
ANEXO 4 – Variáveis de interface, de entrada e de saída, dos módulos do 
DSSAT-CSM 

Módulo meteorologia (adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 

Variável de entrada Definição 
CONTROL Variável composta que contém informação relacionada com o controlo da simulação 
ISWITCH Variável composta que contém informação relacionada com os interruptores da simulação e 

dos seus métodos 
Variável de saída  
CLOUDS Factor de nebulosidade (0-1) 
CO2 Concentração de dióxido de carbono (μmol[CO2] mol-1[ar]) 
DAYL Duração do dia de simulação (do nascer ao pôr-do-Sol) (h) 
PAR Radiação diária fotossintéticamente activa ou densidade de fluxo de fotões 

(mol [quanta] m-2 d-1) 
RAIN Precipitação total diária (mm) 
SRAD Radiação solar diária total (MJ m-2 d-1) 
TA Temperatura normal diária (ºC) 
TAMP Amplitude da temperatura anual (ºC) (utilizada para calcular a temperatura do solo) 
TAV Temperatura média anual (ºC), utilizada juntamente com a TAMP para calcular a 

temperatura do solo 
TDAY Média da temperatura diurna (ºC) 
TDEW Temperatura do ponto de orvalho (ºC) 
TGRO(I) Temperatura horária do ar (ºC) 
TGROAV Média da temperatura diária do ar (ºC) 
TMAX Temperatura máxima diária (ºC) 
TMIN Temperatura mínima diária (ºC) 
TWILEN Duração do dia desde o crepúsculo antes do nascer do dia até ao crepúsculo depois do pôr do 

Sol (h) 
WINDSP Velocidade do vento (km d-1) 
XLAT Latitude (graus) 

 

Módulo padrão das plantas – módulo CROPGRO (adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 

Variável de entrada Definição 
CO2 Concentração de dióxido de carbono atmosférico (μmol [CO2] mol-1[ar]) 
CONTROL Variável composta que contém variáveis relacionadas com o controlo e/ou escolha do 

momento da simulação 
DAYL Duração do dia em dias de simulação (do nascer ao pôr-do-Sol) (h) 
EOP Taxa potencial de transpiração das plantas (mm d-1) 
HARVFRAC Conjunto de dois elementos contendo fracções de (1) produtividade colhida (2) subprodutos 

colhidos 
ISWITCH Variável composta que contém interruptores que controlam o fluxo de execução do modelo 
NH4(L) Azoto amoniacal no horizonte L do solo (μg [N] g-1[solo]) 
NO3(L) Azoto nítrico no horizonte L do solo (μg [N] g-1[solo]) 
PAR Radiação diária fotossintéticamente activa ou densidade de fluxo de fotões 

(mol [quanta] m-2 d-1) 
SOILPROP Variável composta que contém as propriedades do solo: densidade aparente, capacidade de 

campo, coeficiente de emurchecimento, pH, capacidade máxima para a água 
ST(L) Temperatura do solo no horizonte L (ºC) 
SW(L) Teor volumétrico de água no solo, no horizonte L (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
TAVG Temperatura média diária (ºC) 
TDAY Média da temperatura diurna (ºC) 
TGRO(I) Temperatura horária do ar (ºC) 



 

Variável de entrada Definição 
TGROAV Média da temperatura diária do ar (ºC) 
TMIN Temperatura mínima diária (ºC) 
TRWUP Absorção potencial diária das raízes no perfil do solo (cm d-1) 
YREND Data do fim da estação (normalmente a data de colheita) (YYYYDDD) 
YRPLT Data de sementeira (YYYYDDD) 
Variável de saída  
CANHT Altura da parte aérea (canopy) (m) 
EORATIO Proporção do aumento da evapotranspiração com o aumento do LAI (LAI superior a 6,0), para 

usar com a evapotranspiração potencial de referência (FAO 56) 
HARVRES Variável composta que considera a quantidade de resíduos de colheita para o total de 

matéria seca, a quantidade de lenhina e de azoto 
KSEVAP Coeficiente de extinção da luz utilizado para o cálculo da evaporação do solo 
KTRANS Coeficiente de extinção da luz utilizado para o cálculo da transpiração das plantas 
MDATE Data da maturação da colheita (YYYYDDD) 
NSTRES Factor de stress de azoto (1 = sem stress, 0 = stress máximo) 
PORMIN Espaço mínimo de poros exigido para fornecer oxigénio às raízes, para o seu crescimento 

óptimo e função (cm-3 cm-3) 
RLV(L) Densidade do comprimento das raízes no horizonte do solo L (cm [raiz] cm-3 [solo]) 
RWUMX Absorção máxima de água por unidade de comprimento de raiz, limitada pela água do solo 

(cm3[água] cm-1[raiz]), constrangido pelo teor de água do solo (cm3 [água] cm-1 [raiz]) 
SENESCE Variável composta que contém informação sobre a senescência diária das plantas 
STGDOY(I) Dia em que ocorre o estádio I (YYYYDDD) 
UNH4(L) Taxa de absorção de NH4, calculado em NUPTAK (kg [N] ha-1 d-1) 
UNO3(L) Taxa de absorção de NO3, calculado em NUPTAK (kg [N] ha-1 d-1) 
XHLAI Índice de área foliar das folhas saudáveis (m2 [folha] m-2 [solo]) 
XLAI Área foliar (de um lado) por unidade de área de solo (m2 [folha] m-2 [solo]) 

 

Módulos individuais do crescimento das plantas (adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 

Variável de entrada Definição 
CO2 Concentração de dióxido de carbono atmosférico (μmol [CO2] mol-1 [ar]) 
CONTROL Variável composta que contém variáveis relacionadas com o controlo e/ou escolha do 

momento da simulação 
DAYL Duração do dia em dias de simulação (do nascer ao pôr-do-Sol) (h) 
EOP Taxa potencial de transpiração das plantas (mm d-1) 
FLOODWAT Variável composta que contém informação sobre a gestão de diques 
HARVFRAC Conjunto de dois elementos contendo fracções de (1) produtividade colhida (2)subprodutos 

colhidos 
ISWITCH Variável composta que contém interruptores que controlam o fluxo de execução do modelo 
NH4(L) Azoto amoniacal no horizonte L do solo (μg [N] g-1 [solo]) 
NO3(L) Azoto nítrico no horizonte L do solo (μg [N] g-1 [solo]) 
SNOW Acumulação de neve (mm) 
SOILPROP Variável composta que contém as propriedades do solo: densidade aparente, capacidade de 

campo, coeficiente de emurchecimento, pH, capacidade máxima para a água 
SRAD Radiação solar (MJ m-2 d-1) 
ST(L) Temperatura do solo no horizonte L (ºC) 
SW(L) Teor volumétrico de água no solo, no horizonte L (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
TMAX Temperatura máxima diária (ºC) 
TMIN Temperatura mínima diária (ºC) 
TRWUP Absorção potencial diária das raízes no perfil do solo (cm d-1) 
TWILEN Duração do dia desde o crepúsculo antes do nascer do dia até ao crepúsculo depois do pôr do 

Sol (h) 



 

Variável de entrada Definição 
YREND Data do fim da estação (normalmente a data de colheita) (YYYYDDD) 
YRPLT Data de sementeira (YYYYDDD) 
Variável de saída  
CANHT Altura da parte aérea (canopy) (m) 
EORATIO Proporção do aumento da evapotranspiração com o aumento do LAI (LAI superior a 6,0), para 

usar com a evapotranspiração potencial de referência (FAO 56) 
FLOODN Variável composta que contém uma enchente  de azoto – massa e concentração 
HARVRES Variável composta que considera a quantidade de resíduos de colheita para o total de 

matéria seca, a quantidade de lenhina e de azoto 
KSEVAP Coeficiente de extinção da luz utilizado para o cálculo da evaporação do solo 
KTRANS Coeficiente de extinção da luz utilizado para o cálculo da transpiração das plantas 
MDATE Data da maturação da colheita (YYYYDDD) 
NSTRES Factor de stress de azoto (1 = sem stress, 0 = stress máximo) 
PORMIN Espaço mínimo de poros exigido para fornecer oxigénio às raízes, para o seu crescimento 

óptimo e função (cm3 cm-3) 
RLV(L) Densidade do comprimento das raízes no horizonte do solo L (cm [raiz] cm-3 [solo]) 
RWUMX Absorção máxima de água por unidade de comprimento de raiz, limitada pela água do solo 

(cm3 [água] cm-1 [raiz]), constrangido pelo teor de água do solo (cm3 [água] cm-1 [raiz]) 
SENESCE Variável composta que contém informação sobre a senescência diária das plantas 
STGDOY(I) Dia em que ocorre o estádio I (YYYYDDD) 
UNH4(L) Taxa de absorção de NH4, calculado em NUPTAK (kg [N] ha-1 d-1) 
UNO3(L) Taxa de absorção de NO3, calculado em NUPTAK (kg [N] ha-1 d-1) 
XHLAI Índice de área foliar das folhas saudáveis (m2 [folha] m-2 [solo]) 
XLAI Área foliar (de um lado) por unidade de área de solo (m2 [folha] m-2 [solo]) 

 

Módulo solo (adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 

Variável de entrada Definição 
CONTROL Variável composta que contém variáveis relacionadas com o controlo da simulação 
EO Taxa de evapotranspiração potencial (mm d-1) 
ES Taxa de evaporação real do solo (mm d-1) 
FLOODN Variável composta que contém uma enchente  de azoto – massa e concentração 
FLOODWAT Variável composta que contém informação sobre a gestão de diques 
HARVRES Variável composta que considera a quantidade de resíduos de colheita para o total de 

matéria seca, a quantidade de lenhina e de azoto 
IRRAMT Volume de rega por dia (mm d-1) 
ISWITCH Variável composta que contém informação relacionada com os interruptores da simulação e 

dos seus métodos 
NSTRES Factor de stress de azoto (1 = sem stress, 0 = stress máximo) 
RAIN Volume de precipitação diária (mm) 
SENESCE Variável composta que contém informação sobre a senescência diária das plantas 
SRAD Radiação solar (MJ m-2 d-1) 
SRFTEMP(L) Temperatura do restolho superficial do solo (ºC) 
ST(L) Temperatura do solo no horizonte L do solo (ºC) 
SWDELTX(L) Alteração no teor de água do solo devido à absorção de água pelas raízes no horizonte L do 

solo (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
TMAX Temperatura máxima diária (ºC) 
TMIN Temperatura mínima diária (ºC) 
UNH4(L) Taxa de absorção de NH4, calculado em NUPTAK (kg [N] ha-1 d-1) 
UNO3(L) Taxa de absorção de NO3, calculado em NUPTAK (kg [N] ha-1 d-1) 
XHLAI Índice de área foliar das folhas saudáveis (m2 [folha] m-2 [solo]) 
YREND Data do fim da estação (normalmente a data de colheita) (YYYYDDD) 
YRPLT Data de sementeira (YYYYDDD) 



 

Variável de saída  
FLOODN Variável composta que contém uma enchente  de azoto – massa e concentração 
NH4(L) Azoto amoniacal no horizonte L do solo (μg [N] g-1 [solo]) 
NO3(L) Azoto nítrico no horizonte L do solo (μg [N] g-1 [solo]) 
SNOW Acumulação de neve (mm) 
SOILPROP Variável composta que contém as propriedades do solo: densidade aparente, capacidade de 

campo, coeficiente de emurchecimento, pH, capacidade máxima para a água 
SW(L) Teor volumétrico de água no solo, no horizonte L (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
SWDELTS(L) Alteração no teor de água do solo devido à drenagem no horizonte L do solo 

(cm3[água] cm-3[solo]) 
SWDELTU(L) Alteração no teor de água do solo devido à evaporação e/ou movimento ascensional no 

horizonte L do solo (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
WINF Água disponível para infiltração – precipitação mais o balanço de rega, menos o escoamento 

(mm d-1) 

 

Módulo Solo-Planta-Atmosfera (adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 

Variável de entrada Definição 
CANHT Altura da parte aérea (canopy) (m) 
CLOUDS Factor de nebulosidade (0-1) 
CO2 Concentração de dióxido de carbono (μmol [CO2] mol-1 [ar]) 
CONTROL Variável composta que contém variáveis relacionadas com o controlo e/ou escolha do 

momento da simulação 
EORATIO Proporção do aumento da evapotranspiração com o aumento do LAI (LAI superior a 6,0), para 

usar com a evapotranspiração potencial de referência (FAO 56) 
FLOODWAT Variável composta que contém informação sobre a gestão de diques 
ISWITCH Variável composta que contém interruptores que controlam o fluxo de execução do modelo 
KSEVAP Coeficiente de extinção da luz utilizado para o cálculo da evaporação do solo 
KTRANS Coeficiente de extinção da luz utilizado para o cálculo da transpiração das plantas 
PORMIN Espaço mínimo de poros exigido para fornecer oxigénio às raízes, para o seu crescimento 

óptimo e função (cm3cm-3) 
RLV(L) Densidade do comprimento das raízes no horizonte do solo L (cm [raiz] cm-3 [solo]) 
RWUMX Absorção máxima de água por unidade de comprimento de raiz, limitada pela água do solo 

(cm3[água]/cm[raiz]), constrangido pelo teor de água do solo (cm3 [água] cm-1 [raiz]) 
SOILPROP Variável composta que contém as propriedades do solo: densidade aparente, capacidade de 

campo, coeficiente de emurchecimento, pH, capacidade máxima para a água 
SRAD Radiação solar diária total (MJ m-2 d-1) 
SW(L) Teor volumétrico de água no solo, no horizonte L (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
SWDELTS(L) Alteração no teor de água do solo devido à drenagem no horizonte L do solo 

(cm3 [água] cm-3 [solo]) 
SWDELTU(L) Alteração no teor de água do solo devido à evaporação e/ou movimento ascensional no 

horizonte L do solo (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
TA Temperatura normal diária (ºC) 
TAMP Amplitude da temperatura anual (ºC) (utilizada para calcular a temperatura do solo) 
TAV Temperatura média anual (ºC), utilizada juntamente com a TAMP para calcular a 

temperatura do solo 
TAVG Temperatura média diária (ºC) 
TDEW Temperatura do ponto de orvalho (ºC) 
TGRO(I) Temperatura horária do ar (ºC) 
TGROAV Média da temperatura diária do ar (ºC) 
TMAX Temperatura máxima diária (ºC) 
TMIN Temperatura mínima diária (ºC) 
WINDSP Velocidade do vento a 2 m (km d-1) 
WINF Água disponível para infiltração – precipitação mais o balanço de rega, menos o escoamento 

(mm d-1) 



 

Variável de entrada Definição 
XHLAI Índice de área foliar das folhas saudáveis (m2 [folha] m-2 [solo]) 
XLAT Latitude (graus) 
Variável de saída  
EO Taxa de evapotranspiração potencial (mm d-1) 
EOP Taxa potencial de transpiração das plantas (mm d-1) 
ES Taxa de evaporação real do solo (mm d-1) 
SRFTEMP(L) Temperatura do restolho superficial do solo (ºC) 
ST(L) Temperatura do solo no horizonte L (ºC) 
SWDELTX(L) Alteração no teor de água do solo devido à absorção de água pelas raízes no horizonte L do 

solo (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
TRWUP Absorção potencial diária das raízes no perfil do solo (cm d-1) 

 

Módulo técnicas culturais (adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 

Variável de entrada Definição 
CONTROL Variável composta que contém variáveis relacionadas com o controlo e/ou escolha do 

momento da simulação 
FLOODWAT Variável composta que contém informação sobre a gestão de diques 
ISWITCH Variável composta que contém interruptores que controlam o fluxo de execução do modelo 
RAIN Precipitação total diária (mm) 
SOILPROP Variável composta que contém as propriedades do solo: densidade aparente, capacidade de 

campo, coeficiente de emurchecimento, pH, capacidade máxima para a água 
ST(L) Temperatura do solo no horizonte L (ºC) 
STGDOY(I) Dia em que ocorre o estádio I (YYYYDDD) 
SW(L) Teor volumétrico de água no solo, no horizonte L (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
Variável de saída Definição 
HARVFRAC Conjunto de dois elementos contendo fracções de (1) produtividade colhida (2)subprodutos 

colhidos 
IRRAMT Volume de rega por dia (mm d-1) 
MDATE Data da maturação da colheita (YYYYDDD) 
YREND Data do fim da estação (normalmente a data de colheita) (YYYYDDD) 
YRPLT Data de sementeira (YYYYDDD) 

 

Variáveis compostas utilizadas pelos módulos primários (adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 

Variável CONTROL  
Nome da 
componente 

Descrição 

MESIC Código para corridas sequenciais: “S” = segundo ou corrida seguinte numa simulação 
sequencial; “M” = corrida única ou a primeira corrida de uma simulação sequencial (--) 

RNMODE Modo de corrida da simulação (I = interactivo, Q = sequencial) (--) 
CROP Código de identificação da cultura (--) 
MODEL Nome do ficheiro executável CROPGRO (--) 
FILEIO Nome do ficheiro de entrada (ex. IBSNAT35.INP) (--) 
DAS Dias depois do início da simulação (dia) 
DYNAMIC Variável de controlo do módulo: = RUNINIT, SEASINIT, RATE, EMERG, INTEGR, OUTPUT, ou 

FINAL 
FROP Frequência das saídas (dias) 
LUNIO Número lógico da unidade para FILEIO (--) 
MULTI Ano actual da simulação ( =1 para o primeiro ou único da simulação; = NYRS para o último da 

simulação sazonal) (--) 
RUN  
YRDOY Dia actual da simulação (YYYYDDD) 
YRSIM Data de início da simulação (YYYYDDD) 



 

Variável CONTROL  
Nome da 
componente 

Descrição 

NYRS Número de anos das simulações para executar numa corrida multi-sazonal (todos com 
idênticas condições iniciais, mas diferentes anos meteorológicos) (--) 

YRDIF Acréscimo de anos, que podem ser adicionados às datas das operações para as simulações 
sazonais ou sequenciais (anos) 

REPNO Número de réplicas para a simulação actual  

 

Variável FLOODN  
Nome da 
componente 

Descrição 

DLTFNII4 Taxa de alteração do azoto amoniacal na água de cheia (kg [N] ha-1 d-1) 
DLTFNO3 Taxa de alteração do azoto nítrico na água de cheia (kg [N] ha-1 d-1) 
DLTFUREA Taxa de alteração de ureia na água de cheia (kg [N] ha-1 d-1) 
FLDII4C Concentração de azoto amoniacal na água de cheia (mg [N] L-1[água]) 
FLDN3C Concentração de azoto nítrico na água de cheia (mg [N] L-1[água]) 
FLDU Massa de ureia na água de cheia (kg [N] ha-1 ) 
FRNII4U Absorção de azoto amoniacal da água de cheia pelas plantas (kg [N] ha-1 ) 
FRNO3U Absorção de azoto nítrico da água de cheia pelas plantas (kg [N] ha-1 ) 
NDAT Número de dias depois da transplantação (d) 

 

Variável FLOODWAT  
Nome da 
componente 

Descrição 

ABUND Altura do dique  (mm) 
BUNDED Variável lógica que indica se o campo está realmente encharcado 
CEF Evaporação cumulativa sazonal da superfície da água de cheia (mm) 
EF Taxa de evaporação da superfície da água de cheia (mm d-1) 
FLOOD Profundidade actual da cheia (mm) 
FRUNOFF Perdas de água de cheia pelo dique (mm d-1) 
INFILT Taxa de infiltração (mm d-1) 
NBUND Número da altura registada dos diques 
PERC Taxa de percolação, variável de entrada em solos encharcados 
PUDDLED Variável lógica que indica se o campo está realmente se as terras baixas foram ou não 

encharcadas 
PUDPERC Taxa de percolação potencial em solos encharcados (mm d-1) 
RUNOFF Escoamento  calculado (mm d-1) 
TOTBUNDRO Escoamento cumulativo sazonal de cheia pelo dique (mm) 
YRDRY Primeiro dia do solo com condições de secura (depois da cheia) (YYYYDDD) 
YRWET Primeiro dia de uma nova cheia (YYYYDDD) 

 

Variável HARVRES  
Nome da 
componente 

Descrição 

ResWt (L) Massa do peso seco dos resíduos colhidos no horizonte L (L=0 para o horizonte superficial) 
(kg ha-1) 

ResLig (L) Massa de lenhina dos resíduos colhidos no horizonte L (L=0 para o horizonte superficial) 
(kg [lenhina] ha-1) 

ResE (L, I) Massa dos elementos constitutivos nos resíduos colhidos no horizonte L (L=0 para o horizonte 
superficial), I = 1-N, I = 2 –P, etc. (kg [E] ha-1) 

 



Variável ISWITCH  
Nome da 
componente 

Descrição 

IDETC Código para gerar o ficheiro OUTC (ex. CARBON.OUT), Y ou N 
IDETD Interruptor para gerar o ficheiro PEST.OUT (Y ou N) 
IDETG Bandeira para imprimir o ficheiro de saída de crescimento 
IDETL Interruptor para um ficheiro de impressão detalhado (Y ou N) 
IDETN Código para gerar ficheiro OUTN (ex. NITROGEN.OUT) (Y ou N) 
IDETO Interruptor para imprimir o ficheiro OVERVIEW.OUT 
IDETR Código para gerar ficheiros OUTR (ex. OPERAT.OUT) (Y ou N) 
IDETS Código para gerar ficheiros OUTR, OUTS e OUTE (ex. OPERAT.OUT, SUMMARY.OUT e 

ENVIRON.OUT) 
IDETW Y= saída detalhada do balanço hídrico, N = saída não detalhada 
IFERI Interruptor de fertilizantes (A = automático, R = em datas referidas (formato YYYYDDD), D = 

em determinados dias depois de semear (formato DDD) 
IHARI Código do tipo de colheita: M = colheita à maturação, R = em determinados dias do ano 

(HDATE), D = em determinados dias depois de semear (HDATE), G = num determinado estádio 
de crescimento (HSTG), A = dentro de uma janela específica, quando as condições SW (água 
do solo) são conhecidas 

IIRRI Interruptor para a rega: R = em datas referidas, D = como as datas referidas, dias após a 
sementeira, A = automático, quando necessário, F = automático e quantidade fixa, P = como 
as datas referidas até à última data definida,  e depois automático, W = como as datas 
referidas até à última data definida,  e depois quantidade fixa,  N= não regado 

IPLTI Interruptor para a sementeira automática (‘A’ = automático) 
IRESI Método de aplicação de resíduos. A = aplicação automática de resíduos até determinados 

dias após sementeira, por vários anos, N = não aplicação de resíduos; R = em datas referidas; 
D = como as datas referidas, dias após a sementeira; F = auto, com quantidades fixas 

ISWCHE Interruptor para aplicações químicas observadas 
ISWDIS Interruptor da simulação dos danos de pragas (Y ou N) 
ISWNIT Interruptor da simulação do azoto (Y ou N) 
ISWSYM Interruptor da simulação da fixação do azoto (Y = simulação do crescimento dos nódulos, N = 

não há crescimento dos nódulos, U = a fixação do azoto ocorre a uma taxa que o carbono 
autoriza, e os nódulos não crescem explicitamente) 

ISWTIL Interruptor das mobilizações observadas 
ISWWAT Interruptor de controlo da simulação da água (Y ou N) 
MEEVP Método de evapotranspiração (‘P’ = Penman, ‘R’ = Priestley-Taylor, ‘Z’ = Zonal) 
MEPHO Método de cálculo da fotossíntese (‘C’ = parte aérea (canopy) ou diária, ‘L’ = sebe ou 

horária) 
MESOM Método para o cálculo do azoto do solo (‘G’ = Godwin ou CERES-based, ‘P’ = Parton ou 

Century-based (futuro)) 
NSWI Interruptor do azoto que pode ser utilizado para controlar os processos de azoto (0 – não há 

simulação de N; 1 – N simulado; 5 – nitrificação desligada; 6 – desnitricação desligada; 7 – 
perdas de água de cheia desligada, 9- lixiviação desligada; 10 – perda de escoamento 
desligada) 

 

Variável SENESCE  
Nome da 
componente 

Descrição 

ResWt (L) Massa do peso seco dos resíduos colhidos no horizonte L (L=0 para o horizonte superficial) 
(kg ha-1) 

ResLig (L) Massa de lenhina dos resíduos colhidos no horizonte L (L=0 para o horizonte superficial) 
(kg [lenhina] ha-1) 

ResE (L, I) Massa dos elementos constitutivos nos resíduos colhidos no horizonte L (L=0 para o horizonte 
superficial), I = 1-N, I = 2 –P, etc. (kg [E] ha-1) 

 



 

Variável SOILPROP  
Nome da 
componente 

Descrição 

ADCOEF(L) Coeficiente de adsorção de aniões no horizonte L do solo: para o fluxo de redução de aniões 
(nitrato) na carga variável dos solos (ADCOEF = 0 implica que não haja retenção de aniões 
(cm3 [H2O] g-1 [solo]) 

BD(L) Densidade aparente, horizonte L (g [solo] cm-3 [solo]) 
CEC(L) Capacidade de troca catiónica, no horizonte L (cmol kg-1) 
CLAY(L) Percentagem de argila no horizonte L 
CN(L) Número da curva de escoamento – medida do potencial escoamento baseado no tipo de solo 

e no actual teor de água do solo 
DLAYR(L) Espessura do horizonte de solo L (cm) 
DMOD(L) Factor de ajustamento da taxa de mineralização para alguns solos atípicos (valores de 0-1) 
DS(L) Profundidade acumulada no horizonte L (cm) 
DUL(L) Capacidade de campo do horizonte L (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
LL(L) Coeficiente de emurchecimento do horizonte L (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
OC(L) Teor de carbono orgânico do horizonte (%) 
PH(L) pH em água do horizonte de solo L 
PHKCL(L) pH em KCl do horizonte de solo L 
SALB(L) Albedo do solo nu (fracção) 
SAND(L) Percentagem de areia no horizonte de solo L 
SAT(L) Capacidade máxima para a água (cm3 [água] cm-3 [solo]) 
SILT(L) Percentagem de limo no horizonte de solo L 
SLPF(L) Factor fotossintético do solo, escala de 0 a 1 
STONES(L) Elementos grosseiros (>2mm) (%) 
SWCON(L) Constante da condutividade da água do solo; coeficiente da taxa de drenagem de todo o 

perfil (1 d-1) 
TOTN(L) Total de azoto do solo (%) 
U(L) Limite de evaporação (cm) 
WR(L) Factor de hospitalidade das raízes, utilizado para calcular a distribuição das raízes 



Representação esquemática das variáveis de entrada de cada módulo, identificadas como 

variáveis de saída de outros módulosa

Módulo  meteorologia 
Variável de entrada Variável de saída 

CONTROL CLOUDS 
ISWITCH CO2 

 DAYL 
 PAR 
 RAIN 
 SRAD 
 TA 
 TAMP 
 TAV 
 TAVG 
 TDAY 
 TDEW 
 TGRO(I) 
 TGROAV 
 TMAX 
 TMIN 
 TWILEN 
 WINDSP 
 XLAT 

Módulo CROPGRO 
Variável de entrada Variável de saída 

CO2 CANHT 
CONTROL EORATIO 

DAYL HARVRES 
EOP KSEVAP 

HARVFRAC KTRANS 
ISWITCH MDATE 
NH4(L) NSTRES 
NO3(L) PORMIN 

PAR RLV(L) 
SOILPROP RWUMX 

ST(L) SENESCE 
SW(L) STGDOY(I) 
TAVG UNH4(L) 
TDAY UNO3(L) 

TGRO(I) XHLAI 
TGROAV XLAI 

TMIN  
TRWUP  
YREND  
YRPLT  

Módulo solo
Variável de entrada Variável de saída 

CONTROL FLOODN 
EO NH4(L) 
ES NO3(L) 

FLOODN SNOW 
FLOODWAT SOILPROP 
HARVRES SW(L) 
IRRAMT SWDELTS(L) 
ISWITCH SWDELTU(L) 
NSTRES WINF 

RAIN  
SENESCE  

SRAD  
SRFTEMP(L)  

ST(L)  
SWDELTX(L)  

TMAX  
TMIN  

UNH4(L)  
UNO3(L)  

XHLAI  
YREND  
YRPLT  

Módulo técnicas culturais 
Variável de entrada Variável de saída 

CONTROL HARVFRAC 
FLOODWAT IRRAMT 

ISWITCH MDATE 
RAIN YREND 

SOILPROP YRPLT 
ST(L)  

STGDOY(I)  
SW(L)  

Módulos individuais do crescimento das plantas 
Variável de entrada Variável de saída 

CO2 CANHT 
CONTROL EORATIO 

DAYL FLOODN 
EOP HARVRES 

FLOODWAT KSEVAP 
HARVFRAC KTRANS 

ISWITCH MDATE 
NH4(L) NSTRES 
NO3(L) PORMIN 
SNOW RLV(L) 

SOILPROP RWUMX 
SRAD SENESCE 
ST(L) STGDOY(I) 
SW(L) UNH4(L) 
TMAX UNO3(L) 
TMIN XHLAI 

TRWUP XLAI 
TWILEN  
YREND  
YRPLT  

Módulo Solo-Planta-Atmosfera 
Variável de entrada Variável de saída 

CANHT EO 
CLOUDS EOP 

CO2 ES 
CONTROL SRFTEMP(L) 
EORATIO ST(L) 

FLOODWAT SWDELTX(L) 
ISWITCH TRWUP 
KSEVAP  
KTRANS  
PORMIN  
RLV(L)  

RWUMX  
SOILPROP  

SRAD  
SW(L)  

SWDELTS(L)  
SWDELTU(L)  

TA  
TAMP  
TAV  

TAVG  
TDEW  

TGRO(I)  
TGROAV  

TMAX  
TMIN  

WINDSP  
WINF  
XHLAI  
XLAT  

Módulo  meteorologia 
Variável de entrada Variável de saída 

CONTROL CLOUDS 
ISWITCH CO2 

 DAYL 
 PAR 
 RAIN 
 SRAD 
 TA 
 TAMP 
 TAV 
 TAVG 
 TDAY 
 TDEW 
 TGRO(I) 
 TGROAV 
 TMAX 
 TMIN 
 TWILEN 
 WINDSP 
 XLAT 

Módulo CROPGRO 
Variável de entrada Variável de saída 

CO2 CANHT 
CONTROL EORATIO 

DAYL HARVRES 
EOP KSEVAP 

HARVFRAC KTRANS 
ISWITCH MDATE 
NH4(L) NSTRES 
NO3(L) PORMIN 

PAR RLV(L) 
SOILPROP RWUMX 

ST(L) SENESCE 
SW(L) STGDOY(I) 
TAVG UNH4(L) 
TDAY UNO3(L) 

TGRO(I) XHLAI 
TGROAV XLAI 

TMIN  
TRWUP  
YREND  
YRPLT  

Módulo solo
Variável de entrada Variável de saída 

CONTROL FLOODN 
EO NH4(L) 
ES NO3(L) 

FLOODN SNOW 
FLOODWAT SOILPROP 
HARVRES SW(L) 
IRRAMT SWDELTS(L) 
ISWITCH SWDELTU(L) 
NSTRES WINF 

RAIN  
SENESCE  

SRAD  
SRFTEMP(L)  

ST(L)  
SWDELTX(L)  

TMAX  
TMIN  

UNH4(L)  
UNO3(L)  

XHLAI  
YREND  
YRPLT  

Módulo técnicas culturais 
Variável de entrada Variável de saída 

CONTROL HARVFRAC 
FLOODWAT IRRAMT 

ISWITCH MDATE 
RAIN YREND 

SOILPROP YRPLT 
ST(L)  

STGDOY(I)  
SW(L)  

Módulos individuais do crescimento das plantas 
Variável de entrada Variável de saída 

CO2 CANHT 
CONTROL EORATIO 

DAYL FLOODN 
EOP HARVRES 

FLOODWAT KSEVAP 
HARVFRAC KTRANS 

ISWITCH MDATE 
NH4(L) NSTRES 
NO3(L) PORMIN 
SNOW RLV(L) 

SOILPROP RWUMX 
SRAD SENESCE 
ST(L) STGDOY(I) 
SW(L) UNH4(L) 
TMAX UNO3(L) 
TMIN XHLAI 

TRWUP XLAI 
TWILEN  
YREND  
YRPLT  

Módulo Solo-Planta-Atmosfera 
Variável de entrada Variável de saída 

CANHT EO 
CLOUDS EOP 

CO2 ES 
CONTROL SRFTEMP(L) 
EORATIO ST(L) 

FLOODWAT SWDELTX(L) 
ISWITCH TRWUP 
KSEVAP  
KTRANS  
PORMIN  
RLV(L)  

RWUMX  
SOILPROP  

SRAD  
SW(L)  

SWDELTS(L)  
SWDELTU(L)  

TA  
TAMP  
TAV  

TAVG  
TDEW  

TGRO(I)  
TGROAV  

TMAX  
TMIN  

WINDSP  
WINF  
XHLAI  
XLAT  

 
aazul – módulo meteorologia; castanho – módulo solo; rosa – módulo Solo-Planta-Atmosfera; amarelo – módulo CROPGRO; 
verde – módulos individuais do crescimento das plantas; laranja – módulo técnicas culturais; preto -CROPGRO ou módulos 
individuais do crescimento das plantas. As variáveis de entrada compostas que não estão representadas como variáveis de 
saída de outros módulos encontram-se com a cor (mais clara) do respectivo módulo (CONTROL, FLOODN, FLOODWAT, 
ISWITCH). 

(adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 


