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Os poros dos solo apresentam ar + água

Os poros apresentam ÁGUA

SOLO: uma “caixa de água”

Manejo e Preservação 
do solo

É o estudo físico, químico e

biológico do solo para concluir

como deve ser seu uso (manejo), de

forma preservatória.

Exemplo: o manejo do solo pela

agricultura usando técnicas para

diminuir os processos erosivos.



Manejo e preservação do solo

SISTEMA DE PLANTIO: CURVA DE NÍVEL



SOLO IMPERMEÁVELS O PODER EROSIVO DA ÁGUA

A FORÇA DA ÁGUA

A taxa de infiltração da água < taxa de precipitação.



Água subterrânea Toda água que encontramos abaixo da superfície terrestre, que foi
absorvida entre as partículas do solo ou regolito, ocupando os
espaços vazios existentes nas estruturas rochosas, são águas
subterrâneas.

Regolito:
constitui uma camada de
fragmentos de rochas e rochas
fragmentadas (erodidas)
provenientes da Rocha Matriz.

ROCHA MATRIZ

SUPERFÍCIE
DO SOLO

Infiltração: após precipitação, parte da
água que atinge a superfície do solo
infiltra e percola no interior do solo.

Variações de infiltrações:

➢ Tipos de materiais do solo

➢ Rochas

➢ Vegetação

➢ Topografia

➢ Precipitação

➢ Ocupação do solo



Disposição e deslocamento da água no subsolo

Gravidade

ADSORÇÃO

Força de atração molecular

É quando as
moléculas de
um fluído são
retidas no solo.



Água contida no solo - classificações

Três estados de umidade do solo: Molhado  - Úmido  - Seco

• Molhado Água gravitativa/gravitacional

Solo molhado

água livre

• Úmido Capilar

Partículas do 
solo

Poros do solo

Água contida nos micropóros do solo

Micropartículas do solo

Solo úmido

Ar



• Seco Água higroscópica/adsorvida

Micropóros

Micropartículas do solo

Água adsorvida/higroscópica



Distribuição da água no subsolo

Estrutura rochosa
com água.



Aquíferos
RESERVATÓIOS DE ÁGUA

ROCHAS PERMEÁVEIS 



Aquíferos RESERVATÓIOS DE ÁGUA

ROCHAS PERMEÁVEIS 

• Formado por rochas sedimentares – arenito.

• Apresenta espaços vazios (poros), por onde a água circula.

• Porosidade homogênea.

• Possui grande extensão.

• Encontrado nos subterrâneos das bacias sedimentares.

• Armazena grande volume de água.

• Deslocamento de água para todos os lados.



Aquíferos RESERVATÓIOS DE ÁGUA

ROCHAS PERMEÁVEIS 

• Formado em consequência de deformações litológicas –

movimentos tectônicos.

• Rochas densas – ígneas e metamórficas.

• O deslocamento da água ocorre em suas fissuras, fendas e falhas.

• Bacias sedimentares compostas por camada de derramamento de

basalto (rocha magmática extrusiva).



Aquíferos RESERVATÓIOS DE ÁGUA

ROCHAS PERMEÁVEIS 

• Apresenta porosidade cárstica – composta por redes de condutos –

podem ser de milímetros ou metros. Formação de galerias.

• Fenômeno litológico – intemperismo químico e físico.

• Rios de cavernas com água dura (Íons: cátions e ânions).

• Baixa capacidade de filtração da água – mais suscetível a sofrer

contaminações de poluentes.

• Calcário, mármore e dolomitos.

• Relevo geológico caracterizado

pela dissolução química das rochas

– Intemperismo químico e físico -

ex.: cavernas.



Aquíferos confinados/artesiano e não confinados (livres ou freáticos)

ROCHA 

IMPERMIÁVEL

ROCHA 

IMPERMIÁVEL

PRESSÃO 

HIDROSTÁTICA

ZONA DE CARGA 

DIRETA
ZONA DE CARGA 

INDIRETA


