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A análise de solo é um instrumento muito útil na indicação de correção e adubação na lavoura cafeeira. 

Nesse sentido, para obtenção de resultados seguros, é necessário que a amostragem dos talhões seja bem  

representativa das áreas, para isso influindo o numero de amostra e o modo de sua retirada.   

Usualmente, a retirada de amostras de solo em cafezais,  é feita com a utilização de utensílios que escavam o 

terreno, como enxadão ou pá, o que demanda esforço por parte das pessoas que retiram as amostras, com isso, 

normalmente, fica prejudicado o numero retirado. 

Ultimamente surgiram, no mercado, trados mais apropriados, com motorização, e, ainda, sondas,  que 

facilitam a retirada de amostras de solo. Como nestes trados/sondas  estão disponíveis equipamentos de diâmetros 

diferentes, o presente trabalho procurou estudar o  efeito de três diferentes diâmetros de sonda/trado e seus 

respectivos volumes de solo coletados, sobre os  resultados da análise de solo. 

Foram testados 3 tratamentos, sendo - 

         1-Broca helicoidal 7/8”(22,2 mm) + Motor Stihl BT 45 

         2-Sonda com diâmetro 32 mm  

         3-Sonda com diâmetro de 50 mm 

A retirada das amostras foi feita em propriedade em São Domingos das Dores, Zona da Mata de MG, em 

cafezal Catuai, com 2 anos de idade e espaçamento de 2, 5 x 0,6 m, em área de solo LVE.  O volume teórico de solo 

coletado, baseado na profundidade da amostragem de solo de 0-20 cm, corresponderia a 77,4 ml por amostra simples 

na broca helicoidal, a 160,8 ml na sonda de 32 mm e a 392,7 ml na sonda de 50 mm.  

Foi coletada uma amostra composta por 20 pontos, em cada tratamento, resultando na coleta total de 1,4 L de 

solo no tratamento com a broca, 2,6 litros na sonda de 32 mm e 6,3 litros na sonda de 50 mm, portanto, a coleta 

prática, real,  por cada um dos elementos coletores, por amostra simples , ficou em 69,7 ml para a broca,  120,6 ml 

para a sonda de 32 mm e 314,1 ml por amostra simples para a sonda 50 mm. 
 
Resultados e conclusões - 

As amostra correspondentes aos 3 tipos de coleta foram enviados ao laboratório e os resultados obtidos, 

relativamente aos principais parâmetros analisados, estão resumidos  na tabela 1, com a respectiva análise estatística. 

Tabela 1 – Resultados de principais parâmetros de análises de solo coletadas por 3 tipos de coletores – S.D. das 

Dores – MG, 2017 

 
Pelos resultados obtidos pode-se concluir que – 1- Os três equipamentos utilizados foram semelhantes no 

resultado final da análise de solo, com baixa variabilidade. 2- Na escolha do equipamento deve-se observar a 

praticidade, qualidade e esforço durante a coleta, nesse contexto  destacando-se  a broca helicoidal 7/8” com o motor 

Stihl BT 45. 

 


