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RESUMO 

Após a determinação das características climáticas, hidrológicas e pedológicas das bacias 

casos de estudo (São Domingos e Ribeira Seca, localizadas na ilha de Santiago, Cabo 

Verde), compreendendo, ainda, o desenvolvimento e a aplicação pioneiros de funções de 

pedo-transferência relativas aos solos agrícolas da Ilha de Santiago, fez-se o uso 

combinado de vários modelos de simulação da rega e do balanço hídrico. Estes modelos - 

WINISAREG, SIMDualKc, MIRRIG e Temez - permitiram estudar com adequado detalhe a 

gestão de água na agricultura de Cabo Verde. Procedeu-se assim à avaliação das 

necessidades líquidas de rega (NIR) para as principais culturas da zona de estudo e, 

considerando as disponibilidades de água, fez-se uma análise da procura visando vários 

níveis de satisfação das necessidades de água para rega em períodos de seca severa e de 

seca extrema. Simularam-se várias estratégias de rega deficitária para cada uma das nove 

culturas consideradas comparando-se os calendários de rega observados com os 

melhorados, bem como das produções observadas com as potenciais estimadas pelo 

modelo de Stewart combinado com o método das Zonas Agroecológicas. Com base em 

informações e dados de campo obtidos pela avaliação dos sistemas de microrrega 

existentes na zona de estudo, recorrendo ao modelo MIRRIG desenvolveram-se 

correspondentes soluções melhoradas alternativas. Realizou-se uma análise das produções 

observadas e potenciais bem como uma análise económica a nível da exploração agrícola 

focando a produtividade física e económica da água. Posteriormente avaliaram-se os 

diferentes calendários de rega e os seus impactos, em termos de rendimento líquido, e 

procedeu-se à análise de risco associado à gestão da água em períodos de seca. Os 

resultados revelaram que a adoção de calendários de rega deficitária e de sistemas de rega 

melhorados podem conduzir à minimização dos usos não benéficos da água em regadio 

bem como a poupanças de água. Os resultados possibilitaram ainda uma visão integrada da 

problemática da garantia de produção considerando restrições nas disponibilidades de água, 

o que conduziu a uma perceção mais realista dos respetivos níveis de produção e das 

possibilidades de os incrementar no futuro.  

 

Palavras-chave: Balanço Hídrico; Funções de Pedo-transferência; Rega Deficitária; Produtividade 
da Água e Gestão da Água em Agricultura; Secas e Risco  
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ABSTRACT  

Climatic, hydrologic and soil characteristics were determined for the watersheds of São 

Domingos and Ribeira Seca, Santiago’s island, Cape Verde. In the following, pedo-transfer 

functions (PTFs) for the agricultural soils of Santiago’s island were developed and applied for 

modelling. Several models of irrigation and water balance – WINISAREG, SIMDualKc, 

MIRRIG and Temez – were combined in terms of application to enable a detailed study of 

water management in agriculture focusing the study area. The evaluation of net irrigation 

requirements (NIR) was performed for the nine main crops practiced in the area. NIR were 

related with estimated water availability. An analysis of irrigation water demand to cope with 

severe and extreme droughts was performed considering various levels of satisfaction of 

crop water requirements. Several strategies/scenarios of irrigation were simulated for each of 

the nine selected crops comparing the field observed irrigation management practices with 

various improved ones. Attention was paid to yields through comparing the observed crop 

yields with the estimated potential (maximum) crop yield. This estimation was performed 

using the Stewart model combined with the Agro-Ecological Zones model. Information and 

data gathered through the field evaluation of micro-irrigation systems were used to develop 

improved solutions through the model MIRRIG. Using observed and simulated data on crop 

yields and irrigation and production costs an economic analysis was performed focusing 

water productivity and economic water productivity of the considered crops subject to 

alternative water management strategies. This allowed to assess different deficit irrigation 

schedules and their economic impacts in terms of farmers revenue and the associated risk 

relative to droughts. Results have shown that the adoption of the deficit irrigation together 

with improved micro-irrigation systems can lead to minimizing non-beneficial water uses in 

irrigation and to consequent water savings. Results also enabled a more realistic perception 

of the levels of production in relation to restrictions on water availability, particularly aiming at 

coping with water scarcity and drought.                   

   

Key-words: Water Balance; Pedo-Transfer Functions; Deficit irrigation; Water Productivity 

and Water Management in Agriculture; Droughts and associated Risks 
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EXTENDED ABSTRACT  

The objective of the present thesis was the development of agricultural water management 

solutions appropriate to arid and semi-arid regions and adequate to existing climatic, 

hydrologic and soil constraints. The São Domingos and Ribeira Seca watersheds, Santiago’s 

Island, Cape Verde, were chosen as case studies. In this context, pedo-transfer functions 

were developed and applied for the first time to soils like the agricultural soils of the 

Santiago’s island. Various models (Temez, WINISAREG, SIMDualKc, MIRRIG) were applied 

in a combined way to perform the water balance to evaluate the water availability and for 

irrigation management. Using hydro-climatic data with recognized quality, the net irrigation 

requirements were evaluated with the model WINISAREG for the nine selected crops 

representative of the case study area.  

Using data on net irrigation requirements and water availability estimated with the Temez 

model, an analysis of the water demand and satisfaction was performed aiming at coping 

with severe and extreme droughts. Using WINISAREG and SIMDualKc, several strategies of 

deficit irrigation corresponding to various restrictions in water availability were performed for 

all the selected crops. The field observed irrigation management practices were compared 

with those improved through simulation with WINISAREG and SIMDualKc models. Related 

yields observed were compared with the estimated ones using the Stewart model combined 

with the method of the Agro-Ecological Zones. Field evaluations of micro-irrigation systems 

operating in the study area produced the base information and data to develop alternative 

projects using the MIRRIG model. Using yield and economic production data allowed to 

perform an economic analysis focusing the water productivity of the considered crops relative 

to various alternative management solutions. Consequently risk analysis was performed 

focusing droughts. Results revealed that it is necessary to change agricultural water 

management practices such as adopting deficit irrigation schedules and to improve design 

and management of the micro-irrigation systems in order to minimize non-beneficial water 

uses and induce adequate water savings. 

Results provide an integrated vision on the problems relative to the guaranty of production 

under restricted water availability. Results also provided additional information on risks 

associated with the production, giving information that can be important for decisions 

regarding the sustainability of agricultural production in water scarce environments 

particularly through building and assessing alternative scenarios. The information relative to 

risks that can affect farming economic activities allow farmers and other decision makers to 

identify, prioritize and guarantee an efficient management of their productive systems, thus 

improving conditions to better taking decisions and manage the risk. 

The hydrologic and the irrigation modelling, that was a main aim of this study, enabled a 

more consolidated knowledge about water resources management in agriculture in 

Santiago’s island, as well as a deep analysis of existing irrigation issues in the studied area. 

In this way, it contributes decisively to future development of a conceptual water 

management model (GRHA model) to be used for decision making by the farmers, the policy 

makers of Santiago and the watershed managers aiming at reaching a consolidate water 

resources plan that shall base on upgraded  knowledge and shall serve to support 

development issues of both the agricultural sector and other sectors in the island of 

Santiago. 

Key-words: Water Balance; Pedo-Transfer Functions; Deficit irrigation; Water Productivity 

and Water Management in Agriculture; Droughts and associated Risks 
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cv. Cultivar 

DGA    Direção Geral do Ambiente 

DGASP  Direção Geral de Agricultura Silvicultura e Pecuária 

DGOT  Direção Geral de Ordenamento do Território 

E.U.A  Estados Unidos de América 

EAP  Posto udométrico - Escola Agropecuária 

ETo-PM Evapotranspiração de Penmam Monteith 

FAO  Food and Agriculture Organization 

FAO-PM Método FAO Penman-Monteith  

FCT Fundação para Ciência e Tecnologia  

GRHA  Gestão dos Recursos Hídricos na Agricultura 

HYPRES Hydraulic Properties of European Soils  

INE Instituto Nacional de Estatística 

INGRH  Instituto Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos 

INIDA  Instituto Nacional de Investigação de Desenvolvimento Agrário 

INIDA_SJh Subsector de milho em INIDA 

INIDA_SJt Subsector de tomate em INIDA 

INMG   Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 

INRB-INIA  Instituto Nacional de Recursos Biológicos - Instituto Nacional de 
Investigação Agrária   
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ISA Instituto Superior de Agronomia  

JICA  Agencia Japonesa de Cooperação Internacional 

M-4 Alternativa 4 - selecionada no subsector de milho 

MAA  Ministério do Ambiente e Agricultura 

MAAP  Ministério do Ambiente Agricultura e Pesca 

MAD Extração desejada em termos de gestão 

Matlab (MATrix LABoratory) é um software interativo de alta 
performance voltado para o cálculo numérico 

MDE Modelo Deferencial de Elevação 

MDR Ministério de Desenvolvimento Rural 

MOVE Maintenance Of Variance Extension 

MRE Erro médio relativo 

P-6 Alternativa 6 - selecionada no subsector de pimento 

PCV Poli cloreto de vinila 

PEad Polietileno de alta densidade 

PEbd Polietileno de baixa densidade 

PEDA  Plano Estratégico de Desenvolvimento Agrícola  

PM Penman-Monteith 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PROPOSOLO   Base de dados georreferenciada de propriedade de solos de 
Portugal 

PTFs Funções de pedo-transferência 

QUIBB Questionário Unificado de Indicadores Básicos de Bem-estar 

RGA Recenciamento Geral de Agricultura 

RV Volume de água da rega restituído 

S.C Santa Cruz 

S.D São Domingos 

SAAS Serviço Autónomo de Água e Saneamento 

SAD Sistema de apoio à decisão 

SDb Subsector de batata-doce 

SDl Subsector de cebola 

SDm Subsector de mandioca 

SDt Subsector de tomate 

SE Período de seca extrema; procura climática muito forte 

SIG Sistema de Informação Geográfica 

SS Período de seca severa; procura climática forte 

Stewart-AEZ Combinação do modelo de Stewart com o método das Zonas 
Agroecológica para estimar Ya  
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TC-3 Alternativa 3 - selecionada nos subsectores de cenoura e tomate 

TDR Reflectometria no domínio do tempo para determinação de 
humidade no solo 

UNESCO  United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization 

USDA United States Department of Agriculture  

ZCIT Zona de Convergência Intertropical 
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LISTA DE SÍMBOLOS  

a0, a1, a2, …, an   São coeficientes de regressão das PTFs (Eq. 2-2) 

(es - ea)  Deficit de tensão de vapor (Eq. 2-10) 

a Ordenada na origem da reta de regressão linear simples 

A Estratégia de rega observada 

A Área 

A  Classe de textura - fração de argila  

A Formação da Assomada  

A e At Aluviossolos Modernos 

a4 Ordenada na origem da equação do método MOVE.4 

AAr   Classe de textura argilo-arenosa 

AF  Classe de textura - fração de areia fina  

AG  Classe de textura - fração de areia grossa  

Ai Área de influência do posto i 

AL   Classe de textura argilo-limosa 

Ar Área de drenagem 

Ar    Classe de textura arenosa 

ArF   Classe de textura areno-franca 

ARV Variância média relativa 

ASW  Armazenamento de água no solo 

ASWf  Armazenamento de água disponível no solo no período final 

ASWi  Armazenamento de água disponível no solo no período inicial 

Aw Área humedecida por cada emissor 

b Declive da reta de regressão linear simples 

B Estratégia de rega melhorada 

B.H. Bacia hidrográfica 

b4 Declive da equação do método de MOVE.4 

BIAS Informação sobre a tendência do modelo para sobrestimar ou 

subestimar valores de uma variável (Eq. 2-47) 

BWU Usos benéficos 

BWUfarm Uso benéfico da água na parcela 

BWUR  Razão do uso benéfico de água 

C Coeficiente de escoamento ou coeficiente de perdas iniciais 

C 
Estratégia de rega melhorada para condições de maior restrição de 



xxiv 
 

água que a da B 

C4 Plantas em que o produto da fixação de dióxido de carbono é resultante 

em uma molécula de 4 carbonos (oxaloacetato) 

CA Complexo Eruptivo Interno Antigo  

CB Formação dos Órgãos  

CF Custo Fixo 

cH  Índice de colheita 

CI Custo total de água na produção de uma dada cultura 

cL Coeficiente de correção em função do desenvolvimento da cultura e 

área foliar 

CN Número de escoamento 

cN  Coeficiente de correção para produção de matéria seca  

CO Carbono orgânico 

Cov  Covariância 

CR  Ascensão capilar 

CRES  Período de crescimento vegetativo rápido 

Ct Custo (Eq. 7-1) 

CTP Custo total de produção - numa unidade de exploração agrícola 

CTp  Custo de produção 

CTp  Custo de produção 

CV Custo variável 

Cenários I, II, III e IV Cenários de rega deficitária  

D Estratégia de rega melhorada para condições de maior restrição de 

água que a C 

D Dotação líquida 

D Dotação total aplicada na rega durante o ciclo vegetativo da cultura 

Db Dotação bruta 

di Média aritmética dos diâmetros do lote i (Eq. 2-3 e 2-4) 

DP Fluxo acumulado de drenagem profunda ou percolação 

Dpi Fluxo acumulado de drenagem profunda ou percolação no dia i 

Dr          Drenagem ou percolação profunda calculada com o modelo 

WINISAREG 

D1, D2, D3, D4 e D5 Cenários de disponibilidades hídricas para rega 

E Evaporação a partir do solo 

E Litossolos 



xxv 
 

E2 Coeficientes de eficiência modificado (Eq. 2-49) 

ea Tensão real do vapor 

EC Condutividade elétrica  

ECe Condutividade elétrica do extrato saturado do solo 

ECW Condutividade elétrica da água da rega 

Ei Resíduos acumulados 

Ej Coeficientes de eficiência (Eq. 2-48) 

ERp Erro relativo percentual 

es Tensão de saturação do vapor média 

Es         Escoamento superficial 

ET Evapotranspiração 

ETa Evapotranspiração atual 

ETc Evapotranspiração da cultura  

ETci Evapotranspiração da cultura no dia i 

ETm Evapotranspiração máxima  

ETo Evapotranspiração de referência 

ETr Evapotranspiração real 

EU Uniformidade de emissão 

EWP  Produtividade económica da água 

EWPR  Razão da produtividade económica da água 

F  Fração do dia em que o sol fica encoberto por nuvens 

F    Classe de textura franca 

FA    Classe de textura franco-argilosa 

FAAr    Classe de textura franco-argilo-arenosa 

FAL Classe de textura franco-argilo-limosa 

FAr   Classe de textura franco-arenosa 

fc Fração de solo coberta 

fc eff Fração da superfície do solo efetivamente coberta ou sombreada pela 

vegetação perto do meio-dia solar 

few Fração do solo humedecida pela rega ou pela precipitação e que está 

exposta à radiação solar 

FIN Período final do crescimento vegetativo 

FL Formação dos Flamengos  

FL  Classe de textura franco-limosa 
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Fo  Função objetivo 

fw Fração de solo coberta pela rega 

G  Período de crescimento total  

Gc Fluxo de calor do solo (Eq. 2-10) 

GIWR  Necessidades brutas globais de água de rega 

GIWRv  Volume de água de rega consumido 

GPD Diâmetro médio das partículas (Eq. 2-3) 

GSD Média geométrica do diâmetro das partículas (Eq. 2-4) 

GW Fluxo acumulado de ascensão capilar no período Δt 

GWi Fluxo acumulado de ascensão capilar no dia i 

h Altura da cultura 

h Pressão efetiva (Eq. 2-1) 

H Altura média da cultura (m) quando o seu desenvolvimento vegetativo é 

máximo 

Ha Carga media 

Hb Altura média da bacia 

Hma Carga máxima 

Hn  Carga mínima 

HR Humidade relativa 

HR Humidade relativa 

HRmin Humidade relativa mínima 

I Dotação fixa 

I Dotação de rega 

IAF Área foliar ativa 

IC Índice de circularidade ou índice de forma  

In Lamina líquida de rega no dia i 

Ini Lâmina líquida de rega no dia i  

INI   Período inicial do crescimento vegetativo 

Ins Insolação 

INT  Período intermédio do crescimento vegetativo 

IOA Erro relativo médio (index of agreement) 

IWR Necessidades líquidas totais de água de rega 

IWRv Volume de água de rega utilizado 

IWUfarm   Total de água aplicada na rega 
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Ji Dia juliano correspondente ao dia i 

Jini Dia juliano correspondente ao dia de sementeira ou plantação, ou ao 

dia em que se inicia o crescimento vegetativo, ou o dia 1 de janeiro 

para cultura perene em crescimento contínuo 

K(h) Condutividade hidráulica do solo 

Kc Coeficiente cultural médio 

Kc adj  Coeficiente cultural ajustado às condições reais (Kcb*Ks) 

Kcb Coeficiente Cultural basal 

Kcb adj Coeficiente cultural basal ajustado às condições reais 

kc dual Coeficiente cultura dual - determinar separadamente os efeitos da 

evaporação do solo e da transpiração da cultura ou vegetação 

Kc end Valor médio de Kc na fase final do ciclo vegetativo 

Kc ini Valor médio de Kc na fase inicial do ciclo vegetativo 

Kc médio; Kc simples Coeficiente cultura que combina os efeitos da evaporação do solo e da 

transpiração da cultura ou vegetação 

Kc mid Valor médio de Kc na fase intermédia do ciclo vegetativo 

Kc mid tab Valor médio de Kc na fase intermédia do ciclo vegetativo - valores 

tabelados 

Kd Coeficiente de densidade da cultura  

Ke Coeficiente de evaporação do solo 

Kpc Coeficiente de compacidade ou Índice de Gravelius 

Kr Coeficiente de redução da evaporação (Ke) 

Ks Coeficiente de stress  

Ky Coeficiente de sensibilidade hídrica, Ky (tabelado em Doorenbos & 

Kassam, 1979) 

L Solos litólicos 

L  Classe de textura - fração de limo 

LAI Índice de área foliar 

Lc  Comprimento do curso de água principal  

LR Fração de água de rega que deve ser acrescentada às necessidades 

líquidas devidas à evapotranspiração, de forma a percolar através da 

zona radicular e ser capaz de arrastar os sais em excesso  

Lrd Duração do período de crescimento das raízes 

Lri Lavas submarinas inferiores  

Ls Percurso médio do escoamento superficial 

Lt Comprimento total dos cursos de água  
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Lu Depleção de água na camada inferior do solo 

MAD Extração desejada em termos de gestão 

MAE Erro médio absoluto 

MB Margem Bruta 

ME Erro médio 

mi Percentagem da cota i (Eq. 2-3 e 2-4) 

ML Parâmetro multiplicador da fc eff que descreve o efeito da densidade do 

copado no sombreamento e no valor máximo relativo da ET por fração 

de solo sombreado 

MO Matéria orgânica 

MRA Método dos Resíduos Acumulados 

MRE Erro medio relativo 

MV Formação do Monte das Vacas 

N Indicação da dimensão ou número de observações 

n Nº de lotes granulométricos 

NBWU Uso de água não benéfico 

NIC Número de intervalos - regra de Sturges 

NIR Necessidades líquidas de rega  

NPK Fertilizante composto (Nitrogénio Fosforo e Potássio) 

Obs Valores observados 

Oi Valores observados (Eq. 2-9) 

Opt Valores otimizados 

O  Média dos valores Oi  (Eq. 2-9) 

p Fração da água utilizável no solo que a planta pode extrair sem sofrer 

stress hídrico, corresponde à fração de extração p 

P Precipitação 

PA Precipitação ponderada ou simplesmente precipitação na bacia 

hidrográfica  

PA Complexo Eruptivo do Pico da Antónia  

Pac Precipitação acumulada durante o ciclo vegetativo 

Pe         Precipitação efetiva  

Pei         Precipitação efetiva no dia i (Eq. 2-24) 

pF Curva característica de humidade do solo 

pH Potencial hidrogeniónico 

Pi Precipitação (ou função desta) medida no posto i 
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pi Peso atribuído ao posto i 

Pi Valores preditos das PTFs (Eq. 2-9) 

Pi Precipitação no dia i (Eq. 23) 

Pmt Perímetro 

Pnu 

Precipitação não usada (excesso) pela cultura durante o ciclo 

vegetativo 

P  Média dos valores Pi (Eq. 2-9) 

Pp Precipitação ponderada 

Pr Probabilidade 

Pw  Percentagem da área humedecida a 30 cm de profundidade 

Px Precipitação em excesso 

Pxi Precipitação em excesso no mês i 

qa Caudal médio da amostra de emissores 

Qest Caudal estimado pelo modelo Temez 

qi Teor de água do solo na zona radicular no dia i 

qi-1 Teor de água do solo na zona radicular no dia i-1 

Qp  Quantidade produzida 

Qr Excedente de precipitação que contribui para a recarga do aquífero 

Qrm Taxa máxima de infiltração conducente à infiltração máxima num dado 

intervalo de tempo 

Qs Excedente de precipitação que contribui para escoamento superficial, 

alimentando diretamente os cursos de água 

Qsi Excedente de precipitação que contribui para escoamento superficial, 

alimentando diretamente os cursos de água no mês i 

Qst Escoamento superficial nesse período (Eq. 2-19) 

Qsub Caudal subterrâneo ou contribuição do armazenamento Ssub para Qt  

Qsubi Caudal subterrâneo ou contribuição do armazenamento Ssub para Qt no 

mês i 

Qt Escoamento total  

Qt Escoamento observado (Eq. 2-44) 

Qti Escoamento total no mês i 

Qy Quebra relativa de produção; quebra de produção 

tQ̂  Caudal estimado pelo método de Temez 

r Coeficiente de correlação linear 

R2 Coeficiente de determinação da relação entre duas variáveis expressa 
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por regressão linear 

Ra  Radiação extraterrestre  

RAW Água facilmente disponível 

RB Rendimento Bruto 

RBC Rácio benefício custo 

REW  Água facilmente evaporável 

RL Rendimento líquido 

RMSE Desvio quadrático médio 

Rn Radiação líquida disponível à superfície 

Rs  Radiação de curto comprimento de onda  

Rse  Radiação de onda curta recebida em dia de céu limpo  

Sxy Desvio-padrão entre duas variáveis 

Scb Declive médio da bacia  

Sce Declive médio do curso de água  

Se Saturação efetiva 

Sev Severidade (Eq.7-1) 

Ss Altura de água armazenada no solo, na zona não saturada, cuja 

capacidade máxima é igual a TAW 

Ssi Altura de água armazenada no solo, na zona não saturada, no mês i 

Ssub   Altura de água armazenada no solo, na zona saturada, no aquífero 

T
 

Temperatura média 

T Transpiração 

t Tonelada 

T*  Temperatura média mensal (Eq. 2-10) 

t1e t2 Intervalo de tempo entre os quais se realiza u balanço de água no solo 

TAW Total de água no solo e disponível para as culturas  

tc Tempo de confirmação da seca 

TEW  Total de água evaporável 

Tmax Temperatura máxima 

Tmed Temperatura média 

Tmin Temperatura mínima 

Tr  Tempo de rega 

TWU Total de água usada 

TWUfam Total de água usada na parcela 

T
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U2 Velocidade média do vento a 2 m do solo (Eq. 2-10) 

UC Coeficiente de uniformidade de Christiansen 

UD Uniformidade de distribuição 

UDsaz Uniformidade de distribuição ajustado considerando a sazonalidade 

UE  Uniformidade de emissão 

UI Unidade monetária investida 

V Restrição de água disponível para as diferentes estratégias de rega 

deficitária (mm) - (Capítulo 5) 

V Volume  

var Variância  

VH Variação da carga 

Vq   Variação do caudal dos emissores 

WP Produtividade física da água 

WPfarm Produtividade da água na parcela 

WPIfarm Produtividade da água - considerando apenas a água da rega 

Wr, WP Armazenamento na zona radicular ao coeficiente de emurchecimento 

Wr,Fc Armazenamento na zona radicular à capacidade de campo 

WUE Eficiência de uso de água pela cultura 

X série de referencia ou série homogénea 

X Xerossolos 

x1, x2, …, xn  Argumentos da PTFs (Eq. 2-2) 

xi Valores de precipitação  

y Porosidade total ou ponto de retenção de água no solo (Eq. 2-2) 

Y Série a completar 

Ya Produção real estimada 

Ya,obs Produção observada 

yc  Taxa de produção bruta de matéria seca da cultura padrão em dia de 

céu limpo  

Ym Produção máxima da cultura 

ym  Taxa de produção de matéria seca de folhas da cultura para um dado 

clima  

yo  Taxa de produção bruta de matéria seca da cultura padrão em dia de 

céu nublado 

iy~  Valor gerado 
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iY
~

 

Série completa 

Z Profundidade média do solo ou das camadas do solo 

ze Camada evaporativa do solo 

zf Camadas mais profundas do solo 

Zmax Cota máxima 

Zr Profundidade radicular 

Zr max Profundidade efetiva máxima da zona radicular  

Zr min Profundidade efetiva inicial (ou mínima) da zona radicular (m) (quando J 

= Jini);  

ZU Valor da variável normal padronizada 

 

Alfabeto grego  

 Coeficiente de descarga ou coeficiente de exaurimento do aquífero 

(Modelo Temez) 

  Parâmetro da equação de van Genuchten (1980), (Eq. 2-1) 

 Nível de significância 

 Semieixo horizontal da elipse do método dos resíduos acumulados 

(MRA) 

αp Probabilidade de obter um valor tão extremo quanto o da estatística 

do teste (teste de Mann-Whitney, teste de τ – Kendall e teste de 

Mann-Kendall) 

β Semieixo vertical da elipse do método dos resíduos acumulados  

 Constante psicométrica 

 Declive da curva de tensão de vapor 

z Espessura da camada de solo 

V Aumento de água incorporada nas plantas; 

S Variação do armazenamento de água no solo 

t Intervalo de tempo 

R Variação da reserva de água no solo 

i  Resíduos dos valores observados de yi (método dos resíduos 

acumulados) 

  Potencial total de água no solo 

 Parâmetro da equação de van Genuchten (Eq. 2-1) 

  Teor atual de água no solo ou teor de água por unidade de volume 

do solo 

'   Teor de água efetivo  

f   Teor final de água no solo 

MAD Limiar do défice permitido para água no solo 

FC Teor de água no solo à capacidade de campo 

i   Teor inicial de água no solo 

P Limite inferior do teor de água no solo em que a água ainda pode ser 
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facilmente extraída pelas raízes das plantas sem stress 

t   Limiar do teor de água no solo a partir do qual efetua-se a rega a fim 

de se evitar o stress hídrico nas culturas (Eq. 2-33) 

r   Teor de água residual, por unidade de volume do solo; 

s   Teor de água na saturação, por unidade de volume do solo 

WP Teor de água no solo no coeficiente de emurchecimento 


0.4

 Teor de água retida no solo à sucção de -0.25 


1.0

 Teor de água retida no solo à sucção de -1 

1.5 Teor de água retida no solo à sucção de -3 

2.0 Teor de água retida no solo à sucção de -10 (Capacidade de campo) 

2.5 Teor de água retida no solo à sucção de -33 (Capacidade de campo) 

3.0 Teor de água retida no solo à sucção de -100 

4.2 Teor de água retida no solo à sucção de -1500 (Coeficiente de emurchecimento) 

2  Velocidade do vento 
*

y    Média de iY
~

 

b ou Dap Massa volúmica aparente do solo ou densidade aparente 

*2ˆ
y  Variância (estimada não enviesada) de iY

~
 

 

 
 

 


