
EFEITO COMBINADO 
TEMPERATURA – UMIDADE DO AR





- O VAPOR DÁGUA ATMOSFÉRICO, OU SEJA A UMIDADE DO AR, 
É UM FATOR DETERMINANTE DO NÍVEL 
E DA QUALIDADE DE VIDA EM UM AMBIENTE.

- PARA A AGRICULTURA O NÍVEL COM QUE A UMIDADE DO AR 
OCORRE EM UM AMBIENTE TERÁ EFEITO DECISIVO NAS RELAÇÕES 
ENTRE AS PLANTAS E AS PRAGAS OU DOENÇAS, SOBRE A 
QUALIDADE DOS PRODUTOS E SOBRE O CONFORTO ANIMAL.

-A BAIXA UMIDADE DO AR É RESPONSÁVEL PELO RISCO DE INCÊNDIOS.
(IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA)



-DURAÇÃO DO PERÍODO DE MOLHAMENTO E DOENÇAS DE PLANTAS:

-O orvalho é definido como a água condensada sobre uma superfície
próxima ao solo, quando a temperatura cai abaixo do ponto de orvalho, 
devido ao resfriamento intenso durante noites de céu limpo, sem vento e
com alta umidade no ar próximo a superfície;

-A temperatura do ponto de orvalho é aquela na qual uma dada parcela
do ar deve ser resfriada, sob pressão e teor constantes, afim de que haja
Saturação.

-O orvalho é um condicionador natural da ocorrência de doenças em
plantações e tem profundas implicações no seu manejo,

-O molhamento das superfícies vegetais pelo orvalho é que irá
possibilitar a germinação dos esporos dos fungos e a penetração
do tubo germinativo através dos estomatos das folhas



-Nesse processo, a duração com que o orvalho permanece sobre a cultura
é mais importante do que sua quantidade.

-Outros elementos do clima também interferem neste processo, porém,
o molhamento propiciado pelo orvalho, chuva ou irrigação, é fator
decisivo par a manifestação de doenças.







- Um método indireto para se determinar a DPM em condiçòes naturais
(isto é, molhamento por irrigação) é com registros do termo-higrágafo, 
pois há relação direta com o Número de Horas de Umidade Relativa
igual ou maior que 95% (NH >= 95%), no abrigo meteorológico ( a 1,5 m 
acima do solo).

A maioria das doenças de plantas exigem uma sequência de dias com 
DPM maior que 10 horas.





-A ocorrência e duração do molhamento são determinadas por
fatores topoclimáticos (exposição e configuração do terreno) e
também microclimáticos (cobertura do terreno).

- Além de favorecer a ocorrência de doenças em plantas, a presença do
orvalho influi também na eficiência dos fungicidas e nos esquemas de 
aplicação de defensivos.



-A chuva é outro elemento meteorológico bastante importante com relação
a ocorrência e desenvolvimento de doenças de plantas.

-Alem de elevar a umidade do ar e proporcionar o molhamento das folhas
e dos frutos, a chuva tem efeito favorável na dispersão e disseminação
dos esporos, 

- E desfavorável no controle das doenças, pois atua lavando os
defensivos aplicados na lavoura. 
-





INTERAÇÃO TEMPERATURA-UMIDADE E FITOSSANIDADE

- Apesar da temperatura do ar ser um fator menos limitante do o que a 
umidade no desenvolvimento de doenças e pragas, é a conbinação
temperatura – umidade que irá condicionar o sucesso do processo
infeccioso da doença ou a incidência de ataque de praga.

-A temperatura atua como agente moderador/amplificador nessa
combinação.
-Avaliando o efeito combinado Temperatura – Umidade sobre o 
mal-das-folhas da seruingueira causado pelo fungo
Microcyclus ulei, Gasparotto (1988) verificou que:




























