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RESUMO 

 

A modelação do transporte reactivo de solutos no solo tornou-se numa ferramenta 
essencial para a implementação de melhores práticas de rega e de fertilização. O 
modelo HYDRUS é, presentemente, um dos poucos modelos capazes de considerar 
a componente geoquímica do solo e avaliar os diferentes problemas ambientais de 
forma integrada. Este modelo foi usado para simular o movimento da água e o 
transporte de solutos no solo, em duas experiências realizadas em condições de 
campo, entre 2004 e 2010. Estas experiências foram importantes para identificar os 
principais processos físicos e químicos que influenciam o movimento de água e o 
transporte reactivo de solutos nos solos regados com águas salinas. Foram também 
úteis na avaliação do efeito de diferentes cenários de qualidade de água de rega e 
de níveis de fertilização azotada na salinização/sodicização do solo, extracção e 
lixiviação de nutrientes e no rendimento das culturas. O modelo HYDRUS pode ser 
considerado como uma poderosa ferramenta na análise dos riscos de salinização do 
solo e do destino das formas azotadas aplicadas na fertilização. Contudo, o uso de 
modelos deste tipo no estabelecimento de políticas sustentáveis para o regadio é 
ainda limitado face à considerável necessidade de dados de entrada, 
nomeadamente a informação sobre as propriedades hidráulicas dos solos. Assim, 
foram desenvolvidas diferentes funções de pedotransferência (PTFs) para estimar 
indirectamente aquelas propriedades do solo a partir da informação reunida na base 
de dados PROPSOLO. Foi desenvolvido um conjunto de PTFs, para estimar as 
propriedades de retenção de água após agrupar os dados de acordo com a textura 
do solo, a profundidade e a massa volúmica aparente. Foram também desenvolvidas 
PTFs para estimar as propriedades de retenção de água a partir da granulometria 
das partículas e usando o diagrama textural e um método geoestatístico no 
processo. Finalmente, desenvolveram-se PTFs para os solos de Cabo Verde. As 
PTFs podem ter múltiplas aplicações na gestão da rega e de bacias hidrográficas. 
No entanto, é ainda necessário estender a informação de base a outras regiões de 
Portugal e de Cabo Verde, bem como aumentar o conhecimento sobre a função da 
condutividade hidráulica destes solos. 
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Soil hydraulic properties and irrigation modeling considering nitrogen and 

salts dynamics 

 
ABSTRACT 

 

Modeling has become an essential tool for implementing better irrigation and 
fertilization practices. The HYDRUS software package is currently one of the few 
models capable of considering multicomponent geochemistry and evaluating multiple 
environmental problems in an integrated way. The model was used to simulate water 
movement and solute transport in two complex experiments carried out under field 
conditions, between 2004 and 2010. The field experiments were helpful to identify 
the main physical and chemical processes influencing soil water flow and 
multicomponent solute transport in soils irrigated with saline waters. They were 
further useful for evaluating different irrigation water quality and fertilization scenarios 
while considering soil salinization/sodification risks, root nutrient uptake, nutrient 
leaching, and crop yield. HYDRUS proved to be a powerful tool for establishing 
sound irrigation policies. However, the considerable demand on input data, namely, 
soil hydraulic properties, has been limiting its use (and other reactive transport 
models). Different pedotransfer functions (PTFs) were thus established to indirectly 
estimate soil hydraulic properties from the soil information available in the 
PROPSOLO database. A set of class-PTFs were developed to estimate water 
retention properties after grouping data by soil texture, soil horizon, and bulk density. 
A different procedure was also presented to estimate water retention properties from 
particle size distribution using the soil texture triangle and ordinary kriging. Finally, a 
set of PTFs were established for Cape Verde soils. All these PTFs may have multiple 
applications in irrigation management and watershed modelling. However, it is still 
necessary to further extend those PTFs to other regions of Portugal and Cape Verde, 
and to gain more knowledge on the hydraulic conductivity functions of those soils so 
that they can be used in reactive transport modeling. 
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