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Resumo: O objetivo da pesquisa foi demonstrar a efetiva interação entre a ciência do solo e as ciências da 
natureza, cujos preceitos, teorias e leis, devem ser consideradas na concepção dos modelos metodológicos 
das análises laboratoriais. O ensaio experimental foi desenvolvido no laboratório de física e química de 
solos do IFES Campus Santa Teresa utilizando 3 solos: Latossolo Vermelho Escuro muito argiloso, 
Latossolo Vermelho-Amarelo argiloso e Latossolo Vermelho-Amarelo textura média. A análise 
granulométrica seguiu a metodologia da EMBRAPA (1997), utilizando-se um agitador horizontal helicoidal 
com rotação de 50 rpm. Entretanto, na dispersão física foram empregados 3 tamanhos de frasco com 200, 
500 e 950 ml; 3 tamanhos de abrasivo com 5, 4 e 3 mm e um tratamento sem abrasivo. Foram utilizados 36 
tratamentos com 3 repetições no esquema fatorial 3x3x(3+1)x3, totalizando-se 108 unidades experimentais. 
Os resultados foram significativos para tamanho do frasco, bem como para a interação entre solo e frasco 
tanto para a areia quanto para a argila. Portanto, conclui-se que o tamanho do frasco interfere na dispersão 
do solo e não se pode ignorar a importância desta grandeza física na separação granulométrica, ainda que 
os resultados sejam suprimidos pela grande amplitude das classes texturais no triângulo da SBCS. 
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INTRODUÇÃO 
A textura do solo representa a distribuição 

quantitativa das partículas do solo quanto ao 
tamanho, sendo de suma importância, pois 
interfere na maioria dos comportamentos do 
solo. A textura não pode ser alterada por 
mudanças rápidas sendo inerente ao solo e 
dependente das características do material de 
origem e dos agentes naturais de formação. 
Por isso ela é considerada fundamental na 
descrição, identificação e classificação do 
solo. Mais recentemente a análise 
granulométrica tem sido utilizada pelo 
Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) como ferramenta 
tecnológica que norteia a concessão de 
financiamentos ao produtor rural com base no 
zoneamento da gestão de risco rural 
(Instrução Normativa nº 02/2008/MAPA). 

De acordo com a classificação adotada no 
Brasil as três frações granulométricas 
utilizadas na determinação da textura 
correspondem as proporções relativas de 
areia, silte e argila. A fração argila é 
identificada como o conjunto de partículas com 
diâmetro equivalente < 0,002 mm; a fração 
silte compreende as partículas com diâmetro 
equivalente entre 0,002 e 0,05 mm; e a fração 

areia é composta por partículas com diâmetro 
entre 0,05 e 2,0 mm. 

Considerando que o solo em condições 
naturais possui suas partículas agregadas, na 
realização da análise granulométrica torna-se 
necessário a sua dispersão química e física. 
Na dispersão física são empregados métodos 
de agitação rápida ou lenta, sendo que o 
último gera resultados mais confiáveis 
(DONAGEMMA, 2003).  

Aparentemente os resultados da análise 
granulométrica estão condicionados às 
características do meio dispersante que são 
influenciadas por grandezas físicas como 
tamanho, velocidade, atrito e massa derivados 
da rotação (CORÁ et. al., 2009), presença ou 
não de abrasivos (OLIVEIRA et. al., 2008), 
tamanho do frasco e teor de argila presente no 
solo a qual atua como agente cimentante.  

Esta pesquisa teve como objetivo 
demonstrar àqueles que trabalham em 
laboratórios de solos ou nele realizam seus 
estudos que existe uma efetiva interação entre 
a ciência do solo e as ciências da natureza, 
cujos preceitos teorias e leis devem ser 
devidamente considerados na concepção dos 
procedimentos metodológicos sob pena de 

interferir na sua aplicabilidade. 
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
O ensaio experimental foi desenvolvido 

IFES Campus Santa Teresa. No estudo foram 
utilizados 3 solos: Latossolo Vermelho Escuro 
muito argiloso, Latossolo Vermelho-Amarelo 
argiloso e Latossolo Vermelho-Amarelo textura 
média. A análise granulométrica seguiu a 
metodologia da EMBRAPA (1997) utilizando-
se um agitador horizontal helicoidal com 
rotação de 50 rpm. Entretanto, na dispersão 
física foram empregados 3 tamanhos de 
recipiente com 200, 500 e 950 ml; 3 tamanhos 
de abrasivo com 5, 4 e 3 mm e um tratamento 
sem abrasivo. Foram utilizados 36 tratamentos 
com 3 repetições no esquema fatorial 
3x3x(3+1)x3, totalizando-se 108 unidades 
experimentais. Determinou-se a areia por 
peneiramento, obtendo-se a fração de areia 
total, visando maior agilidade na execução dos 
procedimentos e os teores de argila e silte 
foram obtidos pelo método da pipeta. Na 
análise estatística foi utilizado o software SAS. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Previamente à pesquisa foi realizada a 

análise granulométrica para caracterização 
dos solos utilizados no ensaio experimental 
empregando-se para tanto a rotina 
metodológica recomendada pela EMBRAPA 
(1997). Para facilitar a avaliação do efeito dos 
métodos de dispersão foram empregados 
solos de classes texturais bem distintas, ou 
seja: muito argilosa, argilosa e textura média.  

Os resultados mostraram diferença 
significativa entre tratamentos para as três 
frações granulométricas, ou seja, argila, silte 
areia, com efeito evidente de algumas 
interações. As diferenças observadas referem-
se à textura do solo e ao tamanho do frasco, 
bem como para a interação entre solo e 
frasco. Comportamento diferenciado mostrou 
o silte, com diferença significativa observada 
apenas para a classe textural. 

No caso da argila observou-se aumento 
do teor desta fração granulométrica com o 
aumento do tamanho do frasco. Diversamente, 
na areia o efeito apenas foi significativo para o 
frasco grande que mostrou resultados bem 
menores do que os demais. Tais resultados 
provavelmente são decorrentes do atrito 
sofrido pela suspensão de solo contra as 
paredes do frasco, bem como pela velocidade 
atingida no deslocamento do material dentro 
do recipiente ocasionando uma maior 
dispersão dos microagregados nos frascos 
maiores. Neste caso, obteve-se um maior teor 
de argila e consequentemente um menor teor 
de areia no frasco maior e vice-versa. 

Não se verificou diferença significativa 
com relação à presença e tamanho do 

abrasivo. Logo, o uso de abrasivos mostra-se 
dispensável, haja vista que exige mais 
cuidados do laboratorista na análise ante à 
possibilidade de perda de material que fica 
aderido ao abrasivo, além dos eventuais riscos 
decorrentes da quebra do frasco pelo contato 
com o abrasivo. 

Os resultados obtidos para o teste de 
médias utilizando o teste de tukey são 
apresentados no Quadro 1. 
 
Quadro 1. Média de argila, silte e areia para os 
atributos avaliados (solo, frasco e abrasivo)  

Atributo 
avaliado 

Teor (%) 

Argila Silte Areia 

Solo    
M.argiloso 65,39 A 4,75  B 29,86 C 
Argiloso 31,69 B 11,80 A 56,50 B 
Média 19,78 C 10,61 A 69,61 A 

Frasco    
Grande 42,22 A 9,03 A 48,75 B 
Médio 38,08 B 8,78 A 53,14 A 
Pequeno 36,56 C 9,36 A 54,08 A 

Abrasivo    
S.abrasivo 38,41 A 9,07 A 52,51 A 
Pequeno 38,63 A 9,15 A 52,22 A 
Médio 39,19 A 9,48 A 51,33 A 
Grande 39,59 A 8,52 A 51,89 A 

Nota: Médias com letras iguais na coluna não 
diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
de significância. 

 

CONCLUSÃO 
O tamanho do frasco interfere na 

dispersão das partículas do solo, 
especialmente nos solos com maior teor de 
argila e menor teor de areia. 

As grandezas físicas são importantes na 
definição do método de separação 
granulométrica, apesar da grande amplitude 
dos teores de argila nas classes texturais. 
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