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I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

I.1 – Classificação dos cobertos vegetais 

 Os pomares, vinhas e montados são exemplo de cobertos descontínuos. Entende-se 

por coberto descontínuo aquele em que a disposição espacial das plantas leva à existência de 

uma cobertura do solo incompleta ou heterogénea, dando origem a descontinuidades entre a 

massa vegetal lenhosa e o solo ou a vegetação em sub-coberto. Já as culturas hortícolas, 

nomeadamente os cereais ou as pastagens, quando dispostas de forma a cobrir totalmente o 

solo, constituem um coberto mais ou menos uniforme e contínuo, designando-se então por 

cobertos vegetais contínuos.  

 Os cobertos descontínuos possuem características particulares quanto à utilização dos 

recursos hídricos. A sua estrutura descontínua origina zonas de utilização diferenciada da 

água, consoante o solo se encontre coberto pelas plantas, nu ou revestido por vegetação 

herbácea. Por outro lado, estas plantas, geralmente lenhosas, têm uma maior dimensão que a 

generalidade das culturas agrícolas. Destas características resulta um coberto com uma 

superfície rugosa, ou seja, tal como definido por Rosenberg et al. (1983), uma superfície não 

homogénea, que apresenta protuberâncias. As consequências dessa arquitectura espacial são 

discutidas em Ferreira et al. (2008). 

I.2 – Medição da evapotranspiração em cobertos descontínuos 

 A evaporação da água de um coberto vegetal (superfície evaporante complexa) para a 

atmosfera toma designações especiais em função da proveniência da água vaporizada (figura 

I.1). Assim define-se evapotranspiração (ET) como o conjunto das transferências de vapor de 

água de uma superfície cultivada para a atmosfera sendo algebricamente dada pela equação 

1.1. 

ItEsTET ++=  1.1 
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Figura I.1 – Componentes 
da evapotranspiração. 
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 Os diversos métodos para a medição da evapotranspiração em condições naturais 

podem-se classificar em dois tipos: os métodos hidrológicos e os métodos 

micrometeorológicos (Ferreira, 1996). A evapotranspiração pode ainda ser medida através da 

medição da transpiração e da evaporação do solo de forma independente. 

 Os métodos hidrológicos recorrem à utilização da equação do balanço hídrico, 

calculando a evapotranspiração como termo residual. Para este efeito, podem utilizar-se 

lisímetros e/ou metodologias que permitam determinar a variação da humidade do solo. 

 Os métodos micrometeorológicos medem a ET através da quantificação de variáveis 

relacionadas com os fluxos, em um ou dois níveis acima do coberto. Estes métodos só são 

aplicáveis em superfícies extensas e homogéneas, de forma a respeitar a validade das 

equações e a evitar efeitos de advecção. 

 A medição da transpiração (T) das plantas pode efectuar-se mediante a quantificação 

das trocas gasosas ou recorrendo à medição do fluxo de seiva.  

 A quantificação das trocas gasosas pode ser feita recorrendo a câmaras, que consistem 

geralmente numa estrutura revestida por um filme plástico transparente, associada a um ou 

mais sensores de humidade precisos, por exemplo, um analisador de gás por infravermelho 

(IRGA). As câmaras podem ser sistemas fechados como, por exemplo, o descrito em Loustau 

e Cochard (1991), em que o fluxo de vapor de água libertado pela planta é calculado a partir 

da variação da concentração de vapor de água no interior da câmara, ou abertos, como o 

utilizado por Daudet (1987), onde um fluxo de ar constante percorre a câmara, calculando-se 

a transpiração a partir da diferença entre o teor de água no ar que entra e que sai da câmara. 

Améglio et al. (1993) apresenta resultados obtidos em nogueira com uma câmara deste último 

tipo, tendo observado uma subestimativa sistemática na transpiração, quando comparada com 

outros métodos, nomeadamente de medição de fluxo de seiva. Outros resultados podem ser 

encontrados em Balding et al. (1973), Greenwood e Beresford (1979 e 1980) e Goulden e 

Field (1994). Esta técnica é naturalmente mais indicada para uma utilização restrita, ao nível 

da planta isolada ou de um pequeno número de plantas e em áreas de dimensão reduzida 

(Brunet, 1997). Apresenta o inconveniente de introduzir perturbações no ambiente físico das 

plantas, alterando o microclima que as rodeia.  

 A medição do fluxo de seiva é uma outra forma de determinar a transpiração em 

plantas individuais. O conteúdo total de solutos da seiva do xilema é geralmente muito baixo 

(cerca de 0.1%) (Zimmermann e Brown, 1971) podendo considerar-se assim, sem incorrer em 

grande erro, que o fluxo de seiva medido é equivalente ao fluxo de água posteriormente 

transpirada, embora possa haver desfasamento temporal entre estas variáveis. Os métodos 

mais utilizados baseiam-se no transporte de calor pela seiva. Existem outros métodos que não 

são baseados no transporte de calor, utilizando como sinal uma substância química ou 

radioactiva. Estes métodos não são muito utilizados, tendo uma aplicação difícil e não 

permitindo medições durante períodos muito prolongados (Valancogne e Nasr, 1989). 
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 O método de Granier (heat dissipation – HD), (Granier, 1985, 1987a, 1987b) recorre 

a uma fonte de calor constante e pontual. Os métodos ditos de balanço de calor, indirecto ou 

directo (tissue ou stem heat balance – THB ou SHB, respectivamente) (Cermák et al., 1973; 

Sakuratani, 1981) e o método de deformação do campo de temperaturas (heat field 

deformation - HFD) (Nadezhdina e Cermák, 1999; Nadezhdina et al., 1998) recorrem 

também a um aquecimento contínuo, enquanto que um outro conjunto de métodos foi 

desenvolvido a partir da aplicação de calor de forma intermitente, sendo genericamente 

designados por métodos de impulsos de calor (heat pulse velocity – HPV).  

Segundo Paço (2003), as primeiras aplicações dos métodos de medição de fluxo de 

seiva no nosso país, foram realizadas no Instituto Superior de Agronomia, em 1992, 

(mediante a introdução do método de Granier) tendo dado origem a diversas teses, trabalhos 

de fim de curso, e outros: Tavares (1993), Tavares e Ferreira (1994), David (1995), Ferreira e 

Zitscher (1996), David et al. (1997), Ferreira et al. (1998), Silvestre e Ferreira (1998), David 

(2000), Silvestre et al. (2000), Silva (2002), etc. Posteriormente, a utilização do método de 

Granier foi divulgada a outras equipas, de diversas instituições, nomeadamente da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 Os métodos de medição de fluxo de seiva apresentam importantes vantagens face a 

outros métodos, quando se pretende medir a transpiração de plantas individuais. São 

facilmente automatizáveis, permitindo o registo contínuo durante períodos de tempo longos 

com reduzida manutenção (Granier e Loustau, 1994; Smith e Allen, 1996). A obtenção de 

séries contínuas de dados é particularmente útil na construção e validação de modelos para 

períodos alargados de tempo. 

 A medição da evaporação do solo (Es) separadamente, pode ser conseguida através de 

lisímetros, de dimensões e características variadas, sendo particularmente frequente o uso de 

microlisímetros, tanto em solo nú, como em solo coberto por vegetação (Boast e Robertson, 

1982; Lascano et al., 1987; Daamen et al., 1993). Estes lisímetros apresentam dimensões 

reduzidas e são geralmente utilizados com amostras de solo sem vegetação, podendo ser 

colocados por baixo da folhagem, para obter a Es nestas condições. A Es pode ainda ser obtida 

através da diferença entre a ET e a transpiração, se ambas as medições tiverem precisão 

suficiente. 

I.2.1 – Métodos micrometeorológicos 

 Os métodos micrometeorológicos medem a ET através da quantificação de variáveis 

relacionadas com os fluxos, em um ou dois níveis acima do coberto. Para os cobertos 

descontínuos ou em linhas, existem mais restrições na aplicação dos métodos de medição da 

evapotranspiração, sobretudo os que usam relações fluxo-gradiente, uma vez que as trocas de 

massa e energia são mais complexas (Denmead, 1984; Ferreira, 1996a) do que nos cobertos 

contínuos. 
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 No caso dos cobertos em linhas, a superfície do solo é um protagonista importante nas 

trocas de energia, assim como a variação espacial das condições microclimáticas, tanto 

vertical como horizontalmente. Quer em pomares, quer em vinhas, a estrutura em linhas induz 

variações microclimáticas específicas que convém ter em conta para a análise da 

evapotranspiração. Além da possível estratificação vertical, comum a qualquer tipo de 

coberto, existem variações horizontais importantes, que dizem respeito por exemplo à 

quantidade de energia interceptada, às temperaturas de superfície e ao regime de turbulência 

do ar num e noutro lado das linhas (v.d. Pieri et al., 1995). Estas variações originam 

fenómenos de advecção localizada que têm consequências importantes na natureza e na 

quantidade das trocas de energia solo-planta-atmosfera.  

 Na medição da ET em cobertos lenhosos são frequentemente utilizados o método das 

flutuações instantâneas (eddy covariance technique) e o método da razão de Bowen. Uma 

revisão detalhada sobre os métodos micrometeorológicos de medição da ET pode ser 

consultada em Brutsaert (1982), Arya (1988) e Guyot (1998). 

 O método da razão de Bowen (v.d., p. ex., Monteith e Unsworth, 1990; Jones, 1992; 

Allen et al., 1996) baseia-se na equação do balanço de energia e na medição de β = H/LE. A 

determinação de LE implica a medição de Rn, G e dos gradientes de temperatura e humidade 

acima do copado. Para valores baixos de β, o método não é tão afectado por erros na medição 

de temperatura e humidade, mas sobretudo pelos que se relacionam com a medição de G e Rn 

(Jones, 1992). Em pomares, com valores de β mais elevados, o método já é muito afectado 

por erros na medição de temperatura e humidade. Nestes cobertos, uma parte importante da 

radiação atinge o solo e a aplicação do método da razão de Bowen deve ser cuidadosa, porque 

o método pressupõe que as trocas de calor sensível e latente se processam ao mesmo nível.  

 O método das flutuações instantâneas foi inicialmente apresentado por Swinbank 

(1951) e baseia-se na medição num único nível da componente vertical da velocidade do 

vento e da concentração da variável relacionada com a entidade cujo fluxo se pretende medir. 

Permitindo a quantificação directa da ET, este método apresenta um certo grau de 

sofisticação. É considerado por alguns autores como um método de referência (Brunet et al., 

1995; Itier e Brunet, 1996), tendo-se generalizado bastante a sua aplicação nas medições de 

fluxos de calor sensível e latente em superfícies cobertas por vegetação (Schelde et al., 1999). 

 De acordo com Rosenberg et al. (1983), no escoamento turbulento, o fluxo médio 

vertical de uma entidade s, durante um determinado período de tempo, pode ser descrito pela 

equação 1.2: 

swF aρ= , onde: 
F – fluxo médio vertical; 

aρ  - densidade do ar; 

 w - componente vertical da velocidade do vento; 
s - entidade para a qual se pretende conhecer o fluxo médio. 

             A barra indica a média para o período considerado. 

1.2 
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 A entidade s pode ser representada como a soma de uma média e de uma flutuação 

instantânea, processo que é conhecido por decomposição de Reynolds (v.d. p. ex. Arya, 1988). 

Para um determinado período τ, o fluxo pode ser reescrito como uma média definida em τ e 

uma flutuação em volta dessa média (representada pela plica): 

swwF aa
′′+= ρρ s , onde 

 s ,w  - média de w e média de s respectivamente, para o intervalo de tempo 
considerado; 

sw ′′  - média do produto dos desvios em relação à média de cada uma das variáveis (s 
e w). 

1.3 

 Para um período suficientemente longo e para uma superfície homogénea horizontal, a 

quantidade de ar ascendente é aproximadamente igual à quantidade descendente, sendo a 

velocidade vertical média desprezável, assumindo a equação 1.3 a seguinte forma: 

swF a
′′= ρ   1.4 

 Se as flutuações da velocidade e da concentração vertical estiverem correlacionadas, 

existirá então um fluxo. No caso do fluxo de calor latente (LΕ) e do fluxo de calor sensível 

(H) é possível expressá-los, respectivamente, por (Verma, 1990): 

vwLLE ρ ′′= onde: 
L  - calor latente de vaporização. 

1.5 

 

TwcH pa
′′= ρ , onde: 

vρ  - humidade absoluta; 

cp - capacidade térmica do ar a pressão constante; 
T  - temperatura do ar. 
As barras indicam a média para o período considerado e as plicas o desvio em relação à 
média. 

1.6 

 Na aplicação do método, são medidas as flutuações instantâneas da temperatura e da 

humidade absoluta do ar, assim como as da componente vertical da velocidade do vento, em 

torno da média, num dado intervalo de tempo, permitindo a determinação das covariâncias 

vw ρ ′′  e Tw ′′  e dos fluxos LE e H. 

 O método das flutuações instantâneas é considerado fiável e preciso (Rosenberg et al., 

1983; Arya, 1988; Jones, 1992). Contudo é fundamental garantir as condições necessárias 

para que o fluxo medido corresponda realmente ao fluxo libertado pela superfície em estudo e 

que são as seguintes (Baldocchi et al., 1988; Berbigier et al., 1996):  

1.  a importância relativa da difusão molecular deve ser reduzida, podendo desprezar-se 

quando comparada com o fluxo turbulento, condição que é sempre satisfeita;  

2. acima do nível a que se realizam as medições não existem ‘fontes’ ou ‘sumidouros’, o 

que se traduz pela necessidade de efectuar a medição dos fluxos acima da camada de 

vegetação;  



Balanço energético e coeficientes culturais em Pyrus communis L. cv. ‘Rocha’

 

 6 

3. no plano horizontal a superfície é uniforme, não se verificando o efeito de advecção; 

4. a concentração média do constituinte atmosférico cujo fluxo estamos a medir e as 

condições micrometeorológicas não variam apreciavelmente durante o intervalo de 

medição. 

I.2.2 – Métodos de medição do fluxo de seiva 

É possível recorrer a métodos que permitem fazer a medição de fluxo de seiva e 

também que permitem determinar o perfil radial de fluxo de seiva, neste caso necessariamente 

utilizando sondas inseridas radialmente no tronco, com sensores colocados a várias 

profundidades. Entre estes, encontram-se os que recorrem à utilização de impulsos de calor 

(HPV). Estes métodos tiveram a sua origem no trabalho desenvolvido por Huber (1932) 

tendo, posteriormente, tido uma primeira abordagem quantitativa com Marshall (1958). O seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento seguiram duas linhas de orientação diferentes. Numa 

delas (Swanson, 1974), a densidade de fluxo de seiva é estimada a partir do tempo necessário 

para que a temperatura, medida por sensores colocados a distâncias assimétricas em relação 

ao ponto onde o calor é aplicado por impulso, se iguale, baseando-se num princípio de 

compensação (v.d. II.2.4 e III.4): quando o impulso de calor é libertado, o sensor situado 

abaixo da fonte de calor, mais próximo, aquece mais rapidamente que o situado acima, pelo 

processo de condução; mas, por outro lado, o calor transportado por convecção pela seiva vai 

aquecer o sensor situado acima, igualando a temperatura nos dois sensores, ao fim de algum 

tempo. Esta técnica de compensação foi melhorada e adoptada por diversos autores ao longo 

do tempo (Swanson e Whitfield, 1981; Green e Clothier, 1988; Green et al., 1989; Caspari et 

al., 1993). 

Uma outra linha de trabalho foi desenvolvida por Cohen et al. (1981 e 1985) e Cohen 

(1994), em que a densidade de fluxo de seiva é determinada com base no intervalo de tempo 

necessário para que seja atingida uma temperatura máxima, num sensor colocado a 

determinada distância no sentido de deslocação do fluxo, depois de libertado um impulso de 

calor. Para uma apreciação qualitativa do perfil radial, indicando as zonas de maior densidade 

de fluxo no xilema, é ainda possível, mediante a utilização de uma câmara de infravermelhos, 

a análise de imagens térmicas (Nadezhdina et al., 2004) obtidas através da inserção de um 

aquecedor longilíneo, numa secção radial em contacto com o xilema. 

 Os métodos de balanço de calor baseiam-se na aplicação de calor a um determinado 

volume do caule e na utilização da equação do balanço energético desse volume para o 

cálculo do fluxo de seiva como relacionado com o termo residual da perda por convecção. 

Sakuratani (1981) utilizou este processo, aplicando uma quantidade de calor conhecida a uma 

secção completa do caule, em plantas anuais, e calculando, a partir de medições de gradientes 

de temperatura, as trocas de calor por condução ao longo do caule e com a atmosfera. Este 

sistema foi adaptado por Valancogne e Nasr (1989 e 1993) para utilização em árvores de porte 
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pequeno a médio. A adaptação consistiu na introdução de termopares inseridos radialmente 

no xilema para melhorar a avaliação dos gradientes de temperatura longitudinais e no facto de 

tomar em consideração o armazenamento de calor na zona aquecida, estimado por uma 

medição de temperatura adicional nesta zona. Num outro método, desenvolvido por Cermák 

et al. (1973) e Kucera et al. (1977), segundo os autores baseado na equação de balanço de 

calor, o calor é aplicado a um sector interno do tronco, sendo fornecido por eléctrodos de aço 

inoxidável, inseridos no xilema; as medições de temperatura realizam-se através de séries de 

termopares, inseridos também no xilema, a diferentes profundidades e a distância variável dos 

eléctrodos (Cermák e Nadezhdina, 1998). Este método apenas se adapta a troncos com um 

diâmetro superior a 15 cm, apresentando baixa sensibilidade para fluxos reduzidos. 

 O método de Granier assenta na utilização de duas sondas com sensores de 

temperatura que se inserem radialmente no tronco, permitindo determinar a diferença de 

temperatura entre ambas (v.d. II.2.3 e III.5). Uma delas, colocada em posição superior, é 

aquecida através de uma resistência (normalmente um fio de constantan), por efeito Joule. A 

segunda, colocada no mesmo plano vertical que a primeira, está à temperatura de referência, 

ou seja, à temperatura natural dos tecidos do tronco. A distância de separação entre sondas 

evita que o calor aplicado influencie a medição da temperatura de referência (sonda inferior). 

O índice de fluxo k é dado por: 

T

TT
k max

∆

∆∆ −
= , onde: 

∆T - diferença de temperatura entre a sonda aquecida e a sonda não aquecida [ºC]; 

∆Tmax - valor máximo de ∆T, que ocorre quando o fluxo é nulo [ºC]. 

1.7 

 O fluxo de seiva é calculado a partir de k, baseando-se em calibrações para 

determinação dos parâmetros da equação u = ⅟α´k
β´, que conduziram a uma relação admitida 

como independente da espécie (Granier et al., 1990; Valancogne e Granier, 1997) e que toma 

a forma (Granier, 1985): 

1,2316 k10 118,99 u  × ×= − , onde: 
u – densidade do fluxo de seiva [m3 m-2 s-1]. 

1.8 

 O cálculo do fluxo de seiva F é determinado a partir das equações referidas no 

parágrafo anterior e da área da secção transversal condutora, obtendo-se (Granier, 1987b): 

AuF = , onde: 
F – fluxo de seiva [m3 s-1]; 
u – densidade do fluxo de seiva [m3 m-2 s-1]; 
A – área da secção transversal do xilema que é condutora [m2]. 

1.9 

 Para a determinação de ∆Tmax é necessário que ocorra um período em que o fluxo de 

seiva seja nulo. No entanto, as condições climáticas favorecem por vezes a ocorrência de 

transpiração nocturna, não correspondendo o gradiente de temperatura medido a ∆Tmax. 

Segundo Améglio et al. (1993), a situação de fluxo nulo é uma situação que ocorre raramente 
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em condições naturais. É assim aconselhado (Granier, 1987b) considerar, para o cálculo, os 

valores máximos absolutos encontrados para ∆Tmax, em períodos de cerca de dez dias. 

 A influência nas medições de fluxo de seiva dos gradientes naturais de temperatura no 

tronco, tem sido analisada por diversos autores (p. ex., Cabibel e Do, 1991; Ferreira e 

Zitscher, 1996; Silvestre e Ferreira, 1998; Do e Rocheteau, 2002). A intensidade dos 

gradientes naturais parece aumentar à medida que a distância entre o solo e o ponto de 

medição diminui; Ferreira et al. (1996), baseados em medições em diversas espécies, sugerem 

que a adequação do método de Granier melhora com o aumento da dimensão das árvores e da 

distância entre o solo e os pontos de medição. Köstner et al. (1998) apontam os cobertos 

esparsos, em que a superfície do solo exposta pode ser apreciável, nomeadamente os pomares, 

como exemplo desta situação, em que se desenvolvem habitualmente gradientes de 

temperatura elevados entre o tronco e o solo. Para obviar esta questão, introduz-se uma 

correcção que consiste em utilizar medições obtidas na ausência de aquecimento da sonda 

superior, para corrigir os dados recolhidos durante os períodos em que se verificou 

aquecimento, como descrito em Ferreira e Zitscher (1996) e Silva (2002). Parte do trabalho 

aqui descrito consistiu em desenvolver e construir sensores que possibilitam a realização da 

correcção em simultâneo com a medição propriamente dita, na mesma planta e localização 

longitudinal. 

I.3 – Indicadores do estado hídrico do solo e da planta 

 A medição directa do estado hídrico na planta é frequentemente realizada recorrendo à 

determinação do potencial hídrico foliar (Ψf). O potencial hídrico foliar medido de 

madrugada, antes do nascer do sol, ou potencial de base (Ψb) é considerado um indicador do 

estado hídrico do solo na zona radicular (Katerji, 1997) dado corresponder ao estado de 

hidratação da planta ao fim da noite. A medição neste momento do dia pressupõe que se 

estabeleceu um equilíbrio entre a água do solo e a água da planta, estando a planta no seu 

estado máximo de hidratação possível para as condições hídricas do solo consideradas. O 

humedecimento heterogéneo do solo ou a existência de raízes muito profundantes podem 

dificultar a avaliação do estado hídrico do solo, utilizando esta técnica. 

 Segundo Ameglio et al. (1997), no caso de existir uma distribuição heterogénea da 

água no solo, Ψb pode não se correlacionar de forma evidente com a transpiração relativa1
 

(TR). Estes autores estudaram esta relação em pomar de nogueira submetido a regas reduzidas 

por micro-aspersão e também em plantas envasadas, em que apenas uma parte das raízes se 

encontrava numa zona humedecida, enquanto as restantes eram mantidas numa zona do vaso 

isolada e não regada. Verificaram que apesar de a TR atingir valores mínimos próximos de 

                                                
1 Razão entre a transpiração de plantas submetidas a défice hídrico e a transpiração de plantas em conforto 
hídrico. 
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0.2, indicando claramente a progressão do défice hídrico, o Ψb apenas progredia até valores 

próximos de -0.5 MPa, enquanto que, no caso de plantas em que o consumo de água do solo 

era homogéneo, o Ψb ultrapassava -1.5 MPa. No entanto, quando o sistema radicular já se 

adaptou à distribuição espacial da água distribuída pela rega, esta questão não é pertinente.  

Outros indicadores incluem medições de resistência estomática, da variação de 

diâmetro do tronco, da temperatura das folhas ou copado, de cuja utilização se encontra um 

exemplo em Ferreira et al. (1996). 

Para determinar Ψb a fim de confirmar a boa condição hídrica do coberto estudado 

usou-se neste trabalho a câmara de pressão, do tipo Scholander (Scholander et al., 1965, v.d. 

II.2.6). 

I.4 – Coeficientes culturais e evapotranspiração de referência 

O método de estimativa da evapotranspiração proposto há décadas (Santos, 1959; 

Raposo, 1972; Bettencourt et al., 1977) e disseminado pela Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) recorre ao uso da evapotranspiração de referência 

(ETo) e de coeficientes culturais empíricos (Kc) (Doorenbos e Pruitt, 1977; Allen et al., 1998). 

Utilizando dados meteorológicos da região (para o cálculo da ETo) e coeficientes culturais 

tabelados, o método permite uma estimativa expedita dos consumos de água da cultura, 

frequentemente usada para programar a rega. 

O cálculo da ETo é realizado agora utilizando a equação de Penman-Monteith, 

aplicada a uma superfície de relva, com valores fixos para a resistência de superfície, o albedo 

e a altura da cultura. Das duas possíveis formas de cálculo da evapotranspiração cultural 

(ETc), a primeira usa um único Kc que combina os efeitos da transpiração da cultura e da 

evaporação do solo, usada para um cálculo semanal ou para períodos de tempo mais extensos. 

A segunda, combina um coeficiente de evaporação do solo (Ke) e um coeficiente cultural 

basal (Kcb) para obter Kc. Kcb é definido por Burman et al. (1980) e Wright (1982) como o 

coeficiente cultural associado a condições supostamente de evaporação do solo mínima, mas 

com disponibilidade hídrica no solo suficiente para que o crescimento da planta ou a 

transpiração não sejam limitados. Nesta última abordagem, Kcb descreve a transpiração da 

planta, enquanto que Ke descreve a evaporação do solo. ETc é então calculada da seguinte 

forma: ETc = (Kcb + Ke)× ETo = Kc× ETo. Este procedimento, com estimativas separadas das 

componentes do Kc relativas à planta e ao solo, permitiria uma observação independente e 

uma comparação entre ambas.  

 Como se tem verificado em diversas situações (Ferreira-Gama, 1987; Ferreira, et al. 

1989; Itier et al., 1990; Ferreira e Valancogne, 1997) a ET pode ser inferior à ET máxima da 

cultura em grande parte do tempo, mesmo em culturas regadas em que se pretende a 

produtividade máxima da cultura. Assim, é necessário possuir ferramentas que possibilitem a 

avaliação do défice hídrico a que a cultura está sujeita, o que pode ser conseguido mediante a 
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utilização de um coeficiente de stress (Ks), definido como a razão entre a ET real e a ET 

máxima (ETm) da cultura (Ks = ET/ETm). Assim sendo, a ET é estimada por ETc = ETo.Kc.Ks. 

Este indicador pretende quantificar o défice hídrico a que a cultura está sujeita podendo ser 

usado na condução de rega (v.d. p. ex. Ferreira e Valancogne, 1997 e Férnandez et al., 2007). 


