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PREFÁCIO
Em 1983, convidei meu professor e orientador Zilmar Ziller Marcos, da Escola Superior
de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), da Universidade de São Paulo (USP) — onde
ensinava a Física do Solo —, para proferir a palestra intitulada O Sistema de Produção Agrícola1,
na sede da Delegacia do Ministério da Agricultura, em Salvador, Bahia. Utilizando um
retroprojetor — não havia o moderno recurso do Data Show —, ele exibiu uma única lâmina de
transparência na qual estava desenhado algo parecido com a figura abaixo:

O Sistema de Produção Agrícola Solo–Planta–Clima. Cada parte do Sistema, ou parte do todo, é, por sua vez,
um todo em relação às suas partes (Subsistemas). Adaptado de Foth (1978)2.

Disse-nos ele, magistralmente:
“A produção agrícola — alimentos, fibras e material para abrigo — é obtida pelo
homem de um Sistema3 naturalmente montado, formado por três partes principais:
o Solo, a Planta e o Clima. A explotação desse Sistema pelo homem, para que
ele seja permanente e garanta sua sobrevivência, requer que tais partes sejam
compreendidas quanto às respectivas constituições (natureza), comportamentos
(reações a estímulos externos) e interações entre elas, especialmente as que afetam
a produção agrícola [destaque nosso].

Clima é o nome que se dá à capacidade do ambiente externo de fornecer oxigênio, gás
carbônico, calor, luz e água ao vegetal e ao solo; tem efeitos diretos sobre o vegetal e, também,
efeitos indiretos por meio do solo.
A Planta tem um potencial genético que lhe é intrínseco e particular; tal potencial
significa capacidade intrínseca do organismo vegetal em utilizar elementos substâncias e energia,
captados do solo e do clima, e transformá-los em material que é colhido pelo homem, em geral,
MARCOS, Z. Z. O Sistema de Produção Agrícola. Salvador: Delegacia do Ministério da Agricultura, 1983. 2 p. (Seminário).
2
FOTH, H. D. Fundamentals of soil science. 6. ed. New York: Wiley, 1978. 436 p
3
Sistema pode ser definido como um conjunto de partes inter-relacionadas que interagem no
desempenho de uma função.
1
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na forma de algum dos órgãos ou partes do vegetal e, mais raramente, como todo o vegetal.
Não há combinação de solo e clima que possa resultar em produção que ultrapasse o potencial
genético do vegetal — a produção máxima é limitada por esse potencial.
O Solo tem contato direto apenas com o sistema radicular do vegetal. É por meio das
interações entre o solo e o sistema radicular que porções do solo ou que nele se encontram
(água, oxigênio, energia na forma de calor e nutrientes na forma de íons e de substâncias) são
incorporadas pela planta. Há um comportamento do solo relacionado à liberação de qualquer
um desses elementos, substâncias ou calor. Da mesma forma, há um comportamento da planta
em relação a cada parte, porção ou componentes do solo que não são absorvidos por ela, mas
que, fazendo parte do solo, respondem pelo seu comportamento. O conjunto dos materiais
que são absorvidos do solo associado ao controle de sua liberação para as plantas constitui a
capacidade do solo de possibilitar que o potencial genético do vegetal se manifeste — o grau
de manifestação do potencial genético dependerá do que é absorvido e do quanto é absorvido.
Em outras palavras: o solo é fértil para o crescimento do vegetal em grau diretamente
proporcional ao conteúdo de água, oxigênio, elementos químicos essenciais e energia e
à sua capacidade de liberá-los para o vegetal. É correto dizer que um solo é fértil ou não, ou
em que grau apresenta fertilidade, desde que se incluam nesse conceito todas as condições que
lhe são de competência fornecer às plantas. Não é correto dizer produtividade de qualquer das
outras duas partes do sistema (Planta e Clima), pois nenhuma das três, isoladamente, produz
coisa alguma. É correto dizer produtividade do Sistema, pois a produtividade agrícola é
relativa ao Sistema, e é usualmente expressa em unidade do órgão colhido por unidade de
área.”
Como se vê, os ensinamentos do professor Zilmar Ziller Marcos, aqui apresentados,
resumem a essência da Agronomia! Quando da formação profissional dos engenheiros agrônomos,
disponibiliza-se/oferta-se um elenco de disciplinas voltado para a devida compreensão dos
componentes do Sistema de Produção Agrícola Solo-Planta-Clima e das interações entre eles.
Com grande satisfação, recebi a honrosa incumbência de fazer essa nota de apresentação
do livro “Práticas de Morfologia e Física do Solo”, escrito por brilhantes professores do Instituto
de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (IA-UFRRJ) - alguns dos
quais tive a honra de tê-los como alunos (Lúcia, Gervasio e Ravelli). Trata-se de um conjunto
de conhecimentos teórico-práticos atualizados, didaticamente organizados e muito bem
ilustrados. Constitui-se, sem dúvida, em valioso instrumento para ajudar àqueles que se dedicam
especialmente ao diagnóstico da qualidade dos solos para a produção agrícola — sem perder de
vista a importância dos demais componentes do Sistema.
Parabéns aos autores, pela feliz iniciativa de reunir as informações sob a forma de livro.
Salvador, Bahia, 20 de fevereiro de 2019.
Joelito de Oliveira Rezende
Prof. Emérito do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB)
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
(UFRB)
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APRESENTAÇÃO
A primeira versão desse documento foi elaborada cerca de 30 anos atrás, meados da década
de 1980, para auxiliar aulas práticas da disciplina de Física do Solo, no Departamento de Solos, do
Instituto de Agronomia, UFRRJ. Por muitos anos essa publicação, preparada na forma de apostila
de aulas práticas e impressa na gráfica da UFRRJ, serviu como material básico para o grande
número de alunos que passaram por essa disciplina.
Neste interím, modificações foram feitas em documentos base, como o Manual de Descrição e
Coleta de Solos no Campo (Santos et al., 2015), e outras introduzidas pelos docentes que atuavam
e atuam e na disciplina. Ainda, novos docentes passaram a atuar e mesmo o conteúdo programático
foi alterado, assim trazendo a necessidade de alterações. Ainda, novas formas de divulgação de
material didático estão disponíveis aos alunos da UFRRJ.
Consequentemente) forma, os autores desta publicação reformularam o documento original,
atualizando o contéudo e acrescentando ilustrações diversas, entre as quais citamos e agradecemos
vários autores e as imagens cedidas, com destaque para Sérgio H. Shimizu (IBGE / RADAM,
Santa Catarina).
Os autores agradecem as contribuições de docentes que já não atuam mais em tema relacionado
à Morfologia e Física do Solo, os laboratoristas Maria Helena de Castro Soares e, antes ainda,
Anselmo Eulacier Amorim Boechat, que colaboraram com a disciplina ao longo de todo o tempo
de oferta da mesma no Departamento de Solos, bem como nossos monitores e estagiários. Ainda, ao
Sr Roni Fernades Guareschi pela atualização, Sr. Orlando Carlos Huertas Tavares e o Sr Marcos
Cruz da Silva, pela formatação desse documento.
Por fim, como inovação destaca-se a forma de disponibilizar esse material, através de site
institucional na UFRRJ. Desta forma, outros discentes e mesmo docentes de várias unidades de ensino
no país podem, se julgarem adequado, utilizar o mesmo como material didático complementar. O
que permitirá também receber sugestões e futuras contribuições para outros materiais, em especial,
no que se refere à disciplina IA 302 Física do Solo.

Os autores
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CAPÍTULO 1. INSTRUÇÕES PARA O USO DO LABORATÓRIO E
PARA A COLETA DE AMOSTRAS
A qualidade do aprendizado na disciplina de Física do Solo depende não só do empenho
e conhecimento dos professores, mas também do interesse e colaboração dos estudantes.
Parte de nossa tarefa é executada por meio deste roteiro de aulas práticas. Quanto à parte que lhes
cabe, a primeira tarefa é usar e preservar o material de laboratório e suas instalações. Lembre-se
de que estes são de difícil substituição, e a adequada manutenção é essencial para a qualidade do
curso não se extinguir no seu semestre letivo.

1.1. Cuidados com o Material
A cada grupo de estudantes será designado o equipamento necessário para realizar as práticas.
Ao término destas, o material deve ser devolvido limpo e em boas condições, o mesmo para a
área de trabalho. Qualquer dano ou perda deve ser comunicado ao professor responsável ou ao
laboratorista.

1.2. Recomendações na Realização das Práticas
a)
Leia previamente as instruções e verifique se lhe foi fornecido o material necessário;
b)
Anote os códigos já impressos ou registrados no material; não acrescente códigos
pessoais;
c)
Certifique-se de que os equipamentos elétricos sejam ligados na corrente adequada
(110V ou 220V);
d)
Verifique se o instrumento está calibrado e padronizado em seu ponto de referência
(zerado) e que as balanças estejam niveladas, limpas de qualquer material e zeradas;
e)
Após o uso das balanças, faça com que elas voltem ao estado inicial (niveladas,
limpas e zeradas), não devendo ser deixado qualquer recipiente sobre elas;
f)
Manejar com cuidado as vidrarias, para evitar quebras, e lavá-las após o uso;
g)
Anotar todos os dados da aula neste roteiro de aulas práticas, de modo que eles
estejam acessíveis quando necessários;
h)
Não deixar dúvidas sobre a execução e aplicação dos conhecimentos exercitados
nas aulas práticas para a semana ou dias que antecedam a prova;
i)
Descartar adequadamente os resíduos das aulas práticas.
j)
Adotar normas de segurança quando utilizar reagentes ou soluções nas análises
físicas; como o uso de roupa apropriada e pipetadores, evitando contato com a pele e outras
partes do corpo; e
k)
Informar imediatamente qualquer problema no recinto do laboratório a um dos
professores responsáveis, ou ao laboratorista.
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CAPÍTUO 2. TEXTURA DO SOLO – DETERMINAÇÃO EXPEDITA
Define-se textura como a proporção relativa das frações areia, silte e argila em uma
amostra de terra. O conhecimento deste atributo do solo tem grande importância no seu uso
agrícola. De maneira geral, solos de textura arenosa têm baixa capacidade de retenção de água,
são excessivamente drenados, têm baixa capacidade de troca catiônica (CTC) e favorecem a
lixiviação de nutrientes. Já em solos de textura argilosa, é frequente a elevada capacidade de
retenção de água e maior CTC, quando comparados aos solos de textura arenosa. Entretanto,
podem apresentar problemas na utilização de maquinário e de encharcamento devido à menor
velocidade de percolação da água, ou seja, classes de drenagem mais limitantes.
Em geral, do ponto de vista físico, os solos de textura média são os mais adequados ao uso
agrícola.
A textura expedita é avaliada por meio de sensações expressas ao manusear as amostras
destorroadas. Através do tato estimam-se as proporções de argila, pela sua plasticidade e
pegajosidade, do silte pela sedosidade e da areia pela maior aspereza (Rampim et al., 2012).
No entanto, o grau de acerto dessa determinação depende muito da prática do operador (Silva
et al., 1998). Portanto, é necessário aferir o tato por meio de treinamento com amostras de
granulometria conhecida, pertencentes às principais classes texturais, adotadas como padrões
para comparação.

2.1. Material Utilizado no Método Expedito
a) Amostras de terra e pissete;
b) Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (Santos et al., 2015).

2.2. Descrição do Método Expedito
A textura expedita é avaliada pelos atributos físicos e sensações táteis que uma amostra de
terra destorroada apresenta, quando submetida a manuseio em diferentes teores de umidade.
Para determinar a textura expedita, adota-se a seguinte marcha analítica:
a) Tomar cerca de 20 gramas da amostra de terra na palma da mão, desfazer os torrões e/
ou agregados e homogeneizar;
b) Umedecer lentamente a amostra, observando a quantidade de água necessária para tal;
e
c) Estimar as proporções de areia, silte e argila, esfregando a terra úmida entre os dedos e
moldando na mão, assim avaliando as sensações conferidas para cada uma das frações.
As propriedades e sensações táteis que caracterizam as frações são:
Areia – atrito, aspereza, ausência de plasticidade e de pegajosidade;
Silte – sedosidade, como a observada ao manusear talco; e
Argila – plasticidade, pegajosidade e ausência de aspereza, além da maior capacidade de
retenção de água.
Como os solos e horizontes são constituídos de mais de uma fração granulométrica,
as diferentes combinações de areia, silte e argila podem ser agrupadas nas seguintes classes
generalizadas de textura:
12

Arenosa ou leve – teor de argila < 15%, compreendendo as classes texturais areia e areia franca;
Média– entre 15% e 35% de argila;
Argilosa– entre 35% e 60% de argila;
Muito argilosa – teor de argila > 60%; e
Siltosa – teores de areia menores que 35% e de argila menores que 15%.
Os valores obtidos a partir da estimativa dos percentuais das diferentes frações (método
expedito) são inseridos no triângulo textural (Figura 1). Pela intersecção de pelo menos duas
frações, tem-se a classe textural (Nascimento et al., 2003).

Figura 1. Triângulo textural simplificado. Fonte: Embrapa (2006), Modificado.

Para a obtenção de melhores resultados, a amostra de terra utilizada deve apresentar-se
em quantidade suficiente e ser bastante amassada, especialmente no caso de solos com argilas
floculadas e com micro agregados fortes, que se apresentam como pseudo-areias, bem como
materiais com elevado conteúdo de sódio que, pelo alto teor, pode agir como cátion floculante
(Silva et al., 1998).
De acordo com Santos et al. (2013), outros cuidados devem ser tomados na determinação
expedita da textura nos seguintes casos: a) solos muito oxídicos: a manifestação da plasticidade
e pegajosidade não é tão intensa, induzindo à subestimativa dos teores de argila; b) solos com
predomínio de argila 2:1 expansivos: apresentam grande plasticidade e pegajosidade, podendo
superestimar os teores de argila; c) solos com elevados teores de matéria orgânica: pode não ser
possível identificar a classe de textura e/ou propriedades e sensações táteis das frações minerais
podem ser mascaradas; e em d) solos com elevada proporção de frações grosseiras (maiores que
a fração areia), em que recomenda-se peneirar a massa de solo, para determinar a textura na
fração < 2 mm.
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Ilustrações da avaliação da textura expedita.

Figura 2. Padrões de amostras de terra com textura arenosa

Figura 3. Padrões de amostras de terra com textura arenosa

Figura 4. Padrões de amostras de terra com textura média
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Figura 5. Padrões de amostras de terra com textura média

Figura 6. Padrões de amostras de terra com textura argilosa

Figura 7. Padrões de amostras de terra com textura argilosa

15

Figura 8. Padrões de amostras de terra com textura muito argilosa

Figura 9. Padrões de amostras de terra com textura muito argilosa
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2.3. Resultados da Aula Prática
Segue modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos resultados
da avaliação expedita da textura das amostras de terra em campo e/ou em aulas práticas no
laboratório (Tabela 1).
Tabela 1. Modelo de formulário para registrar alguns atributos das amostras de terra avaliadas
pelo método expedito.
Amostra

*Sensações táteis
At

As

Se

Pl

Quantidade estimada (%)
Pe

Argila

Silte

Areia

Classe textural

* At – atrito; As – aspareza; Se – sedosidade; Pl – plasticidade; Pe – Pegajosidade.

2.4. Exercícios
1- Defina textura do solo.
2- Qual a importância do conhecimento da textura para o manejo de áreas agrícolas?
3- Quais são as condições que podem comprometer a avaliação da textura do solo pelo método
expedito?
4 - Qual a classe textural de um solo com 30% de argila, 10% de silte e 60% de areia?
5 - Qual a classe textural de um solo com 50% de argila, 10% de silte e 40% de areia?
6 – Discorra sobre quatro atributos do solo que são influenciados pela textura do solo.
7 – Quais práticas agrícolas podem modificar a textura do solo?

2.5. Referências e Bibliografia Complementar
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Serviço
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Reunião técnica de levantamento de
solos. 10. Súmula. Rio de Janeiro, RJ: SNCLS, 1979, 83p. (Série Miscelânea, 1).
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Centro
Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília, DF:
Embrapa Produção de Informação, 2006. 306p.
NASCIMENTO, G.B.; PEREIRA, M.G.; ANJOS, L.H.C.; SOARES, E.D.R.; SOUZA,
M.R.P.F. Determinação da classe textural de amostras de terra através de Planilha Eletrônica.
Revista Universidade Rural, Série Ciências da Vida, v. 23, n.01, p. 27-30, 2003.
RAMPIM, L.; TAVARES FILHO, J.; BEHLAU, F.; ROMANO, D. Determinação da
capacidade de uso do solo visando ao manejo sustentável para uma média propriedade em
Londrina-PR. Bioscience Jounal, v.28, n.02, p. 251-264, 2012.
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SANTOS, R.D.; LEMOS, R.C.; SANTOS, H.G.; KER, J.C.; ANJOS, L.H.C.; SHIMIZU,
S.H. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 7 ed. Viçosa, MG: SBCS/Embrapa-CPS,
2015, 101 p.
SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. A. de;
LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A. de; CUNHA, T. J. F.; OLIVEIRA,
J. B. de. Sistema brasileiro de classificação de solos. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa,
2013. 353 p.
SILVA, F.C.; EIRA, P.A.; BARRETO, W.O.; PÉREZ, D.V.; SILVA, C.A. Análises químicas
para avaliação da fertilidade do solo: Métodos usados na Embrapa Solos. Rio de Janeiro, RJ:
Embrapa Solos, documento n.03, 1998, 44 p.
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CAPÍTULO 3. COLETA E PREPARO DE AMOSTRAS DE TERRA
Existem diversas formas de coleta de amostras de terra, em função do objetivo da análise,
como:
a)
Amostra de fertilidade, para assistência ao agricultor na recomendação de calagem
e adubação;
b)
Amostra para caracterização analítica de perfis em levantamentos de solos e estudos
pedológicos;
c)
Amostra para fins não agrícolas etc.
Em todos esses tipos, é necessário, inicialmente, dividir a área em porções homogêneas
da paisagem, que podem se diferenciar quanto ao relevo, vegetação, classe de drenagem e uso do
terreno.
No que se refere às propriedades morfológicas e físicas, estas podem ser avaliadas no
campo (cor, textura expedita, entre outras.) ou por análises em laboratório. No segundo caso,
podem ser utilizadas amostras destorroadas e outras nas quais é importante manter a estrutura
original do solo, o que leva à divisão de dois tipos de amostras, a saber:
a) Amostras deformadas – nas quais não é necessário preservar a organização natural do
material de solo; são utilizadas para analisar a composição mineral do solo, a distribuição das
frações granulométricas, a densidade de partículas e algumas determinações quanto à capacidade
de retenção de água.
b) Amostras indeformadas – em que se procura preservar as relações entre espaços de
poros e disposição das frações sólidas, ou seja, mantendo a estrutura original. São utilizadas
para análises de distribuição e tamanho de agregados em horizontes ou camadas, densidade do
solo, distribuição e quantidade de macro e microporos, bem como propriedades relacionadas à
capacidade de armazenamento e a drenagem da água.

3.1. Material para Coleta de Amostras Deformadas
Sacos plásticos de 2 kg, caneta e marcador, etiqueta, barbante, trena, martelo pedológico,
faca, trado de rosca, holandês ou de caneco, enxadão, pá quadrada, pá reta, sacos para transporte
das amostras, caderneta de campo para registro das amostras (Figura 10). Principalmente em
levantamentos de solo é essencial equipamento como GPS (Global Positioning System) para
registro da localização dos pontos de amostragem (coordenadas geográficas).

10 cm

1

3
120 cm

38 cm

2

4

5

6

7

8

Figura 10. Parte do material de campo usado para coleta de amostras de terra: 1) martelo pedológico; 2)
trado de rosca; 3) trado holandês; 4) trado de caneco; 5) enxadão; 6) pá quadrada; 7) pá reta e 8) faca.
Fonte: Santos et al. (2015), Modificado.
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3.2. Coleta e Preparo das Amostras de Terra, Determinação da Umidade atual (Ug%)
e do fator de correção (fc)
Antes de iniciar a amostragem é necessário avaliar se na área de coleta não houve deposição
de materiais estranhos ao solo; se houve, não amostrar, ou, se for relevante, fazê-lo registrar o tipo
de material encontrado. Quando a coleta for feita em perfis de solos, expostos em trincheiras
ou cortes de estrada, escolher face vertical lisa e bem iluminada, exibindo claramente o perfil.
A superfície a ser descrita quanto a morfologia não deve ser alterada e o material retirado da
trincheira não deve ser depositado sobre a face de observação. Em geral, o processamento das
amostras (etiquetagem, amarrio, acondicionamento) é feito no lado oposto ao da descrição do
perfil.
Na caracterização de perfis de solos, deve-se primeiro separar e descrever os horizontes
e camadas com base em suas propriedades morfológicas e então coletar o material, começando
a partir do horizonte mais profundo para o superficial. Em amostragens de cortes de estrada
ou barrancos é imprescindível que se remova uma camada de pelo menos 40 cm ao longo do
perfil, verificando se não ocorreu raspagem do horizonte A ou grandes alterações na estrutura
do solo ao longo do perfil. Caso o horizonte A tenha sido removido, registrar a informação e
obter material da camada superficial em ponto semelhante da paisagem, o que também deve ser
informado no item de observações.
Quando for utilizado o trado, remover eventual vegetação rasteira ou camada de
serapilheira no local de coleta e diferenciar as amostras em função da variação vertical de
atributos do solo, anotando-se as respectivas profundidades.
Quando a coleta no perfil não for para a caracterização física dos horizontes, é recomendável
a amostragem em diferentes profundidades (Ex.: 0-5, 5-10, 10-20 cm), além de camadas na
profundidade de 20 a 40 cm, frequentemente usadas para avaliação da fertilidade do solo.
Para estudos detalhados das propriedades físicas do solo, a coleta das amostras de terra
deve ser dividida em partes semelhantes, considerando: a) o tipo de solo (cor, quantidade de
areia/argila, profundidade); b) topografia (declividade, sentido do escorrimento, acúmulo de
água); c) vegetação (florestas nativas ou cultivadas, culturas anuais ou perenes, plantas com
diferentes idades, pastagens); d) histórico da área (diferenças na quantidade e no manejo da
adubação e/ou da calagem, locais de aplicação de compostos orgânicos, fosfatos naturais ou
resíduos agrícolas, urbanos ou industriais); e) diferenças no tipo de preparo de solo (Sistema de
plantio convencional, mínimo, direto, entre outros) (Serrat et al., 2002).
Após a coleta das amostras, poderá ser determinada a umidade atual através de pesagens
(princípio de gravimetria), dessa forma, essa umidade normalmente ser denominada de umidade
gravimétrica (Ug). As amostras são pesadas obtendo-se a massa úmida (Mu), em seguida
são levadas até estufa a 105 -110 ºC, deixando nesta condição durante 24 horas. Em seguida
as amostras são retiradas, colocadas em um dessecador até esfriarem sendo por fim pesadas,
obtendo-se a massa seca (MS). A Ug pode ser determinada através da seguinte equação:
Ug % = ((Mu- Ms)/Ms) x 100.
Caso não seja determinada a Ug% ou posterior a realização desta análise, as amostras
serão secas ao ar em bancadas previamente forradas com papel (folhas de jornal ou outro tipo de
material), submetidas à destruição mecânica dos torrões e/ou agregados, com auxílio de rolo de
madeira, e passadas por um conjunto de peneiras, uma de 20,0mm de diâmetro de malha e outra
de 2,00mm de malha. O material que ficar retido na peneira de 20,0mm de malha consistirá na
fração calhau; já o retido na peneira de 2,00mm, na fração cascalho. Será denominado de terra
fina seca ao ar (TFSA) o material que atravessar a peneira de 2,00mm de malha. Esse material
pode ser submetido à secagem em estufa (105ºC) durante 24 horas, determinando-se assim a
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terra fina seca em estufa (TFSE). De posse dos valores de TFSA e TFSE pode-se calcular o fator
de correção.

3.3. Procedimento Usual de Coleta
a)
Etiquetar os recipientes, utilizando para registro de amostra códigos;
b)
Registrar informações sobre o local de coleta (talhão, parcela, perfil, horizonte etc.)
e a data da amostragem;
c)
Coletar cerca de 1 kg de terra, preservando torrões de solo para posterior observação
morfológica; utilizar martelo e faca pedológicos, no caso de perfil de solo, ou trado, no caso de
terreno;
d)
Levar as amostras para o local de preparo e espalhar sobre folhas de jornal para
secagem; o local deve ser protegido de chuva e vento e sem risco de contaminação por outras
amostras ou materiais diversos.
e)
Separar parte dos torrões e colocar os sacos usados para coleta sob as amostras
espalhadas, com cuidado para não perder sua identificação.
f)
Após a conclusão das avaliações e preparo de amostras para análises físicas, descartar
o material excedente e limpar o local de preparo.
A coleta de amostras indeformadas com instrumentos especiais será abordada no item
sobre densidade do solo.

3.4. Exercícios
1) Descreva os tipos de amostras de terra e cite que análises físicas podem ser realizadas com
cada amostra?
2) Quais são os principais cuidados que se deve tomar ao coletar amostras de terra para
caracterização física do solo?

3.5. Referências e Bibliografia Complementar
KIEHL, E.J. Coleta e preparo de amostras de terra. In: Manual de Edafologia. São Paulo, SP:
Ed. Ceres, 1ª Ed., 1979. 264 p.
REUNIÃO TÉCNICA DE LEVANTAMENTO DE SOLOS, 10, 1979, Rio de Janeiro.
Súmula. Rio de Janeiro, RJ: EMBRAPA-SNLCS, 1979. 83 p. (EMBRAPA-SNLCS. Série
Miscelânea, 1).
SANTOS, R.D.; LEMOS, R.C.; SANTOS, H.G.; KER, J.C.; ANJOS, L.H.C.; SHIMIZU,
S.H. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 7 ed. Viçosa, MG: SBCS/Embrapa-CPS,
2015, 101 p.
SERRAT, B.M.; LIMA, M.R.; OLIVEIRA, A.C.; TÔNUS, F.A.; COSTA, M.A.D.
Amostragem do solo: perguntas e respostas. Curitiba, PR: Imprensa Universitária da UFPR,
2002, 23 p.
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CAPÍTULO 4. COR DO SOLO
A cor é um dos atributos morfológicos do solo que mais prontamente é observada
quando do exame do perfil. Por meio do exame da cor, podem-se fazer inferências sobre o teor
de matéria orgânica, a tipificação de óxidos de ferro predominantes na fração argila e a classe
de drenagem do solo. Porém, a cor do solo fornece informação apenas qualitativa, ou seja, não
permite avaliações quantitativas. Por exemplo, a presença de um horizonte subsuperficial de
coloração vermelha indica boa drenagem e a ocorrência de hematita na fração argila, porém não
revela a quantidade deste óxido.
A identificação da cor é uma ferramenta bastante útil para a separação inicial dos
horizontes de um perfil, daí a importância de sua padronização. A cor também é utilizada como
atributo diferencial entre tipos de horizonte A e para alguns horizontes subsuperficiais (B e C).
Os principais corantes da matriz do solo são a matéria orgânica e os óxidos de ferro.
A matéria orgânica confere coloração escura ao solo (preto, bruno-escuro, cinzento escuro).
Os óxidos de ferro apresentam colorações diferentes em função de seu grau de oxidação ou
hidratação:
Vermelho: quando em condições de oxidação e não hidratados (hematita) (Figura 11); e
Amarelo: quando em condições de oxidação e hidratados (goethita) (Figura 12).
Vale ressaltar que, em solos mal drenados e em condições de hidromorfismo, quando há
o domínio do ferro na forma reduzida (Fe2+), a cor do solo é acinzentada ou adquire matiz
neutro (Figura 13). Esta morfologia não é devida a cor do elemento ferro, que se encontra em
forma solúvel (Fe2+), mas sim pela cor de outros materiais de solo, que ocorrem na matriz do
solo e apresentam as seguintes colorações:
Quartzo: branco opaco ou hialina
Caolinita: branca
Montmorilonita: cinza metálico
Precipitados de sais solúveis: branca
A caracterização da cor do solo, ou dos seus horizontes, segue padrão mundial que
representa o grau de intensidade de três componentes da cor: matiz, valor e croma; conforme
especificações constantes na Carta de Cores Munsell para Solos (Munsell Soil Color Charts).
O matiz4 refere-se à faixa de espectro solar dominante refletida pelo solo (vermelho,
amarelo, azul, verde e púrpura). Encontra-se especificado no canto superior de cada página da
Carta de Munsell (Figuras 11 e 12) e é representado por uma ou duas letras maiúsculas referentes
às iniciais das cores acima assinaladas (R – red; Y – yellow; B – blue; G – green; P – purple),
precedida(s) de números que variam em intervalos definidos de 0 a 10 (2,5; 5; 7,5; 10; não se
especificando o zero).

4

Em inglês: hue
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Figura 11. Perfil de Latossolo Vermelho.
Destaque do matiz vermelho, indicando
a ocorrência de hematita. Fonte: Pereira,
M. G.

Figura 12. Perfil de Cambissolo Háplico.
Destaque do matiz amarelo, indicando a
ocorrência de goethita. Fonte: Pereira, M. G.

Figura 13. Perfil de Gleissolo Sálico. Destaque para o matiz cinzento. Fonte: Rossi, M.

O valor5 refere-se à tonalidade ou ao brilho da cor. É especificado na escala vertical da
página e varia de zero (preto absoluto) a 10 (branco absoluto). Os valores intermediários (1 a 9)
representam colorações acinzentadas provenientes da mistura de branco com preto. As páginas
da Carta de Munsell aplicadas para descrever a cor do solo, normalmente, se iniciam com valor
2 que aumenta até 8.
O croma6 diz respeito à pureza relativa ou saturação da cor e representa a quantidade de
valor que está interferindo no matiz. Varia de zero (cores neutras e acinzentadas) a 20. Zero indica
0 ‘partes’ de matiz misturado com 20 partes de valor, ou seja, só o valor compõe a cor; o número
20 representa uma mistura de 20 partes de matiz e zero ‘partes’ de valor, portanto, tem-se uma
cor de matiz mais puro. Os valores intermediários de 1 a 19 representam misturas adicionais
entre matiz e valor. Por exemplo: croma3 significa que se tem 3 partes de matiz misturadas com
17 partes de valor. Na Carta de Munsell, o croma é indicado na escala horizontal e inicia-se por
0 ou 1 e, para solos, ocorrem variações de 0 a 8.

Figura 14. Exemplo de uma página da carta de cores de Munsell para solos. Cada página corresponde a um
matiz. Fonte: Santos et al. (2015) apud Nascimento (1995).
5
6

Em inglês: value
Em inglês: chroma
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Para solos absolutamente acromáticos (cinza claro, branco ou preto) com valor zero de
croma e ausência da expressão do matiz, usa-se a letra N (“neutral”) para substituir a designação
do matiz. Por exemplo, se a cor de determinada amostra, posta em comparação com as cores da
escala de Munsell, for cinzenta com valor 5, sua notação será N5/.
Na Carta de Cores Munsell para Solos existem diversas páginas e cada uma representa
um matiz, em escala variável do vermelho (5R) ao amarelo (5Y). O componente valor aumenta
de baixo para cima na página, e o croma da esquerda para direita. A sequência de páginas é a
seguinte:
---ÿ---

---ÿ---

---ÿ---

---ÿ---

5R

7,5R

10R
0,0YR 2,5YR

6

---ÿ---

5,0YR

---ÿ---

---ÿ---

---ÿ---

---ÿ---

2,5Y

5Y

7,5YR

0,0Y
10YR

6
Laranja
puro

Vermelho

6
Amarelo puro

(50% vermelho)

Laranjas + escuros

(50% amarelo)
6
3
4

Laranjas + claros

Em cada uma das páginas, encontram-se cores com o mesmo matiz, mas que variam em
função do valor e do croma (Figura 15).
Página 10R da carta de cores de Munsell.

Figura 15. Página 10R da carta de cores de Munsell. Fonte: Reproduzida de Munsell Color (1990).

Na determinação da cor surgem várias dificuldades, entre elas a seleção da página contendo
o matiz correspondente a cor do solo e dúvidas na determinação de cores que se situam entre
duas páginas ou entre valores e cromas, não sendo rara a necessidade de interpolação. Nesses
casos, deve-se restringir ao máximo para os números que indicam o valor e croma. Quando for
essencial interpolar o matiz, usar números inteiros e não o resultado da divisão exata se este for
um número decimal (Ex.: 4YR e não 3,75 para interpolar entre 2,5 e 5YR).
Alguns horizontes podem estar mesclados e apresentarem mais que uma cor. Este padrão
recebe o nome de mosqueado (Figura 16), se existe uma cor dominante (cor de fundo), ou seja,
que ocorre em mais de 50% do horizonte, ou do contrário o padrão é variegado. A notação é
feita do seguinte modo: cor de fundo e cor ou cores das manchas existentes, e arranjamento do
mosqueado. Ex.: Bruno-claro acinzentado (10YR 6/4, úmido) com mosqueado pouco médio e
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proeminente amarelo-brunado (10YR 6/6).
O padrão variegado refere-se à presença no horizonte de várias cores, sem que haja
predomínio perceptível de determinada cor; ele será descrito como apresentando coloração
variegada. Ex.: coloração variegada, composta de vermelho (2,5YR 4/6, úmido), bruno (10YR
5/3, úmido).
Horizonte com padrão de cor mosqueada

Figura 16. Horizonte com padrão de cor mosqueado. Fonte: Pereira, M. G.

4.1. Material para Análise da Cor do Solo
Amostra de solo indeformada (torrão), Carta de Cores de Munsell e recipiente plástico
(pisset ou equivalente) com água.

4.2. Método de Determinação da Cor do Solo
A cor do solo é determinada por um processo comparativo com os padrões de cores na
Carta de Munsell. Como padrão para determinar a cor do solo, toma-se uma amostra indeformada
naturalmente úmida ou umedecida. Entretanto, para determinação no horizonte A, tornase necessário avaliar também a cor de amostra seca. Quando utilizada amostra deformada,
este estado deve ser informado. É importante expressar o estado de umidade em que se fez a
observação, pois o valor e o croma, principalmente, podem variar em função da quantidade de
água na amostra.
Alguns cuidados devem ser observados por ocasião da determinação da cor. No caso de
torrão de solo, deve-se quebrar o mesmo e examinar a cor na sua superfície interna, evitando-se a
interferência (espelhamento) dos instrumentos de coleta. A cor deve ser sempre observada com
iluminação natural e a sombra. Para determinar a cor, seguir a sequência:
a) Tomar a amostra que se deseja conhecer a cor e folhear a carta à procura da página de
matiz mais próximo ao da amostra;
b) Obtido o matiz, determina-se em seguida, o valor e o croma, comparando a cor da
amostra com as constantes daquela página. Para isso, coloca-se a amostra sob ou sobre a página
e procura-se o padrão de cor mais próximo;
c) O valor correspondente à cor escolhida é lido na margem esquerda da página (y), e o
croma, na margem inferior (x);
d) Na página adjacente à que contêm os padrões de cores, é determinado o nome da cor
em inglês. A designação da cor em português é feita de acordo com tradução padronizada pela
SBCS, no Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (Santos et al., 2015) ou no Manual
Técnico de Pedologia (IBGE, 2015) (Tabela 2);
e) Fazer o registro da cor, segundo a notação de Munsell, obedecendo a seguinte ordem:
Nome da cor (matiz valor/croma). O estado de umidade (úmido e seco), em que se encontrava
a amostra no momento da determinação, é usado apenas nos horizontes superficiais (A e AB),
nos demais, sempre a cor sempre será determinada em amostras úmidas.
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Ex.: Ap - Bruno-amarelado-escuro (10 YR 3/4, úmido).
Tabela 2. Nomes das cores em português para os códigos da carta Munsell Soil Color.
10R
Valor e
Croma

Nome

Valor e Croma

Nome

2,5/1

Preto-avermelhado

4/2, 4/3, 4/4, 5/2,
5/3, 5/4

Vermelho-acinzentado

3/1, 4/1

Cinzento-avermelhadoescuro
Cinzento-avermelhado
Vermelho muito escuroacinzentado
Vermelho-escuroacinzentado

6/2, 6/3, 6/4

Vermelho-claro-acinzentado

3/6

Vermelho-escuro

4/6, 4/8, 5/6, 5/8

Vermelho

6/6, 6/8

Vermelho-claro

5/1, 6/1
2.5/2
3/2, 3/3, 3/4

2,5YR
2.5/2
3/2
4/2, 5/2
6/2
5/4, 3/4
2.5/1
3/1
4/1
5/1, 6/1
6/1, 7/1
8/1
2.5/2, 3/2,
3/3, 3/4
4/2

Vermelho muito escuroacinzentado
Vermelho-escuroacinzentado
Vermelho-acinzentado
Vermelho-claroacinzentado
Bruno-avermelhadoescuro
Preto
Cinzento muito escuro
Cinzento-escuro
Cinzento
Cinzento-claro
Branco
Bruno-avermelhadoescuro
Cinzento-avermelhadoescuro

4/4, 5/4

Bruno-avermelhado

6/4

Bruno-avermelhado-claro

3/6

Vermelho-escuro

4/6, 4/8, 5/6, 5/8

Vermelho

6/6, 6/8

Vermelho-claro

5YR
5/2
6/2, 7/2
8/2
4/3, 4/4, 5/3, 5/4
6/3, 6/4
7/3, 7/4, 8/3, 8/4

Cinzento-avermelhado
Cinzento-rosado
Branco-rosado
Bruno-avermelhado
Bruno-avermelhado-claro
Rosado

4/6, 5/6, 5/8

Vermelho-amarelado

6/6, 6/8, 7/6, 7/8

Amarelo-avermelhado

7,5YR
3/2, 3/4, 4/2,
4/4
4/2, 4/4, 5/2,
5/4
6/2, 7/2
8/2

Branco-rosado

2/1
3/1
4/1
5/1, 6/1
6/1, 7/1, 7/2
8/1, 8/2
2/2

Preto
Cinzento muito escuro
Cinzento-escuro
Cinzento
Cinzento-claro
Branco
Bruno muito escuro
Bruno-acinzentado muito
escuro
Bruno-acinzentado-escuro

3/2
4/2

Bruno-escuro

6/4

Bruno-claro

Bruno

7/4, 8/4

Rosado

Cinzento-rosado

4/6, 5/6, 5/8
6/6, 6/8, 7/6, 7/8,
8/6
10YR
6/2
3/3, 4/3
4/3, 5/3
6/3
7/3, 7/4, 8/3, 8/4
3/4, 3/6, 4/4, 4/6
5/4, 5/6, 5/8

Bruno-forte

Cinzento-brunado-claro
Bruno-escuro
Bruno
Bruno-claro-acinzentado
Bruno muito claro-acinzentado
Bruno-amarelado-escuro
Bruno-amarelado

6/4

Bruno-amarelado-claro

6/6, 6/8

Amarelo-brunado
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Amarelo-avermelhado

5/2

Bruno-acinzentado

7/6, 7/8, 8/6, 8/8
2,5Y
4/4
5/4, 5/6

4/4
8/2

Cinzento-claro
Branco
Bruno-acinzentado muito
escuro
Bruno-acinzentado-escuro
Bruno-acinzentado
Cinzento-brunado-claro

Bruno-oliváceo
Cinzento-oliváceo-claro

6/4

Bruno-amarelado-claro

7/4, 8/4
6/6, 6/8
7/6, 7/8, 8/6, 8/8

Amarelo-claro-acinzentado
Amarelo-oliváceo
Amarelo

Nome

Valor e Croma

Nome

2,5/1, 2,5/2

Preto

5Y
4/2, 5/2

3/1

Cinzento muito escuro

6/2

3/2
4/2
5/2
6/2

Amarelo

Continua...
Valor e
Croma

4/1
5/1, 6/1
6/1, 7/1, 7/2
8/1, 8/2
3/2
N 2/
N 2,5/
N 3/
N 4/

Cinzento-oliváceo
Cinzento-oliváceoclaro

4/3, 4/4, 5/3, 5/4,
Oliva
5/6
Cinzento
6/3, 6/4
Oliva-claro-acinzentado
Cinzento-claro
7/3, 7/4, 8/3, 8/4
Amarelo-claro-acinzentado
Branco
6/6, 6/8
Amarelo-oliváceo
Cinzento-oliváceo-escuro 7/6, 7/8, 8/6, 8/8
Amarelo
CORES NEUTRAS (acromáticas ou de croma 0 )
Preto
N 5/
Cinzento
Preto
N 6/
Cinzento
Cinzento muito escuro
N 7/
Cinzento-claro
Cinzento-escuro
N 8/
Branco
Cinzento-escuro

1 As cores neutras, por serem desprovidas de cromas, são idênticas em todas as páginas de matiz em que
aparecem. Por tal razão, não se emprega a notação de matiz em sua codificação, que é substituída pela letra N.

4.3. Resultados da Aula Prática
Segue o modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos resultados
obtidos na carta de cores de Munsell (Tabela 3).
Tabela 3. Modelo de formulário para registro da cor em amostras de solo.
Identificação da Amostra (nº)

Notação da cor

Nome da cor

4.4. Exercícios
1- Em horizontes de perfis de solo o que geralmente é indicado pela presença das cores vermelho,
amarelo e cinza?
2- Defina os componentes da cor: matiz, valor e croma.
3- Qual das seguintes cores é mais escura, 10YR6/6 ou 10YR3/2?
4- Com o auxílio da carta de Munsell e do Manual de Descrição e Coleta do Solo no Campo,
informe os nomes das cores em inglês e português correspondentes a essas notações: 5Y 5/3; 5Y
5/4 e 10YR 6/6.
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4.5. Referências e Bibliografia Complementar
IBGE. Manual técnico de pedologia / Coordenação de Recursos Naturais e Estudos
Ambientais. - 3. ed. - Rio de Janeiro: IBGE, 2015. 430 p. il. (Manuais técnicos em geociências,
ISSN 0103-9598; n. 4).
KIEHL, E.J. Coleta e preparo de amostras de terra. In: Manual de Edafologia. São Paulo, SP:
Ed. Ceres, 1ª Ed. 1979, 264 p.
MONIZ, A.C. Elementos de pedologia. São Paulo, SP: Ed. USP, 1972, 459p.
MUNSELL COLOR. Munsell soil color charts. New Windsor, 1994.
NASCIMENTO, R. A. M. Fundamentos da ciência do solo: gráficos, desenhos, tabelas.
Itaguaí, RJ: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Instituto de Agronomia,
Departamento de Solos, 1995. Não paginado.
SANTOS, R.D.; LEMOS, R.C.; SANTOS, H.G.; KER, J.C.; ANJOS, L.H.C.; SHIMIZU,
S.H. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 7 ed. Viçosa, MG: SBCS/Embrapa-CPS,
2015, 101 p.
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CAPÍTULO 5. DESCRIÇÃO DE PERFIL DO SOLO
O solo apresenta atributos próprios (morfológicos) que permite inferências importantes
sobre sua formação e comportamento diante do uso agrícola (capacidade de produzir
sustentavelmente; adequação a práticas agrícolas, propensão à erosão, salinização, compactação,
entre outras).
As classes de solos são hierarquizadas nos sistemas de classificação em função da sequência
de horizontes e seus atributos diagnósticos. Assim, a descrição do perfil de solo é essencial para a
sua taxonomia, bem como para avaliação da aptidão para fins agrícolas, florestais ou outros usos.
Ela é feita observando-se atributos morfológicos, detectados por meio dos sentidos da visão e
tato (manuseio da amostra) e comparados a padrões (Santos et al., 2015) como: profundidade,
cor, textura, estrutura, consistência, transição entre horizontes ou camadas, presença de raízes e
outros organismos, presença de minerais primários facilmente intemperizáveis e fragmentos de
rocha etc.
A descrição do solo no campo compreende o registro metodizado das suas características
através do estudo e exame do solo em seu meio e condições naturais, incluindo na descrição
características da paisagem onde o solo está situado. Para homogeneizar o registro das
informações, deve-se seguir as recomendações e normas do Manual de Descrição e Coleta de
Solo no Campo (Santos et al., 2015). Os perfis de solo devem ser descritos em trincheiras;
entretanto, para informações preliminares ou estudos de reconhecimento, podem ser usados
barrancos ou cortes de estrada (ver Prática n°3).

5.1. Material utilizado para a descrição
*
Ficha de descrição de perfis;
*
Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo (Santos et al., 2015);
*
Carta de Cores de Munsell; e
*
Faca, pisset, trena, martelo pedológico e material para coleta de amostras, além de
GPS (Global Positioning System) se o georeferenciamento for essencial.

5.2. Procedimento para Descrição do Perfil
a)
Uma vez definido o local, trincheira ou corte de estrada, localize-o por meio de:
vias principais de acesso, distância em relação a marcos permanentes (ponte, rio, construções,
entroncamento etc.); indique o município e estado e, se possível, informe coordenadas
geográficas;
b)
Descrever a paisagem, definindo o relevo (declive e forma; local e regional),
vegetação primária (por consulta bibliografia se não houver remanescentes), material originário,
classes de erosão e de drenagem, uso atual etc.;
d)
Limpar o perfil com a pá reta (ver Prática n°3) e examinar o perfil, separando os
horizontes ou camadas com auxílio de faca e martelo pedológico;
d)
A separação dos horizontes é feita a partir de suas propriedades morfológicas. Para
auxiliar a distinção entre horizontes de transição (AB, EB, BA e BC) ou sub-horizontes (A1,
A2, E1, E2, B1, B2), colete várias pequenas amostras das seções adjacentes e as compare quanto
à semelhança de propriedades morfológicas, até que seja notável a maior nitidez de separação
entre elas;
e)
Ordene o registro das propriedades descritas segundo recomendações do Manual
de Descrição e Coleta de Solo no Campo (Santos et al., 2015);
f)
Deverão ser obrigatoriamente descritas, por exame no perfil e não em amostras
transportadas para o laboratório, as seguintes propriedades: profundidade, cor (arranjamento
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de mosqueado e variegado), estrutura, cerosidade, pedregosidade, transição, porosidade e raízes;
além dos atributos da paisagem.

5.3. Resultados da Aula Prática
4 e 5).

Seguem abaixo dois modelos de ficha utilizados para a descrição do perfil de solo (Tabelas

Tabela 4. Descrição geral da área e do perfil de solo. Fonte: Santos et al. (2015), modificado
por Guareschi (2015).
* DESCRIÇÃO GERAL DA ÁREA
Data
Classificação SiBCS
Localização, Município,
Estado e coordenadas
geográficas
Situação de abertura do
perfil de solo

Posição do perfil na
paisagem

1 - Topo da encosta
2 - Terço superior da encosta
3 - Terço médio da encosta
4 - Terço inferior da encosta
5 - Baixada

Cobertura vegetal sobre o
perfíl
Elevação (m)
Litologia
Formação geológica
Cronologia
Material originário

Pedregosidade

1 - Não pedregosa
2 - Ligeiramente pedregosa
3 - Moderadamente pedregosa
4 – Pedregosa
5 - Muito pedregosa
6 - Extremamente pedregosa

Rochosidade

1 - Não rochosa
2 - Ligeiramente rochosa
3 - Moderadamente rochosa
4 – Rochosa
5 - Extremamente rochosa

Relevo local

1 – Plano
2 - Suave ondulado
3 – Ondulado
4 - Forte ondulado
5 – Montanhoso
6 – Escarpado

* Informações sobre as definições de cada tópico desta ficha encontram-se em Santos et al. (2015).

30

Continua...

* DESCRIÇÃO GERAL DA ÁREA
Data
1 - Não aparente
Erosão

Drenagem

2 - Ligeira
3 - Moderada
4 - Forte
5 - Muito forte
6 - Extremamente forte
1 – Excessivamente drenado
2 – Fortemente drenado
3 – Acentuadamente drenado
4 – Bem drenado
5 – Moderadamente drenado
6 – Imperfeitamente drenado
7 – Mal drenado
8 – Muito mal drenado

Vegetação primária
Uso atual
Clima
Descrito e coletado por:
* Informações sobre as definições de cada tópico desta ficha encontram-se em Santos et al. (2015).

Tabela 5. Formulário para o preenchimento da descrição morfológica. Fonte:
Santos et al. (2015), modificado por Guareschi (2015).
*Características
morfológicas
Profundidade
Espessura

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA
Horizontes / Camadas

Cor (Umida e Seca)
Mosqueado
Quantidade: a) pouco;
b) comum; c) abundante.
Tamanho: a) Pequeno;
b) médio; c) grande.
Contraste: a) difuso;
b) distinto; c) proeminente.
Textura expedita
(% ar:si:arg)
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Estrutura
Com Agregação:
Tipo: a) granular; b) blocos
angulares ou subangulares;
c) prismática; d) colunar;
e) laminar.
Tamanho: a) muito pequena;
b pequena; c) média; d) grande;
e) muito grande.
Grau de desenvolvimento:
a) fraca; b) moderada; c) forte.
Sem Agregação:
Tipo - grãos simples; maciça
Cerosidade:
Quanto ao grau: a) fraca;
b) moderada; c) forte.
Quanto à quantidade: a) pouco;
b) comum; c) abundante.
Consistência seca:
a) solta; b) macia; c) ligeiramente dura; d) dura; e) extremamente dura.
Consistência úmida:
a) solta; b) muito friável;
c) friável; d) firme; e) muito
firme; f ) extremamente firme.
Consistência molhada: Plasticidade: a) não plástica; b) ligeiramente plástica; c) plástica;
d) muito plástica. Pegajosidade:
a) não pegajosa; b) ligeiramente
pegajosa; c) pegajosa; d) muito
pegajosa.
Transição:
Quanto ao grau: a) abrupta;
b) clara; c) gradual; d) difusa.
Quanto à forma – a) plana;
b) ondulada; c) irregular;
d) descontínua.
Poros e raízes
Observações

5.4. Modelo de Descrição Morfológica
Nomenclatura do horizonte – Profundidade (cm), nome da cor (matiz valor/croma,
teor de umidade); classe textural; estrutura (grau, tamanho e tipo); consistência (seco, úmido,
plasticidade e pegajosidade); transição (topografia e nitidez de separação).
Raízes:				Observações:
Exemplos:
A1 0-10 cm, preto (10YR 2/2, úmida) e bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, seca);
francoargilosa; moderada e forte, pequena e média, blocos angulares e subangulares; dura,
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friável, plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e clara.
Bt1 40-70 cm, bruno-avermelhado-escuro (3,5YR 2,5/4); argila pouco cascalhenta;
moderada e forte, média e grande, blocos angulares; cerosidade comum e moderada; muito
dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e difusa.

5.5. Exercícios
1- Quais informações são obtidas na descrição morfológica do perfil do solo e qual a importância
agronômica de cada uma?
2- Quais os critérios para seleção do local de descrição do perfil do solo?
3- Descreva a sequência de procedimentos para o exame do perfil de solo.

5.6. Referências e Bibliografia Complementar
EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Definição e notação
de horizontes e camadas do Solo. Rio de Janeiro, RJ: EMBRAPA-SNLCS, 1988. 54 p.
SANTOS, R.D.; LEMOS, R.C.; SANTOS, H.G.; KER, J.C.; ANJOS, L.H.C.; SHIMIZU,
S.H. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 7 ed. Viçosa, MG: SBCS/Embrapa-CPS,
2015, 101 p.

5.7. Ilustrações de Alguns Aspectos Morfológicos
5.7.1. Ilustrações – grupo 1

Estrutura colunar
Fonte: Shimizu, S.H.

Estrutura Prismática
Fonte: Shimizu, S.H.

Estrutura em blocos
Fonte: Shimizu, S.H.

Estrutura granular
Fonte: Shimizu, S.H.
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Cerosidade forte e abundante
Fonte: Pereira, M.G.

Cerosidade moderada e comum
Fonte: Pereira, M.G.

5.7.2. Ilustrações – grupo 2

Transição difusa
Fonte: Shimizu, S.H.

Transição abrupta
Fonte: Pereira, M.G.

Mosqueamento
Fonte: Fontana, A.

Perfil com coloração amarelada (Goethita)
Fonte: Pereira, M. G.
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5.7.3. Ilustrações – grupo 3

Plintita
Fonte: Shimizu, S.H.

Petroplintita
Fonte: Shimizu, S.H.

Concreções de carbonato de cálcio
Fonte: Shimizu, S.H.

Superfície de compressão
Fonte: Shimizu, S.H.

Slickenside
Fonte: Shimizu, S.H.

Perfil com coloração vermelha (Hematita)
Fonte: Pereira, M. G.
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CAPÍTULO 6. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
A determinação da textura de uma amostra de terra em laboratório se faz pela análise
granulométrica, também conhecida como análise mecânica, análise física, análise físicomecânica, análise textural, determinação do tamanho das partículas e fracionamento do solo
(Kiehl, 1979). A análise granulométrica possibilita a quantificação dos componentes minerais
areia, silte e argila, que são expressos em g kg-1 ou percentagem de cada fração em relação à fração
total de terra fina secada em estufa (TFSE).
Dentre os métodos utilizados, destaca-se o da pipeta, que tem como princípio básico a
sedimentação das partículas. Esse método é considerado o de maior precisão para a determinação
do separado de argila, servindo de calibração dos demais (Kiehl, 1979). Ele pode ser dividido
em três etapas: a) pré-tratamento, b) dispersão e c) fracionamento.
A etapa de pré-tratamento consiste na remoção de agentes cimentantes e/ou íons
floculantes, quando estes estão em elevadas quantidades na amostra. Para elevados teores de
carbono orgânico (≥ 50 g kg-1) esses devem ser removidos com auxílio de solução de peróxido de
hidrogênio (H2O2); já para elevados conteúdos de carbonato de cálcio, deve ser usada solução
de ácido clorídrico diluído. Mais informações em Embrapa (2011).
A segunda etapa é a dispersão, que se divide em química e mecânica, e tem como objetivo
a destruição dos agregados e individualização das partículas. A dispersão química, em geral,
é feita com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1 mol L-1; no caso de solos com elevado
conteúdo de cálcio e /ou magnésio, recomenda-se o uso de solução de hexametafosfato de sódio.
A dispersão mecânica é realizada, em geral, com agitador de haste vertical ou agitador horizontal.
Após essa etapa, realiza-se a separação das frações granulométricas. A areia, em função de seu
maior tamanho, é separada das demais por tamisação. A fração argila é determinada em alíquota
coletada na suspensão de solo, após tempo de sedimentação calculado com base em modificação
da Lei de Stokes, e o silte é obtido por diferença.
Além da obtenção da classe textural a partir dos teores de areia, silte e argila, os resultados
da análise granulométrica permitem a caracterização quase permanente da amostra de terra,
uma vez que esta é uma propriedade pouco alterável no solo.
De forma mais precisa que a textura expedita, esta análise permite também estimar a
capacidade de troca catiônica, retenção de umidade, capacidade de infiltração de água no
solo, resistência a operações de preparo e cultivo do terreno, entre outras. É também atributo
diagnóstico relevante para a identificação de tipos de horizontes e classes de solo no SiBCS.

6.1. Material Utilizado para a Determinação da Textura (Método da Pipeta)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

amostra de TFSA;
solução de NaOH 1mol L-1;
balança técnica (0,01 g);
balança analítica (0,0001 g);
agitador mecânico e manual;
proveta de 1 (um) litro;
termômetro e pipeta de 10 mL;
bomba manual de sucção;
cadinho, placa de pétri e pissete;
peneira de malha 0,053 mm; e
estufa e dessecador.

6.2. Método da Pipeta
a)

Pesar 10 g de TFSE ou 10 x fc = y g de TFSA. Usar balança com precisão de 0,01 g.
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b)
Transferir para o copo do agitador mecânico com a ajuda de um pissete. Adicionar
cerca de 150 mL de água destilada e 10 mL de NaOH 1 mol L-1 (quando se pretende determinar
argila total). Usar bomba manual de sucção ou pipetador automático para essa operação, com
atenção aos procedimentos de segurança.
c)
Agitar durante 15 minutos em agitador mecânico de haste vertical. Caso seja usado
o agitador mecânico horizontal o tempo será de 16 horas e pode ser alterado o volume de água
em função do recipiente disponível.
d)
Transferir para a proveta de 1000 mL o conteúdo do copo do agitador. Completar
o volume da proveta com água destilada e medir a temperatura da suspensão.
Com a informação da temperatura é calculado o tempo de sedimentação das frações silte
e areia, segundo a lei de Stokes;
T=

9xnxh
2 (Dp – Df ) x g x r²

Em que:
T = tempo de sedimentação (segundos);
n = viscosidade do líquido (água) – variável com a temperatura;
h = altura de queda convencionada = 5 cm;
Dp = densidade das partículas– valor médio de 2,65 Mg m-³;
Df = densidade do fluído – variável com a temperatura (Mg m-³);
r = raio da partícula – 0,0001 cm;
g = aceleração da gravidade – 981 cm s-2.
e)
Calculado o tempo de sedimentação, homogeneizar a suspensão cuidadosamente,
com o auxílio de agitador manual, durante 1 minuto.
f)
Terminada a homogeneização, iniciar a contagem do tempo de sedimentação.
g)
Decorrido este tempo, pipetar uma alíquota de 10 mL da suspensão, colocando-se
a pipeta no centro da proveta e a 5 cm da marca de 1000 mL, utilizando-se uma bomba manual
de sucção (Figura 18).
h)
Transferir a alíquota para becher identificado e previamente pesado (com a
aproximação de 0,0001 g) (Figura 19) e levar para a estufa, deixando secar a 105 ºC por 24
horas.
i)
Passar a suspensão restante por uma peneira de malha 0,053 mm, lavando-a em
água corrente para a remoção da argila e do silte. A fração areia é o material que fica retido na
peneira (Figura 20).
j)
Transferir a areia retida na peneira para placa de Pétri, previamente pesada e
identificada, com o auxílio de um pissete (Figura 21). Levar à estufa a 105 °C para secagem.
k)
Após 24 horas na estufa, transferir o becher e a placa de Pétri para um dessecador,
deixar esfriar e pesar novamente em balança analítica e técnica, respetivamente para argila e
areia.
l)
Calcular os percentuais de cada fração segundo as relações:
% argila = 1000 x (peso da argila – 0,004)
% areia = 10 x peso de areia
% silte = 100 – (% areia + % argila)
Obs. Para expressar os resultados em g kg-1 multiplicar os valores obtidos em percentagem
por dez.
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Ex.: 40% de argila = 400 g de argila kg-1 de TFSE

Figura 17

Figura 19

Figura 18

Figura 20

Figura 21

Etapas da análise granulométrica. Fonte: Pereira, M.G.
Procedimentos durante a análise pelo método da pipeta: Figura 17. Provetas completas após a transferência
da suspensão; Figura 18. Pipetando uma alíquota de 10 mL da suspensão; Figura 19. Transferindo a
alíquota para becher previamente pesado (com a aproximação de 0,0001 g); Figura 20. Fração areia que
fica retida após a suspensão ser passada por peneira de malha 0,053 mm; e Figura 21. Fração areia retida na
peneira 0,053 mm e transferida para a placa de Pétri.

Para determinar o teor de argila naturalmente dispersa no solo, adota-se o mesmo
procedimento para a análise da argila total (AT), excluindo-se o uso do dispersante (NaOH
1mol L-1). Nesse caso, não são determinadas as frações areia e silte. Para o cálculo da argila
natural (AN) e o do grau de floculação (GF), usam-se as relações:
% Argila natural (AN) = 1000 x peso da argila
Grau de floculação (GF) = ((AT-AN)/AT)x 100
Os resultados da análise granulométrica são apresentados sem nenhuma casa decimal
(Ex.: teor de argila de 46% ou 460 g kg-1).

6.3. Resultados da Aula Prática
Segue o modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos resultados
obtidos em aulas práticas de análise granulométrica (Tabela 6).
Tabela 6. Informações obtidas durante a análise granulométrica (método da pipeta).
Identificação Perfil / horizonte ou amostra de solo
Temperatura (°C)
Tempo de sedimentação
Fração

Amostra

N° do
cadinho

h

min

seg

Massa do
cadinho

Cadinho +
amostra

Massa da amostra
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Argila total
Argila natural
Areia
Resultados

Areia

Silte

Argila total

Argila natural

Grau de floculação

%
Classe textural

Os valores padronizados para cálculo do tempo de sedimentação, segundo a lei de Stokes,
são apresentados na Tabela 7, a seguir.
Tabela 7. Temperatura, viscosidade e densidade da água.
Temperatura °C
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Viscosidade (Poise)
0,01618
0,01567
0,01519
0,01472
0,01428
0,01386
0,01346
0,01307
0,01271
0,01235
0,01202
0,01169
0,01139
0,01109
0,01081
0,01053
0,01027
0,01002
0,00978
0,00955
0,00933
0,00911
0,00890
0,00871
0,00851
0,00833
0,00815
0,00798
0,0781
0,00765
0,00749
0,00734
0,00719
0,00705
0,00672
0,00678
0,00665
0,00653

Densidade da água (Mg m-3)
0,99999
1,00000
0,99999
0,99997
0,99993
0,99988
0,99981
0,99973
0,99963
0,99953
0,99941
0,99927
0,99913
0,99897
0,99880
0,99863
0,99844
0,99823
0,99802
0,99780
0,99757
0,99733
0,99708
0,99681
0,99654
0,99626
0,99598
0,99568
0,99537
0,99506
0,99473
0,99440
0,99406
0,99372
0,99336
0,99390
0,99263
0,99225

39

6.4. Exercícios
1- Por que a temperatura influi no tempo de sedimentação da fração argila?
2- Defina argila total, argila natural e grau de floculação.
3- Pesquise e descreva outro método de determinação da granulometria do solo.
4- Quais as principais vantagens do método da pipeta sobre os demais métodos de determinação
da granulometria do solo?

6.5. Referências e Bibliografia Complementar
DONAGEMA, G. K. Manual de métodos de análise de solos / organizadores, Guilherme
Kangussú Donagema... [et al.]. — Dados eletrônicos. — Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011.
230 p.
KIEHL, E. J. Manual de edafologia. São Paulo, SP: Editora Agronômica Ceres,1979. 264p.
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CAPÍTULO 7. DISTRIBUIÇÃO DOS AGREGADOS EM ÁGUA
A agregação do solo é a reunião de partículas unitárias do solo em unidades compostas,
multipartículas, chamadas de agregados (Figura 22). Cada agregado ou “ped” é um agrupamento
de partículas unitárias que estão unidas entre si por forças mais intensas que as forças que existem
entre dois agregados adjacentes.

				

		

Figura 22. Agregados de solo individualizados. Foto: Pereira, M.G.

Diversos são os fatores que interferem na agregação do solo. Dentre esses, os principais
são: o tipo e teor de argila, metais polivalentes, carbonato de cálcio, óxidos e hidróxidos de
ferro, alumínio e manganês, matéria orgânica, exudatos orgânicos de plantas e microrganismos.
Podem-se incluir, também, os ciclos de umedecimento e secagem como importante fator
ambiental que interfere na agregação do solo (Six et al., 2002).
A importância da agregação das partículas reside principalmente na melhoria da
distribuição da porosidade do solo e, desta forma, a relação entre os componentes sólido, líquido
e gasoso do solo. Admitindo-se um solo muito argiloso (partículas de tamanho muito pequeno),
em que não haja agregação (estrutura maciça), a porosidade seria dominada por microporos.
Nessas condições, a circulação de água seria muito lenta e a aeração do solo deficitária.
Para uma melhorar drenagem e aeração são necessários macroporos, que são formados
no processo de agregação das partículas, originando unidades de tamanho maior e que, desta
forma, deixam espaços maiores entre os agregados. A exceção de solos de textura muito arenosa,
mesmo com estrutura em grãos simples ou com fraca agregação o tamanho grande da fração
areia origina os macroporos.
Os aspectos favoráveis da agregação do solo deixarão de existir se as unidades estruturais
não forem estáveis na presença de água. Os agregados pouco estáveis serão destruídos pela ação
da água (por exemplo, em uma chuva ou por irrigação), e as partículas finas unitárias irão entupir
os poros, impedindo a circulação da água. A redução da estabilidade natural dos agregados está
ligada principalmente ao uso agrícola de forma inadequada, com práticas como: preparo do
solo fora da faixa de sazão, queima da matéria orgânica (agente cimentante), adição excessiva de
adubos que contém cátions dispersantes e permanência do solo sem cobertura vegetal.
A análise da estabilidade de agregados expressa a resistência à desagregação que os
agregados apresentam quando submetidos a forças externas (pela ação de implementos agrícolas
e o impacto da gota de chuva) ou forças internas (compressão de ar, expansão/contração),
que tendem a rompê-los (Reinert & Reichert, 2006). A desagregação em água, separando os
agregados iniciais em outros menores, agrupados em função do diâmetro, é um dos métodos
usados para avaliar a estabilidade (Camargo et al., 2009).
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7.1. Material Utilizado para Análise de Estabilidade de Agregados
Aparelho de Yooder, jogo de tamises (2,0; 1,0; 0,5; 0,25 e 0,10 mm), atomizador, amostra
de terra, tamises de 8 e 4 mm, estufa, balança técnica, placas de Pétri, pinça de metal, cadinho e
pissete.

7.2. Método de Determinação da Estabilidade de Agregados (Embrapa, 2011)
a)
Passar amostra na forma de torrões ligeiramente subdivididos manualmente, sem
fragmentação excessiva e mantendo a forma natural, por tamises de 8 e 4 mm (Figura 23).
b)
Pesar 25 g da amostra retida no tamis de 4 mm e transferi-la para tamis de 2 mm.
c)
Determinar em outra sub-amostra o teor de água (umidade) dos grânulos,
colocando em um recipiente metálico previamente pesado (P1) cerca de 10 g do material retido
no tamis de 4 mm e pesar (P2) em balança técnica. Levar à estufa a 105 ºC por 24 horas e, após
resfriamento em dessecador, pesar novamente (P3).
d)
Umedecer levemente (até o estado friável) as 25 g contidas no tamis de 2 mm com
o auxílio do atomizador.
e)
Após o umedecimento, montar o jogo de tamises, obedecendo ordem de tamanho
de malha dos tamises no sentido decrescente (2,0; 1,0; 0,5; 0,25 e 0,10 mm) (Figura 24);
f)
Colocar o jogo de tamises no aparelho de Yooder (Figura 25) para o peneiramento
mecânico em água.
Obs.: ajustar o jogo de peneiras, para que a amostra de agregados depositada inicialmente
no tamis superior mergulhe totalmente em cada ciclo e depois suba até aflorar acima do nível da
água.
g)
Após vários ciclos com tempo total de 15 minutos, retirar o material contido
em cada uma das peneiras, com jatos de água de pissete, passando-o para as placas de Pétri
previamente pesadas (P4) (Figura 26).
h)
Levar à estufa a 105 ºC por 24 horas e, após resfriamento em dessecador, pesar
(P5).

Figura 23

Figura 24
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Figura 25

Figura 26

Materiais e procedimentos do método de distribuição de agregados em água. Em que: a) amostra de terra em
tamises de 8 e 4 mm; b) jogo de tamises, obedecendo a ordem de tamanho de malha decrescente; c) aparelho
de Yooder; d) agregados contidos em cada uma das peneiras transferidos para as placas de Pétri. Fonte:
Pereira, M.G.

7.3. Resultados da Aula Prática
Segue abaixo o modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos
resultados obtidos na análise de estabilidade de agregados (Tabela 8).
Tabela 8. Informações obtidas e equações utilizadas durante a análise da estabilidade de
agregados.
Percentual de umidade da amostra
Nº do
recipiente

Peso do
recipiente
(P1)

Peso do recipiente
+ amostra úmida
(P2)

Peso do recipiente
+ amostra seca
(P3)

Umidade gravimétrica
(%)

Umidade gravimétrica (%) = (P2 – P1) – (P3 – P1) x 100
(P3 – P1)
Tamis
(mm)
2,0
1,0
0,5
0,25
0,10

Placa nº

Classes

Massa da placa
(P4)

Massa da placa +
agregados (P5)

Massa dos agregados (P5 – P4)

Centro de classe
(mm)

Massa dos agregados

% de agregados

8,0 – 2,0
2,0 – 1,0
1,0 – 0,5
0,5 – 0,25
0,25 – 0,10
0,10 – 0,0
% de agregados de cada classe = Peso dos agregados no intervalo de classe x 100
Peso da amostra inicial*
* Não se esquecer de descontar a umidade da amostra.
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Com os resultados obtidos, também podem ser calculados o Diâmetro Médio Ponderado
(DMP), o Diâmetro Médio Geométrico (DMG) e o Índice de Estabilidade dos Agregados
(IEA).

7.4. Cálculo do Diâmetro Médio Ponderado (DMP)
DMP = Σ (Cmm x P/100)
Em que:
P = % de agregados correspondente a cada classe.
Cmm = centro de classe em mm.

7.5. Cálculo do Diâmetro Médio Geométrico (DMG)
DMG = exp { [ Σ (ln [ Xi] * [Pi]) }
Em que:
[Xi] = diâmetro médio de cada fração retida na peneira;
[Pi] = massa (g) da fração determinada;

7.6. Índice de Estabilidade dos Agregados (IEA)
IEA% = [(massa dos agregados – fração < 0,25 mm) x 100]
massa total da amostra

7.7. Exercícios
1- Defina agregação do solo.
2- Quais os fatores que contribuem para o aumento da agregação do solo?
3- Por que é importante avaliar a estabilidade dos agregados do solo?

7.8. Referências e Bibliografia Complementar
CAMARGO, O.A.; MONIZ, A.C.; JORGE, J.A.; VALADARES, J.M.A.S. Métodos de
análise química, mineralógica e física de solos. Campinas, SP: Instituto Agronômico de
Campinas, 2009, 77 p.
DONAGEMA, G. K. Manual de métodos de análise de solos / organizadores, Guilherme
Kangussú Donagema... [et al.]. — Dados eletrônicos. — Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011.
230 p.
GROHMANN. F. Análise de agregados de solos. Bragantia, v.19, n.03, p. 201-213. 1960.
KIEHL, E. J. Manual de edafologia. São Paulo, SP: Ed. Ceres. 1979, 264p.
MONIZ, A. C. Elementos de pedologia. Editora USP, p. 108-109. 1972.
REINERT, D.J.; REICHERT, J.M. Propriedades físicas do solo. Santa Maria, RS: Centro de
Ciências Rurais, 2006, 18 p.
SIX, J.; CONANT, R.T.; PAUL, E.A.; PAUSTIAN, K. Stabilization mechanisms of soil
organic matter: implications for C-saturation of soils. Plant and Soil, v.241, p. 155–176,
2002.
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CAPÍTULO 8. DENSIDADE DO SOLO e DENSIDADE DE PARTÍCULAS
Como todo corpo natural, o solo tem massa e volume. Por meio da relação entre estes
componentes, pode-se calcular a densidade deste corpo. Para o solo, existem duas formas de
expressá-la: a densidade das partículas (Dp) e a densidade do solo (Ds).
A densidade das partículas, também chamada de densidade absoluta ou massa específica
da fração sólida do solo, é a relação existente entre a massa de uma porção de solo (Ms) e o
volume ocupado pelas partículas (Vs) que compõem esta massa.
Assim, pode ser calculada pela seguinte relação:
Dp =

Ms
Vs

(usualmente expressa em Mg m-³)

A densidade das partículas não é afetada pelo arranjamento dos sólidos do solo, nem
pela textura e porosidade. Depende apenas da natureza mineralógica e do conteúdo de matéria
orgânica (Camargo et al., 2009).
O conhecimento da densidade das partículas é importante para o cálculo da porosidade
total do solo e da velocidade de sedimentação das partículas num meio líquido (sendo empregado
na análise granulométrica pelo método da pipeta). A densidade das partículas fornece uma
estimativa da composição das partículas que compõem a amostra de terra, uma vez que seu valor
é diretamente proporcional à quantidade e tipo de minerais de ferro e inversamente proporcional
ao teor de matéria orgânica (Tabela 9).
Tabela 9. Densidade de partículas de alguns constituintes do solo.
Componente
Quartzo
Minerais de argila
Matéria orgânica
Água
Ortoclásio
Mica
Feldspatos
Limonita
Gelo
Valor médio comum em solos minerais
Fonte: Adaptado de Campbell (1985).

Densidade de partículas (Mg m-3)
2,5 a 2,8
2,65
1,3 a 1,5
1,0
2,5 a 2,6
2,8 a 3,2
2,5 a 2,6
3,4 a 4,0
0,92
2,65

Já a densidade do solo é a relação existente entre a massa de uma porção de solo (Ms) e
o volume total dessa massa (Vt), considerando-se, neste caso, o volume de poros existentes na
porção da amostra.
A densidade do solo pode ser calculada por meio da seguinte relação:
Vt = Vsólidos + Vporos
Ds =

Ms
Vt

(usualmente expressa em Mg m-³)

Para quantificar a Ds é necessário considerar o volume de poros; portanto, é imprescindível
que a amostra analisada seja uma amostra indeformada, isto é, que se procure manter a distribuição
natural de poros na massa do solo, mantendo a estrutura original do solo.
O conhecimento da densidade do solo permite, juntamente com a densidade das
partículas, calcular a porosidade total do solo. Fornecendo ainda informações sobre a
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drenagem, condutividade hidráulica e compactação do solo. Diante disso, Reichert et al. (2003)
estabeleceram limites críticos de Ds em função de algumas classes texturais do solo, ou seja,
valores de Ds que não prejudiquem o desenvolvimento das culturas implantadas nessas áreas.
Os valores propostos por esses autores foram de 1,26 a 1,30 Mg m-3, para solos muito argilosos
(mais de 60% de argila); 1,45 Mg m-3, para solos com textura argilosa (35 a 60% de argila); 1,55
Mg m-3, para textura média (menor de 35% de argila e mais de 15% de areia); e 1,65 Mg m-3, para
textura arenosa (< 20% de argila). Esses valores devem ser tomados como base, quando outras
informações não estiverem disponíveis, pois os limites críticos podem variar com a agregação do
solo, sua composição mineral e orgânica e a própria espécie vegetal.
Existem diversos métodos, tanto para determinar a densidade das partículas quanto
à densidade do solo. Será aqui abordado somente o método do balão volumétrico, para a
determinação da Dp, e o do anel volumétrico, para a determinação da Ds.

8.1. Material Utilizado para a Determinação da Dp e Ds
Dp – método do balão volumétrico – bureta de 50 mL, balão de 50 mL, funil, álcool etílico,
balança técnica, espátula, pincel, dessecador e bomba de vácuo.
Ds – método do anel volumétrico – anel de Kopeck, faca pedológica, martelo, espátula,
tesoura, régua, balança técnica, saco plástico, cadinho de metal, estufa, dessecador e pinça de
metal.

8.2. Métodos do Balão Volumétrico (Dp) e Anel Volumérico (Ds)
A) Densidade das partículas (Dp)
a)
Pesar cerca de 20 g de TFSA e transferir para balão de 50 mL (Figura 27), usando
funil e pincel;
b)
Colocar álcool etílico na bureta até atingir o volume de 50 mL (Figura 28);
c)
Adicionar ao balão 20 mL de álcool etílico com o auxílio da bureta e colocar a
tampa (Figura 29);
d)
Colocar o balão em um dessecador e promover vácuo, até a ausência de bolhas de
ar no interior do balão; e
e)
Retirar o balão do dessecador e completar o volume (50 mL) com álcool usando
uma bureta (Figura 30). Anotar o volume total de álcool gasto.
B) Densidade do solo (Ds)
a)
Retirar amostra de solo indeformada com o auxílio de anel de Kopeck, inserindo o
conjunto de amostragem (anel e castelo) no solo com cuidado para não causar compactação da
amostra e usando a faca pedológica para a extração (Figura 31);
b)
Raspar o excesso de terra que se encontre fora do anel e nivelar a amostra utilizando
a espátula, cortar com a tesoura eventuais raízes na superfície;
c)
Transferir o conteúdo do anel para cadinho de metal previamente pesado (P1) e
levar o cadinho para a estufa a 105 ºC por 24 horas; no caso de várias amostragens, o material
pode ser transferido para sacos plásticos e depois passado para um recipiente em laboratório;
d)
Após 24 horas, retirar o cadinho da estufa com o auxílio de pinça de metal, colocar
em dessecador e esperar esfriar. Pesar o cadinho e anotar a massa (P2); e
e)
Medir a altura (h) e o raio (r) do anel, com uma régua milimetrada.
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Figura 27

Figura 28

Figura 30

Figura 29

Materiais e procedimentos utilizados no método de determinação da densidade das partículas. Onde: a)
20 g de TFSA transferida para balão de 50 mL; b) bureta aferida com volume de 50 mL de álcool etílico; c)
Adição de 20 mL de álcool etílico ao balão usando a bureta; d) Balão com volume total (50 mL) contendo
álcool e a amostra. Fonte: Pereira, M.G.

Figura 31. Coleta de amostra indeformada com anel de Kopeck.

8.3. Resultados da Aula Prática
Segue, logo abaixo, modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos
resultados obtidos nas análises de Dp e Ds (Tabela 10).
Tabela 10. Informações obtidas e equações utilizadas durante a determinação da Dp e Ds.
Densidade de partículas
Identificação da amostra
Massa de solo seco (Ms)
Volume de álcool gasto em mL
(considerar 1mL = 1 cm³)
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fc (fator de correção)
Dp= Ms/ fc
50 – vol. de álcool gasto
Identificação
da Amostra

Nº do
recipiente

Em Mg m-³ (com 2 casas decimais)
Densidade do solo
*P1 (g)

P2 (g)

h (cm)

r (cm)

Massa de solo seco (Ms) = P2 – P1 = g
Volume do anel = π x r² x h = cm³
Ds = Ms / Volume do anel

Em Mg m-³ (com 2 casas decimais)

*P1 = Massa do cadinho; P2 = Massa do cadinho + amostra após secagem em estufa; h = altura do anel
volumétrico; r = raio do anel volumétrico
Volume total de poros (VTP%)
VTP% = (1 – Ds/Dp) x 100 Em % (sem casas decimais)

8.4. Exercícios
1- Defina Dp e Ds. Qual a importância agronômica desses atributos?
2- Por que a Ds é numericamente maior que a Dp?
3- Calcule a massa do solo na profundidade de 0 a 20 cm em área de 1,0 hectare, considerando
o valor de Ds igual a 1,4 Mg m-3.
4- Com anel de Kopeck que tem 52 cm de diâmetro e 46 mm de altura, retirou-se uma amostra
de solo. Após secagem em estufa, a massa de solo do cilindro foi de 151,3 g. Nestas condições e
considerando o valor de Dp de 2,35 Mg ha-1, calcule:
a) Ds;
b) VTP%; e
c) A massa do horizonte A, com 25 cm de espessura, representado por essa amostra, em 1,0 (um)
hectare.
5- Pesquise e descreva outro método de determinação da Ds. Comente as vantagens e/ou
desvantagens do método pesquisado em comparação ao apresentado nesta publicação.
6- A partir das definições de porosidade, densidade do solo e densidade das partículas, demonstre
que VTP% = (1 – Ds/Dp) x 100.

8.5. Referências e Bibliografia Complementar
CAMARGO, O.A.; MONIZ, A.C.; JORGE, J.A.; VALADARES, J.M.A.S. Métodos de
análise química, mineralógica e física de Solos. Campinas, SP: Instituto Agronômico de
Campinas, 2009, 77 p.
CAMPBELL, G.S. Soil physics with basic; transport models for soil-plant systems. New York:
Elsevier. 1985. 149 p.
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230 p.
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CAPÍTULO 9. CAPACIDADE DE CAMPO
A capacidade de campo (Cc) é definida pela quantidade máxima de água retida pelo
solo após saturação, depois de cessado o movimento gravitacional em condições de campo.
Já a umidade onde as plantas murcham permanentemente é chamada de ponto de murcha
permanente (PMP), e a diferença de umidade entre Cc e PMP indica a faixa de água disponível
do solo (Reinert & Reichert, 2006) (Figura 32). A Cc pode ser expressa na base gravimétrica
(Ug), volumétrica (Θ) e em termos de lâmina d’água (h).
0,5

UV, m3m-3

0,4

Água Cc
drenável

0,3
0,2
Água
PMP
disponível

0,1
0,0
1

U. residual

1000 10000 100000
100
10
Potencial matricial, -kPa

Figura 32. Capacidade de campo (Cc), ponto de murcha permanente (PMP) e água disponível no solo.
Fonte: Adaptado de Reinert & Reichert (2006), Modificado.

Do ponto de vista da prática de irrigação, o solo é considerado um reservatório de água
para as plantas. O limite máximo (cheio) deste reservatório é a capacidade de campo. Este
valor é utilizado no cálculo da capacidade de água disponível do solo às plantas de interesse
econômico; assim a quantificação da Cc é necessária para determinação da dose de rega em
projetos de irrigação.
A Cc é influenciada pela textura e estrutura, teor de matéria orgânica e tipos de minerais
na fração argila do solo; variando com a sequência dos horizontes pedogenéticos, gradiente
textural entre horizontes, bem como o teor inicial de umidade do solo e a lâmina de água
aplicada.
A determinação do teor de água na Cc pode ser efetuada por diferentes métodos. A Cc
pode ser determinada no campo pelo método do perfil instantâneo (Embrapa, 2011), ou em
condições de laboratório, utilizando-se os seguintes equipamentos: funis de Büchner, mesa de
tensão e o sistema de câmara de pressão de Richards. Nos métodos de laboratório, uma amostra
de solo, previamente saturada, é colocada sob uma tensão de água ou pressão de ar e deixada até
que atinja o equilíbrio, sendo em seguida determinada sua umidade gravimetricamente (Costa
et al., 1997).
Dentre os vários métodos citados anteriormente, será abordado neste tópico apenas a
determinação da Cc in situ, segundo Embrapa (2011).
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9.1. Material Utilizado para Determinação da Cc
*
*
*
*
*
*

Fonte de água de boa qualidade;
Enxada;
Trado;
Lona plástica ou outro material para cobertura da área;
Dez cadinhos de metal; e
Balança técnica (0,01 g).

9.2. Método de Determinação da Cc in situ, segundo Embrapa (2011)
a)
Escolher e limpar cuidadosamente o local onde vai ser efetuada a determinação;
b)
Rodear uma área (1,5 x 1,5 m) por camalhões de terra de modo a represar a água
adicionada (Figura 33);
c)
Irrigar a área interna de tal forma a garantir a permanência da lâmina de água sobre
o local por 24 horas;
d)
Depois que a água se infiltrou totalmente, cobrir o local com uma lona plástica
(Figura 16) ou outro material que possa cobrir a superfície;
e)
Após 24, 48, 72, 96 e 120 horas, coletar amostras por meio de trado, nas
profundidades previamente estabelecidas;
f)
Determinar a umidade gravimétrica das amostras de terra coletadas; e
g)
Eleger como valor de capacidade de campo, para cada profundidade, a umidade em
que o valor tende a ser constante entre os intervalos de amostragens.

Figura 33. Área de 2,25 m2 rodeada por camalhões e coberta com lona plástica, para evitar as perdas naturais
de água por evaporação. Fonte: Paixão et al. (2004), Modidicado.

9.3. Resultados da Aula Prática
Segue o modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos resultados da
análise da Cc em aulas práticas (Tabela 11).

51

Tabela 11. Informações obtidas durante a determinação da Cc.
Identificação da
Amostra
24 h

Prof.
Nº
(cm) recipiente

Tara
recipiente

Tara
+
*Mu

Tara
+ Ms

U
(g.g-1)

Θ
(cm cm-3)
3

h
(mm)

48 h
72 h
96 h
120 h
* Mu = material de solo úmido e Ms = material de solo seco; para o cálculo da Umidade
Volumétrica, use o valor da densidade do solo determinado na prática correspondente.

9.4. Exercícios
1- Defina Cc, PMP e água disponível no solo.
2- Informe e explique três fatores que podem influenciar na Cc do solo.
3- Pesquise e descreva outro método de determinação da Cc. Comente as vantagens e/ou
desvantagens do método pesquisado em relação ao apresentado nesta publicação.

9.5. Referências e Bibliografia Complementar
COSTA, A.C.S.; NANNI, M.R.; JESKE, E. Determinação da umidade na capacidade de
campo e ponto de murchamento permanente por diferentes metodologias. Revista Unimar,
v.19, n.03, p.827-844,1997.
DONAGEMA, G. K. Manual de métodos de análise de solos / organizadores, Guilherme
Kangussú Donagema... [et al.]. — Dados eletrônicos. — Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011.
230 p.
PAIXÃO, F.J.R.; ALENCAR, S.B.; COSTA, T.L.; MARQUES, L.F.; TRINDADE, J.L.
Capacidade de campo de um Neossolo Flúvico determinada por métodos diretos e indiretos.
Revista de Biologia e Ciências da Terra, v.04 (2): p. 01-06, 2004.
REINERT, D.J.; REICHERT, J.N. Propriedades físicas do solo. Santa Maria, RS: UFSM,
Centro de Ciências Rurais, 2006, 18 p.
SILVA, A.T. da.; DUARTE, E. F. Solo e irrigação. In: Irrigação: Fundamentos e métodos.
Itaguaí, RJ: UFRRJ. IT. DE. 1980. 180 p.
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CAPÍTULO 10. CURVA DE TETE N Ç ÃO DE ÁGUA N O S O LO
A relação entre o conteúdo de água no solo (solução do solo) e a sucção (Potencial
matricial) da água é parte fundamental da caracterização das propriedades do solo. Essa relação
é identificada na literatura por vários nomes, incluindo: curva característica de umidade do solo,
função de retenção da água, umidade característica e curva de saturação - pressão capilar. A
função relaciona um fator capacidade (conteúdo de água) com um fator intensidade (o estado da
energia da água do solo) (Reichardt & Timm, 2008). A função de retenção de água é dependente
da textura, do teor de matéria orgânica, da mineralogia da fração argila e da estrutura do solo.
O método tradicional de determinação da função de retenção envolve o estabelecimento
de uma série de equilíbrios entre o conteúdo de água e o potencial mátrico da água na amostra
de solo. A seguir, são apresentados os procedimentos para a execução da análise.
As amostras de solo para a determinação da curva de retenção podem ser tanto deformadas
como indeformadas (arranjamento natural preservado). Uma vez que a estrutura do solo afeta
a retenção de água, especialmente sob baixas sucções, é mais recomendado o uso de amostras
indeformadas.
Antes de se iniciar a determinação da função de retenção, as amostras devem ser totalmente
saturadas com eliminação de todo o ar aprisionado nos capilares ou poros do solo. O método
de saturação mais usado é a imersão das amostras em água, de modo que o nível da água no
recipiente fique pouco abaixo do topo da amostra de solo (≈ 1cm). Para garantir a remoção de
todo o ar, as amostras são deixadas no recipiente por 24 horas.
As curvas de retenção de unidade são geralmente determinadas na faixa de 0-15
atmosferas de sucção (0-1500 kPa). Nesta faixa de sucção, utiliza-se um sistema de equipamentos
denominado “Extrator de Richard´s ou Membrana de Richards” (Figura 34) (Reichardt &
Timm, 2008). Basicamente, é uma câmara de pressão com os seguintes componentes: placas
porosas de cerâmica; compressor de ar; e sistema de válvulas e reguladores de pressão.
7

Figura 34. Diagrama do aparelho extrator de Richards, Fonte:
http://www.sondaterra.com/upload/banco_imagens/images/fot4.jpg. Modificado.
7
Um dos vários termos sinônimos comumente utilizados para sucção; há outros, como: potencial capilar,
carga de pressão capilar, carga de pressão mátrica, tensão, potencial mátrico ou potencial de pressão. Sucção e
tensão são o negativo de carga de pressão mátrica, sendo assim positivos.
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10.1. Material Utilizado para Realização da Análise
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Coletor de Uhland para obter amostra indeformada;
Aneis cilíndricos, que podem ser metálicos ou em PVC rígido;
Gaze e elástico;
Bandejas plásticas para saturação das amostras;
Placas porosas de cerâmica;
Câmara de Richard´s;
Cadinhos metálicos grandes;
Estufa;
Balança técnica (0,01 g).

10.2. Método de Determinação da Curva de Retenção de Água no Solo
a)
Retirar com o coletor de Uhland, em lugar representativo, uma amostra de terra
indeformada. Marcar no cilindro uma seta indicando a parte de cima ou direção de coleta;
b)
Envolver as superfícies inferiores e superiores do cilindro com a amostra indeformada
com gazes e fixá-las usando elástico (liga);
c)
Colocar as amostras indeformadas para saturar em bandejas, mantendo o nível de
água alto na medida em que o volume diminui na bandeja; também saturar as placas porosas de
cerâmica .
d)
Após a saturação, por tempo mínimo de 12 horas, colocar as placas porosas
saturadas no interior da câmara de Richard´s;
e)
Colocar as amostras saturadas na superfície das placas porosas, de maneira que toda
a superfície inferior das amostras esteja em total contato com a superfície da placa. Conectar as
placas ao seu tubo da drenagem;
f)
Fechar a câmara de Richards e aplicar a pressão desejada por meio do regulador de
pressão. A pressão aplicada depende do objetivo do trabalho, comumente as curvas de retenção
são construídas com pressões equivalentes a 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0 e 15 atm;
g)
Para cada valor de pressão aplicado, esperar até que a água do solo entre em
equilíbrio com a pressão aplicada. O equilíbrio é observado quando cessa a saída de água pelo
tubo de drenagem das placas;
h)
Retirar a pressão da câmara e pesar as amostras em balança de duas casas decimais
(Mu). Se o objetivo for determinar a retenção em todas as pressões sugeridas no item f, então
repetir os itens c a h para cada valor de pressão desejado;
i)
Após a pesagem das amostras para cada pressão de equilíbrio, retirar as amostras do
anel cilíndrico;
j)
Colocar as amostras em recipiente metálico de peso conhecido e levar à estufa por
24 – 48 h com temperatura entre 105-110°C (Ms);
k)
Pesar o anel cilíndrico vazio, o elástico e a gaze para correção do cálculo de umidade
gravimétrica (P cor.);
l)
Retirar as amostras da estufa, deixar esfriar em dessecador e depois pesar em balança
de duas casas decimais;
m) Calcular a umidade gravimétrica das amostras para cada pressão aplicada, utilizando
a massa úmida referente a cada pressão, bem como o peso seco em estufa (Equação – 1).
8

8
As placas de cerâmica devem ser compatíveis com as pressões utilizadas; assim, para determinações na faixa de
0.0 – 1.0 atm, utilizar a placa de 1 Bar. Paras as determinações na faixa de 1.0 - 3.0, utilizar a de 3 Bar. Determinações
acima de 3 Bar, podem ser usadas as placas de 15 bar. As placas cerâmicas podem ser compradas com diferentes especificações de pressão de serviço, as mais comuns são de 1, 3, 5 e 15 Bar.
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n)

Organizar os dados de cada amostra de acordo com a Tabela 12:

Tabela 12. Informações obtidas na prática de determinação da curva de retenção de água no solo.
Identificação da Amostra
Pressão aplicada
(atm)
0,1
0,3
1,0
3,0
5,0
7,0
15,0

Peso úmido
(g)

Peso seco em
estufa (g)*

Umidade gravimétrica
Ug %

*Como a Tabela se refere a uma amostra específica, o peso seco é o mesmo para todas as pressões.

o)
Plotar os dados em gráfico semilogaritmo, em que a Ug% é assinalada no eixo “x”, e
o logaritmo da pressão, no eixo “y”.

Log Pressão

					

Ug %

Equação 1 - Ug = [(Mu- Mcor.) - MS]
				
MS
Em que:
Mu – Massa úmida referente a uma dada pressão aplicada;
Ms – Massa seca da amostra em estufa;
Mcor → Massa de correção (somatório de El+G+PVC);
El. - Massa do elástico;
G - Massa da gaze;
PVC - Massa do anel cilíndrico.

10.3. Exercícios
1- Qual a importância de determinar a curva de retenção de umidade?
2- Que tipo de amostra é usado e qual é a mais recomendada?
3 – A que outras propriedades do solo correspondem os valores de umidade gravimétrica na
pressão aplicada de 0,3 e 15 atm?
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CAPÍTULO 11. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO
Infiltração é o nome dado ao fenômeno pelo qual a água penetra no solo, através de sua
superfície. A velocidade de infiltração é fator muito importante na irrigação e para as práticas de
conservação do solo e da água, visto que ela determina o tempo em que certa quantidade de água
demora em ser incorporada ao solo. Ela é expressa em termos de lâmina de água por unidade de
tempo, em geral, na unidade de mm h-1 (Brandão et al., 2003).
Diversos fatores podem influenciar na infiltração da água no solo, entre eles: a) textura, solos
arenosos, de modo geral e desconsiderando a agregação do solo, apresentam maior velocidade de
infiltração que solos argilosos; b) estrutura, de maneira geral, solos com bom desenvolvimento
de agregação apresentam maior velocidade de infiltração do que os com fraca agregação; c)
umidade do solo, com o seu aumento haverá redução na velocidade de infiltração; d) manejo do
solo, este fator pode alterar a permeabilidade do solo, modificando a condutividade hidráulica
e, consequentemente, a velocidade de infiltração; e) presença de camadas retardadoras ou de
impedimento, como, por exemplo, horizontes (Bt) ou camadas com acúmulo de argila ou outros
materiais (pãns) que podem obstruir o espaço poroso do solo, assim a condutividade hidráulica
é relativamente menor, reduzindo a infiltração; f ) tempo, com o seu decorrer a velocidade de
infiltração decresce exponencialmente e este comportamento se deve à diminuição do gradiente
hidráulico; g) condutividade hidráulica, solos com maior porosidade apresentarão maior
permeabilidade, a qual determina maior condutividade hidráulica e, consequentemente, maior
taxa de infiltração; e h) variabilidade espacial do solo, o arranjamento dos poros está sujeito a
muitas alterações, no sentido horizontal e ao longo do perfil de solo, gerando diferentes regimes
de infiltração.
A velocidade de infiltração nos solos diminui com o aumento do tempo de aplicação
de água. No início ela é relativamente alta e vai diminuindo gradativamente até atingir valor
quase constante. Nesse ponto, ela é chamada de velocidade de infiltração básica (VIB ou K0).
Outro termo usado é a infiltração acumulada, que é a quantidade total de água infiltrada durante
determinado tempo. Expressa em termos de altura da lâmina de água que infiltrou na superfície
de solo, em geral em mm.
Existem várias maneiras de quantificar a velocidade de infiltração no solo. Para que seu valor
seja significativo, o método deve ser condizente com a atividade pretendida ou detalhamento
do estudo. Por exemplo, a determinação para ser usada em diferentes projetos de sistemas de
irrigação (aspersão, inundação, em sulcos, entre outros).
O solo pode ser classificado segundo a velocidade de infiltração básica (VIB ou K0), de
acordo com a Tabela 13.
Tabela 13. Classificação da velocidade de infiltração da água no solo.
Classe
Muito lenta
Lenta
Moderadamente lenta
Moderada
Moderadamente rápida
Rápida
Muito rápida
Extremamente rápida

VIB ou Ko (mm h-1)
<2
3–5
6 – 12
13 – 30
31 – 60
61 – 100
101 – 200
> 200

O valor da VIB (K0) do solo é um fator muito importante nos projetos de irrigação, pois é
ele que indicará quais os métodos possíveis de serem usados naquele solo, bem como determinará
a intensidade de precipitação máxima que poderá ser permitida na irrigação por aspersão. Já para
as práticas de conservação do solo e da água, a VIB, junto com outras características, indicará
quais os métodos possíveis de serem utilizados.
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Os valores de infiltração da água no solo podem ser estimados a partir de experimentos
no campo, sendo o mais comum o método dos anéis concêntricos (Figura 35). Dessa forma, será
descrito a seguir o método do infiltrômetro de anéis concêntricos (Figura 36).

Figura 35. Equipamentos utilizados para a realização do teste de infiltração. Fonte: Pereira, M. G.

Figura 36. Equipamentos utilizados para a realização do teste de infiltração. Fonte: Pereira, M. G.

Figura 37. Medição de infiltração, utilizando o infiltrômetro de anéis concêntricos.
Fonte: Collischonn (2009) e Souza
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Figura 38. Esquema do fluxo de água no solo. Fonte: R.O.R. de M., respectivamente. Modificado.

Figura 39. Esquema do fluxo de água no solo. Fonte: R.O.R. de M., respectivamente. Modificado.

11.1. Material Utilizado no Método do Infiltrômetro de Anéis Concêntricos
*
Dois cilindros, sendo um menor com diâmetro de 25 cm, e outro maior de 50 cm,
ambos com 35 cm de altura;
*
Uma grande peça de madeira;
*
Fonte de água potável;
*
Baldes de 20 litros; e
*
Régua graduada em mm.

11.2. Método do Infiltrômetro de Anéis Concêntricos
Para determinar a variação da velocidade de infiltração com o tempo, adota-se a seguinte
sequência:
a)
Escolher local representativo da gleba em estudo;
b)
Limpar cuidadosamente a área;
c)
Cravar os cilindros concentricamente, até a profundidade de 10 cm, com o auxílio
da peça de madeira;
d)
Instalar a régua graduada;
e)
Colocar água, ao mesmo tempo, nos dois cilindros, até que se forme uma lâmina
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de aproximadamente 100 mm;
f)
Com a régua graduada, acompanha-se a infiltração da água no cilindro interno, a
intervalos de tempo conhecidos (anotar estes dados na planilha, Tabela 14);
g)
A oscilação da lâmina de água nos anéis deve ser de 2 a 10 cm; e
h)
De modo geral, utilizam-se os seguintes intervalos: 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45 e 60
minutos. Deve-se ter em mente que quanto maior a velocidade de infiltração, mais frequente
deverá ser a leitura.
Para construir as curvas da velocidade de infiltração instantânea e velocidade de infiltração,
dispor esses dados em gráfico contra o tempo acumulado.

11.3. Equação de Infiltração
A velocidade de infiltração de água no solo pode ser descrita por vários tipos de equações,
sendo a equação abaixo uma das mais usadas.
		I = KTn + Ko (mm h-1)
Em que:
I = Velocidade de infiltração (mm h-1)
K = Constante, dependente do solo;
T = Tempo de infiltração (h mim);
n = Constante, dependente do solo, variando entre 0 e –1;
Ko = Velocidade de infiltração básica (mm h-1).
A primeira parte da equação de infiltração (1ª fase) representa o declínio da velocidade
com o tempo, e a segunda parte (2ª fase) traduz a velocidade de infiltração básica (K0).
Para determinar os coeficientes e constantes da equação de infiltração, basta tomar os
dados do tempo e da velocidade de infiltração.
Levando em consideração somente a 1ª fase, tem-se:
		I = KTn
Logaritimando cada um dos termos da equação, tem-se:
		log I = log K + n log T
Fazendo:
		log I = y, log T = x,
		
log K = b e n = a,
Tem-se:
		y = b + ax
Que é a equação de uma reta e poderá ser resolvida pelo método dos mínimos quadrados,
organizando-se uma planilha de cálculo.
Utilizando-se as expressões a seguir, são calculados os valores de a e b. O valor de a é
diretamente o valor de n, e determinando-se o anti-logarítimo de b, encontra-se o valor de K. O
número de dados da velocidade de infiltração é representado pelo parâmetro m.
a = Σx Σy – m Σxy 			
(Σx)² - m Σx²

b = Σx Σxy – Σx² Σy
(Σx)² - m Σx²
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11.4. Tempo de Irrigação
O tempo que uma determinada lâmina de água (h) se infiltra no solo é dado por:
h = ∫Idt,
h = ∫Ktndt
Integrando, tem-se:
h = kt n+1		
.:
T = (h(n + 1)) 1/n +1
n + 1				
k
Para se obter o tempo de irrigação (T) em minutos, tem-se:
T = [60.h ( n + 1)]t/n+1
K

11.5. Resultados da Aula Prática
Segue o modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos resultados
obtidos na análise da infiltração da água no solo pelo método do infiltrômetro de anéis
concêntricos (Tabela 14).
Tabela 14. Informações obtidas durante a determinação da infiltração da água no solo pelo
método do infiltrômetro de anéis concêntricos.
Hora

Tempo
(min)*

Tempo
acumulado
(min)

Leitura da
régua
(cm)

Reposição
(cm)

Infiltração
(cm)

Infiltração acumulada

* Intervalo de tempo entre as leituras

11.6. Exercícios
1- Defina capacidade de infiltração da água no solo e mencione como a velocidade desta se
comporta com o passar do tempo.
2- Cite e explique quais fatores afetam a capacidade de infiltração de água em um solo.
3- Pesquise e relate quais as limitações ou problemas da avaliação da infiltração da água no solo
pelo método do infiltrômetro de anéis concêntricos.

11.7. Referências e Bibliografia Complementar
BERNARDO, S. Manual de irrigação. Viçosa, MG: UFV, 1982. 464 p.
BRANDÃO, V. S.; PRUSKI, F. F. e SILVA, D. D. da. Infiltração da água no solo. Viçosa, MG:
UFV, 2003. 100 p.
COLLISCHONN, W.; TASSI, R. Introduzindo hidrologia. Porto Alegre, RS: Apostila
IPH/UFRGS, cap.07, p. 68-74. 2009.
SILVA, A. T. da e DUARTE, E. F. Irrigação: fundamentos e métodos. Itaguaí, RJ: UFRRJ,
IT/DE. 1980. 180 p.
61

CAPÍTULO 12. DETERMINAÇÃO DA CURVA PADRÃO DO
TENSIÔMETRO
Na determinação do potencial total da água no solo, têm-se diversas componentes. Uma
delas é a componente matricial (Ψ m), que é determinada por meio de medições diretas no
local, usando-se tensiômetros, que podem ser de diferentes tipos. Nesse texto, será utilizado o da
coluna de mercúrio, de fácil fabricação. Esses instrumentos funcionam até tensões de -0,8 atm
(Reichardt & Timm, 2012).
O tensiômetro consiste de cápsula porosa conectada a um manômetro através de um tubo
(Figura 40). Na interação da cápsula com o solo, a água do tensiômetro (que é hermeticamente
selado) interage com a água do solo, e o equilíbrio tende a se estabelecer. A água do solo, estando
sob tensão, excerce sucção sobre o instrumento e dele retira água, causando a queda de pressão
interna e elevação da coluna de mercúrio (h) no manômetro.
A leitura de h não é medida direta de Ψ m. Algumas correções fazem-se necessárias:
Ψ m = -12,6h + h1 + h2 (cm H2O)
h= leitura do manômetro (cm);
h1 = distância vertical da superfície do solo à cuba de mercúrio (cm);
h2 = distância vertical da cápsula porosa à superfície do solo (cm).

Figura 40. Diagrama esquemático do tensiômetro construído com os três sistemas de leitura acoplados em
um tubo de PVC. Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/rbcs/v33n1/02f1.gif
Modificado.

Além dos tensiômetros de mercúrio, existem aqueles cujo registro da tensão é feito por
meio de vacuômetros (Figura 41).
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Figura 41. Ilustração de modelo de tensiômetro com vacuômetro. Fonte: https://www.agencia.cnptia.
embrapa.br/Repositorio/tensiometro_000fwjals1u02wyiv807fiqu9ll2uflw.jpg. Modificado.

12.1. Material Utilizado na Determinação da Curva Padrão do Tensiômetro
*
Tensiômetros;
*
Mercúrio (Hg), cujo manuseio deverá ser feito com atendimento a normas de
segurança e supervisão do laboratorista;
*
Recipiente com água desaerada (remoção do ar em dessecador acoplado a bomba
de vácuo);
*
Recipientes metálicos;
*
Trado, enxadão e enxada;
*
Estufa, dessecador; e
*
Balança técnica (0,01g);

12.2. Determinação da Curva Padrão do Tensiômetro
Para determinar a curva padrão do tensiômetro, adota-se a seguinte marcha analítica:
a)
Abrir orifício de 40 x 40 x 30 cm, no local escolhido e limpo;
b)
Instalar o tensiômetro previamente preparado, isto é, com água desaerada e
completamente preenchido até a parte interna do aparelho (sem bolhas de ar), na profundidade
desejada (medir h²);
c)
Medir h1;
d)
Umedecer o solo até teor de umidade acima da capacidade de campo;
e)
Após 24 horas, proceder a primeira leitura de h e, junto com esta, coletar com o
trado amostra de terra próxima à cápsula porosa; e
f)
Determinar a umidade da amostra e repetir os passos “e” e “f” até obter 5 leituras
(5 dias).
Para construir a curva padrão do tensiômetro, basta representar em um gráfico os dados
de umidade e Ψm.
Medições: h1 e h2, em cm.
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Tabela 15. Informações obtidas durante a determinação da curva padrão do tensiômetro.
Tempo

h
(cm)

Ψm
(cm H2O)

N°
cadinho

Tara
cadinho

Tara + amostra
úmida

Tara +
amostra seca

Ug
(%)

12.2. Exercícios
1- Qual a faixa de funcionamento do tensiômetro?
2- Explique o funcionamento do tensiômetro.

12.3. Referências e Bibliografia Complementar
REICHARDT, K.; TIMM, L.C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações.
2a. ed. Barueri, SP: Editora Manole, 2012. 500 p
REICHARDT, K. A Água na produção agrícola. São Paulo. Mc Graw-Hill, 1978. 120p.
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CAPÍTULO 13. DISTRIBUIÇÃO DA POROSIDADE DO SOLO
As partículas do solo variam em tamanho e forma. Seu arranjamento produz poros que
diferem grandemente entre si, pela forma e dimensão. A caracterização de sistema poroso é
importante no estudo da estrutura do solo, na investigação do movimento da água e de gases
e nos estudos sobre a resistência mecânica apresentada pelo solo por ocasião do seu manejo
(Reichardt & Timm, 2012).
A porosidade total é definida como a porção do volume do solo não ocupada por partículas
sólidas. A porosidade pode ser dividida em macroporosidade e microporosidade. A primeira
é definida como o volume de poros drenados com uma sucção equivalente a uma coluna de
60 cm de água. O volume de poros drenados a sucções superiores a 60 cm de coluna de água
corresponde à microporosidade.
Em relação à sua posição relativa, os macroporos são os espaços entre os agregados,
oriundos dos vazios decorrentes dos arranjamentos desses agregados, dos canais feitos por
raízes e pela fauna do solo, da expansão e contração das argilas e do próprio cultivo do solo.
Os microporos são espaços encontrados dentro dos agregados e dependem principalmente da
textura e da quantidade e origem dos agregados.
Vários fatores podem alterar as duas classes de poros. Os macroporos são afetados
pela forma de cultivo do solo, pisoteio por animais e uso intenso de maquinário agrícola,
principalmente em solos altamente suscetíveis à compactação. Já os microporos são suscetíveis
à contração em solos submetidos à desidratação, diminuindo a sua capacidade de retenção de
água, comprimindo e causando a morte de pelos capilares e fungos que estejam crescendo nesses
microporos.
Vários métodos podem ser utilizados para a determinação da distribuição da porosidade
do solo; no entanto, neste documento será descrito o método da mesa de tensão. Para tal, alguns
conceitos são definidos a seguir.
A diferença de pressão (ΔP) (Figura 42) através de uma interface ar-água de um menisco,
com um tubo capilar, é expressa como:

						
Rp

ΔP=

2γcosθ
rp

Tubo capilar

Rc

Menisco

θ

Água

Figura 42. Esquema do ângulo de molhamento

Em que:
∆P - Diferença de pressão na interface ar-água;
γ - Tensão superficial da água;
θ - Ângulo de contato da água com a superfície sólida;
Rp – Raio de curvatura do tubo;
Rc – Raio de curvatura do menisco.

Se o ângulo de contato é assumido como zero (0), o cosseno de 0 é 1, sendo nesse caso Rc
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= Rp. Assim, a equação anterior pode ser simplificada como a seguir:
∆P =

2γ
rc

Considera-se nesse caso que Rc equivale ao raio cilíndrico do poro.

13.1. Material Utilizado para Determinação de Macro e Microporos
Coletor de Uhland (Figura 43), anel de PVC, gaze, elástico, mesa de tensão (Figura 44),
balança técnica (0,01g), estufa, cadinho, dessecador de vidro, espátula, tesoura, bandeja, papel
mata-borrão e folha de material impermeável.

Figura 43. Ilustração do cilindro coletor de Uhland. Fonte: Kliemann, H.J (Modificado).

Figura 44. Ilustração da mesa de tensão . Fonte: Pereira, M.G.,
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13.2. Método da Mesa de Tensão
a)
Retirar amostra de terra indeformada com o coletor de Uhland, em local
representativo. Marcar no cilindro de PVC uma seta indicando a parte de cima ou a direção de
coleta;
b)
Cobrir a extremidade inferior do cilindro de PVC com a amostra usando gaze, que
deve ser presa por um elástico (Figura 45);
c)
Saturar a amostra durante 16 a 24 horas em uma bandeja, cujo nível de água deve
ficar cerca de 1 cm aquém do bordo superior da amostra;
d)
Retirar a amostra da bandeja, secar rapidamente o excesso de umidade contido na
gaze e pesar (P1);
e)
Transferir a amostra para a mesa de tensão, colocando a extremidade inferior do
cilindro em contato com o papel mata borrão, que foi previamente saturado e removidas bolhas
de ar (Figura 46);
f)
Ajustar a coluna de água da mesa de tensão para 60 cm, medidos a partir do centro
da amostra;
g)
Cobrir a amostra com material impermeável e deixar por 24 horas;
h)
Retirar a amostra da mesa e pesar (P2);
i)
Retirar a amostra de terra do cilindro de PVC e colocá-la em cadinho previamente
pesado. Levar à estufa a 105 ºC por 1 hora;
j)
Pesar o anel + gaze + elástico (P3);
k)
Retirar a amostra da estufa, deixar esfriar em dessecador, pesar e descontar a massa
do cadinho (P4); e
l)
Calcular a macro e microporosidade e o percentual total dos poros (%P), utilizando
os cálculos a seguir:
Cálculos:
i) Em primeiro lugar, calcula-se o volume do anel coletor, segundo a fórmula:
V (volume do anel em cm-3) = π r² h
Em que:
r = raio do cilindro (cm);
h = altura do cilindro (cm) e
π = a constante “pi” (~ 3,1416).
ii) Porcentagem de macroporos (%Ma):
		
% Ma = (P1 – P2) / dwa x 100
				V
Em que:
P1 = ver item 13.2 d;
P2 = ver item 13.2 h;
dwa = densidade da água (1g cm-³);
V = volume do anel.
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iii) Porcentagem de microporos (%Mi):
		
% Mi = P2 – (P3 + P4) / dw x 100
				
V
Em que:
P2 = ver item 13.2 h;
P3 = ver item 13.2 j;
P4 = ver item 13.2 k;
V = volume do anel;
dwa = densidade da água (1g cm-³).
iv) Porosidade total (%P):
% P = % Ma + % Mi

Figura 45. Cobertura da extremidade inferior da amostra com gaze. Fonte: Pereira, M. G.

Figura 46. Transferência da amostra, para a mesa de tensão, colocando a extremidade inferior em contato
com o papel mata-borrão. Fonte: Pereira, M. G.
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13.3. Resultados da Aula Prática
Segue modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos resultados obtidos
durante a análise de macro e microporos pelo método da mesa de tensão (Tabela 16).

Tabela 16. Informações obtidas durante a determinação da macro e microporos pelo método
da mesa de tensão.
ANEL Nº
r
h
P1
P2
P3
Amostra
Anel nº

Nº cadinho

Tara cadinho (g)

cm
cm
g
g
g
Cadinho + amostra
seca (g)

Amostra seca P4 (g)

%Ma
%Mi

13.4. Exercícios
1- Quais os tipos de espaços porosos que existem no solo? Defina-os e comente qual a função
principal de cada um.
2- Por que a quantidade de macroporos tende a reduzir com a profundidade do solo?
3- É possível modificar o tamanho dos poros do solo em uma determinada profundidade?
Explique sua resposta.
4- Pesquise e descreva outro método de determinação da %Ma e %Mi. Comente as vantagens e/
ou desvantagens desse método em relação ao apresentado nesta publicação.
5- Existe relação entre %Mi e Capacidade de Campo? Explique sua resposta.

13.5. Referências e Bibliografia Complementar
CAMARGO, O.A.; MONIZ, A.C.; JORGE, J.A.; VALADARES, J.M.A.S. Métodos de
análise química, mineralógica e física de solos. Campinas, SP: Instituto Agronômico de
Campinas, 2009, 77p.
MONIZ, A. C. Elementos de pedologia, coordenado por MONIZ, A.C.; MEDINA, H. P. [e
outros] São Paulo, Polígono, Ed. da Universidade de São Paulo, 1972. 459p.
REICHARDT, K.; TIMM, L.C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações,
2a. ed. Barueri, SP: Editora Manole, 2012. v. 1. 500p.
UFRRJ. Guia de laboratório de física do solo. Itaguaí, RJ: UFRRJ. 1979. 40p.
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CAPÍTULO 14. CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA
Uma importante propriedade relacionada com o comportamento do sistema solo-plantaatmosfera é a condutividade hidráulica do solo K(θ), isto é, a habilidade de o solo transmitir
água. Essa propriedade, além de ser útil em estudos de drenagem, fluxo de água para as raízes das
plantas etc., fornece informações indiretas sobre a estrutura e a estabilidade dos agregados.
Para um determinado solo, a condutividade hidráulica está em função da umidade e,
devido a isso, é representada na forma K(θ), em que θ é a umidade volumétrica do solo. É tanto
maior quanto mais úmido o solo, sendo seu valor máximo quando o solo está saturado. Nesse
caso, ela é indicada por K(θs), e é denominada “condutividade saturada do solo (Ksat)”. O valor
de K decresce bruscamente com a diminuição de θ, sendo geralmente K uma função exponencial
de θ. A equação abaixo é uma das mais usadas para expressá-la.
Henry Darcy:

Em que:
Q é o fluxo de água (m3.s-1); A é a área (m2); q é o fluxo de água por unidade de área (m.s-1); K é
a condutividade hidráulica (m.s-1); h é a carga hidráulica; e x, a distância.
Sendo assim, a água da chuva ao atingir o solo inicialmente seco será, no primeiro momento,
retida quase que totalmente pelo solo, enquanto o solo apresentar seus poros vazios (com ar).
À medida que os poros vão sendo preenchidos, a infiltração tende a diminuir, estando limitada
pela capacidade do solo de transferir a água para as camadas mais profundas (percolação). Esta
capacidade é dada pela condutividade hidráulica. A partir desse limite, quando o solo está
próximo da saturação, a capacidade de infiltração permanece constante e é aproximadamente
igual à condutividade hidráulica (Collischonn, 2009).
Entre os atributos do solo que influenciam mais no processo de Ksat, estão à estrutura e a
textura do solo (Ellies et al., 1997). A textura contribui na Ksat devido à diferença de retenção
da água pelos solos, ou seja, solos de textura argilosa apresentam menores valores de Ksat; por
terem mais cargas no seu complexo sortivo do que os solos arenosos, assim a água é retida com
maior tensão. Quanto à estrutura, a Ksat depende em grande parte da forma e continuidade do
sistema poroso, que varia fortemente de um local a outro, apresentando em determinados sítios
valores extremos, e difere também para as distintas orientações do solo e formas de manejo. Ao
aumentar o grau de agregação de um solo, a distribuição dos valores da condutividade hidráulica
se torna cada vez menos variável, sendo possível, dependendo do manejo, que um solo argiloso
possa exibir valores de Ksat similares aos dos solos arenosos (Ellies et al., 1997).
Outros fatores que também influenciam na Ksat são os teores de matéria orgânica do solo
(MOS) e a concentração de sais. A MOS influencia a Ksat de forma semelhante a textura do
solo, ou seja, a elevação do conteúdo de MOS aumenta a quantidade de cargas no solo, o que
posteriormente aumenta o grau de retenção de água. Além disso, o aumento da MOS acarreta
alterações na agregação do solo, o que diretamente influencia num maior valor de Ksat, quando
comparado a um solo com menor teor de MOS. Quanto à concentração de sais (Na e, às vezes,
o Mg), esta modifica a Ksat devido à relação com a dispersão e expansão das argilas, favorecendo
a sua translocação pela solução de fluxo, podendo causar obstrução dos poros condutores
(Carvalho et al., 2002).
Diante do exposto, pode-se resumir que qualquer fator que exerça alguma influência no
tamanho e configuração dos poros também afeta a Ksat (Brady, 1983).
A necessidade de quantificação da Ksat do solo é frequente em projetos agrícolas,
especialmente em lavouras irrigadas. Sua determinação pode ser feita por vários métodos, em
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laboratório ou no campo. No primeiro caso, a maior desvantagem é o uso de amostras com
pouca representatividade, uma vez que se utiliza uma pequena amostra da área de estudo, além
do possível risco de danificar a estrutura do solo na coleta (Trevisan et al., 2009). Para melhor
representar a área recomendam-se os métodos de campo, apesar de demorados e da exigência de
equipamento apropriado.
Nesta prática será utilizado o método do nível constante (laboratório).

14.1. Material Utilizado no Método do Nível Constante
Coletor de Uhland, cilindro de PVC, gaze, elástico, anel de 2 cm de altura, fita gomada,
funil, pisset, provetas, bandeja, cronômetro, espátula, suporte para funil e becker.

14.2. Método do Nível Constante
a)
Coletar em local representativo da gleba em estudo, com auxílio do coletor de
Uhland, uma amostra de terra indeformada (Figura 47);
b)
Cobrir a extremidade inferior do cilndro de PVC com a amostra com pedaço de
gaze, o qual será preso com elástico (Figura 48);
c)
Saturar a amostra durante 16 a 24 horas em uma bandeja cujo nível de água fique
cerca de 1 cm aquém da borda superior da amostra;
d)
Adaptar na extremidade superior do cilindro com a amostra um anel de 2 cm de
altura, utilizando fita gomada e espátula (Figura 49);
e)
Colocar a amostra sobre um funil (Figura 49);
f)
Colocar becker ou outro recipiente coletor de água embaixo do funil (Figura 49);
g)
Encher totalmente o anel de 2 cm com água. Manter este anel sempre cheio usando
um pisset (Figura 49), formando nível constante de água;
h)
Esperar que o fluxo de água pela amostra se estabeleça;
i)
Trocar o becker e começar a contar o tempo pré-estabelecido;
j)
Terminado o tempo, retirar o becker e substituir por outro vazio. Iniciar novamente
a contagem do tempo;
k)
Medir em proveta graduada o volume de água percolado e anotar;
l)
Repetir os itens j e k até obter 3 leituras seguidas praticamente constantes. A média
destas 3 leituras será o volume percolado; e
m) Calcular a condutividade hidráulica saturada de acordo com a equação de Darcy;
e
q = - K(θ) ∂Ψ
∂Z
Em que:
A = anel de 2 cm de altura e Z = altura da amostra (Figura 49).
q = fluxo de água, representa quantidade de água (em cm³ ou mL) que passa pela unidade de
área da amostra (cm²), por unidade de tempo (s). Expressa em cm3.cm-2.cm-1, ou cm.s-1
∂Ψ / ∂Z = gradiente de potencial ou na prática (ΨB – ΨA) / Z, que é expresso em cm H2O.
cm-1
K(θ) = condutividade hidráulica, no caso θ máximo saturado (θs). A unidade usada é cm. s-1;
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Figura 47. Materiais e procedimentos na determinação da Ksat pelo método do nível constante. Coleta de
amostra indeformada com auxílio do coletor de Uhland. Fonte: Thebald et al. (2012)

Figura 48. Materiais e procedimentos na determinação da Ksat pelo método do nível constante.
Extremidade inferior da amostra indeformada coberta com pedaço de gaze e presa com elástico; Fonte:
Pereira, M.G .

Figura 49. Materiais e procedimentos na determinação da Ksat pelo método do nível constante. Diagrama
da montagem do funil e amostra no método do nível constante. Fonte: Guareschi, R.F.
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n)

Classificar o valor medido segundo a tabela a seguir:

Tabela 17. Classificação da condutividade hidráulica (mm h-1).
Classe
Muito lenta
Lenta
Moderadamente lenta
Moderada
Moderadamente rápida
Rápida
Muito rápida

Condutividade hidráulica (mm h-1)
<1
1a5
6 a 20
21 a 60
61 a 120
121 a 180
> 181

14.3. Resultados da Aula Prática
Segue modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos resultados
obtidos durante análise da Ksat pelo método do nível constante (Tabela 18).
Tabela 18. Informações obtidas durante a determinação da Ksat pelo método do nível constante.
Identificação da Amostra
Tempo (s)
Área da amostra (cm²)
Altura da amostra (cm)
Altura da lâmina
de água (cm)
Volume médio obtido
(mL ou cm³)
Ksat (cm s-1 ou mm h-1)
Leitura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Volume (cm3)

14.4. Exercícios
1- Defina Ksat e qual a importância de sua avaliação na agricultura.
2- Pesquise e informe por que o método de campo de determinação da condutividade hidráulica
(método do perfil instantâneo) é considerado mais eficiente e/ou próximo da realidade das
condições naturais do solo do que o método apresentado neste capítulo.
3- Pesquise e descreva outro método de determinação da Ksat. Comente as vantagens e/ou
desvantagens do método pesquisado em relação ao apresentado nesta publicação.

14.5. Referências e Bibliografia Complementar
BRADY, N.C.; WEIL, R.R. Elementos da natureza e propriedades dos solos. 3.ed. Porto
Alegre: Bookman, 2013. 704p.
CARVALHO, L.A. Condutividade hidráulica do solo no campo: as simplificações do método
do perfil instantâneo. 98 p. Dissertação (Mestrado em Solos e nutrição de plantas). Escola
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DONAGEMA, G. K. Manual de métodos de análise de solos / organizadores, Guilherme
Kangussú Donagema... [et al.]. — Dados eletrônicos. — Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011.
230 p.
ELLIES, A.; GREZ, R.; RAMIREZ, C. La conductividad hidráulica en fase saturada como
herramienta par el diagnostico de la estructura del suelo. Agro Sur, v.05, p. 51-56, 1997.
REICHARDT, K. A água em sistemas agrícolas. São Paulo, SP: Ed Manole. 1987. 188 p.
THEBALDI, M.S.; ALVARENGA, L.A.; DURÃES, M.F.; FRANCO, C.S.; MARQUES,
R.F.P.V. Modelo de capacidade de suporte de carga de dois solos e impacto por tráfego
humano. Revista Agrotecnologia, v.03, n.01, p. 57-69, 2012.
TREVISAN, R.; SALEMI, L.F.; MORAES, J.M.; OLIVEIRA, J.C.M. Condutividade
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CAPÍTULO 15. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DO EXTRATO DA
PASTA SATURADA (CE)
A condutividade elétrica (CE) expressa a habilidade que o meio apresenta em conduzir uma
corrente elétrica. Como a CE de uma solução está intimamente relacionada com a concentração
total de solutos iônicos na solução, podemos estimar a concentração total de sais dissolvidos em
uma amostra aquosa pela medida da CE. A medida é feita por meio de condutivímetro e ela
aumenta com a temperatura - usa-se 25°C como temperatura padrão, sendo necessário fazer a
correção da medida em função da temperatura se o condutivímetro não o fizer automaticamente.
Sua unidade de medida é dada em dS m-1 (deci Siemens por metro, Sistema Internacional) ou
mmho cm-1 (milimhos por centímetros), ambas numericamente equivalentes (Bernardo et al.,
2008).
O conhecimento da condutividade elétrica de um solo é importante para determinar o
potencial osmótico e/ou constatar a presença de íons tóxicos que podem ser acumulados ao
longo do ciclo de uma cultura, ou ainda, no auxílio do manejo de terrenos afetados por sais
provenientes da água de irrigação. Na tabela 19, encontram-se alguns valores de CE e a faixa de
tolerância à salinidade de algumas espécies vegetais.
Tabela 19. Faixas de CE e graus de tolerância de algumas espécies vegetais. Fonte: Adaptado
de Jaramillo (2002).
*Tolerância à salinidade1
Alta
Média
Baixa
CE (10 a 18 dS m-1)
CE (6 – 9 dS m-1)
CE (2 a 5 dS m-1)
Palma
Tomate
Pera
Beterraba
Repolho
Maçã
Espargos
Couve-flor
Laranja
Grama bermuda
Alface
Morango
Cevada
Cenoura
Rabanete
Algodão
Cebola
Aipo
Trigo
Feijão
Aveia
Arroz
Sorgo
Milho
Girassol
1
As culturas estão ordenadas do maior ao menor grau de tolerância à salinidade na respectiva coluna, dentro
de cada faixa estabelecida.

A alteração da CE é um reflexo da mudança no teor de água e/ou diluição da solução do
solo. Assim, o valor da CE medido na solução do solo é resultante da sua umidade. No método
descrito neste item, determina-se a CE do extrato da pasta saturada do solo (CEe).
Para quantificar a CEe uma quantidade de amostra de solo secada ao ar (TFSA) é
lentamente umedecida com água destilada, enquanto se faz a mistura com uma espátula até
que a amostra fique saturada; ou seja, ao adicionar mais água, esta não é incorporada à amostra,
formando um filme d’água sobrenadante. Forma-se, assim, uma pasta saturada que adere
ligeiramente às paredes do recipiente ou à espátula, mas que se desprende destas com facilidade.

15.1. Material Utilizado para a Determinação da CEe
*
*
*

Água destilada;
Recipiente de aproximadamente 500 mL;
Kitasato de 500 mL (Figura 50);
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*
Bomba de vácuo (Figura 51);
*
Espátula;
*
Frasco plástico cilíndrico de 100 mL, com tampa;
*
Papel de fltro de textura média (faixa branca). Pode ser substituído por papel de
filtro para coar café;
*
Funil Büchner (Figura 52); e
*
Condutivímetro.

15.2. Método de Determinação da CEe
a)
Colocar cerca de 200 mL da amostra de terra fina secada ao ar no recipiente de
500mL;
b)
Adicionar água destilada aos poucos sobre a amostra de terra e sempre misturando,
até que a água não seja mais incorporada à massa da amostra, ou seja, nesse ponto, um filme de
água se forma sobre a amostra. É obtida dessa forma a pasta saturada;
c)
Cobrir o recipiente e deixar a pasta saturada descansar por uma noite;
d)
Adaptar o funil Büchner sobre o Kitasato de 500mL por intermédio de uma rolha
de borracha furada (Figura 53);
e)
Forrar o funil de Büchner com o papel de filtro e passar a pasta saturada para o
citado funil, reservando pequena porção da pasta saturada para a determinação de sua umidade;
f)
Adaptar o Kitasato a uma bomba de vácuo e ligar (Figura 54);
g)
Quando obtiver quantidade de extrato da pasta saturada suficiente para as análises,
desligar a bomba;
h)
Passar o extrato para frasco plástico cilíndrico de 100 mL, com tampa. Se o extrato
estiver muito turvo, centrifugá-lo e usar o sobrenadante;
i)
Levar o extrato ao condutivímetro previamente ajustado; e
j)
Fazer a leitura e ajustá-la para 25 °C, se o aparelho não fizer automaticamente a
correção para 25 °C.

Figura 50. Alguns aparelhos utilizados para avaliação da CE. Kitasato de 500 mL. Fonte: Guareschi.

Figura 51. Alguns aparelhos utilizados para avaliação da CE. Bomba de vácuo. Fonte: Guareschi, R.F. e
Pereira, M.G., respectivamente.
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Figura 52. Alguns aparelhos utilizados para avaliação da CE. Funil Büchner. Fonte: Guareschi, R.F. e
Pereira, M.G., respectivamente.

Figura 53. Alguns procedimentos utilizados na avaliação da CE. Adaptação do funil Büchner sobre o
Kitasato de 500mL por intermédio de uma rolha de borracha furada. Fonte: Laetti (2009).

Figura 54. Alguns procedimentos utilizados na avaliação da CE. Adaptação do Kitasato a uma bomba de
vácuo. Fonte: Laetti (2009).

15.3. Resultados da Aula Prática
Segue, logo abaixo, modelo de formulário que pode ser utilizado para as anotações dos
resultados obtidos durante análise da CEe (Tabela 20).
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Tabela 20. Informações obtidas durante a determinação da CEe.
Amostra

Nº
amostra

Tara
cadinho

Tara +
Mu

Tara +
Ms

U
(g g-1)

Leitura
(dS m-1 a 25 °C)

15.4. Exercícios
1- Defina CE e mencione qual a importância da avaliação desta variável nos cultivos agrícolas.
2- Pesquise e descreva outro método de determinação da CEe. Comente as vantagens e/ou
desvantagens do método pesquisado em relação ao apresentado nesta publicação.
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