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RESUMO – A importância dos macroporos como vias preferenciais de água, ar e soluto no 

solo vem sendo bastante reconhecida, sendo necessário estudos quantitativos detalhados da 

macroporosidade e sua relação com o tipo do uso do solo. O objetivo desse trabalho é caracterizar 

moformetricamente a macroporosidade de solos pernambucanos submetidos a diferentes tipos de uso 

utilizando a técnica da microtomografia computadorizada de raios X. Foram analisados solos de 

textura arenosa de área de vegetação nativa e de pastagem. Os parâmetros de aquisição de imagens 

foram: 150 kV, 226 A, 3500 ms e resolução de 50 m. Foi feita a segmentação da região dos vazios 

para o estudo morfométrico dessas estruturas. O solo da área de pastagem apresentou uma maior 

agregação e uma menor quantidade de vazios em relação ao solo de vegetação natural, com redução 

na quantidade de vazios inter-agregados e aumento de vazios intra-agregados. O solo de pastagem 

apresentou maiores quantidades de vazios intra-agregados de tamanhos maiores e de formatos mais 

achatados. Essas mudanças na estrutura do solo são consequências da remoção da vegetação nativa e 

da compactação do meio, que podem ser associadas a redução do fluxo de água e da aeração do solo, 

provocando uma redução no desenvolvimento de vegetação e um aumento no coeficiente de 

escoamento. 

 

    

ABSTRACT– The importance of macropores as preferential pathways of water, air and solute in the 

soil has been extensively recognized and detailed quantitative studies of macroporosity and its 

relationship to soil type land use required. The aim of this study is to characterize the macroporosity 

of soils with different type use from Pernambuco using the X-ray computed microtomography. Sand 

soil from area with native vegetation and from pasture area were analyzed. Image acquisitions 

parameters were: 150 kV, 226 A, 3500 ms and resolution of 50 m. Segmented images of voids 

were used to morphometric analysis. The pasture soil compared to the natural vegetation soil 

presented a higher aggregation and a lower amount of voids, with a reduction of inter-aggregate voids 

and increase of intra-aggregate voids. In addition, pasture soil presents higher amounts of lager sizes 

intra-aggregate voids and higher amounts of flatter voids. Those soil structure changes are due to 

native vegetation removal and soil compaction, which can be associated with a reduction in water 

flow and soil aeration, consequently a reduction in vegetation growing and a runoff increase.   
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INTRODUÇÃO 

 

A macroporosidade do solo representa vias preferenciais para movimentação de água, ar e 

soluto no solo e vem recebendo uma grande atenção devido a sua forte relação com a qualidade de 

água e com as respostas hidrológicas. A condutividade de água nos macroporos depende fortemente 

de sua geometria e topologia tridimensional (Tracy et al., 2015; Mossadeghi-Björklund et al., 2016). 

Características dos macroporos, como quantidade, tamanho, continuidade, tortuosidade, formato e 

conectividade, influenciam o fluxo de água e o transporte de soluto pelo solo, pois diferentes tipos de 

macroporos possuem geometrias diferente e portanto, funções diferente (Costa et al., 2018). Um dos 

principais fatores que influencia as características dos macroporos é o tipo do uso do solo (Katuwal 

et al., 2015; Hu et al., 2018). 

O estudo da rede tridimensional de macroporos do solo é essencial para correlacionar as 

características desses poros com as funções físicas, químicas e biológicas do meio, como também, 

para prever a dinâmica dessas funções com diferentes tipos de uso do solo. A tomografia 

computadoriza de raios X é uma técnica que começou a ser utilizada nos estudos de solos na década 

de 1980 por Petrovic et al. (1982), Hainsworth & Aylmore (1983) e Crestana et al. (1985) e vem 

sendo aprimorada ao longo dos anos devido aos avanços nos sistemas computacionais. Esta técnica 

vem se tornando atrativa por possibilitar a caracterização tridimensional quantitativa e qualitativa do 

espaço poroso do solo de modo não destrutivo e em alta resolução (Wang et al., 2016). 

Visto a importância da macroprosidade do solo nas respostas hidrológicas do solo e de seu 

estudo tridimensionalmente, o objetivo desse trabalho é caracterizar moformetricamente a 

macroporosidade de solos pernambucanos submetidos a diferentes tipos de uso utilizando a técnica 

da microtomografia computadorizada de raios X.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi realizado na fazenda Riacho do Papagaio (8º48’30” S, 36º24’00’’ O e 687 m), no 

município de São João, localizada na microrregião de Garanhuns, dentro da mesorregião do agreste 

meridional do estado de Pernambuco. Foram feitos estudos em área de vegetação natural de caatinga 

(SJC) e em área de pastagem (SJP). A área de vegetação nativa é formada por caatinga hipoxerófila 

preservada que está há 50 anos sem sofrer cortes rasos. A área de pastagem era inicialmente coberta 

por vegetação nativa de caatinga, a qual foi retira por volta de 1950 devido ao processo produtivo 

local, com monocultura do algodão. Com o declínio da produção do algodão, a área passou a ser 
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utilizada para a pastagem. O solo da região é predominantemente arenoso (Tabela 1), classificado 

como Neossolo Regolítico Eutrófico típico (Almeida et al, 2012). 

 

Tabela 1- Granulometria e classificação textural dos solos de caatinga e de pastagem do município de São 

João/PE. 

Ponto 
Argila Silte 

Areia 

Textura Mt. fina Fina Média Grossa Mt. grossa 

% 

SJC 2.15 14.92 2.10 19.27 21.90 25.66 13.27 areia franca 

SJP 2.24 14.42 3.34 17.59 22.87 26.92 10.71 areia franca 

 

Amostras  

Foram coletadas 4 amostras indeformadas do solo na área de caatinga (SJC) e 4 amostras 

indeformadas de solo na área de pastagem (SJP). As coletas foram realizadas na camada superficial 

com amostradores cilíndricos de PVC com 7,5 cm de diâmetro e 7,5 cm de altura. As amostras foram 

secas em estufa a 40ºC. 

 

Tomografia Computadorizada de Raios-X 

Aquisição de imagens 

As imagens tomográficas das amostras foram obtidas com o microtomógrafo de raios X modelo 

NIKON XT H 225 ST, pertencente ao grupo de pesquisa do Laboratório de Tomografia 

Computadorizada de Raios X (LTCR-X) do Departamento de Energia Nuclear da Universidade 

Federal de Pernambuco (DEN-UFPE), Brasil. Foram utilizados os seguintes parâmetros no processo 

de aquisição da amostra: tensão 150 kV, corrente 226 A, tempo de exposição 3500 ms e resolução 

espacial de 50 m. Além disso, foi utilizado filtro de cobre com espessura de 0,5 mm para minimizar 

os fótons de baixa intensidade, causadores dos artefatos do tipo feixe de endurecimento.  

 

Reconstrução de imagens 

As imagens foram reconstruídas em 3D utilizando o CTPro 3D XT 3.0.3 (Nikon Metrology 

NV) em um subvolume de interesse de 840 x 840 x 840 voxels. No software VGStudio MAX 2.2 

(Volume graphics, Heidelberg, Alemanha) as imagens foram convertidas para a escala de Hounsfield, 

na qual o ar apresenta valor de 0 e a água valor igual a 1000. Foi aplicado filtro de Gaussiano 3x3x3 

na minimização de ruídos nas imagens. 

 

Segmentação de imagens 
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Para este estudo, a região de interesse é o espaço poral do solo, sendo as imagens segmentadas 

em vazios e não-vazios. Todo o processo de segmentação de imagens foi executado no ImageJ 1.50i 

(Rasband – NIH). A abordagem proposta é realizada voxel a voxel, onde, para a identificação e 

extração dos voxels puros foi utilizado um plug-in chamado Pure Voxel Extration (PVE), com a qual 

foi analisada a variabilidade de radiodensidade de um voxel com a média dos valores de uma 

vizinhança de 124 voxels (janela de 5 x 5 x 5 voxels), conforme proposto por Elliot & Heck (2007).  

Foi adotado um coeficiente de variabilidade limite da intensidade do voxel em relação à média 

igual a 20%, considerando como puros aqueles com intensidade pertencendo ao seguinte intervalo 

[𝜇 − 1𝜎, 𝜇 + 1𝜎] (Costa et al., 2016). Esses limites foram adotados visando localizar um histograma 

multimodal, que pode ser modelado como uma mistura de gaussianas. Visto que este histograma 

representa somente os voxels puros, cada gaussiana está associada a uma fase da amostra, sejam elas 

vazios, matriz e fragmentos de rocha, onde foram identificadas as distribuições de radiodensidade 

para cada fase, por meio da média e da variância de suas respectivas gaussianas.  

A identificação e determinação das fases dos voxels mistos a partir das médias e variância das 

fases de interesse foram realizadas pelo plug-in CT Segmentation, utilizando quatro métodos: 

Clamping, Laplacian Filter, Edge Detection e Seeded Region Growing.  

 

Análise das imagens 

Para a análise dos vazios, foi utilizado o plug-in Particle Analyzer presente no ImageJ. Esse 

plug-in associa elipsoides ao vazios, fornecendo dados como volume de voxels (pixels³), área 

superficial (pixels²), coordenadas e tamanho dos eixos do elipsoide de referência, por exemplo. 

Devido a capacidade limitada de processamento desse plug-in em identificar e rotular os muitos 

vazios existentes em uma imagem tomográfica de solo, foram utilizadas três faixas de tamanho: 

pequenos (P) ( 8 voxels), médios (M) (9-100.000 voxels) e grandes (G) (>100.000 voxels) (Costa et 

al., 2016).  

O volume de um vazio (mm³) foi calculado pela multiplicação do volume (em pixel³ ou voxel) 

pela resolução da imagem (tamanho do voxel), segundo Equação 1: 

Vvazio = VVoxel. (voxel3) (1) 

Para o SU o tamanho do voxel é 0,03x0,03x0,03 mm³ e para o SR foi utilizado 0,05x0,05x0,05 

mm³. O volume total de vazios nos subvolumes analisados foi determinado pela soma dos volumes 

de vazios P, M e G, segundo a Equação 2: 
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Vtotal = ∑ Vvazio (P) + ∑ Vvazio (M) + ∑ Vvazio (G) (2) 

A porosidade foi então calculada pela relação entre o volume total de vazios e o volume do 

subvolume reconstruído da amostra, segundo Equação 3: 

η =
Vtotal

Vsubvolume
 × 100 (3) 

Sendo, 

Vsubvolume = 840 × 840 × 840 × (voxel3) (4) 

Os vazios do tipo G foram considerados como vazios inter-agregados e os vazios classificados 

como M e P formam os vazios intra-agregados (Costa et al., 2016). Os vazios intra-agregados foram 

classificado quanto a sua forma, tamanho e inclinação. Foram utilizados parâmetros como o valor e 

a posição no elipsoide dos eixo menor (Me), eixo intermediário (In) e eixo maior (Ma) calculados 

pelo plug-in Particle Analyzer.  

A forma foi classificada de acordo com a classificação de Zingg (1935) e terminologias 

adotadas por Bullock et al. (1985) em equant, prolate, oblate, triaxial, traduzidas para esférico (ESF), 

haste (HST), disco (DSC) e elipsoide (ELP), respectivamente. Devido à complexidade de alguns 

poros, o plug-in utilizado pode não ser capaz de contabilizar os voxels constituintes de um de seus 

eixos, impossibilitando a determinação de sua forma. Esses vazios foram, portanto, classificados 

como Sem Classificação (SC).  

Os vazios intra-agregados foram agrupados de acordo com o tamanho em microvazios, 

mesovazios e macrovazios, e subclassificados em muito grosso (mg), grosso (g), médio (md), fino (f) 

e muito fino (mf). Essa subclassificação foi feita através de uma correlação com os volumes ocupados 

pelos grão do solo, como cascalho, areia e silte, de acordo com o diâmetro de uma esfera equivalente 

desses grãos, segundo a Sociedade Internacional de Ciência do Solo, seguindo os critérios de 

classificação adotado por Passoni et al. (2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 2 são apresentados os valores da quantidade de vazios identificados nos subvolumes 

analisados de SJC e SJP para todos os pontos analisados. Na Figura 1 foram apresentados os valores 

médios para cada área de estudo. A quantidade de vazios foi em média de 31,96% e 21,17% para SJC 

e SJP respectivamente, dos quais, 31,54% e 20,17% são vazios inter-agregados e aproximadamente 
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0,42% e 1,00% são vazios intra-agregados. Diante disso, verificou-se uma maior agregação no solo 

de pastagem, com redução na quantidade de vazios. Além disso, verificou-se uma redução de vazios 

maiores (inter-agregados) e um acréscimo de vazios menores (intra-agregados). 

 

Tabela 2 – Quantificação da agregação e porosidade dos solos de caatinga e de pastagem do município de 

São João/PE obtidas com a Microtomografia Computadorizada de Raios-X 

PONTO 
Vazios Agregados 

V. Intra-

agregados 
V. Inter-agregados 

% 

São João – Caatinga (SJC) 

1 31.90 68.33 0.33 31.57 

2 29.73 70.62 0.49 29.24 

3 31.02 69.35 0.54 30.48 

4 35.21 65.01 0.33 34.87 

São João – Pastagem (SJP) 

1 23.53 77.18 0.92 22.61 

2 20.91 79.86 0.96 19.95 

3 23.21 77.43 0.83 22.38 

4 17.03 84.06 1.30 15.73 

 
 

Figura 1 – Média dos agregados e da porosidade dos solos de caatinga e de pastagem do município de São 

João/PE obtidas com a Microtomografia Computadorizada de Raios-X 

 

Segundo Pagliai (2000), um solo é considerado muito denso ou compacto quando a 

macroporosidade é menor que 10%, moderadamente poroso para valores variando entre 10 e 25%, 

solo poroso quando a macroporosidade varia entre 25 e 40% e muito poroso para valores a cima de 

40%. Diante disso, o SJC pode ser considerado como um solo poroso e o SJP como um solo de 

porosidade moderada. Uma redução da porosidade, principalmente da macroporosidade, resulta em 

uma redução da taxa de infiltração de água no solo. A redução na taxa de infiltração tem efeitos 
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negativos sobre o meio ambiente, pois gera um aumento do volume e do coeficiente de escoamento 

superficial (Yang & Zang, 2011). 

 

Análise dos vazios intra-agregados 

Analisando o tamanho dos vazios intra-agregados (Tabela 3 e Figura 2) verificou-se que SJP 

apresentou vazios maiores que SJC. No SJP mais de 53% desses vazios são maiores que fMeso, contra 

aproximadamente 36% no SJC. Essa maior quantidade de vazios maiores no SJP representa a perda 

de volume e continuidade dos vazios inter-agregadados, devido principalmente a ações de 

compactação do solo, como o pisoteio dos animais Schäffer et al. (2008a e 2008b).  

 

Tabela 3 – Distribuição dos vazios intra-agregados em intervalos de tamanhos dos poros  

PONTO 

< mg 

Micro 

mg 

Micro 
mf Meso f Meso md Meso g Meso mg Meso 

mf 

Macro 

> mf 

Macro 

% 

São João – Caatinga (SJC) 

1 0.00 1.73 19.04 48.62 23.73 5.83 1.06 0.00 0.00 

2 0.00 1.43 16.23 42.03 27.60 10.49 2.23 0.00 0.00 

3 0.00 1.36 13.80 42.08 29.38 10.65 1.23 1.52 0.00 

4 0.00 1.71 17.56 49.02 25.43 5.94 0.33 0.00 0.00 

São João – Pastagem (SJP) 

1 0.00 0.81 10.62 35.58 38.17 13.49 1.32 0.00 0.00 

2 0.00 0.80 11.01 37.12 39.14 11.07 0.86 0.00 0.00 

3 0.00 0.81 10.85 36.23 39.21 11.87 1.03 0.00 0.00 

4 0.00 0.73 9.27 31.65 38.79 16.32 3.23 0.00 0.00 

 
 

Figura 2 – Média da distribuição dos vazios intra-agregados em intervalos de tamanhos dos poros 
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Analisando a forma dos vazios intra-agregados (Tabela 4 e Figura 3) observou-se que o SJP 

apresentou menor quantidade de vazios ESF e HST quando comparado com o SJC. A presença desses 

vazios pode ser um indicativo de qualidade do solo, pois estão relacionados com as atividades 

biológicas nesse meio (Carducci et al., 2014). Visto isso, o SU pode ter um desenvolvimento de 

plantas e animais mais deficitário que o SR. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos formatos dos vazios intra-agregados. ESF = Esférico, HAT = Haste, DSC = 

Disco, ELP = Elipsoide, SC = Sem classificação. 

PONTO 
ESF HST DSC ELP SC 

% 

São João – Caatinga (SJC) 

SJC1 3.31 6.66 4.00 12.33 73.70 

SJC2 2.89 7.73 4.38 14.66 70.34 

SJC3 2.99 6.76 4.55 14.82 70.88 

SJC4 2.78 5.46 3.63 12.30 75.83 

São João – Pastagem (SJP) 

SJPB1 2.35 6.32 4.00 16.27 71.05 

SJPB2 1.97 6.24 4.16 15.36 72.27 

SJPB3 2.24 6.52 4.37 16.24 70.64 

SJPB4 1.91 5.74 4.33 17.16 70.86 

 
Figura 3 - Distribuição dos formatos dos vazios intra-agregados. ESF = Esférico, HAT = Haste, DSC = 

Disco, ELP = Elipsoide, SC = Sem classificação. 

 

O achatamento de um poro pode estar relacionada ao processo de compactação de um meio, 

visto que a força exercida sobre ele pode gerar sua compressão (Schäffer et al., 2008 I-II). Segundo 

Arasan et al. (2011), os formatos ELP e DSC se caracterizam por serem mais achatados do que os 
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formatos ESF e HAT. Como SJP apresentou uma maior quantidade de vazios ELP e DSC, isso pode 

indicar uma compactação do meio devido à remoção da vegetação natural e ao passeio de animais. 

Os vazios sem classificação podem estar relacionados a complexidade do formato do poro, 

estando associado ao desenvolvimento de raízes, ciclo de umedecimento e secagem, ações humanas 

e biota (Pires et al., 2017). O SJP apresentou uma menor complexidade de poros, o que pode ser o 

resultado de uma maior compactação desse meio, resultando em um menor desenvolvimento de raízes 

e redução da taxa de infiltração de água.    

Segundo Mossadeghi-Björklund et al (2016), a compactação do solo além de mudar a 

quantidade de vazios, modifica a distribuição de seus tamanhos, a geometria, a morforlogia e a 

conectividade dos mesmos, o que também está associado a redução da condutividade hidráulica 

saturada e próximo a saturação, como também, resulta na redução da aeração do solo provocando 

uma redução no desenvolvimento de vegetação e um aumento no coeficiente de escoamento. Diante 

disso, foi feito uma análise dos tamanhos e formato dos vazios intra-agregados para verificar suas 

auterações diante do uso do solo.  

 

CONCLUSÃO 

 

Devido aos diferentes uso do solo foi possível verificar, por meio da microtomografia 

computadorizada de raios X, mudanças na estrutura dos solos estudados, como aumento da agregação 

e a redução da macroporosidade. As mudanças relacionadas aos macroporos caracterizaram-se por 

uma redução dos vazios inter-agregados e um acréscimo nos vazios intra-agregados. Em relação aos 

vazios intra-agregados verificou a presença de vazios maiores no solo de pastagem e maiores 

quantidades de vazios achatados. Essas mudanças na estrutura do solo são consequências da remoção 

da vegetação nativa e da compactação do meio e podem estar relacionadas com alterações nas 

propriedades hidrodinâmicas desse meio, como redução na taxa de infiltração de água e um aumento 

de escoamento superficial, podendo causar problemas de alagamentos e erosão do solo, por exemplo.    

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, A. V. D. L. DE; CORRÊA, M. M.; SOUSA LIMA, J. R. DE; SOUZA, E. S.; SANTORO, 

K. R.; ANTONINO, A. C. D. (2015). “Atributos físicos, macro e micromorfológicos de neossolos 

regolíticos no agreste meridional de Pernambuco”. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.39, 

p.1235-1246. 



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

10 

ARASAN, S.; AKBULUT, S.; HASILOGLU, A. S. (2011). “Effect of particle size and shape on the 

grain-size distribution using Image analysis”. International Journal of Civil & Structural 

Engineering, v.1, p.968-985. 

BULLOCK, P.; FEDOROFF, N.; JONGERIUS, A.; STOOPS, G.; TURSINA, T. (1985). “Handbook 

for soil thin section description”. Albrington, Waine Research, 152p. 

CARDUCCI, C. E.; OLIVEIRA, G. C. DE; CURI, N.; HECK, R. J.; ROSSONI, D. F. (2014). 

“Scaling of pores in 3D images of latosols (oxisols) with contrasting mineralogy under a 

conservation management system”. Soil Research, v.52, p.231-243. 

COSTA, L. F.; ANTONINO, A. C. D.; HECK, R. J.; COUTINHO, A. P; VASCONCELOS, T. C.; 

MACHADO, C. B. (2018). “X-ray computed microtomography in the evaluation of the porous system 

of soils". Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental, v. 22, p. 249-254. 

COSTA, L. F.; ANTONINO, A. C. D.; HECK, R. J.; COUTINHO, A. P.; MENDONÇA PIMENTEL, 

R. M. DE; VASCONCELOS, T. C.; MACHADO, C. B. (2016). “Espaço poroso em solos brasileiros 

usando tomografia computadorizada de raios-X”. Revista Brasileira de Geografia Física, v.9, p.692-

706. 

CRESTANA, S.; MASCARENHAS, S.; POZZI-MUCELLI, R. S. (1985). “Static and dynamic 

three-dimensional studies of water in soil using computed tomographic scanning”. Soil Science, 

v.140, p.326-332. 

ELLIOT, T. R.; HECK, R. (2007). “A comparison of optical and X-ray technique for void analysis 

in soil thin section”. Revista Geoderma, v.141, p.60-70. 

HAINSWORTH, J. M.; AYLMORE, L. A. G. (1983). “The use of computerassisted tomography to 

determine spatial distribution of soil water content”. Australian Journal of Soil Research, v.21, p.435-

443. 

HU, X., LYU, Y. L., LIU, Y., LI, X. Y., SUN, Z. T., LI, Z. C., ... & LIU, L. Y. (2018). “Exclosure 

on CT-measured soil macropore characteristics in the Inner Mongolia grassland of northern 

China”. Journal of Soils and Sediments, v. 18, n.3, p. 718-726.  

KATUWAL, S., NORGAARD, T., MOLDRUP, P., LAMANDÉ, M., WILDENSCHILD, D., & DE 

JONGE, L. W. (2015). “Linking air and water transport in intact soils to macropore characteristics 

inferred from X-ray computed tomography”. Geoderma, v. 237, p. 9-20.  

MOSSADEGHI-BJÖRKLUND, M., ARVIDSSON, J., KELLER, T., KOESTEL, J., LAMANDÉ, 

M., LARSBO, M., & JARVIS, N. (2016). “Effects of subsoil compaction on hydraulic properties and 

preferential flow in a Swedish clay soil”. Soil and Tillage Research, v. 156, p. 91-98. 

http://lattes.cnpq.br/7351406514119533


  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

11 

PAGLIAI, M.; PELLEGRINI, S.; VIGNOZZI, N.; ROUSSEVA, S.; GRASSELLI, O. (2000). “The 

quantification of the effect of subsoil compaction on soil porosity and related physical properties 

under conventional to reduced management practices”. Advances in GeoEcology, v.32, p.305-313.  

PASSONI, S.; PIRES, L. F.; HECK, R.; ROSA, J. A. (2015). “Three dimensional characterization 

of soil macroporosity by x-ray microtomography”. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.39, p.448-

457. 

PETROVIC, A. M.; SIEBERT, J. E.; RIEKE, P. E. (1982). “Soil bulk density analysis in three 

dimensions by computed tomographic scanning”. Soil Science Society of America Journal. Am. J., 

v.46, p.445–450. 

PIRES, L. F.; BORGES, J. A.; ROSA, J. A.; COOPER, M.; HECK, R. J.; PASSONI, S.; ROQUE, 

W. L. (2017). “Soil structure changes induced by tillage systems”. Soil and Tillage Research, v.165, 

p.66-79. 

SCHÄFFER, B.; MUELLER, T. L.; STAUBER, M.; MÜLLER, R.; KELLER, M.; SCHULIN, R. 

(2008a). “Soil and macro-pores under uniaxial compression. II. Morphometric analysis of macro-

pore stability in undisturbed and repacked soil”. Revista Geoderma, v.146, p.175-182. 

SCHÄFFER, B.; STAUBER, M.; MUELLER, T. L.; MÜLLER, R.; SCHULIN, R. (2008b). “Soil 

and macro-pores under uniaxial compression. I. Mechanical stability of repacked soil and 

deformation of different types of macro-pores”. Revista Geoderma, v.146, p.183-191.  

TRACY, S. R., DALY, K. R., STURROCK, C. J., CROUT, N. M., MOONEY, S. J., & ROOSE, T. 

(2015). “Three‐dimensional quantification of soil hydraulic properties using X‐ray Computed 

Tomography and image‐based modeling”. Water Resources Research, v. 51, n. 2, p. 1006-1022. 

YANG, J. L.; ZHANG, G. L. (2011). “Water infiltration in urban soils and its effects on the quantity 

and quality of runoff. Journal of soils and sediments”, v.11, p.751-761. 

ZINGG, T. (1935). “Beiträge zur Schotteranalyse”. Schweizer Mineralogische und Petrographische 

Mitteilungen, v.15, p. 39-140.  


