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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

 

Disciplina: Dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera Caráter: (    )Obrigatória; (  X  ) Não obrigatória 

Pré-requisito: - Grau: Mestrado 

Docente: Prof. João Carlos F. Borges Jr. 

C.H. Total: 60 ha C. H. Teórica: 45 ha Ano: 2020 Semestre: Emergencial 

EMENTA 

Conceitos. Propriedades físico-hídricas do solo. Potencial da água no solo. Equação característica. Equações aplicadas ao 
movimento da água no solo: Equação de Darcy-Buckingham, Equação de Richards. Infiltração da água no solo. 
Escoamento superficial. Evapotranspiração de referência, potencial e real. Modelagem computacional aplicada (Hydrus 1D, 
Cropwat, outros). 

OBJETIVOS 

Desenvolver com discentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias conhecimentos relacionados ao 
movimento da água no solo, demanda evapotranspirométrica e modelagem computacional aplicada. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo será distribuído em 12 semanas com atividades assíncronas e síncronas com carga horária de 
5 horas-aula por semana, totalizando 60 horas-aula no Período Remoto Emergencial (08/09/2020 a 
20/11/2020): 

OBS: atividades em 1,5 ha síncronas e equivalente 3,5 ha assíncronas. 

*ha = hora-aula 

Semana Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas 
1.  Apresentação das diretrizes da disciplina 

A água: introdução, propriedades, importância na produção vegetal. 
A água no solo: introdução, frações, propriedades físico-hídricas.  
A água no solo: propriedades físico-hídricas, relações massa-volume, determinação do teor de água no 
solo. 

2.  A água em equilíbrio: Potencial da água no solo. 
Medidas de potencial  

3.  Zonas da água no solo  
Curva de retenção da água no solo  
Obtenção da curva característica no Excel e RETC 

4.  Seminário (1): Curva de retenção da água no solo  
Condutividade Hidráulica  
Discussão sobre exercícios do Cap. 6 

5.  PROVA 1 
Conceitos de Cálculo Diferencial aplicáveis na disciplina. 
Equações aplicadas ao movimento da água no solo: Equação de Darcy-Buckingham  
Equações aplicadas ao movimento da água no solo: Equação de Richards. 
Comentários sobre equações de Darcy-Buckingham e Richards Fluxo de água em solo saturado e não 
saturado 

6.  Infiltração da água no solo: conceitos, métodos, modelos empíricos, ajuste de modelos em planilha 
eletrônica, modelos mecanísticos  
Exercício com ajuste de curva de infiltração  
Escoamento superficial e armazenamento superficial 

7.  Seminário (2): Infiltração da água no solo 
Redistribuição da água no solo 

8.  PROVA 2 
Evapotranspiração de referência, potencial e real 

9. Uso de software: REF-ET  
10. Disponibilidade de água no solo e evapotranspiração  




