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3.1 - Profundidade ( Z ) 
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3.2 - Textura ( V ) 
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3.3 - Capacidade de Água 
Disponível (C) 
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3.4 - Ca + Mg ( Y )
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3.5 - Valor T (T) 
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3.6 - Alumínio Trocável (M) 
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3.7 - pH do Solo medido 
em Água (H)  
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3.8 - Saturação por Sódio 
Trocável (S) 
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3.9 - Condutividade Elétrica (E) 
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3.10 - Condutividade  
Hidráulica (K) 
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3.11 - Velocidade de 
Infiltração Básica (I) 

   












     

  




Parâmetros do Sistema Relacionados ao Solo 

66




























  



  




Parâmetros do Sistema Relacionados ao Solo 

67

    







     




     
 



   











3.12 - Profundidade da Zona 
de Redução (W) 
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3.13 - Mineralogia da Argila (A) 
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3.14 - Espaçamento entre 
Drenos (D) 
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3.15 - Declividade (G)
  

   



 








       








       


3.16 - Pedregosidade (P)
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3.17 - Rochosidade (R)
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3.18 - Posição na Paisagem (B)
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