Avaliação Visual da Estrutura do Solo
A estrutura do solo afeta a penetração das raízes, água disponível às plantas e aeração do solo. Este teste
simples e rápido de avaliar a estrutura do solo baseia-se na aparência e tato de um bloco de solo retirado
com uma pá. A escala do teste varia de Qe1, estrutura boa, a Qe5, estrutura pobre.
Equipamentos:
Pá reta de aprox. 20 cm de larg., 22-25 cm de comp.
Opcional: folha plástica de cor clara, saco ou bandeja
50 x 80 cm, faca pequena, câmera digital.
Quando amostrar:
Qualquer época do ano, mas preferencialmente
quando o solo estiver úmido. Se o solo estiver muito
seco ou muito úmido será difícil de ser obtida uma
amostra representativa. Raízes são melhores vistas
em uma área com cultura estabelecida ou logo após
a colheita.
Onde amostrar:
Selecione uma área de cultura ou padrão de solo
uniforme ou uma área onde há suspeita de restrições
físicas. Dentro desta área, planeje uma malha de
amostragem para avaliar o solo em 10 pontos, no
mínimo. Em áreas experimentais pequenas pode ser
necessário a redução deste número para 3 a 5.

Método de avaliação:
Passo

Opção

Procedimento

Extração da fatia de solo
1. Extraia uma fatia
de solo

2. Examine a fatia de
solo amostrado

Solo solto

Remova a fatia de solo de ~15 cm de espessura diretamente da profundidade total da pá
e coloque a pá com o solo em uma folha, bandeja ou no chão.

Solo firme

Cave um buraco de acesso um pouco mais largo e profundo que a pá deixando um lado
do buraco intacto. No lado intacto, corte cada lado do bloco com a pá e remova o bloco
como mostrado abaixo.

Estrutura
uniforme

Remova qualquer solo compactado ou resíduo ao redor do bloco.

Duas ou mais
camadas com
estrutura diferente

Estime a profundidade de cada camada e prepare para atribuir uma nota de qualidade
estrutural (Qe) para cada uma separadamente.

Fragmentação da fatia de solo
3. Fragmente a fatia
(tire uma foto –
opcional)

Meça o comprimento da fatia e procure camadas. Delicadamente manipule a fatia
utilizando as duas mãos para revelar qualquer camada coesiva ou torrões de agregados
Se possível separe o solo em seus agregados naturais e torrões manipulados. Torrões
são agregados grandes, duros, coesos e arredondados.

4. Reduza agregados
maiores para
confirmar a nota

Quebre os agregados e fragmentos até obter um agregado de 1,5 – 2,0 cm. Olhe sua
forma, porosidade, raízes e facilidade de quebra. Torrões podem ser quebrados em
agregados não porosos, angulosos e são indicativos de estrutura pobre e nota alta.

Atribuição da nota
5. Atribua a nota

Compare o solo com as fotos, categoria por categoria, e determine o que mais se
assemelhe.

6. Confirme a nota com:

Fatores que aumentam a nota:

7.Calcule a nota da
fatia com duas ou
mais camadas de
estrutura diferente

Extração da fatia

Dificuldade em extrair a fatia de solo.

Forma e tamanho
dos agregados

Maiores, mais angulosos, menos poros, presença de orifícios (buracos) devido a
presença de raízes ou minhocas.

Raízes

Agrupamento, engrossamento e achatamento.

Anaerobismo

Regiões ou camadas de solo cinza, que cheira enxofre e apresentam íons de ferro.

Fragmentação de
agregados

Reduza agregados para ~ 1,5 – 2,0 cm de diâmetro para revelar seu tipo.
Multiplique a nota de cada camada pela sua espessura e divida o produto pela
profundidade total, e.g. para uma fatia de 25 cm com 10 cm de profundidade de solo
solto (Qe1) sobre uma camada mais compacta (Qe3) de 10-25 cm de profundidade, a
nota será [(1 x 10)/25] + [(3 x 15)/25] = Qe 2,2.

Notas: A nota pode ser atribuída entre categorias se a camada apresentar características das duas. Notas entre
1-3 são geralmente aceitáveis enquanto notas de 4 a 5 requerem mudanças no manejo do solo.
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Qualidade
Estrutural

Qe1
Friável

Tamanho e
aparência dos
agregados
Maioria < 6 mm após
a quebra

Agregados
quebram
facilmente
com uma mão

Qe3
Firme
Maioria dos
agregados
quebram com
uma mão

Qe4
Compacto
Quebrar
agregados
com uma mão
requer esforço
considerável
Qs5
Muito
compacto
Difícil quebra

Aparência depois
do manuseio:
vários solos

Aparência depois do
manuseio: mesmo
solo diferentes
manejos

Característica
distintiva

Aparência e descrição de agregados
naturais ou fragmento reduzido
de ~ 1,5 cm de diâmetro

0
1
2

Alta porosidade

A ação de quebrar o
bloco é suficiente para
revelá-los. Agregados
grandes são compostos
por agregados menores,
presos pelas raízes.

Raízes por todo
solo

Agregados
quebram
facilmente
com os dedos

Qe2
Intacto

Porosidade
visível e raízes

3
4
5

Agregados pequenos

Uma mistura de
agregados porosos e
redondos entre 2
mm – 7 cm
Sem presença de
torrões

Maioria dos
agregados são
porosos

Agregados quando
obtidos são redondos,
muito frágeis,
despedaçam muito
facilmente e são
altamente porosos.

Raízes por todo
solo

10

Agregados altamente
porosos

Uma mistura de
agregados porosos
entre 2mm -10 cm;
menos de 30% são
<1 cm. Alguns
torrões angulares
não porosos podem
estar presentes

Macroporos e
fissuras presentes

Maioria > 10 cm e
são sub-angulares
não porosos;
possibilidade de
horizontalização;
menos que 30% são
<7 cm

Poucos
macroporos e
fissuras

Maioria são maiores
que > 10 cm, muito
poucos < 7 cm,
angular e não poroso

Porosidade muito
baixa.
Macroporos
podem estar
presentes. Pode
conter zonas
anaeróbicas
Poucas raízes e
restritas a fissuras

Porosidade e
raízes: ambas
dentro dos
agregados

Raízes agrupadas
em macroporos e
ao redor dos
agregados

Agregados com
baixa porosidade

Macroporos bem
distintos

Cor azulacizentada

Fragmentos de
agregados são
razoavelmente fáceis de
serem obtidos. Apresentam poucos poros e são
arredondados. Raízes
geralmente crescem
através dos agregados.

15

Fragmentos de
agregados são fáceis de
serem obtidos quando o
solo está úmido, em
forma de cubo muito
angulosos e pontudos e
apresentam fissuras
internamente.

20

Fragmentos de
agregados são fáceis de
serem obtidos quando o
solo está úmido, no
entanto, considerável
força é necessária.
Geralmente não
apresentam poros ou
fissuras.

25
cm

