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Seção 5
Amostragem de solos para 
avaliação da fertilidade e qualidade

Importância do solo



Importância

Classificação do solo para uso (floresta, reflorestamento, 
agricultura, recuperação de áreas degradadas)

Monitoramento da fertilidade do solo e recomendação de 
insumos (corretivos e fertilizantes)

Caracterização, diagnóstico e monitoramento ambiental

Amostragem do solo



Etapas do monitoramento

Tomada de decisão

Interpretação dos 
resultados

Análises laboratoriais

Amostragem do soloRisco de erros no 
projeto em função 
da operação



Etapas da amostragem

1. Reconhecimento geral 
da área/avaliação 

preliminar

2. Definição da 
metodologia 

amostral

3. Operação de 
campo

3. Transporte e 
preparo da 

amostra



1. Reconhecimento da área

Em formulário levantar:

• Uso do solo anterior (floresta primária ou
secundária, pastagem, agricultura,
manejo)

• Uso atual (floresta secundária, pastagem,
agricultura, urbano, moradia, industrial)

• Eventos e relatos

Caracterização geral Geral:

• Coordenadas

• Clima (chuvas, temperatura, umidade)

• Tipo de solo (simples ou detalhado)

• Vegetação

• Topografia 

• Geologia



Caracterização e
diagnóstico
ambiental do
“Projeto Belém”
da PETROBRAS
em Mocajuba –
Pará

Imagem: Gilson Matos







Carta com mapa de solo
baseada nos mapas 
temáticos  do IBGE: 
https://mapas.ibge.gov.br/te
maticos/solos

Imagem: Gilson Matos

https://mapas.ibge.gov.br/tematicos/solos


Levantamento prático tipo de solo
Fotos: Gilson Matos





Imagens: Gilson Matos

Tipo de solo: 
carta com mapa de vegetação
baseada nos mapas temáticos  do 
IBGE: 
https://mapas.ibge.gov.br/tematicos/
vegetacao

https://mapas.ibge.gov.br/tematicos/vegetacao


Definição da metodologia amostral

Metodologia

Caracterização do 
solo 

Esquema de 
amostragem 

aleatória

Fertilidade 
do solo 

completa

Granulometria

Óxidos e qualidade do 
solo (metais totais)

Investigação de 
substâncias 
inorgânicas

Esquema de 
amostragem 
direcionada 

ou 
sistemática

Qualidade do solo 
(metais totais) 



Ferramentas para amostragem

Definição da metodologia amostral



Amostragem para caracterização

Definição de áreas ou
talhões homogêneos
para formação das
unidades amostrais

Considerar: tipo e uso
do solo, topografia,
gleba, talhão , bloco,
parcela) para formar
uma amostra
composta.

Área 1 Área 2

Área 3
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Regra geral: 20 - 30
amostras simples por
unidade amostral = 1
composta.

Amostras por camada: 0-
20, de 20-40 e de 40-60 cm
de profundidade.

Amostragem aleatória
(Coleta em ziguezague de
amostras simples)

Obs: quando o número de
unidades amostrais é muito
grande pode se usar 10
amostras simples para
formar uma composta

Amostragem para caracterização

Foto: Gilson Matos

Amostragem em 
reflorestamento de empresa 
Mineradora, Dom Elizeu – Pará.



Amostragem para investigação

Passo 1: objetivos da amostragem

Segurança e saúde
Avaliação de risco ambiental
Investigação para remediação
Projeto de remediação 
Monitoramento da remediação

Orientações:
Manual de amostragem CETESB
ISSO 18400-107:2017
Soil quality — Sampling
INMETRO NIT-DICLA-057 (Acreditação)



Amostragem para investigação

Passo 2: Plano de amostragem

Esquema de amostragem

Profundidade de 
amostragem





Amostragem para investigação

Amostragem direcionada Amostragem aleatória



Amostragem Sistemática

Define malha amostral (gride)

Para matas de variabilidade
Três pontos por hectare e no
mínimo 50 pontos totais
Permite verificar a variabilidade
espacial
Confecção de mapas de
variabilidade

Amostragem para investigação



Amostragem para investigação

Esquema com distribuição
sistemática dos pontos de
amostragem.

Adensamentos nos pontos
previamente identificados
como áreas suspeitas de
contaminação.

Cruzeiro
Arienga
Pedral

Cafezal

Ilha Trambioca

Rio 
Barcarena

Rio 
Murucupi

Hydro
Próximo –
linha de transmissão

Vila Nova

Hydro

Bom Futuro
Sítio São João
Burajuba

Acuí

Critério CETESB
Carta: Antonio Macedo Neto



Passo 3: Determinação do Nº de amostras por ponto

Coleta de amostras compostas:

Avaliar a concentração média 
da substância

Menor número de amostras

Coleta de amostras simples:

Realizadas para levantamento 
de alto detalhamento 

Usadas quando a distância 
entre pontos é pequena

Amostragem para investigação



Amostragem para investigação

Exemplo de 
retirada das 
amostras para 
solos urbanos

Urban 
Geochemical 
Mapping 
(Albanese et al., 
2008)



Retirada das amostras 
simples

Limpeza do excesso Mistura das amostras simples 
(Homogeneização)

Passo 4: Retirada da amostra

Amostragem para investigação



Amostragem para investigação

Passo 5: Conservação das amostras

Amostragem acreditada e 
para substâncias voláteis

Amostragem 
convencional 
sem acreditação



Obrigado
gilsonsbm@gmail.com


