Desta forma, em virtude da possibilidade de usos múltiplos das oleaginosas Moringa e do 

Nim para a região do semiárido, este trabalho tem por objetivo avaliar o grau de interferência direta 

da cobertura morta de pó de coco na variação da temperatura e na resposta vegetal a tal cobertura.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Local de Estudo 

O estudo foi realizado em uma encosta com área de 0,7 ha, inserida na bacia hidrográfica 

representativa do Alto Ipanema,  localizada no município de Pesqueira (Figura 1), entre as 

coordenadas geográficas 08° 34’ 17” e 08° 18’ 11” de Latitude Sul e 37° 01’ 35” e 36° 47’ 20” de 

Longitude Oeste, Pernambuco, Brasil.  
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Figura 1: Local da área de estudo localizado no município de Pesqueira, Pernambuco, Brasil. 

 

O clima da região segundo a classificação de Köppen, é do tipo BSsh (extremamente quente, 

semiárido). A precipitação média anual, conforme dados histórico local (1910 a 2012) é de 671,90 

mm (SILVA et al., 2013). De acordo com os dados normais climatológicos, a evaporação total 

anual é de 1.589,80 mm, a temperatura média de 24,70 °C, máxima de 29,0 °C e mínima de 18,5 

°C, respectivamente. Conforme o índice de aridez em média mais de 60% de suas áreas apresenta 

baixa susceptibilidade à desertificação, com presença de manchas de média susceptibilidade 

(SANTOS E GALVÍNCIO, 2014). A vegetação predominante é a caatinga hipoxerófila, cactáceas e 

bromeliáceas (MONTENEGRO & MONTENEGRO, 2004). 

São ao todo 60 vegetais, sendo 30 Moringa oleífera Lam e 30 Azadirachta indica A. Juss. 

organizados de forma alternada em parcelas experimentais. As parcela são diferenciadas pelo 

tratamento aplicado, as que recebem a cobertura de pó de coco a 8 t.ha
-1 

(PCM) e as que não 

recebem cobertura (PSC). 

 

Características fisiológicas das oleaginosas 

As respostas vegetais aos tratamentos são expressão através da analise das características 

morfológicas e fisiológicas biométricas. A biometria auxilia no entendimento mecanismos pelos 

quais as plantas, conseguem tolerar ciclos recorrentes de déficit hídrico.  

As oleaginosas não convencionais foram monitoradas mensalmente, conforme as avaliações 

da altura da planta através de medição entre a base do caule e o ápice do mesmo, com auxilio de 

uma fita métrica.  

 

Monitoramento da temperatura  
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O monitoramento da temperatura da superfície do solo foi realizado através de técnica 

termográfica (câmera termográfica digital). A Figura 2 apresenta imgens termográficas dos cultivos, 

em diferentes instantes. 

 

Figura 2. Imagens termográfica do solo e da planta  
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As distribuições das temperaturas das superfícies dos solos (imagens térmicas) foram 

registradas com uma câmera de infravermelho manual, portátil (Modelo E6 da FLIR Systems) com 

uma resolução óptica de 19200 (160 × 120), precisão de ± 2% ou 2 °C e sensibilidade térmica <0,06 

°C (SILVA JÚNIOR, 2015).  

As fotos termográficas foram tiradas em dois momentos- inicial e final- sendo, ao total, 120 

fotos por monitoramento mensal. Foram aferidas a temperatura superficial do solo (Ts) e a 

temperatura na superfície do vegetal (Tp), incluindo folhas e caule. Cada parcela contém também 

um conjunto de termopares, alocados na profundidade de 0 -10 cm que permitem o monitoramento 

do fluxo sub-superficial de calor no solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Figura 3 apresenta  o crescimento médio das oleaginosas no período de um ano e meio em 

parcelas sem (PSC) e com cobertura morta de pó de coco (PCM). 

 

Figura 3. Altura vegetal nas parcelas com cobertura morta (PCM) e sem cobertura morta (PSC) durante 

os meses. 

Observou-se variação no crescimento das plantas entre os tratamentos. Nas parcelas com 

cobertura morta a altura média das oleaginosas foi de aproximadamente 1,80 m, e de 1,60 m nas 

parcelas sem cobertura. Constatou-se o aumento significativoo na altura vegetal, principalmente na 

superfície com cobertura morta. A eficiência do desenvolvimento vegetal em resposta a cobertura 

vegetal também foi verificado  por Lima et al. (2013). 

 Segundo Taiz e Zeiger (2004), os processos fisiológicos dos vegetais são afetados pelo 

déficit hídrico. Como o crescimento das plantas é controlado pela divisão celular, uma quantidade 
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de água insuficiente reduz o coeficiente de divisão celular e a expansão de todas as células 

impedindo, deste modo, o crescimento vegetativo das plantas. No caso da região semiárida, onde as 

precipitações são baixas a cobertura morta é uma técnica conservacionista que permite o melhor 

aproveitamento da água pelos vegetais. 

Outro fator, além da manutenção da umidade, que explica a diferença de altura entre os 

vegetais em função da cobertura morta é a amenização da temperatura do solo. Montenegro et al. 

(2013) avaliaram o efeito da cobertura morta sobre o escoamento, transporte de sedimentos e a 

temperatura do solo; e observaram que a cobertura morta controla as variações e amplitudes de 

temperatura no solo. 

Na Figura 4 apresenta-se a análise temporal da temperatura superficial do solo e temperatura 

da planta. Não há diferenciação clara entre as temperaturas superficiais nos dois tratamentos.  

 

  Figura 4. Relação entre as temperaturas do solo nas parcelas com cobertura morta (PCM) e sem 

cobertura morta (PSC) durante os meses. 

Santos et al. (2010) concluíram que o efeito da cobertura morta provocou a diminuição da 

evapotranspiração, principalmente no período seco, e o uso de práticas conservacionistas, como o 

uso de “mulch”, permitiu maior retenção de conteúdo de água no solo, aumentando a produtividade 

do feijoeiro. Com isso obteve-se o melhor aproveitamento da água pelo vegetal.  

A temperatura foliar é para Jones & Vaughan (2010) o que resulta de um balanço energético, 

que envolve ganhos (devido à radiação incidente, temperatura do ar envolvente) e perdas de energia 

(devido à transpiração e evaporação da água da superfície das folhas, com perda de calor latente, 

perdas por convecção) elas servem de indicadores de stresse (hídrico) e de abertura estomática. 
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A Figura 5 apresenta o comportamento temporal da temperatura do vegetal (Tp). Percebe-se 

que a medida com que o vegetal aumenta, a temperatura tende a amenizar, já que com o 

crescimento vegetal os galhos e folhas formam uma zona de sombreamento, reduzindo o índice 

direto de radiação no local. Nota-se que a cobertura morta proporcionou menores temperaturas ao 

tecido vegetal. 

 

  Figura 5. Relação entre as temperaturas da planta nas parcelas com cobertura morta (PCM) e sem 

cobertura morta (PSC)  

 

Deve-se ressaltar que uso da temperatura da folha como indicador do estado fisiológico da 

planta tem limitações, pois é afetado pelas condições climáticas no momento da medição. No meses 

onde os eventos pluviométricos que ocorreram no dia que precedeu o monitoramento, as plantas 

encontravam-se em temperatura mais amena. Logo, as plantas não passavam por estresse e estavam 

bem regadas, apresentando termograma com temperatura mais baixa que do solo.  

CONCLUSÕES 

Dentre as condições investigadas, pode-se observar que as plantas na condição com cobertura 

morta apresentaram crescimento superior, comprovando a importância dessa técnica de manejo.  

Verificou-se menores temperaturas nas plantas submetidas ao tratamento de cobertura morta. 
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