
 

 

 

 
Resumo

As técnicas de irrigação, bem como o uso de espécies adaptadas às condições de deficiência hídrica, têm sido cada vez mais

importantes para o sucesso da produção vegetal. De fato, a adequada irrigação em plantas cultivadas pode melhorar a eficiência

no uso da água, refletindo na qualidade do produto agrícola e no custo de produção. O estresse hídrico em fruteiras pode ser

causado por deficiência de água no solo, na atmosfera ou em ambos. As variáveis ambientais regulam a perda de água

pelasplantas, e os elevados valores de déficit de pressão de vapor entre a folha e o ar (DPVfolha-ar) podem causar fechamento

estomático e reduzir o processo transpiratório, principalmente em plantas de grande porte. Neste trabalho, utilizou-se o método de

dissipação de calor no caule proposto por GRANIER (1985) para a medição do fluxo de seiva xilemática (FS). Assim, objetivou-se

obter possíveis relações entre os valores de FS e os valores de evapotranspiração de referência (ET0) em mamoeiros cultivados

com e sem microaspersão sobre copa (MASC) em condição de campo, assim como investigar as relações entre os valores do FS

e a radiação global (RG) e déficit de pressão de vapor do ar (DPVar). Constatou-se uma defasagem entre a perda de água pelas

folhas e o movimento de água através do tronco (fase lag). De janeiro a março, obteve-se uma boa correlação entre FS e DPVar,

fato não observado de junho a agosto, provavelmente devido a esta fase lag. De janeiro a março, as plantas que receberam

MASC tiveram o FS aumentado em relação às plantas-controle, época em que o ET0 foi maior.
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