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(57) Resumo: EQUIPAMENTO COLETOR DE AMOSTRAS DE SOLO DEFORMADAS OU INDEFORMADAS. É descrito um
equipamento coletor e amostrador de solos para amostras tanto deformadas quanto indeformadas, que funciona
preferencialmente por empurrão direto estático encaixado no terceiro ponto do trator agrícola (21). O equipamento coletor e
amostrador de solos é constituído basicamente por um tubo externo (1) que contém internamente um suporte semicilíndrico (2)
contendo cilindros volumétricos (3) internos que no momento da amostragem acomodam o solo dentro dos cilindros volumétricos
(3) e penetra no solo por uma sapata de corte ( 4) na extremidade inferior e na extremidade superior contém uma estrutura de
fixação (13) que se constitui em uma chapa contendo rasgos (18) para fixar o equipamento em um engate (12) acoplado em um
pistão (11) para movimento vertical do equipamento, por empurrão direto estático.



r
.Â

l/l1

EQUIPAMENTO COLETOR DE AMOSTRAS DE SOLO DEFORMADAS OU

INDEFORMADAS

CAMPO TÉCNICO

[1] O relatóriá descritivo refe-re-se a um equipamento amostradm de SoIos, para uso

agrícola, possibilitandQ a a)l¢1a de amostras indeformadas e/ou deformadas de &ojo, no

pert'il do soIO diretamente .em cilindro voIumétricõ. O equipamento possui uma.estrutúra

túbuiar que penetra no sob. dentro da qual se insere um suporte contendo cilindros, e o

c0njÚjnto amôsWâdor possui u'm engÀte parà seç encàixado a um pistão hidrãulico Íipado

à0 trator agrícola, utilizâdo pela téaiica do empurüo dire'to estático.

ESTADO DA TÉCN1CA

p] a anáh"se de SqÍQ se ú= ccjmo ferramenta indispensável na agricuhura

intensiva, que depende, de fbrma cTeqcente e irreversíwj, da utilizaçào de insumos. e

tecnobgia adequada. A análise de solo ianlo quimica quamo física devt ser ulti1izad)a

como pam do pkmejamento da propriedade. de modo a detemünar a composição e

propriedades do substmtci no momel1Éo anterior ao p]anúQ, suas co,ndiçãe"s naumis e

aquelas decorrentes de suà utilizaçãD e inanejo, ou seja, aprescnta funçõcs básica.s ajmQ:

indicar os níveís de nubie'ntes no soIn, Nssibi]itandá o deseiwolvi mento dé um µügmma

de calagem e adubação, bem camo monitrrar e avaliar puiodicamente o baÍançQ dos

nutrientes n0 mla,

[3] Sewdo a plTimeira etàpa dú um bom planejamente agrícola a cakta de amosrras de

solo, tan'to para as amostràs defQma"dx 'quaníà indeformadas, por mais que a anâlisé das

amamas seja beni Eeita, a análise eín |abç)mtái0 Üq corríge fàlhas na coIeta da a'snostra

ou na sua repTesentatividãde. Porlanto, para se obter maíor eonfiabilidtide, a amostragern

deve ser realiz.ada carwwmenie, evimndo os deitos negativQ8 dos muiios tatores qu'e

inierferem em uma boa amçmagem. córnó pessoa não especializada na amostragem,

equipamcmo coIelor, amostrador. presSâo utijizada, e fátOrCs intrínsecos do sdo. como

teor de matáia w@nica. textum, umidade. estrutUrm e outros.
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('9 Nesse contéxlo, a possibilidade de meeanização e automação do processo de

co'leta de amostras é o mr"to(b mãis prático e pmduúyo nesla (arefa, principáhn'ente cwn

Telação a grandes áreas. e à uíilização tía agricdtura de precisão.

j5j A cole'ta de amostras in&fomadas de golo dcve ser fèita de modo que íenha as

menores àherações põssíveis flà retirid'a da amostra, Em todos os casos, devem scr

escolhidas 4¶ femímmtas mais adequadas para cad'a solo, As segúMtes terramentas e

materiais sãa getalmente utih"m'du na cdeta de amoStras: colher, barbame, uincha,

pamfMa. pape] alumínia, plástico, chWe de t'endà, colher de pedreiro. faca, régua ou fita

métrica, felTâmenL'as de escav'ar. canivete, algodão, pá, aixad'a, fita isolante. pape).

rec'ipientés adeqtm&ís, extratores, anéis YQfumél[icos. tmdo de mscà (o solo tíca aderido

à rosca). trado cálàdor e tmdo can'eca. (cilindtos de soto) e tradQ holandês, pá de corte e

trado fàtiador (fatias & soÍd), extrator de anel vo1|umétricQ (ex. exlrator de Uhlxnd cOm

anel de Kopeeky)..

m Diversos documentos & patcnte existenWs no es'tado da téenica hatam de

am0stmd~ /'¢ale1õm de solô e também cquipameníos. pam investigação geolúgica /

geo'técnica existentes no estado 'da técriica, desde moddns maito símples aôs mais

e1aboFado& O cbcumento BR7001935 descreve um amDstrador de aço de peça única

cQntÜodõ íima aberlura para encaixe do cilindi'o coI'etõr e no outro extrúmo um bloco p.ara

ser marrem'do, O dõcumento B'R2(Pl0I20]O547 celaW um àmosWador contendo um corpo

bipartidQ pam acesso ao solo em seu irIleriQF e um'a Hpam de çQl1è acoplado a um

equíparnen"to pcjssuinda um martelo aulUmátieo e um martelo rot+pereUBor. O

docwnento BRO 102919 .Wata-se de um amosuadm élétrico de amostras delbrmadas ¢q[i]

roµlacbr 'dc pTofundidad(', contendo uma broca traz a, amostra do solo para deniro de um

¢MêcD cdctor. O cbcümcnw BROJ04897 trata de um 'sistüma de mnostragem contendo

um amostrador tubular cQn\sItitúídó pot utn tubo guia. um iubo amostrador trattsparc lltè e

uma luva quc intemnecW qs Nds,

j7j O esUldo da LécnIica não uata de amostmdor'qm possibilita extmir no incsmo ponw

de amQgragm e â'o longo do pedil do sQio a esmtífkaçãD em várias prof:unddad,es e

com .o míüimo de pertwbaçã'o na zimoshta, tanto p'ara amç)5lrar. quanto para míirar b

cijinclrús com a solo.
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[8] A técnica usual eNi'ge inarretagens au mtiu cott) peso flO extrator de "Uhland"
pam que ô cilindi'o penetre no soio na profundidade desej'adn. A téenica usuaj se revela

atualment'e rúsüca, manual e duvidosa pqt ter as desva'ntag¢ns de &cilm.en'te prQn1over

perturbações na amostra, alternància da altura de queda d.o pe.m. entre ouwôs

incorweniente&

[9] Para resolvt'r cstes probjeíms, o àmostrador aqui e-specificadQ tem funcionamento
por empurrãa ditao estãtico, e uúlizado também para ümostragem de solo, por métados

manuais, meünicos ou hidrãulicos. A amostragem por empurrão díreto desaita no esta'do

da íécnica utiliza um sistema com tubo duplo, um e·xtemo de maior diâmetro, para

estabi'lização e áli nhamcnto do furo, e um tubo iInterno para amostragem propriamente

dita, porém este sistcma não é mbdividido a fim de proporcionar a amositàgem em

pMundidades secci'onadas.

[10] O equipíímentô âmosüador propos.to não exig¢ a aberlura de winchciras nas
subcamadas a serem àmostradas no solo, comO é ehgida llà técn|ica usual. evitando-se

assim esse esforço desnec~o dci aperador principalménte em solos mais du!ro& e

pmmQvendo uma ,am()strage[n e6ciente e mais rãpida.

[l1] O equjpamento propost'o pemite a amostragem de solo deformado cju

indefbrmado, especiálmeme de sojo indeformado, em InaioTes profundidades sem a

necessidade do opeTadQT realizar a escavaçãa com pá e enxada a fim de amostmr as

çaInad;Le desejadas do soio. L:sa representa' um dit'eremial impQnante dô po'nro de vista

técnico e competitivo com relaçio aos métodos existentes tqq estado da técnica.

[12] O maiQT difcrencial deste equipaméwto é que as amostras indefommdàs são

retiradas diretamento e fâciime'nte dentro dos á1hidros vo1µmé{tric"oq e podem serlevadàs

ao laboratório para realização de anãlises que a téçniea exige a atnost'ragem dc sdo

indefarmado em anel vo)umé1nçQ Úpcr'Kõpecky". cam.o usuãlmcnte é fèito para análise

.de denxidadt do solo, porosidade total. micropúrosidade, macroporosidade. de acordo

coni o documén'to da Embtapa (EMBRAPA - Emprésa Bra.sileira de Pesquisa

Agrapecuária. Manud de Métodos de Anájía de solos- Orgs: Donagena, G. K- et al.

Embmpa Sojos, 2Dll. 230p.) A am.astTag¢m de so'lo deformado íambCm pode scr

realizada p-el.a equipamento descritQ. apenas havendo a necessidade de extrair o solo de
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dentro dos cilindtos vdümétricos e acondicionar 'a amosira em recipientes adequados e

identificados. ou ainda pode-se Lisàr uma po.nta específica paia amostra d('formada que

sdta a atnostra sem contato manuaL

SIJMÁRIO DAINVENÇÃO

[j3j Q equjpanjeÍ1tQ amostrador de sohs é ccmsütuído basicamen'te por um tübo
extemo (1) que cQntém ioternâmente um suporte semicílíndtico (2) contendo uma alça

(7q)" presa a,o cilindto base (19) pàm facilita'r a retirada dos ciilindros vo1u|m'étricQs (3')

iAte·rnos, para a eolela do solo em díferemes profundidadcs. O equipamentâ penetm no

salo por uma sapata de cortc (4) oontida na extremidade iderbr do tubo externó (1). O

equipamenío amósúador pade scr aeoplado a tmi veícula' suporte pTovedoT de àçãQ

motora e peso, enmixando-se a par.te infcrior da tone de meíal (lO') e as mangueims dci

pisrão de dupla ação (ll) são ligadas nos engates rápido de um sistema hidrâu1ieo, e um

engàse eslpeçü1| (12) farmado por uma viga metálica (14), pinos' de encaixe (15) 0 um ujbQ

eílíndrica ('] 6) '"vestd' a extremídade superior &) tubo extemo' (J). .O engate es,pecià1 (12)

se encaixa na estruttwa de tíxação (chapa) (13) com rasgis (18) existente no tubo extemo.

(I) atiiavés dos pinos de encaixe (15), na extremidade oposta à sapaía de corte (4). Esse

engale especial (12) se ac.opla à chapa (13) pelos pinos (15) que 'sc encaixam nos rasgos

(l8f O cánjlÜntQ pistão-amostrador ("2). compreende uma torre de meta) (10) wn pisrão'

dê dupla ação (li) e a estruLura íubular extenia (I) còm seus componentes Mtmos (2) e

(3).

RREVE DwoiQo DAS F1gljRAs

[IA] A Fig!Ird I apresenta o açoplanjen[õ d,o con,junto pi$tãg-amostfadot (22), mais
¢speacameaIe a torre dc metal (]0'k na Úa do fmtor a,gríeda (2lk O súnb'olo

numérico (i) eorrespQnde à estrutura tub.ulm'execna do amostrador.

|1¶ A FiguTii 2 apresenta asvista's frontal, de topo e laímal direita do conjunto pislão-
amostr,ador (22). consütuída por uma iorre de metal (lO) e um pistão 'de dupla ação (ll)

que guiam o amôstrador até penetrar ç) sokt Os símbdos numéricos cQmspD.nd0In à

es'tmtura tubular extetna do amostradar ( I). sapatà de cot1E (4), estrutura de fixaçâo (13)
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cam msgos mncénMcos (18,), engate especial (12) e base com álça para ghu ¢ travamcnto

(17) do tubo extemo (1) dó umoswador ao enga'te ÇÍ2).

[16] A Figura 3 uprcsenta o equipamenlQ amo'strador em vista frontd, de iopo, lateraj,
em ¢éifte, e a representação em desenho "expIçjdido". Os símbolos numéricos da estruturã

extema do amostmdor possuem a seguinte ca~pondência": sapata de corie (4).

consh"tuída pqt um Lubo de eòrte (6) e uma peça de tixaçáo da sapaía de code (5) ao tubQ

'ext'eFno (1) c a estrutura de fixaçãa (13) coin rasgos (18). A represenraçãõ intema do

amostTad0[ apTesen|ta um suportè s¢migiIíndnco '(2) e os cilindros volumàricos (3); o

tmgate espeáãl (12) contém pinos (15), uma bax (JJ) e Zl viga metálica (14) na partê

superior.

[17J A Figum 4 'apmenm as vistàs fron.tal, supe[ior e inferiãr ü lateral do engate
espeeid (12), constituído por uma yiga metálica (14). pinos (15), base para auxiliar q giro

e ltavanjen.tQ (17) e um tub.o cilíhdcíco (16.).

(j¶ A Figura 5 ãpresenta o tubo extemo (1) êm vistas f'rontal, lateral e superior, coin

detdhe dos desenhos dos rasgcis (18) da estrutum de fíxação (13) que circunda o tubQ

extmo(1)'.

|j9j AFigura 6 aprescnta aS vis.tas frontal, ]a[cra|I e o detajhe do sUpDne $emjcÜírÍd1ico
(2)co.ntendâ .uma ajça (20) fíxa àcj dlindro base (L9) para possibilitara rairada do supõrte

smücijíndrko dD tubo e-xtcmo.

pd) a Figur-a 7 apmsenta as vistas trontaL Ja'tewl. sUpeTior e detalhe intmior da sapata
de çorte (5) consútuÍdzi por UWlà peça de fixãçãQ (5). um tubo de cme (6), a parte cônica

©á um ressalto extemo (7) e um ressálto in'wmo (9.). que a'poia o (ubQ de cone (6) e o

suporte semiãlíhdtico (2) com os cojetores (3)·

DE$CR1ÇÃO DETALHADADA INVENÇÃO

[21] O prescnte equipamema amostrador de sojos .è nmposlo pót el,ementos que
tomam a xmostragem de sob mak rápicia e diciente tanto para amóstras di'formadas

quant0 pam Mddormadus
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["2] Fazendo vdéréncia à Hgura 3. o amosmdor de sojos essencialmenI€ 'é formadó

por uma estrutum tubular extema (Í)g que pode sct construida em aço gajvanimdo, e' ou

inoxidável cnntendo imemamente uma utwíum semicircular, em ag) inox demminada

suporte suni'ciHndricn (2), foruiando um scmieilindro qae serve para acomodar os

cílindros vo1umétrü»s (3) que possuem tamanho pad'ronizado. O suporte 'sémicijíndrico

possuí uma & suas exhemidades aiixadà 'em Ioidq de um dlindw base (19).

|23] C'ada cüindro (3) cõrreSpond,e cl uma CoÍé't3 'de sôl'o em difere-ntcs pFofµndidadL«

an1o's(Tadas t1ej perfil dti salo. Os cijindros vQlumélTicas (3) n apoiam enlre o cilindro

base (19) e fiq ressalto iTltemD da pane da sapata dc cmte (4) dúcante a inserção no sojq.

[24] A estrutura tubular externa (I) possuí uma construção paía faciliíar a entrada do

amostrado'r ljC) soib, denominada sapata de ¢oi1è (4), fixada na extremidade 1Mêri« dü

tubo (I), a qual pó'de ser rosqueadm pinadn, soldada (Figuta 7). Em cQncrelizaçáD da

invenção4 a sap.ala de coTtà (4) foi mnstruída em dua's paries: uma Péça de fixação (5) e

um tubo dc co.rte (6) c[iiê penetrnn no solo.

[?5] FazendQ-se refekncia à Figura 7, a peça de fixação (5) é cilíhdhca 0 com intcrior

OéCh e foi construída em aço jIlQxídáv¢I, possuindo um pequenQ ressáÍlo (7) que erwolve

sua.pmede e'xterna na p:zrte superior da peça (5) como uiíj ânel, com a finalidade & a!ar0r

d Tuío e.reduzir 0 cQntdtD das paredes superiores do arnostmdor com o sdo, concentrando

d 'aÁriEo m sapata dc coríe (4). Um se'gUDdo ressalto (9) na paàe íntema da peça (5)' serve

para apdar o tubo de corte (6) ¢ q5 cílin'dros volumétricos (3). O tubo de cOTté (6) possui

borda i(jfÈrior ptefcrencialmente amoiada na parte cnema. A peça de fixaçâo (5) tEIli

acabamen|lç) amdadô ua parw extema c em fbmata de bisel, para facilitar a, pene[rlção

no sulo. O tubo de com (6) também pode séT cQn$TmídQ ç'm aço catbúno l('mperadQ. É

impartante ainda salientar que a soluçã'o concebida para a saputa de cqtic (4), dodada de

duas. peças separadas (tubo de corte (6) epeça dè fixoçãcj (5)) confié'ura àpenas umâ das

possíveis fbm'as de concretizaçãa, e' faciHca a manutenção do equípamcnto. peh desgaste

provoca'do µ!e atrito pwvoca'do pelô confato do aço e do sob,

[26,] Oamostrador de solos contém esttutums de fixação na traseim de um \'0íCU]0 (ex.

trator agícda Figüra 1), acoplandô-se na bam de uação Tlõ terceiro ponto e ¶ips engites

do sistcma hidTáulícQ, Para o funcionamcnlo pelo tratot aghcola, o conjunto pistã+
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amoswador (22) ê camposto de uma tarre de mml (10), quc &é constitui Cljl uui tubo

retangular metálico onde se engata o pisíão do dupla ãção (ll) vdtiido pata o solo, com'

sua potêneia f'oniecida peios engates do sistema hidráulico. As eStruturas de fixação no

pistão (ll) se constituem e'm um engate especial (12) com um parafúso de fixação na

ponta da hasre do pistàQ e uma estrutura de fixação (13) que compremde uma cbapa para

Hxaçãa do tubo (1) no engate ,(12) afravés' do encaixe dos pinas (15). ilustcado. na Fig,urà

3.

[27] A estrututa denanlma'da engate especiaí (12) (Figum 4) sêrvc para acopjai' o

wosmdor na ponta da haste do pistào dc dupla ação (ll). O en»te e$peciqi (12) é

ramlwdQ por uma viga meiáIka (14) m pane superiQr do engatc (lZ). Na parte iüterim

do'cngate (12), há dois pinos pam encaixe e fimção (15) e um tubo (:ih'ndricQ ('16). Entre

a -viga (14) e o tübo (16)' existe uma base metâica com um eabo' (J7) pam auj¢iljar a

tíxação do engate (12) ao tubo (1). Aviga metálica (14) se ewcaixa no pistáo (] J)l e .o tuho

cMndrico (16) recobte o tübo (L) em süa cxtremidade supeiiior. '"vestindo-o"' por Fo'ra e

servindo de apoio duranle a ação & íT1seTçâo. A viga (14) se liga ao con junm pistão-

alnostradDr que dcsce em Iinha ret'a levando trxio q ¢oDjUnta am0strddor. até penetrar q

sojo na profundidade desejada.

p8] Fazendo refetêneia à Figwa 5, a estrutura de Êixa¢ào (L3) coniprecnde umachapa

com rasgcis em curvas cQncà)lTi= (19), e tica locajimda na extremida'dE stiperior do

tubo ex1emQ (j), circundando-o. Esta ¢hapa da cstrutum de fixâçãQ (13) p'ode scr

constr.uída em fomato ovalado, em açn galvanüzado, põr exemplo, e serve para fixar c)

engate(l'2) à estrutum tubd'ar e-xierna (I). A estru¢Um de fixação (J3) contém rasgos (18)

üa chapa, os quais servúm para entrada, encaixe dos pinos (15), com posj¢rior mvamento

(15) na estrutura tubujar extemá ( I). fixmdo o conjunto pistão-amostrador (?2). Os rasgos

(18) são. prefetenciailmente projetados em cuwas cm]çêlnmcas, possuMdo maior diâmctro

em um'a das extremidades, tacalizados em direções ¶)osw na chapa da estrutura de

fi xa'ção (13)..em (elaçãQ um aó ôwro, sg estreitando âcj final de sua extúnsão, coíncidindo

ccmi (j diâmetío' do cmpo do pinn ( lS) correspondente a cada rasgo (18"), Quando os pinos

(15) sÍip inseridos [lOS mSgos (18) existcnw m estrutvra de fixação (13). e com o
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m(}vimenlD de mcio gio cõm 'a àjudb dci cabo (17). os pinos (15) d'eslizam pra a parte

mais estreita dos rusgos (lS). prendendo q coqjunto e promovendo q wavamento-

j29] Quanda da ação de recolhimenW do pistão (11)., a cabeça dos pinos (1$) se apoia

na eslrulura dc fixaçào (13) e puxa 'todo çj conjunto do sob- Quando o tOcj extemo é

giradô no sentido inversa, os pinos (] 5) saem dns rasgos (18) e q eoTljBnto fica livre para

retirada das amostms contidas' nos cil ijicjros (3) dentro da estrutum tubukr cxterna (j)p

a'poiadas no suporte semicilíndrico (2)'q

[30] Um cilin'dro ba.w (19) cam uma aka na paiie superkir (20), dc diâmetro igual aci

dos cilindros de coleta (3). sêrve de apoio durante a aperação. Aretírada dos cilindrD$ (3)

é auxi1iada pda alça (20) cantida dq topo do cilindro base (19). puxaodo manualmente

com auxílio de uma has'te de pcmlã cwva o conjunto de suporte (2) c(jntendá os cilindros

(3), com q ináximo de cuidado necessáiio para que no caso de amostras indefòrmadas,

estas sgam retiradas inteíras junto cqiii cadu álindTQ (3) e devidamente acm7dicjionadls,

de modo a não hwer perda de solo e o mínimo de perturbação na amosm. No ca'so de

amostras delonnadas, estas podem ser retiradas de dentru de cada cilin'dro (3), que

eürrésponde à pM'undidade desejada de amostragem, e acondieionadàs em recipientes de

coIetas adequados c correlamente identi ficados,

j3í] Vale ressahar que as configurações contidas ticsr relatório descriúvo dd'inem

apenas uma possívd cmcreüzaçãõ 'e, portantz as vahações possívais devem ser

éõendidas como abrangídas peja conceito invcntivo da presénte wcnologia. Outros

amnjòs são iguajm¢nte possiveis, camô por emmp)ok inserção de uma põma pam

am0smge[n de SoIo ddormado pam retimda das amostras. bem.como armaçãa em bàrra

de' dcance para rctitâd» de amostras longe do, trator acionador, para ljSO em áreas de

acesso rcstr.ito de máquMas- O amostrador de scjios da préseníe invençáo pode sçr

cçmstrtúdo com díferentes .dimensãts e capacidades dc colera para atonder às diversas

necessidades dos produtor« seja m rdação ao tipo de solo a ser pr.epamda (tais como

argiloso, siltosn òu arenoso),. Devido à configuração estrutural do equipamemo

dcsenvolvido, obtém-m ma redução significaüva do esfbrço dá operadar, d'a. mào-de-

obra e do tempo de amoshagem se eDTnpaTadQ ao mCtodo tmdicional de c6leta dc soIos,

que efetua uma atnostragem por profündidade pot vez.
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[32] Em funciQnamento, q equipamento am.ostradoT de sdos pode ser acoplado ao

tratcw (Figura 1) £ quando em operação, ccim q a.juste do terceisu porüo, ligado ao engate

cápido do. trnor, o canjunto pistão-amostmdor (22) é devidamente apTulnadô, ficando na

posição verúcal, Amvés da técnica do empimão direto estática, quando d pistãò (11) é

pTessurizadQ ele prolonga sua baste e insew o tubo amoqtmdor (1) no solo, permitindo. a

definição da pmfundidade a ser amostrada. Pressurimndo q pistão (ll)' para ação de

reco.l hin1entD inverte-se o proí'esso e o eanjUnto sapata (4). tubo (1) contundo Súporte :(2)

c cilindros' (3.) intemos é retirado do solo Mu1taneamente.

[33] Para a retirada das amostras, o supotte mmicilíndnco (2) contendo ç9s cilíndros (3)

é sacado inteirU. através da alça' (20) na parte supeMr, parà tora do tubo extemo com (js

üc]eos ainda encaixados. Neste mõmento cada cilindro contCm a amastra

coTmp'ondene a uma pwfwididade e é possível escojhcr a fbrma de ammzcná-las.

[34] N'o casa de intewalos de prdUndídadEs miadas em uma só amostragem' pód'e-se
usar uma fermmenta de corte para scparar os cilinchw (3) uns das outros, e assim kcüiWr

a rutirada dos cnindro$ (3) do süporte semkilíndriea (2)·

|35] O equipamento. amostra'dòr descrí'to nestc doeumenta póssibilita maior eficiência

na eoleta de amastras de s/cjios, No caso específico do amostras inddkirmadas. (j

.equipameniò possibilita a amostmgcm esuárificada, diretamente n0s cilindtos (3')t

po'ssibijitando a cojetá de eamadas estratificadas do. sòkj sem necessidàde de abenura de

Mncheira, possibi]itandQ a euvio para ariálise em labQIalólio da amastra direWmente

dcntro do cilindro a qual foi cokMa.

EXEMPLO

j36j Exeinplo de concretização do müdelá de utilidude: O «empla de eoncretização
da ínvenção é dmrito para melhor entender a ínwnção, não' estando a mcsma Iimhada

às çaracterísliça$ cQ]ocadas ijò exemplo concretizado, Ponantõ, as dimensões do

#mQ$ttador de soIos sãcj vaTiáveis e podem ser constTuída8 de 'acordú com o interessc de

uso. A'scguir são limdas as dirnensões das prüicipais partes do amostrador de sojôs.

j37] O ecjuipamentü âmostrador o tubQ extemo (1) fbi euustruído em aço ga'lvanizado,
com diâmeuo extemo de 60 mm, diâmetro íntemo de 54 mm, espessura de 3 mm e
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eõmpnmento de 7tX) mm. O suporte semici)índrico (2) foi eonsmído em chapa

inoxidável de 0,5 mm por 100 mm de Iargura por 700 mm de comprimento- () cüindro

base (19) foi íabricado cDm Sl mm diâmetro externo e 51 mm comprínienta Os cilindros

(3) para amQstragem são cÍlihdros tipo ""anel de Kopecky"" construídos em tútxj de aço

inox, com parede de 1,2 mm (' &éú tamanho é padrot1izadQ em 5 l mm de diâmetro extem'o

par 51 mm de a)mpTimen(0 e 48,6 mm de diâmetro intemo.

[38j A sapata dü corte (4) foi construída etn duas paites: uma peça d'e Eixação (5) com

diâmelro intemo de 54 mm acima do ressalto intemo e 65 mm de comprimento tatal liã

parle externa. o diâmetrá éxterno de 60 mm fora o ressako e o eorte ern b.isel. cmn

diâmctra intemo do ressàlta de 49 mn e um tubo de corte (6) câm parede de 1.2 mm,

48,4 rti m de diâmctro eM,emo e 40 mm de comprimento por 46 mm de diàmetro intemo.

O ressaho (7) da peçd de fixação (5) possui diàmetro extcr.no de 66 mm, e tioi feíto eni

solda. O ressa1tQ (9) na parte inüma da peçµ (5) foi feito cõm 2,5 mm de altura pdj' 3 mm

de largura.

[39] A torre de metd (IQ) é um tubo retangujar construído a parti|r de uma chapa

mália de '/Çj" & dimensões lOõ mm de largura por 80 mm de prdundidade pcir 1200

mm camprimcmo. O pis'tão de .dupjà açáo (ll) utiÍízado foi da mat'ca MIAC cotn h'aste

de 51 mm de diâmeuo e 7(X) mm dc abertum de haste 0 com mmNa dc 9Qmm de diâmetw.

A eslrutura de' ti'xaçÀa (13) fõi construfda e'm chapa de àçQ galvanizado 1020 c,om !/2"

deesµssura com largura 'de 75 mm por 125 mm e can'tns arredoudados. A viga metálica

(14) foti conccbida cqidq nm tubo quãdrado em chapa '/4"" COCfl 52 x 52 mm de parede

ín.tcma par 80ínm de comprin}erItQ.

[4clj C)s pinos para encaixe e fixação (15) súo em aço 8.8 de 1/2'" de diàmetro. por 3"

de comprimeMo ajustávd e cabeça com diâmeh0 de 22 mm. O Mjo cilfndrico (16) possui

diàlÜetro intemo de 61 mm e extetmô dc n mm e 40 mm comprimento. A base mctájica

¢Qm um cabo (17) foi concreüada em chapa metálicã de 1'/2" ecim 122 mm de

cQm)pnment0 pot 3() mm largura. Os fà@QS (L8) fbram feiías- nas dimensões do 14 mm

pctr 28 mm para entrada dos pinos de 24 mm.
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Í4ll O equipamento permiie la retüada de um volume reprc;enlativc} de solo em cada

pQntq amostrado CQljl eficácim dispensando a retirada de várias subamostras para se le'r

uin volume dese jàdo, sendo uma ferramenta de gmnde utilidade em mapeament0 de 'solos.
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RErvrNDIcAçáEs

1. Equipamenta ca1¢Lor e amostrador de sQicjs, mractuizadõ por cQmpTeender

a. uma estmtúra tubular (1) a)ntendQ uma sapata de Corte (4) na exweMdti&

ínifcrior e uma esinnura de lixação (13) na extnem'idack superior,

b. um suporte semieiKndhco (2) mtEruô à estruíura tubular. contendo cilindros

vQlUIRetncos (3).

c. um conjun,tp pistão-àmostrador (2'2) que çQmp1"eende õs itens a e b, um engate

(12). uma esmjtUra de fixação (13), uma torre de metd (LO) e vm pistão de dupla

ação(jj).

2. Equipanmto coletor e a'mostra'dor de solos, de acmdo com a reivindicaçáo :i,
çarac(enzado pejo fà'to de quc a estrutum de fixaçào (13) compreende rasgas (18) pu»

Êixaçào da estrutura tubUlar (1) ao engate (12).

3- Equipamento coletor e amosmdoí cje soj0$. de ac.ordó com a reivindicação 2.

caracterizad.o peb falo de que O engate (12) é fixado à eslmtura tübujar (1) atmvã do

encaixe dos pinos ,( 15) nos rasgos (18)

4., Equipamema coleto:r e amostrãdor de solos, de acordo mm a reívindieação 3,

caraçlerizajdQ pclo faio do engate (J2) ser acoplàdo em um p'istão (II) de dupla ãÇãOc

5. EquipameMo coktar e amostmdor & solos, de aeoFdo com a reivindicàção 4,
terimda pelo fato do pistão (Jl) compreender um torr.e (lO) fixa a um veíedo

lQcQmDlór,

'6. Equjpammtd coletor e amostrador de 90jos, de acordo com a reivindícaçãô 1.
eamctcrizadô. pdo ÜltO de que a sapata de corte (4) conlpTÚenc|e uma estrutura .de fixaçã'o

@ g um tubo de cm1é (6)q

7. Equipamento cdeíor ¢ amostràdm de solos. de acmdo eow a wNindicação 5,

¢aTaçtenzado pelõ fa,to de quc a sapaw 'de com (4) é tixadà à .estnmm tuhular (1) por

meio da estrutura de üxação (5).

8. Eq'uipa'mento eoletor e amosúadoí de sdos, & acç)rdQ CCúlj a T¢ivindiIeaçãQ 6-

caraLmEnzado peio EaIto dc que o Mx) de turte (6) da sapaIta .de COFtè (4") possui fomato

em bisel.
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9. Eq.uipamento coletor e armswador cle solos. de acordO .cmn a teivindioaçÃo 5,
caEao(eTizad9 pek f'àto' de que a es(TlItuTa & fixação' (5) da sapata de corte (4) possui' u'm

ressdto exterm (7) e um ressalto intemn (9').

lO. Equipamenl0 cojetor c amostra'dor dc sdos, d'e acordo com a reivindicaç'ão 1,

¢arac'terizado pelo. faW de qu'e o suporte semiciIíndrico (2) compreende ein sua

e.xtremidade superior uma alça (20) fixa'da a um cilind'ro base (19).

11. Equipx'memo caletor e amostmdor de solo's, de acordo com a miyindicaçã'o 1,

caIraçleriuLdcj pelo bto de q'ue as coletas de solos ijos cilindros, (3) con«spondentés a

difbíentes prdundídades S'lô amostmdas de uma única vez ern cada ponto de amostmWmq



P f 0

1'7

à G@i
" I S .-. '1)

r ""' """: [:""" """ "'" j J'
-..f j

J .r·
l

.../'

),r- !))-),'í))""))')'...":s)j"iij|!-j"!"'
L

\/ dv' % i jr'.,- ..·t -./' " '., "" .., .":-'"
-. ""' -. è >--1\:'. .-g;q ,1' \" J· "' """"---- "-L" ,,V=

P "'
j/ ":' :, >j m y"" ' '" """ """ ' :lI"'\'""<"" """'-""' íx f.if--j" _3 I /..·.. -" l , '1·'

,/' ^" K{>k "] ,r t-g .·,.^"" ' "<zj '" ,'": ' --ê"
' ,;;

' ó; ' 'r .,
/ r"' t

/' /-""" ,.4 0- -" - y _^"" "" " "":Sil "" "" '/"' - , 'd,j,,,,| I'µI

""""""l|'))'\'))")')))))))')))')))" """""'
lO

]

FIGURA 1



10 ,
"m

X

.'"'"'§J:" '/ "
Ç) "" ' d

W
7.

m r' ") <,Li"" 1.'>

[)l--] 27T ":""="'"' '

, .>Y . J rj'

JÍ) ,,,,,))j)[))::" 22

N

J

r

Ql^
— 4 _

FÍGURA 2



< ? 4

3/7

- jj , : &'""'í "'"",, çjYj. ,,.e

g;-" !5 ""-,
3 17

j

j

' )

m

j

, i j - "

jj

2j

4, G )j<b M,--"" j"! !' """" "

FIG'URA 3



4n

r'Áh

&9

-),, Àj]:'),)' J;, _,
"i h

"16

lÊ),

FIGUR'A 4



jj
" (C>' --13

,)))))",,/,'"-l

FTGURAS



20

t
d

,e.-~,-<',:
3

6,IK|),-kj4--,-)"

""k ,?c^A^a'ê !5

FIGURA 6



» V 0

7/7

'\1, O / \lL)')'

"çy 7i
' JJG'

µ| ' ." .I "-
m i

r== :"' ."·.j"..',.r·' " à--- 7

L j'l%-...'F¢.)j,'),)Ê'w,_,),,

L ..'

5¶ÃOC.C
ESl-ALA Í : 2

DETÀLHÉ D'
ESCÀLAZ:Í

FIGURA7


