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Resumen

Monitoreo de la calidad del suelo y la química física es importante para mantener o modificar la dirección incorrecta 
del suelo. En este sentido, el objetivo de este estudio fue evaluar las propiedades físicas para controlar la calidad del 
suelo en diferentes tipos de gestión. El diseño experimental fue completamente al azar, con tres tratamientos: área 
de vegetación natural; Área con cultivos perennes y zona de pastos decapitados; con 5 repeticiones. las propiedades 
físicas se evaluaron: la densidad del suelo, la tasa de infiltración de agua, resistencia a la penetración del suelo y 
la humedad del suelo gravimétrico. en capas de suelo: 0.00 0,10; 0,10-0,20 y 0,20-0,40m, respectivamente. Los 
datos fueron analizados estadísticamente mediante la prueba de Tukey al 5% para la comparación de medias. 
La resistencia a la penetración no fue un buen indicador de la calidad del suelo. Los resultados muestran que la 
administración interfiere con la calidad física del suelo. Llegamos a la conclusión de que el tratamiento vegetación 
nativa ha mejorado la calidad del suelo.

Palabras clave: Calidad del suelo; materia orgánica; infiltración del agua en el suelo.

Abstract

It is important to monitor the physical quality and soil chemistry to maintain or modify the incorrect soil 
management. In this sense, the objective of this study was to evaluate the physical properties to monitor soil quality 
in different types of management. The experimental design was completely randomized, with three treatments: 
natural vegetation area; area with perennial crop cultivation and degraded pasture area; with 5 replications. The 
following physical properties were evaluated: soil density, water infiltration rate, soil penetration resistance and 
gravimetric soil moisture, in soil depths: 0.00 to 0.10; 0,20-0,40m and 0.10-0.20, respectively. We analysed data 
statistically by using the 5% Tukey test for comparison of means. The penetration resistance was not a good 
indicator of soil quality. The results show that the management interferes with the soil physical quality. We conclude 
that the treatment has improved physical native vegetation soil quality.

Keywords: Soil quality; organic matter; water infiltration rate.

resumo

O monitoramento da qualidade física e química do solo é importante para manter ou modificar o manejo incorreto 
do solo. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físicas para monitorar a qualidade 
do solo em diferentes tipos de manejo. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 
com três tratamentos: Área de vegetação natural; Área com o cultivo de cultura perene e Área de pastagem 
degradada; com 5 repetições. Foram avaliadas as propriedades físicas: densidade do solo, taxa de infiltração de 
água, resistência do solo à penetração e umidade gravimétrica do solo. nas camadas de solo: 0,00-0,10; 0,10-0,20 
e 0,20-0,40m, respectivamente. Os dados foram analisados estatisticamente, utilizando o teste de Tukey a 5% para 
comparação das médias. A resistência à penetração não foi um bom indicador da qualidade do solo. Os resultados 
encontrados mostram que o manejo interfere na qualidade física do solo. Conclui-se que o tratamento vegetação 
nativa apresenta melhor qualidade física do solo.

Palavras-chave: Qualidade do solo; matéria orgânica; infiltração de água no solo.
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Introdução

Na avaliação dos impactos ambientais são utilizados 
os índices de qualidade, como: infiltração de agua, den-
sidade do solo, teor de matéria orgânica e acidez do solo 
que são ferramentas importantes nas funções de controle, 
fiscalização e monitoramento de áreas destinadas à pro-
teção ambiental, garantindo um manejo mais eficiente e 
sustentável do solo ([1], [2], [3], [4]).

Os impactos do uso e manejo na qualidade física do 
solo têm sido quantificados, utilizando diferentes proprie-
dades físicas relacionadas com a forma e com a estabili-
dade estrutural do solo, tais como: compactação do solo, 
densidade do solo, resistência do solo à penetração das 
raízes, estrutura, porosidade total, tamanho e continuidade 
dos poros adsorção e absorção de nutrientes, infiltração e 
redistribuição de água, trocas gasosas e desenvolvimento 
do sistema radicular ([1]; [2]; [5] e [6]). Como resultado 
dessas modificações produzidas pelo manejo inadequado o 
decréscimo de produção vegetal é evidente [7], e também o 
aumento da suscetibilidade do solo a erosão e aumento da 
potência necessária para o preparo do solo [8].

Segundo [9] os atributos mais amplamente utilizados 
como indicadores de qualidade física do solo são aqueles 
que levam em conta a profundidade efetiva de enraizamen-
to, a porosidade total e a distribuição e tamanho dos poros, 
a distribuição do tamanho das partículas, a densidade do 
solo, a resistência do solo à penetração das raízes, o inter-
valo hídrico ótimo, o índice de compressão e a estabilidade 
dos agregados. 

Existem vários modelos para avaliação da qualidade 
do solo (QS), conforme descrito por [10]; Entretanto, 
esses modelos são de complexa aplicação e enfatizam a 
qualidade do solo voltada para a produção vegetal, sendo 
sua aplicação direcionada, sobretudo para a pesquisa. Dois 
diferentes enfoques têm sido propostos para se estabele-
cerem critérios de referência: o primeiro está relacionado 
ao solo de área sob vegetação natural, por representar 
as condições ecológicas de estabilidade do ambiente, e 
o segundo a parâmetros agronômicos que maximizem a 
produção e conservem o meio ambiente [11]. 

Segundo [12], a estrutura é uma propriedade sensível ao 
manejo e a sua qualidade deve ser analisada segundo sua 
forma ou com sua estabilidade [13]. O efeito do manejo 
sobre as propriedades físicas do solo é dependente da sua 
textura e mineralogia, as quais influenciam a resistência e 
a resiliência do solo a determinada prática agrícola [14]. 
Geralmente, as práticas de manejo têm maior impacto 
sobre as propriedades físicas de solos arenosos do que em 
solos argilosos que apresentam menor estruturação.

[15] avaliando uma área degradada em recuperação 
com o uso de adubos verdes, lodo de esgoto e pastagem, 
observaram que o uso de plantas de cobertura aliado à 
sucessão de culturas (milho e soja) sob semeadura direta 
melhorou as propriedades físicas do solo, como porosida-

de, densidade do solo e resistência mecânica à penetração.
Estudos realizados por [16] verificaram que o aumento 

do teor de matéria orgânica no solo, proporciona uma 
melhoria nas propriedades físicas do solo como a redução 
da densidade do solo e a maior infiltração de água no solo.

O cultivo de adubos verdes promove a proteção da 
superfície do solo contra o impacto da água da chuva, 
devido à presença de plantas ou resíduos vegetais (cober-
tura vegetal) sobre a área. Desta forma, a qualidade física 
do solo é preservada e a qualidade química é melhorada 
com o aumento dos teores de matéria orgânica e nutrientes 
disponíveis para as plantas. [5] verificaram que o uso de 
adubos verdes (crotalaria, mucuna preta, feijão-de-porco e 
a combinação deles com calcário e gesso) influenciou posi-
tivamente na melhoria da qualidade física de um Latossolo 
vermelho degradado em recuperação em área de cerrado.

Pesquisas realizadas por [17] verificaram que o revolvi-
mento do solo diminuiu o teor de matéria orgânica do solo 
e consequentemente, a porosidade e o armazenamento de 
água, em Latossolo Vermelho sob cerrado nativo. [18] tra-
balhando em Neossolo Quartzarênico, também verificaram 
o mesmo efeito do manejo do solo, pois quanto maior o 
revolvimento, menor a estruturação e armazenamento de 
água e quando há redução na porosidade, automaticamente 
a densidade do solo aumenta.

A história do uso do solo pelo homem tem demonstrado 
que a mesma tem sido de forma intensiva e desordenada, 
levando-o, na maioria das vezes, a degradação. Mediante 
a preocupação de equacionar os problemas relacionados 
à qualidade física do solo e sua relação com o manejo 
adotado. Com isso, verifica-se uma necessidade de des-
envolver um estudo na região de Fernandópolis, visando 
maiores informações sobre a qualidade física do solo e a 
produtividade das culturas, com o melhor conhecimento 
desse assunto. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a qualidade física de um Argissolo solo por meio das 
propriedades físicas do solo (densidade do solo, taxa de 
infiltração de agua e resistência à penetração do solo) 
nos diferentes usos e manejos do solo (área de vegetação 
natural, pastagem e cultura perene).

Material e Métodos

O experimento foi conduzido na área experimental da 
Fazenda de Ensino e Pesquisa (Fazenda Santa Rita) da 
Universidade Camilo Castelo Branco - UNICASTELO, 
Campus de Fernandópolis, SP, localizada entre as coor-
denadas 20°16’50” latitude sul e 50°17’43” longitude 
oeste e 20°18’05” de latitude sul e 50°16’26” de longitude 
oeste, sendo realizadas as coletas no mês de março de 2013 
(Figura 1). 

O clima da região, de acordo com a classificação de 
Koppen, é do tipo subtropical úmido, Aw, com inverno 
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seco e ameno e verão quente e chuvoso [19]. De acordo 
com [20] a região é caracterizada por um período de 6 
meses do ano com déficit hídrico e temperatura média de 
23,5 °C (Figura 2).

De acordo com [21] o solo predominante da Fazenda 
Santa Rita é constituído de Argissolo Vermelho-Amarelo 
eutrófico abrúptico A moderado textura arenosa/média 
relevo suave ondulado e ondulado.
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Figura 2: Balanço hídrico do município de Fernandópolis, SP.

O delineamento experimental adotado foi o inteira-
mente casualizados, sendo constituídos por 3 tratamentos 
e 5 repetições, totalizando 25 parcelas experimentais. 
Sendo os tratamentos: Área de vegetação natural, sendo 
esta uma reserva na unidade que não tem interferência 
antrópica (Figura 3 a); Área de cultivo de cultura perene 
com o eucalipto (Eucalyptus citriodora) implantado há 15 
anos, utilizando o espaçamento 1 x 2 m e área sem manejo 
de adubação (Figura 3 b);e Área de pastagem degradada, 
cultivado há 13 anos, inicialmente com tifton (Cynodon 
nlemfuensis), mas no momento da avaliação, a área estava 

com gramão (Paspalum notatum), e plantas daninhas como 
amargoso (Digitaria insularis) e carrapicho (Cenchrus 
echinatus), sem manejo de irrigação e adubação (3 ha) 
(Figura 3 c).

Figura 3: Vista da área experimental: (a) Vegetação natural. (b) Cultura 
perene – Eucalipto e (c) Pastagem degradada
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Foram avaliadas as seguintes propriedades físicas: 
Densidade do solo pelo método do anel volumétrico de 
acordo com [22] (Figura 4). Resistência do solo à pene-
tração usando o penetroLOG, modelo Falker, Automação 
Agrícola, conforme Figura 5. Umidade gravimétrica do 
solo pelo método clássico de pesagem [21], no momento 
da realização da resistência do solo à penetração (Figura 5). 
A Taxa de infiltração de água usando o mini infiltrômetro 
de disco [23], conforme Figura 5.

Figura 4: Densidade do solo: (a) Coleta de anéis volumétricos; (b) 
Amostras de solo indeformadas, utilizadas na determinação da densi-
dade do solo.

Figura 5: Resistencia mecânica a penetração e umidade gravimétrica 
do solo. (a) Determinação de resistência à penetração do solo e (b) 
Amostras de solo utilizadas para determinar a umidade gravimétrica 
do solo.

Para a determinação da densidade do solo foi coletada 
amostras indeformadas (anel volumétrico) e para a umida-
de do solo foram coletas amostras deformadas (com trado 
rosca), nas camadas de 0-0,10; 0,10-0,20 e 0,20-0,40m, 
em dois locais distintos (duplicatas). Para a resistência do 
solo a penetração (0-0,40m) e taxa de infiltração de água 
foram realizados amostragens em cinco locais distintos por 
parcela experimental para uma melhor confiabilidade dos 
dados.

Para a análise dos dados, foi realizada a análise de 

variância (teste F) e aplicou-se o teste de Tukey (5%), para 
comparação das médias, utilizando o programa SISVAR 
[24].

Figura 6: Mini infiltrômetro de disco utilizado na determinação de 
infiltração de agua no solo.

Resultados e Discussão

Para a infiltração de agua no solo houve diferença 
estatística para os tratamentos estudados, os dados estão 
apresentados na Tabela 1.

Verificou-se para os tratamentos estudados, a maior 
infiltração foi encontrada para a vegetação nativa e a menor 
para o eucalipto. Esse comportamento era o esperado, pois 
na vegetação nativa a qualidade física do solo é melhor 
(maior porosidade e menor densidade do solo) devido a 
presença de matéria orgânica que é resultado da decompo-
sição das raízes e serapilheira que cobre o solo. 

Já no tratamento eucalipto, as linhas e entrelinhas da 
cultura são desprotegidas e sobre sofre com o impacto da 
água da chuva. A pastagem que não diferiu estatisticamente 
da vegetação nativa também obteve um valor bom de 
infiltração de água, resultado da cobertura do solo pela 
braquiária e que impede o impacto da água desestruturar 
o solo; as raízes e parte aérea da planta fornecem matéria 
orgânica para a manutenção desse solo. Resultados semel-
hantes foram encontrados por [5], [16] e [15].

[25] verificou dados de infiltração de agua no solo 
semelhantes a este trabalho trabalhando com diferentes 
manejos e conclui que quanto menor cobertura presente 
no solo, menor a infiltração de agua.

Os dados de infiltração deste trabalho (tabela 1) corro-
boram com os demais dados obtidos que serão discutidos 
a seguir (tabelas 3, 4 e 5).
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Tabela 1: Teste F, DMS (5%), CV(%) e valores médios de infiltração de 
agua no solo, Resistência mecânica a penetração (RP) e umidade gravi-
métrica (Ug), nos diferentes usos e manejos do solo, 2013.

Tratamentos
Infiltração de água no solo

cm h-1

Eucalipto 1,98 b

Pastagem 4,17 a

Vegetação Nativa 4,33 a

F 6,487*

DMS – 5% 2,080

CV(%) 15,56

*Significativo a 5%, ns não significativo. Letras iguais não diferem significativamente para o 

teste de Tukey (5%).

Na Tabela 2 estão apresentados os dados de resistência 
à penetração e umidade gravimétrica do solo. Para a resis-
tência a penetração, foi significativa em todas as camadas 
estudadas. E para a umidade do solo, somente na camada 
de 0,20-0,40m não foi significativo.

O tratamento vegetação nativa com a menor resistência 
e maior umidade do solo, devido a maior cobertura vegetal. 
E o tratamento com pastagem obteve maior resistência à 
penetração em todas as camadas estudadas e o tratamento 
com eucalipto observou-se um adensamento a partir da 
camada de 0,10m. Os tratamentos eucalipto e pastagem 
foram os que obtiveram menor umidade do solo.

Essa compactação no tratamento com pastagem deve-
se ao pisoteio do gado que imprime uma força no solo, 
causando esse adensamento, principalmente nas camadas 
a partir de 0,10m. Já no cultivo com o eucalipto, essa com-
pactação é menor, uma das causas podem ser explicados 
pelo tipo de solo, os Argissolos são solos mais adensados 
no horizonte B, por possuir um maior teor de argila nesta 
camada.

Tabela 2: Teste F, DMS (5%), CV(%) e valores médios de Resistência a 
penetração (RP) e umidade gravimétrica (Ug), nos diferentes usos e 
manejos do solo, 2013.

Tratamentos
Resistencia a Penetração (MPa)

0-0,10m 0,10-0,20m 0,20-0,40m

Eucalipto 0,18  b 4,44  b 4,55 a

Pastagem 1,88 a 7,38 a 5,68 a

Vegetação Nativa 0,14  b 0,71  c 2,02  b

F 14,85* 41,44* 18,41*

DMS – 5% 0,380 1,817 1,530

CV(%) 14,07 20,65 19,16

Umidade gravimétrica (%)

Eucalipto 2,18  b 2,19  b 3,58 a

Pastagem 1,45  b 2,44  b 4,49 a

Vegetação Nativa 8,22 a 7,20 a 8,73 a

F 69,10* 22,73* 4,33ns

DMS – 5% 2,980 2,396 5,332

CV(%) 18,25 16,83 22,61

*Significativo a 5%, ns não significativo. Letras iguais não diferem significativamente para 

o teste de Tukey (5%).

[5] que trabalhou com áreas degradadas em recupe-
ração e verificou que na testemunha vegetação nativa a 
resistência a penetração é menor que nos tratamentos que 
foram modificados pelo homem. Esses dados de resistência 
corroboram com os dados de infiltração encontrados neste 
trabalho. Resultados semelhantes foram encontrados por 
([13]; [15]; [5]; [2]).

Segundo [26] os tratamentos estudados, vegetação 
nativa, eucalipto e pastagem possuem classificação muita 
baixa, media e alta, respectivamente. Essa classificação diz 
respeito a limitação ao crescimento das raízes.

Os dados de umidade do solo variaram nos tratamentos 
estudados devido a maior e menor cobertura vegetal encon-
trada nos diferentes tratamentos. Quando o solo se encontra 
coberto, o teor de umidade permanece por mais tempo. 
Segundo [27] o teor de umidade influencia a resistência a 
penetração de raízes. E [28] afirma que o grau de umidade 
intervém, modificando a coesão entre as partículas do solo, 
que é maior no solo seco e decresce na medida em que a 
quantidade de água aumenta, provocando a separação das 
suas partículas.

Os dados de densidade do solo (g/cm3), nas camadas 
de 0,00-0,10; 0,10-0,20 e 0,20- 0,40m estão apresentados 
na Tabela 4. Para a densidade do solo, houve diferença 
estatística para todas as camadas estudadas. Resultados 
semelhantes foram encontrados por [15], [5], [28] e [16].

À medida que o solo está em equilíbrio com o ecossiste-
ma, a qualidade física se manifesta principalmente através 
da porosidade do solo que é inversamente proporcional a 
densidade do solo. Solo com densidade baixa possui uma 
maior aeração e equilíbrio solo-água-ar.

Os valores médios encontrados neste trabalho mostram 
que os tratamento com eucalipto e pastagem estão mais 
adensado como já vistos pelos dados de resistência a pe-
netração (tabela 1) e infiltração de agua no solo (tabela 2).

Tabela 3: Teste F, DMS (5%), CV(%) e valores médios de densidade do 
solo (g/cm3), nos diferentes usos e manejos do solo, nas camadas de 
0,00-0,10; 0,10-0,20 e 0,20- 0,40m. 2013.

Tratamentos
Densidade do solo (g/cm3)

0-0,10m 0,10-0,20m 0,20-0,40m

Eucalipto 1,39 b 1,50 a 1,49 ab

Pastagem 1,57 a 1,53 a 1,54 a

Vegetação Nativa 1,34 b 1,41 b 1,39 b

F 2,97* 2,58* 3,52*

DMS – 5% 0,2507 0,1379 0,1544

CV(%) 11,15 5,51 6,19

*Significativo a 5%, ns não significativo. Letras iguais não diferem significativamente para o 

teste de Tukey (5%).

Conclusão

Os dados de densidade do solo, resistência à penetração, 
umidade do solo e infiltração foram bons indicadores da 
qualidade do solo. 

As propriedades físicas do solo analisadas sugerem que 
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o manejo interfere na qualidade física do solo.
O tratamento vegetação nativa foi o melhor tratamento 

estudado, mostrando que o melhor manejo esta no equilí-
brio solo-água-ar.

Agradecimentos

À UNICASTELO – campus Fernandópolis pelo apoio 
e infraestrutura para realização do trabalho. E aos alunos 
Emerson Renato Romeiro e Gustavo Carvalho Garcia pelo 
auxilio nas coletas de solo no campo.

Referências 

1.  Beulter, A.N.; Silva, M.L.N.; Curi, N.; Ferreira, M.M.; Cruz, J.C.; Pe-

reira Filho, I.A. Resistência à penetração e permeabilida-
de de Latossolo Vermelho distrófico típico sob sistemas 
de manejo na região dos cerrados. R. Bras. Ci. Solo, 
25: p.167-177, 2001.

2.  Bonini; C. S. B.; Alves, M.C. Recovery of soil physical pro-
perties by green manure, liming, gypsum and pasture 
and spontaneous native species. R. Bras. Ci. Solo, 35: 
p.329-336, 2011.

3.  Rosa, P. A. L; Alves, M. C.; Videira, L. M.; Bonini, C. S. B. Recupe-
ração de um solo de cerrado após 19 anos: ocorrência 
espontânea de espécies arbóreas. R. Agric. Neo., 1: p. 
44-57, 2014.

4.  Bonini, C.S.B.; Alves, M.C.; Montanari, R. Recuperação da es-
trutura de um Latossolo vermelho degradado utilizan-
do lodo de esgoto. Agrária, 10: p. 34-42, 2015.

5.  Bonini; C.S.B.; Alves, M.C. Qualidade física de um Latossolo 
Vermelho em recuperação há dezessete anos. R. Bras. 
Eng. Agric. e Amb. 16: p. 329–336, 2012. 

6.  Ishaq, M.; Ibrahim, M.; Hassan, A.; Saeed, M.; Lal, R. Subsoil 
compaction effects on crop in Punjab, Pakistan: II root 
growth and nutrient uptake of wheat and sorghum. Soil 
Till Res, 60: p.153-161, 2001.

7.  Dauda, A.; Samari, A. Cowpea yield response to soil com-
paction under trator on a sandy loam soil in the se-
miarid region of northern Nigeria. Soil Till Res, 68: 
p.17-22, 2002.

8.  Canillas, E. C.; Salokhe, V. M. A decision support system for 
compaction assessment in agricultural soils. Soil Till 
Res, 65: p.221-230, 2002.

9.  Richart, A.; Tavares Filho, J.; Brito, O. R.; Llanillo, R. F.; Ferreira, 

R. Compactação do solo: causas e efeitos Soil com-
pacting: causes and effects. Semina: Ci. Agr., 26: p. 
321-344, 2005.

10.  Tótola, M.R. & Chaer, G.M. Microrganismos e processos 
microbiológicos como indicadores da qualidade dos 
solos. In: Alvarez V, V.h.; Schaefer, C.e.g.r.; Barros, 
N.f.; Mello, J.w.v. & Costa, L.m., eds. Tópicos em 
ciência do solo. Sociedade Brasileira de Ciência do 

Solo, Viçosa, MG. v.2. p.196-276. 2002.
11.  Santana, D.P. & Bahia Filho, A.C. Qualidade do solo: Uma 

visão holística. B. Inf. SBCS, 27: p.15-18, 2002.
12.  Albuquerque, J.A.; Reinert, D.J.; Fiorin, J.E.; Ruedell, J. Petrere, C. 

& Fontinelli, F. Rotação de culturas e sistemas de manejo 
do solo: efeito sobre a forma da estrutura do solo ao 
final de sete anos. R. Bras. Ci. Solo, 19: p.115-119, 
1995.

13.  Campos, R.C.; Reinert, D.J.; Nicolodi, R.; Ruedell, J. & Petrere, 

C. Estabilidade estrutural de um Latossolo Vermelho-
Escuro distrófico após sete anos de rotação de culturas 
e sistemas de manejo do solo. R. Bras. Ci. Solo, 19: 
p.121-126, 1995.

14.  Seybold, C.A.; Herrick, J.E. & Brejda, J.J. Soil resilience: a 
fundamental component of soil quality. Soil Sci., 164: 
p.224-234, 1999.

15.  Alves, M.C.; Suzuki, L.E.A.S. Influência de diferentes siste-
mas de manejo do solo na recuperação de suas pro-
priedades físicas. Acta Sci. Agron., 26: p.27-34, 2004.

16.  Alves, M.C.; Suzuki, L.G.A.S.; Suzuki, L.E.A.S. Densidade do 
solo e infiltração de água como indicadores da qua-
lidade física de um Latossolo Vermelho Distrófico em 
recuperação. R. Bras. Ci. Solo, 31: p.617-625, 2007.

17.  Figueredo, C.C.; Ramos, M.L.G.; Tostes, R. Propriedades físi-
cas e matéria orgânica de um Latossolo Vermelho sob 
sistemas de manejo e Cerrado nativo. Biosci. J., 24: 
p. 24-30, 2008.

18.  Trindade, E. F. S.; Valente, M.A.; Mourão Junior, M. Proprieda-
des físicas do solo sob diferentes sistemas de manejo 
da capoeira no nordeste Paraense. Revista Agross., 
4: p. 50-67, 2012.

19.  Rolim, G.S.; Camargo, M.B.P.; Lania, D.G.; Moraes, J.F.L. Classi-
ficação climática de Köppen e de Thornthwaite e sua 
aplicabilidade na determinação de zonas agroclimáti-
cas para o estado de São Paulo. Bragantia, 66: p.711-
720, 2007.

20.  Embrapa - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária. Ban-

co de dados climáticos do Brasil. (2007) Brasília: Embrapa 
Monitoramento por Satélites, [on-line]. Disponível em 
http://www.bdclima.cnpm.embrapa.br/. (Acesso em: 
23 nov. 2008).

21.  Oliveira, J.B.; Camargo, M.N.; Rossi, M.; Calderano Filho, B. 

Mapa pedológico do Estado de São Paulo: legenda 
expandida. Instituto Agronômico/EMBRAPA-Solos, 
Campinas. 64p. 1999.

22.  Embrapa - Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária. Ma-
nual de métodos de análise de solo. 2.ed. EMBRAPA/
CNPSO, Rio de Janeiro. 212p.1997. 

23.  Zang, R. Determination of soil sorptivity and hydraulic 
conductivity from the disk infiltrometer. Soil Sci Soc 
Am J, 61: p.1024-1030, 1997.

24.  Ferreira, D. F.; SISVAR: um programa para análises e 
ensino de estatística. R. Symp., 6: p. 36-41, 2008.

25.  Panachuki, E.; Bertol, I.; Sobrinho, T. A.; Oliveira, P. T. S.; Rodri-

gues, D. B. B. Perdas de solo e de água e infiltração de 



10 Carolina S. B. Bonini et al.: Calidad Física de un Suelo Bajo Distintos Usos y Manejo

RECyT / Año 18 / Supl. Nº 1 / 2016

água em latossolo vermelho sob sistemas de manejo. 
R. Bras. Ci. Solo, 35: p.1777-1785, 2011.

26.  Canarache, A. PENETR - A generalized semi-empirical 
model estimating soil resistance to penetration. Soil 
Till Res, 16: p.51-70, 1990.

27.  Campos, F. S. Uso de lodo de esgoto na reestruturação 
de Latossolo Vermelho degradado. 2006. 106 f. Dis-
sertação (Mestrado em Agronomia) - Faculdade de 
Engenharia de Ilha Solteira, Universidade Estadual 
Paulista, Ilha Solteira, 2006.

28.  Klein, V.A.; Libardi, P.L.; Silva, A.P. Resistência mecânica do 
solo à penetração sob diferentes condições de densida-
de e teor de água. Eng. Agr., 18: p.45-54, 1998.

Recibido: 26/08/14.
Aprobado: 10/03/16.


