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Aula 10
e-Tec Brasil - Solos

Amostragem do solo

Meta
Apresentar como é realizada a amostragem de solos.

Objetivos
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. distinguir estratos utilizando diferentes
parâmetros;
2. reconhecer os equipamentos utilizados para
amostragem de solos;
3. aplicar o procedimento de amostragem de solos.

A amostragem é um procedimento estatístico onde, através de informações de uma
porção representativa de uma população em estudo, tiramos conclusões do todo.
Um exemplo são as pesquisas eleitorais de intenção de votos de um político.
Nessa amostragem, uma porção da população de um município, estado ou país é
entrevistada. E com base nas informações da entrevista espera-se que o resto da
população acompanhe os resultados da pesquisa. Ou seja, se um político qualquer
obtiver 55% das intenções de votos em uma pesquisa eleitoral municipal, espera-se
que no resultado final das eleições este político obtenha 55% dos votos válidos.

Fonte: http://stream.agenciabrasil.gov.br/media/imagens/2008/10/03/0957AC0017.image_media_horizontal.jpg

Figura 10.1: A pesquisa de intenção de votos é uma forma de amostragem. Nela, uma parte da população
responde à pesquisa e presume-se que o valor estimado seja o resultado da eleição.

No caso dos solos também é assim que se faz. Selecionamos uma área a ser amostrada
e coletamos um número predefinido de amostras que representa toda a área.
Como dissemos, a amostragem é um procedimento estatístico e não deve ser realizada
de qualquer modo, pois as informações de uma porção representarão o todo. Veja a
seguir como realizar a amostragem do solo.
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O que é amostragem?

Como realizar a amostragem do solo?
Antes de iniciarmos as amostragens de solos, precisamos conhecer a variabilidade das

Topografia
Descrição exata e
detalhada de um lugar,
determinando as
dimensões, elementos
existentes, variações
altimétricas, acidentes
geográficos etc.

características dos solos como cor, fertilidade, topografia etc.
Opa! Como vamos identificar esta variação? Veja a figura a seguir. Tente separar em
áreas diferentes levando em consideração apenas a vegetação e relevo.

Ruth Harris
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Fonte: www.sxc.hu.

Figura 10.2: Identifique na paisagem áreas que se distinguem por sua vegetação e relevo.

Você conseguiu fazer a separação?
Veja que, com base na vegetação e relevo, podemos separar em pelo menos quatro
áreas distintas para amostragem.

Área 3
Área 4

Modificado de: www.sxc.hu.

Figura 10.3: Nesta paisagem, pelo menos quatro áreas distintas podem ser identificadas.

Como os solos são tridimensionalmente variáveis, precisamos reduzir a variabilidade
para realizarmos a amostragem. Para reduzir a variabilidade, iremos subdividir uma
área em áreas menores mais homogêneas, denominadas unidades de amostragem,
estratos ou glebas. Nessas áreas homogêneas é que são realizadas as coletas de
amostras de solos.

Saiba mais...

1D, 2D e 3D... O que isso quer dizer?
Bom, essas são formas de chamarmos as imagens. Elas podem ser de:
uma dimensão – 1D;
duas dimensões – 2D e
três dimensões – 3D.
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Área 1
Área 2
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Veja como elas são diferentes:

1D

2D

3D

Onde não há dimensão. Só é
considerada a largura ou a
altura. Um exemplo é um risco em um papel.

O desenho de uma porta, mas
sem levar em conta a profundidade. Veja que o desenho
apresenta largura e altura. É
uma representação bidimensional.

Este cubo apresenta altura,
largura e profundidade. Portanto, são três dimensões. É
uma representação tridimensional.

No exemplo anterior, quando fizemos a divisão da área total em áreas menores,
subdividimos a área nas áreas 1, 2, 3 e 4. Essas áreas são os estratos (unidades de
amostragem).
Então, para divisão em áreas mais homogêneas, levamos em consideração a:
• uniformidade da vegetação,
• topografia,
• drenagem,
• cor do solo, e
• textura.

Esses fatores são levados em consideração independentemente da dimensão que
cada área possa ocupar o estrato. Ao fazermos isso, estamos trabalhando com áreas
mais homogêneas, ou seja, áreas com características mais semelhantes.
Dentre os fatores utilizados para a estratificação de uma área, destacamos a:
• vegetação,
• topografia, e
• cor do solo.

características dos solos, como:
• riqueza (bacuri, aroeira e jequitibá) e carência em nutrientes (taboa, capim barba
de bode)

b

a

Fonte: http://www.santaritadopassaquatro.
sp.gov.br/turismo/jequitiba.htm
Fonte: http://www.nobres.mt.gov.br/2009/
images/phocagallery/Flora/bacuri.jpg

d

c

Fonte: http://www.ceplac.gov.br/
noticias/200510/not00143.htm

Figura 10.4: (a) Bacuri ou bacurizeiro (Platonia insignis), (b) jequitibá (Cariniana sp), (c) aroeira
(Myracrodruon urundeuva) são exemplos de vegetações que indicam solo rico. Já a taboa (Typha
domingensis) existe em solos pobres (indicada na letra d).

• presença de camadas endurecidas (maria mole, capim rabo de raposa) etc.

Figura 10.5: A maria mole (Senecio brasiliensis) é um exemplo de vegetação encontrada em
solos endurecidos.
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A vegetação é um dos principais fatores de estratificação, porque ela informa

Para fins de amostragem de solos, deve ser considerada a vegetação passada, a atual
e também a futura. Isso é importante porque o uso do solo é variável em função da
vegetação, como quantidade de fertilizantes, defensivos etc.

Dora Pete
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Fonte: www.sxc.hu.

Figura 10.6: Note a diferença de vegetação na região mais plana, e a que está localizada entre essas
duas regiões. Através da vegetação, podemos dizer algumas características do solo ali presente.

A topografia é um fator tão importante que pode determinar a presença de diferentes
solos. Além de determinar variações em fertilidade e de disponibilidade de água.
Em áreas mais inclinadas, ocorre a saída de elementos químicos. Já em áreas planas,
abaixo das áreas inclinadas, ocorre a entrada de elementos químicos. Estas duas ações
promovem alteração na formação dos solos.
A quantidade de água é regulada pela energia solar e a gravidade. Ao cair sobre solo,
a água infiltra lentamente impulsionada pela força da gravidade. Sendo assim, vem de
regiões mais elevadas para as mais planas e baixas da paisagem.

Figura 10.7: Terrenos localizados nos topos de morros tendem a apresentar baixo armazenamento
de água.

Como já vimos em aulas passadas, a cor do solo pode indicar presença de matéria

Asif Akbar

orgânica, manganês, ferro e alumínio.

Fonte: www.sxc.hu.

Figura 10.8: Solos vermelhos indicam a presença de ferro na forma hematita.

Ao fazermos a amostragem de solo para avaliação da fertilidade, procuramos estimar a
fertilidade média do estrato. Para obtermos esta estimativa para variações a pequenas
distâncias, coletamos várias amostras, denominadas de amostras simples, em um
mesmo estrato. As amostras simples devem possuir o mesmo volume de solo.
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Mister Phil
Fonte: www.sxc.hu.
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A variação das características existentes no solo faz com que sejam retirados de áreas
estratificadas (unidades de amostragem) certos números de amostras simples para
formar uma amostra composta. E, com isso, forma-se uma amostra composta em cada
unidade de amostragem.
O número de amostras simples deve variar em função da intensidade de variação das
características da área, e não da área das unidades de amostragem.
Outro fator importante que deve ser considerado na retirada de amostras de solos
é a variabilidade vertical do solo, pois a presença das camadas e/ou horizontes
geralmente apresenta transições paralelas à superfície. Essas transições muitas vezes
são abruptas, razão pela qual diferenças de poucos centímetros em profundidade levam
à amostragem de diferentes horizontes. Para evitarmos a influência da variabilidade
em profundidade das amostras simples em uma unidade de amostragem, estas devem
ser coletadas a uma mesma profundidade do solo.

Atividade

1

Atende ao Objetivo 1

De acordo com o esquema a seguir:

Floresta densa
Capoeira velha
Capoeira nova
Floresta aberta

Latossolo Amarelo
Latossolo Vermelho

a. Indique três parâmetros para realizar a estratificação do solo.
Parâmetro 1: ________________________________
Parâmetro 2: ________________________________
Parâmetro 3: ________________________________

b. Como seria a estratificação no terreno sobre LATOSSOLO amarelo?
Gleba 1

Gleba 2

Gleba 3

Materiais utilizados na coleta de solo para amostragem
Para fazermos a retirada das amostras de solo, podemos utilizar diversos equipamentos,
tais como:
Trado holandês

Trado de rosca

Calador

Pá de corte
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O trado holandês, de rosca e o calador retiram volume de solo menor do que a pá de
corte. Para utilizar esses três trados, basta rosqueá-los no solo para retirar a amostra.
Já a pá de corte é necessária para fazer um buraco no solo para depois retirar a
amostra.
Em situações de seca, em que o solo fica duro, a coleta de amostras é mais fácil com
a pá de corte do que com os trados.

Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Sorgo/CultivodoSorgo_2ed/solos_
amostra.htm.
Figura 10.9: Os trados holandês, de rosca e calador devem ser rosqueados (como um saca-rolhas)
no solo. Enquanto com a pá de corte, primeiro faz-se um buraco, para depois retirar as amostras do
solo em fatias.

A retirada da amostra de solo desses equipamentos pode ser feita com ajuda de faca
ou espátula.

Figura 10.10: Uma faca pode ser utilizada para auxiliar na retirada da amostra de equipamentos
como o trado holandês e pá de corte.

As amostras coletadas de um estrato podem ser colocadas em recipientes, como

Maggie Molloy.

baldes.

Fonte: www.sxc.hu.
Figura 10.11: Baldes podem ser utilizados para reunir amostras de solos.
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Fonte: www.sxc.hu.
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Atividade

2

Atende ao Objetivo 2

Você dispõe do trado holandês e pá de corte para coletar amostra em um solo úmido
de textura média. Qual você utilizaria visando maior agilidade?

Passo a passo da amostragem de solo

Sophie
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1. O primeiro passo no procedimento da amostragem
é a estratificação da área, com o propósito de reduzir a
heterogeneidade do terreno. Lembra do exercício que
fizemos no início da aula?

Fonte: www.sxc.hu.

Atenção!

Observação: a estratificação não deve ser feita em função do tamanho da área.

2. É recomendável que os

G= Gleba

estratos não sejam muito

(1) Solo raso

grandes (acima de 20 hecta-

(2) Solo profundo

res), pois dificultará a coleta

(3) Lençol freático

G-4
(1)

G-1
C/Calagem

de amostras. Sendo assim,

G-2

estratos muito grandes de-

Sem Calagem

vem ser subdivididos em
menores (áreas entre 10 a 20

G-3
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Encosta

hectares).

(2)

Pastagem G-6

G-8

·
·
·

·

· ·
· ·
· ·

G-7

·
·

Várzea

(3)

3. Antes de coletar as amostras simples de solo, deve-se fazer uma limpeza superficial
do terreno para remover o excesso de restos culturais. Não é necessário raspar o solo
com uma enxada, senão retiramos os primeiros centímetros de maior teor de matéria
orgânica.
4. Para cada estrato devem ser coletas de 20 a 40 amostras simples com ajuda dos
trados ou da pá de corte. A escolha do equipamento depende das características do
solo, como vimos anteriormente. Quanto maior a variabilidade dentro da unidade
de amostragem, maior deve ser o número de amostras simples (até o limite de 40
amostras) e vice-versa. As amostras simples devem ter cerca de 300g.
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Linhas de
adubo

Amostra
simples

Fonte: http://www.cpact.embrapa.br/laboratorios/fertil/imagem1_laboratorio.jpg

5. As amostras simples são retiradas das
camadas de solos, podendo ser a cada 10 cm ou
nas camadas de 0 a 20 cm e de 20 a 40 cm de
profundidade (mais comum).
6. A distribuição dos pontos de coleta das
amostras simples em cada estrato deve ser de
tal modo que permita amostrar toda a área.
7. Para realização da amostragem, recomenda-se
o caminhamento (a retirada) em zigue-zague.

Fonte: http://www.iac.sp.gov.br/Centros/
CSRA//AmostraSolo/AmostragemSolo.asp

Áreas onde não são feitas coletas
Amostra 2
Curral

Cultivo

Fonte: http://www.emparn.rn.gov.br/links/produtos/amostrasolo.gif
Figura 10.7: Cada círculo representa um ponto onde deve haver a retirada de uma amostra em
zigue-zague.

Atenção!

Locais como formigueiros, cupinzeiros, de queimada, de acúmulo de fezes e deposições
de adubos e corretivos devem ser evitados na retirada de amostragem, pois implicam
em erro.
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Stephen Eastop

Bill Silvermintz
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Lynne Lancaster
Fonte: http:commons.wikimedia.org/wiki/File:Hestem%

cupinzeiro

Fonte: www.sxc.hu.

C3B8j.jpg

8. As amostras simples são colocadas em um recipiente. Nele devem estar identificados:
• área, e
• profundidade de coleta das respectivas amostras.
9. A reunião das amostras simples desse estrato em um recipiente forma a amostra
composta.
10. Da amostra composta, retiramos cerca de 0,5 kg, que serão enviados para análise
em laboratório, devendo ser devidamente embalado e identificado.
11. A identificação das amostras compostas deve conter:

Francesca Antichi

Fonte: www.sxc.hu.

Fonte: www.sxc.hu.

• etiqueta acompanhada de
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Amostra n°:
Proprietário:
Propriedade:
Município:
				

UF:

• uma ficha.

Amostra n°: ____________________________ Data: __ /__ / __
Identificação de amostra: ________________________________
Nome do Produtor: _____________________________________
Nome da Propriedade: ___________________________________
Endereço: _____________________________________________
Município: ______________________ UF: _______ CEP: _______
Remetente: ____________________________________________
Endereço: _____________________________________________
Município: ______________________ UF: _______ CEP: _______
Telefone: ______________ E-mail: ________________________
Cultura a ser adubada: ___________________________________
Área a ser amostrada (em ha): _____________________________
Vegetação original:		

campo		

cerrado		

mata

A seguir, veja um resumo do procedimento de amostragem que acabemos de ver:
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Fonte: http://www.maurolemes.com.br/pag11.jpg

Concluindo, a amostragem de solo, sendo um procedimento estatístico, quando mal
realizada causa prejuízo e danos ao meio ambiente, uma vez que o uso de fertilizantes
e corretivos será baseado em informações errôneas.

Atividade

3

Atende ao Objetivo 3

Comente duas situações onde não devemos coletar amostras de solos, explicando o
motivo.

Resumindo...
• A amostragem de solo é um procedimento estatístico. Ela é utilizada
para obter informações das características dos solos.
• A divisão de uma área em áreas menores aumenta a homogeneidade das
características dos solos.
• Os principais fatores mais utilizados para estratificação de área é a
vegetação, topografia e cor dos solos.
• Entre 20 e 40 amostras simples de solos são retiradas por estrato a
profundidades de 0 a 20 cm e/ou 20 a 40 cm de profundidade. Elas
são agrupadas em recipientes formando a amostra composta da qual
cerca de 0,5 kg de solo são embalados e identificados para envio ao
laboratório.
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• Erros de amostragem não são corrigidos no laboratório e podem causar
danos ao meio ambiente. Para evitarmos isso, devemos evitar recolher
materiais de locais onde estão formigueiros, cupinzeiros, queimadas,
com acúmulo de fezes, deposições de adubos e corretivos.

Respostas das Atividades

Atividade 1
Parâmetro 1 – vegetação, Parâmetro 2 – relevo, Parâmetro 3 – Cor do solo.
Gleba 1 – florestal densa, Gleba 2 – capoeira velha, Gleba 3 – capoeira nova.

Atividade 2
O trado holandês pode ser utilizado para coleta de amostras de solo nas mais
diversas situações, apresentando melhor desempenho em solo úmido de textura
média do que a pá de corte.

Atividade 3
Amostras de solos não devem ser coletadas em locais próximos a cochos de
alimentação de animais, pois esses locais recebem fezes e urinas que influenciam
os resultados. Em locais de deposição de calcário e adubos também não devem ser
coletadas amostras, pois a presença de nutrientes como cálcio, magnésio, fósforo
dentre outros será maior do que o realmente existente no solo.

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, trataremos da fertilidade dos solos.

CATANI, R.A et al. 1954. Amostragem de solos para estudos de fertilidade. Bragantia.
14:19-26.
Comunicado 122 disponível em:
<http://www.repdigital.cnptia.embrapa.br/bitstream/CNPMF/24004/1/
comunicado_122.pdf> Acesso em: 29 Jul. 2009.
Amostragem de solos: a base para aplicação de corretivos e fertilizantes. Disponível em:
<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Sorgo/CultivodoSorgo
_2ed/solos_amostra.htm> Acesso em: 29 Jul. 2009.
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