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Resumo 

Neste trabalho foi coletado solo em três horizontes 

diferentes. Este solo é do estado de Goiás no município 

de Mossamêdes. Foram determinadas as densidades de 

partículas destes horizontes utilizando o picnômetro a 

gás hélio e através do fracionamento por tamanho de 

partículas dos horizontes do solo, as suas texturas. As 

densidades de partículas foram em torno de 2,62 g/cm3 e 

as texturas foram: franco e franco argiloso. 

Introdução  

O solo pode ser definido como uma associação tanto de 

fragmentos da rocha primária com a matéria orgânica, 

quanto formação de novos minerais e estabilização da 

matéria orgânica. A este processo é possível atribuir 

como resultado a formação de camadas contrastantes, 

chamadas de horizontes.  

Neste trabalho o solo estudado foi do Parque Estadual 

de Serra Dourada situado em Mossamêdes (GO), possui 

os horizontes A (0-3 cm), B1 (3-60 cm) e B2(60-120 cm). 

A finalidade deste trabalho foi determinar a densidade de 

partícula e através do fracionamento por tamanho de 

partículas dos horizontes do solo, quantificar a 

percentagem de areia, silte e argila (textura) de cada 

horizonte estudado. 

Material e Métodos 

Separando 200g de cada horizonte, o material passou 

por peneiramento com uma peneira de diâmetro de 

2mm, sendo descartado o material com diâmetro 

superior e coletando o material de 2mm ou menos. 

É separado 80g de cada material que já tenha passado 

pelo processo de terra fina para que seja determinada a 

densidade de partícula. 

Foram realizadas as medidas das densidades de 

partículas através do picnômetro a gás hélio, na qual é 

constituído por duas câmaras de volume conhecido, uma 

onde se coloca a amostra e outra de expansão. Então 

admitindo o comportamento ideal do gás hélio é 

calculada a densidade de cada amostra. Foi adicionada 

1mol em solução aquosa de NaOH em 20 g de amostra, 

e deixado agir durante um dia. Após, é realizada a 

dispersão de partículas utilizando ultrassom, durante 5 

minutos. Após, a amostra é colocada em uma peneira de 

53 μm onde é realizada a lavagem com um pulverizador, 

o que fica retida na peneira é a fração de areia. Após a 

lavagem com água destilada o material que não ficou 

retida na peneira é colocado em uma proveta. Com isso, 

calculamos o tempo de sedimentação de cada fração por 

tamanho de partícula do solo (0-2m argila e 2-53m 

silte) através da Lei de Stokes: 

𝑡 = 18 ×
ℎ × 𝜇

𝑔 × 𝑑2 × (𝜌𝑝 − 𝜌𝑖)
              

 Onde g é aceleração da gravidade local, ρp é a 

densidade de partículas e ρl é a densidade da água, d o 
diâmetro de partícula, h a altura marcada no tubo e μ a 
viscosidade da água que varia com a temperatura.  
Para uma altura de 1,6cm, após o tempo estimado é 

retirada 50ml correspondente a altura marcada e assim 

obtendo a fração de argila. Tendo a frações argila e 

areia é possível através de uma regra de equivalência 

calcular o percentual da fração silte no material contido 

nas 20g de solo. Desta forma, pode-se classificar os 

horizontes, com as frações por tamanho de partículas 

obtidas, através de diagrama textural indicada na 

literatura. 

Resultados e Discussão 

Quadro 1. Resultados dos volumes e das densidades de partículas de 

cada horizonte e seus respectivos erros.  

Amostras Volume 
(cm³) 

Erro do 
volume 
(cm³) 

Densidade 
(g/cm³) 

Erro de 
densidade 

(g/cm³) 
A 30,7 ±0,1 2,62 ±0,01 

B1 30,8 ±0,2 2,62 ±0,01 
B2 31,0 ±0,2 2,61 ±0,02 

 

Quadro 2. Resultados do fracionamento por tamanho de partículas de 

cada horizonte do solo com os respectivos desvios. 

 A 

(%) 

Desvio 

(+-)  

B1 

(%) 

Desvio 

(+-)  

B2 

(%) 

Desvio 

(+-)  

Areia 51,1 1,64 44,6 2,12 33,8 0,14 

Argila 21,6 1,14 22,6 2,95 31,7 4,17 

Silte 27,3 0,50 32,8 4,63 34,5 4,03 

 

Com o diagrama textural, foi possível classificar os 

horizontes do solo: A e B1 como franco e B2 como 

franco argiloso. 

Conclusão ou Conclusões 

As densidades de partículas foram em torno de 2,62 

g/cm³. Os horizontes classificam-se como: A e B1 franco 

e B2 franco argiloso. 
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