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Aspectos físico-hídricos do solo
 Textura
 Agregação
 Densidade
 Porosidade (macro e micro)
 Infiltração
 Condutividade Hidráulica



Importância da Física do Solo
 A importância prática de se 

entender o comportamento físico do 
solo está associada ao seu uso e 
manejo apropriado, ou seja, orientar 
irrigação, drenagem, preparo e 
conservação de solo e água.



TEXTURA -  Definição
No sentido restrito da palavra, 
textura significa a sensação, 
perceptível pelo tato, que um 
material apresenta ao ser 
deslizado entre os dedos. 
Portanto, é um termo puramente 
qualitativo. 



Entretanto, ao longo do tempo, a 
maioria das literaturas que abordam 
temas relacionados à física do solo 
passou a usar os termos textura e 
granulometria como sendo 
sinônimos. Recomenda-se que quando 
referir ao aspecto quantitativo das 
partículas, usar o termo 
granulometria





 As partículas sólidas do solo variam enormemente 
quanto ao tamanho. Algumas são suficientemente 
grandes para serem vistas a olho nú ao passo que 
outras são tão diminutas a ponto de apresentarem 
propriedades coloidais 

SILTE AREIA



Distribuição das frações granulométricas 
por classe de tamanho



Areia
 Areia grossa – 2 a 0,2 mm
 Areia fina – 0,2 a 0,05 mm
 Partículas arenosas grosseiras podem ser compostas de 

fragmentos de rocha contendo vários minerais, mas a 
maioria dos grãos de areia é constituída por um só 
mineral, normalmente quartzo (SiO2); 

- Solos com predominância desta fração são mais 
propensos a serem deficientes em umidade em 
períodos de estiagem.

  Partículas de areia são consideradas não coesivas; isto 
é, não se mantêm unidas a outras partículas



Silte

 Partículas menores que 0,05 mm e maiores que 
0,002 mm de diâmetro são classificadas como 
silte.

 Ø    A fração granulométrica do silte possui alguma 
plasticidade, coesão (viscosidade) adsorção, devido à 
película de argila que as envolve.

 Quando seca, a fração silte exibe pouca pegajosidade 
ou plasticidade (maleabilidade). 



Argila

 Partículas menores que 0,002 mm são 
classificadas como argila.

 Pelo fato de possuírem uma grande área 
superficial específica, apresentam uma enorme 
capacidade de adsorção de água e outras 
substâncias. 

 Este grande poder de adsorção faz com que partículas 
de argila mantenham-se unidas em uma massa coesa 
depois de seca. Quando úmida, a argila é pegajosa e 
pode ser facilmente moldada.



Formas das argilas

Cristais de caulinita







Influência da textura
 As propriedades abaixo são dependentes do tipo e 

da quantidade de argila presente no solo.
 Retenção, movimento e disponibilidade de água
 Arejamento
 Disponibilidade de nutrientes
 Resistência à penetração de raízes
 Estabilidade de agregados
  Resistência do solo  a erosão 
 facilidade de mecanização



Serve também



Classe textural do solo 
 Três grupos principais de classes texturais são 

conhecidos: 
arenosa (solo com menos de 15% de argila);

    argilosa (com mais de 35% de argila)
 média (franco) entre 15 - 35% de argila);





 A textura do solo não é prontamente sujeita a 
mudanças sendo, portanto, considerada como uma 
propriedade básica do solo.

 A mudança somente ocorrerá se houver mudança na 
composição do solo devido à erosão seletiva e/ou 
processos de intemperismo, que ocorrem em 
escala de séculos a milênios



Estrutura dos Solos
Prof.a Edleusa Pereira Seidel



O termo estrutura refere-se ao 
arranjamento das partículas primárias do 
solo (areia,silte e argila)  em agregados 
ou unidades estruturais estáveis. Os 
agregados podem, por sua vez, se juntar 
novamente formando as estruturas



a) Laminar ba) prismática  bb) Colunar ca) Blocos angulares
cb) Blocos subangulares  d)granular









 SEM ESTRUTURA

Grãos simples

Massiva



COMO SE FORMAM OS AGREGADOS ?
1°) Aproximação entre as partículas: 
- floculação da argila 
- desidratação do solo: aproxima partículas
- raízes: desidratação e pressão sobre as partículas
- organismos: minhocas (coprólitos)



2°) Estabilização: agentes cimentantes

- quantidade de argila e de cátions
- forças eletrostáticas  (Van der Walls)
- MO. Polissacarídeos, Ac. Húmicos. A MOS provoca 

intensa atividade de microrganismos, fazendo com 
que os micélios ou substâncias viscosas produzidas 
pelas bactérias funcionem como elementos 
aglutinantes das partículas. 

- microrganismos: ação mecânica (hifas de fungos) e 
produção de compostos orgânicos

- vegetação: ação mecânica das raízes e fonte de 
material orgânico na superfície







Figura 3. Solo de mata com estrutura preservada – solo poroso 
e permeável ao ar, à água e às raízes.Foto: Vanessa A. de Moraes 
- Divulgação Emater/RS-Ascar 



A estrutura do solo relaciona-se com:
   - Aeração
   - Densidade do solo
    - Resistência mecânica das raízes à 

penetração 
  - Disponibilidade de nutrientes

    -Armazenamento e Infiltração de água 
e selamento superficial
  - Propriedade macro e microbiológicas
  - Temperatura do solo



Argila (g kg-1)                          220                               620
Fe2O3 (%)                               10,3                               21,1
Temperatura (ºC)                   19,4                               21,2

Argissolo Latossolo
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Tipo de solo

 PC
 PD

Em primeiro lugar, observa-se que as taxas de perda da matéria orgânica são 
bem maiores no Argissolo vermelho (4,9 e 2,5%) do que no Latossolo roxo 
(1,4 e 1,2%); e, em segundo lugar, que o efeito do preparo do solo sobre a taxa 
de perda de matéria .

Bayer et al., (1996) potencial de 
acúmulo de matéria orgânica 
no solo em sistemas 
conservacionistas de manejo 
na região sul do Brasil



Salton, 2005 (Boletim técnico)



Campos et al., 1995

As taxas de aumento de agregação estão 
relacionadas a textura e manejo



Sistemas de manejo x agregados

Ayarza et al. (1993
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Estabilidade de agregados



POROSIDADE DO 
SOLO
Profa Edleusa Pereira Seidel



Definição
 A porosidade é a fração volumétrica do solo 

ocupada com ar e água, representando o local onde 
circulam a solução (água e nutrientes) e o ar. A 
distribuição do diâmetro dos poros condiciona o 
comportamento físico-hídrico. 

 Podemos classificar os poros de duas maneiras
1- Quanto a forma
2- Quanto ao tamanho



Quanto a forma dos poros
 Os tipos de poros estão associados à sua forma, 

que por sua vez tem relação direta com sua 
origem. 

 A) Tipo de poro arredondados - Característico de 
poros de origem biológica, que são e formados por 
morte e decomposição de raízes ou como 
resultado da atividade de animais ou insetos do 
solo, como minhocas, térmitas, etc... 

 São chamados de bioporos



Quanto ao tamanho



Classificação dos poros do solo Quanto ao 
tamanho





Fatores que influenciam o Espaço Poroso 
Total 

 A porosidade é consequência da textura, da estrutura e 
da atividade biológica. Por essa razão, a porosidade é 
classificada em:

 - Porosidade textural: Resulta da presença de espaços 
vazios entre as partículas individuais do solo (areia, 
silte e argila) e, nos solos que apresentam agregação 
ocorre dentro dos agregados. Corresponde geralmente, 
aos microporos responsáveis pela retenção de água.



Solos arenosos x argilosos
 Solos arenosos (Neossolos quartzarêmicos) 

possuem pouca capacidade de reter água, estando 
seus poros na maior parte do tempo ocupados por 
ar. A maior proporção de matéria orgânica pode 
condicionar uma maior retenção de água nos 
horizontes mais superficiais desses solos.



Solos argilosos

 Em solos de textura fina, a argila tende a 
condicionar uma elevada microporosidade e a 
ocorrência de macroporos restringe-se aos 
espaços entre os agregados. 

 Em solos argilosos mal drenados, predomina os 
microporos, o que determina uma elevada 
retenção de água em detrimento da aeração e 
uma baixa condutividade hidráulica, dificultando a 
drenagem dos solos.



Porosidade de aeração
 É imprescindível que no espaço poroso do solo sempre 

exista uma certa proporção de ar mínimo 10% = 0,1 
m3 m-3 para evitar deficiência na aeração do sistema 
radicular das plantas o que acarretará anaerobiose, e 
que o restante do espaço poroso seja ocupado na sua 
maior parte por água facilmente disponível às plantas.

OBS. A porosidade é inversamente proporcional à 
Densidade do Solo, sendo de grande importância direta 
para o crescimento de raízes e movimento de ar, água e 
solutos no solo.



Porosidade de aeração...
 Para determinação da porosidade de aeração 

utiliza-se a seguinte equação, numa relação entre a 
porosidade total e a umidade volumétrica.

            Porosidade de aeração= Porosidade total 
– Umidade volumétrica

 Exemplificando:
 Porosidade total = 50 % (0,5 m3 m-3) e umidade 

volumétrica 0,35 m3 m-3
 Porosidade total = 0,50 – 0,35 = 0,15 m3 ar/ m3 de 

solo



Relação entre a permeabilidade e 
porosidade



 O tamanho dos poros e não seu volume 
total é o fator importante na drenagem, 
aeração e outros processos do solo. 

 A estruturação e agregação de solos de textura 
fina melhoram aeração não apenas pelo aumento 
do volume total, mas também pelo aumento da 
proporção de macroporos.



Importância da porosidade



DENSIDADE DO SOLO
Profa. Edleusa Pereira Seidel



Densidade do Solo (Ds) ou densidade 
aparente 

 É definida como a relação existente entre a massa 
de uma amostra de solo seco a 110 ºC e o volume 
total do solo (solo mais espaço poroso ocupado 
pelo ar e água). 

                Dp= Ms/Vt          g cm3

Ms= Massa do solo
Vt= Volume total (Vsólidos + Vporos)



Solos arenosos geralmente possuem 
densidade do solo maior que solos 
argilosos. Isto porque o espaço poroso 
em solos argilosos é maior que em solos 
arenosos. O tamanho dos poros em solos 
arenosos é maior porém, o espaço total é 
menor. 



 Densidade normais para solos arenosos variam de 
1,2 a 1,9 g cm-3 , enquanto solos argilosos 
apresentam valores mais baixos, de 0,9 a 1.7 g cm-3 . 
 

 Valores de Ds associados ao estado de compactação 
com alta probabilidade de oferecer riscos de 
restrição ao crescimento radicular situam-se em 
torno de 1,65 g cm-3 para solos arenosos e 1,45 g cm-
3 para solos argilosos.



 A determinação da Ds de um perfil permite 
avaliar certas propriedades do solo tais como:

  drenagem, a porosidade, 
 a condutividade hidráulica, 
 a permeabilidade ao ar e água,
  a capacidade máxima do solo para água (capacidade 

de saturação), 
 a erodibilidade eólica.
 De maneira geral, pode-se afirmar que, quanto mais 

elevada for à densidade aparente do solo (ds), maior 
será sua compactação, menor será sua estruturação, 
menor sua porosidade total.



Fatores que Afetam a Densidade do Solo 
 a)Efeito da textura do solo –, solos de 

textura fina como franco siltosos, argilosos e 
franco argilosos, geralmente possuem menor 
densidade em relação a solos arenosos. 

Em solos arenosos, entretanto, o conteúdo de 
matéria orgânica é geralmente baixo, as 
partículas sólidas estão menos predispostas a 
formarem agregados e a densidade do solo é 
normalmente mais alta que em solos de textura 
mais fina. 



b)Profundidade no perfil do solo 
- A densidade do solo tende a aumentar 
com o aumento da profundidade no 
perfil, isto se deve, provavelmente, pelo:

          - Menor teor de matéria orgânica, 
          - Menor agregação,
          - Pouca quantidade de raízes 
          - Compactação causada pela massa 
das         camadas superiores. 



Matéria orgânica



Ds (max) X M.O.



a)Efeito do manejo do solo
A densidade do solo é afetada por 

cultivos que alteram a estrutura e, por 
conseqüência, o arranjo e volume dos 
poros. Essas alterações influem nas 
propriedades físico-hídricas.







INFILTRAÇÃO



Definição
  Infiltração é a passagem de água da superfície para o interior do solo. 
 Percolação é o avanço descendente da água na zona não saturada.
  



Importância do conhecimento do processo 
de infiltração

Fornece subsídios para o 
dimensionamento de estruturas de 
controle de erosão e de inundação, 
aplicação de biossólidos



Infiltração





Localiza abaixo da superfície do solo é estreita com 
espessura de aprox. 1,5 cm

É a camada caracterizada pelo decréscimo 
acentuado da umidade com espessura de  +- 5 cm

É a região do perfil através do qual a água é 
transmitida. É uma camada também caracterizada por 
pequena variação da umidade em relação ao espaço e 
tempo

É caracterizada por uma camada normalmente 
estreita, mas com grande redução de umidade 



Capacidade de infiltração (CI)
 É a quantidade máxima de água que pode infiltrar no 

solo, em um dado intervalo de tempo, sendo expresso 
geralmente em mm.h-1. A capacidade de infiltração só 
é atingida durante uma chuva se houver excesso de 
precipitação.

 Caso contrário, a taxa de infiltração da água do solo 
não é máxima, não se igualando à capacidade de 
infiltração. 



Taxa (velocidade) de Infiltração
 é definida como a lâmina de água (volume de água por 

unidade de área) que atravessa a superfície do solo, por 
unidade de tempo. 

 A taxa de infiltração pode ser expressa em termos de 
altura de lâmina d’água ou volume d’água por unidade 
de tempo (mm.h-1). 



A CI apresenta magnitude 
alta no início do processo e 
com o transcorrer do 
mesmo, esta atinge um 
valor aproximadamente 
constante após um longo 
período de tempo. Da 
mesma forma como citado 
anteriormente, este valor é 
denominado taxa de 
infiltração estável



 Quando velocidade de infiltração mantém 
praticamente constante chega-se no que chamamos 
de velocidade de infiltração básica (VIB).

 Depende fundamentalmente da textura do solo.

 Os valores de velocidade de infiltração básica (VIB) 
ou taxa de infiltração básica, são os seguintes:

 VIB muito alta: > 30 mm/h
 VIB alta: 15 - 30 mm/h
 VIB média: 5 - 15 mm/h
 VIB baixa: < 5 mm/h





THOMAZ, Edivaldo Lopes  e  ANTONELI, Valdemir. EROSÃO E DEGRADAÇÃO 
DO SOLO EM ÁREA CULTIVADA COM ERVA-MATE (Ilex paraguariensis), 
GUARAPUAVA - PR. Geociênc. (São Paulo) [online]. 2008, vol.27, n.1, pp. 21-30. ISSN 
0101-9082. 





Infiltração de água
 Segundo Alves & Cabeda (1999), a infiltração de 

água é um dos fenômenos que melhor refletem as 
condições físicas internas do solo, pois uma boa 
qualidade estrutural leva a uma distribuição de 
tamanho de poros favorável ao crescimento de 
raízes e à capacidade de infiltração de água no solo.





A textura determina a distribuição do diâmetro dos poros do 
solo







MINERALOGIA



Fatores que afetam a capacidade 
de infiltração de água no solo

 Umidade inicial
 Declividade do terreno
 Rugosidade superficial
 Condutividade hidráulica



Umidade inicial



CRUZ, A. C. R.; PAULETTO, E. A.; FLORES, C. A.  and  SILVA, J. B.. Atributos físicos e 
carbono orgânico de um Argissolo Vermelho sob sistemas de manejo. Rev. Bras. Ciênc. Solo 
[online]. 2003, vol.27, n.6



PD: plantio direto; PC: preparo convencional; ARD: área-recém-desmatada; CN: cerrado nativo.



foram aplicadas chuvas simuladas, 
com intensidade de 120 mm h-1, 
durante 1,5 hora (90 minutos),



Declividade do terreno
Em solos planos, toda vez que a 

precipitação for maior que a taxa de 
infiltração, ocorrerá o encharcamento do 
solo.

Solos com declividade ocorrerá o 
escoamento superficial que marca o 
início do processo erosivo



Rugosidade superficial
Aumenta a infiltração de água no solo 

por se constituir em barreira física ao 
escoamento superficial, diminuindo o 
comprimento da rampa



Cobertura da superfície do terreno
A presença de restos culturais na 

superfície do solo, independente do 
manejo adotado, proporciona 
significativa redução de perda de solo,





Etapas da Infiltração
 Considerando-se uma condição inicial não saturada, a 

infiltração é função dos potenciais matricial e 
gravitacional

 Inicialmente, o potencial matricial domina o 
processo succionando a água para dentro do perfil. 
Com a redistribuição da água ao longo do perfil do 
solo, a umidade tende a aumentar e este potencial 
perde progressivamente sua importância



 Próximo à saturação, o potencial gravitacional 
torna-se predominante.

 Caso a intensidade de chuva ultrapasse a 
capacidade de infiltração, ocorre o escoamento 
superficial por excesso de precipitação





Condutividade Hidráulica
 condutividade hidráulica é uma das propriedades 

físicas do solo mais importantes na determinação 
quantitativa e qualitativa do movimento de água no 
solo, e no dimensionamento de sistemas de 
drenagem.



 Pelo fato de a condutividade hidráulica na condição 
saturada depender em grande parte da forma e 
continuidade do sistema poroso, essa varia fortemente de 
um local a outro, apresentando valores extremos em 
determinados locais e podendo diferir também nas 
distintas orientações do solo.

 Nos solos pedregulhosos sem finos (partículas com 
diâmetro superior a 2mm), por exemplo, o valor de “k” é 
superior a 0,01cm/s; já nos solos finos (partícula com 
diâmetro inferior a 0,074mm) os valores de “k” são bem 
inferiores a este valor.

 argilo-minerais  possuem um valor de “k” muito baixo, que varia 
de 10-7 a 10-8 cm/s



 A condutividade hidráulica na condição saturada  é 
mais dependente, portanto, da estrutura do que da 
textura do solo e, ao elevar o grau de agregação de um 
solo, o valor dela aumenta.

 O efeito da estrutura e em especial dos macroporos 
(diâmetro maior do que 50 μm) possibilita a um solo 
argiloso exibir valores de K0 similares ao arenoso.



Mata nativa (MN) Preparo convencional (PC) - A área foi cultivada com milho, desde 1983, utilizando a grade 
aradora e grade niveladora para o preparo do solo. Plantio direto com um ano (PD1) - Plantio direto com 
quatro anos (PD4) - Plantio direto com cinco anos (PD5) - Plantio direto com 12 anos (PD12) 

Avaliação dos atributos 
físicos de um Nitossolo 
Vermelho distroférrico sob 
sistema plantio direto, 
preparo convencional e 
mata nativa (Assis et al., 
2005)
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