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INSTITUTO TECNÓLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE 

LABORATÓRIO DE SOLOS E QUÍMICA AGRÍCOLA 

INSTRUÇÕES DE COLETA DE AMOSTRAS DE SOLOS PARA ENSAIOS AGRÍCOLAS 
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Dividir a área a ser amostrada em glebas uniformes quanto a localização (baixada, encosta, alto), vegetação, 
manejo, cor e textura do solo. É preciso tirar uma amostra para cada tipo de solo. Cada amostra composta 
formada por 20 amostras simples deve ser representativa de uma área aproximada de 10 ha. Em grandes 
áreas é difícil respeitar esses limites. 
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Definidos os pontos de amostragem, 
limpe o local escolhido, retirando capim, 
pedra de sujeiras. Depois cave um 
buraco de um palmo de profundidade. 
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Corte uma fatia de terra de cima a 
baixo, numa das paredes da cova, 
com 2 a 3 dedos de espessura. 
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Repetir esta operação em 20 lugares 
diferentes, na mesma área escolhida, 
caminhando sempre em zigue-zague. 

5 

 
 

 
 
 
 
Coloque todas as amostras dentro 
de um balde limpo. Misture bem a 
terra no balde e encha um saco 
plástico (± 1 Kg).  
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Amarre bem a boca do saco. Escreva 
todas as informações solicitadas. 
Ver os Dados Necessários no formulário 
abaixo. 
 
 

7 

 

 
 
Para seu controle anote em um 
caderno o número de cada amostra 
e o local de onde foi retirada, para 
consultar quando for adubar e 
corrigir o solo. 

DADOS A REGISTRAR NAS AMOSTRAS 
Nome do cliente___________________________________________________________ 
Propriedade ______________________________________________________________ 
Local da coleta ____________________________________________________________ 
Endereço_________________________________________________________________ 
CEP______________Município________________________________Estado_________ 
Nº da Amostra______________________________________Data de Coleta___/___/___ 
Culturas a Adubar____________________________Idade das Culturas_____________ 
 

DECLARAÇÃO 
 
Declaro que durante as coletas das amostras foram seguidas todas as orientações técnicas especificadas acima. 
Situações adversas ocorridas durante as coletas como, por exemplo: perto de cupinzeiro, formigueiro, estrada, cerca, casa, 
galpão, deposito, chiqueiro, curral e/ou no sulco do plantio, se existirem serão informadas. 
 

SITUAÇÕES ADVERSAS NAS COLETAS (CASO EXISTAM) 
 
 
Assinatura do Cliente                                                                                  DATA:  

 


