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A aniliae quimiea do solo cona~i~ui tml dos mi~odoade d~'
se maia empreqadosna avalia~io CIa nec.ssidade de nu~rien1:e. pe1'a
as plan~as. Visa prineipalmen~e de~erminaros ~eores dos elementos
troeiveis ~ AjUd; a identifiear eerus eondiooe. ind••• jiveis no
solo, que podemser eorriqidas e melberadas medi.~te 0 empreeJO'4e
\corretivos, e a predizer a quan~idade' de Du~rientes nee8.arioa
para supl~n~a~io raeio~ale .co~ica do que esti dispon1vel no
solo.

Emqeral ea.e ~ipo de anilise i feito pela rede oficial' de
laboratorio, espeeialitados, que opera DUmprazo .11lilDOe Perlli1:e
Abaprodutot4i. teeeberem, em tempo tiibil, .0. re.Ult:adoa daB wl!
sea e eonsultarem os ~icnieos da i1'ea.

o primeiro passo pa~a proceder-.e uma amos~~aq..de solo
eons~i~ui-ae emdividir a irea emunidade. cSe solo ~_ •• con
siderando-ae: 0 ~ipo de .010, a topoe;rafia, a veg'etaQio eObi.t2,
rico de u~ilizaQio da irea. o. solo. pod••• er ~if.renciadO. pela
sua cor, ~ex~ura, profundidade, topoqrafia e par ou~ro. faton ••

lEnq_.-Aqr_., M.Se., EMBltAPA/tnti4adede becuQio de Pe.1.. de
AmbitoEstadual de Teresina (UEPABde' Tere.ina), Caixa Postal 01,
CEP64.035 Teresina PI.
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Se todos esses fatores forem homogeneosemumaarea, porem, existin
do umaparte ja. cultivada ou ate ~dubada (ou corrigida com calc!
rio), entio esta ultima deve ser amostrada em separado. As sUbamo~
tras devemser coletadas par caminhamentoem "zig-zag" (Fig•. 1) •

• it••• 1. ftee_". II to para .• ·co~ de __ t:r_ ,-,1_
••. e s 'MSRlft't:O _ ·s19-•••••

A homoqeneidadee 0 principal fator que determina a area abra!!
qida pela amostra. Um proced~mento adequado parr a amostragemde
umso1lo e coletar 20 amostras simples (subamostras) por. amostra
composta, para areas de dois a dez hectares.

As amostras simples deverio ser colocadas em urnbalde ou o}!
tro recipiente bem limpo e misturadas, separando-se cerca de 500qr,!
mas para serem enviadas ao laboratorio.

Emareas cultivadas a amostra de solo deve ser coletada apes
o preparo do solo, evitando-se coletar no salco de plantio. Areas
de lavoura adubadas em linha e comsolo nio revolvido; recomenda-se
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fazer uma cova em fonaato de cunha, com 17 a 20 em de profundidade,
e com 0 comprimento correspo~4ente ~o espaQamento entre linhas e
cortar com uma pi uma fatia de 2 a 5 ~ de espessura em toda a pr2
fundidade da coya.

A coleta das &mOstras de solo pode ser feita em qualquer eP2
ca do ano, entre tanto , recomen4a-se fazer a amostraqem um'mis e meio
ou ~ois meses antes da epoca da adubaQa~. Em culturas perenes aco!!
selha-ae amostrar 0 solo apOs a colheita. Para pastaqens ja esta~
lecidas suqere-se proceder a amost~aqem dOi,: a tree mesee antes do
maximo crescimento vegetativo.

, A profundidade ..c!e&mOstraq.m para ireas de culturas anuais
(1Iilho,arJlQ:a"feijiQ.~,s~~~!:J?'.8:staqem,etc.) e de 15 a 20 cm,ou
•• ':Ja, ni c~da: ~tivJl''':~.o Qiifld d~{aaifjldlb:·ift,.r'lc:Lalemeuit.uras
j,'llt;abelecidas, C:ol.~ltra amostta at. to ,. a~ ~rdf~iid,1a'lI ~ara
o-dltiuraspermane~tes, como'si;lvJ.c~lturae frUtiCuitura. boletar amO!,
ita. de 0-20 a 20-40 em de p:tofun4idade; ante. ct. im.p~alttacidda cu!
t.(tt'~.ApO. a implantaQao, coletar a1nost.ras4e a-20 em de prfJfund!.
dadena projeQio da copa. Em qualquer caso de~e-se ev~tar ~st.rar
c;iualquerpont.o est.ranho fora do padrlo normal do, terreno como d~
~ressoes encharcadas. manchas com calcario ou ad~, terra tevolv!.

i .J ..da por fdrmiqueiros, e cupins. Para retirar a.- amost.ras simples, 0

lOcal deve estar limpo de rest.osde plantas, {alhas, ramo'Sou piedras
da superficie.

Em decorrencia da alta saturaQio de aluminio no subsolo, nos
solos de Cerrado, e aconselhivel que se faQ~ amostraqem de solo p.!
~o menos ate a profundidade de 30 a 40 em, tanto para culturas
anuais como pastaqens. Em; cada profundidade devem ser tCltadas ames

I,' '. •••

tras compostas para serem analisadas separadamente.



A amostragempode ser feita comdiversos materiais como: eRx.!
dao, pa de corte e trados. Na Fig. 2, sao apresentados os materiais
mais utilizados 'para a coleta de amostras de solo. £ necessario que
as subamostras sejam sempre retiradas de maneira uniforme emvolume
e profundidade. A pi de corte e enxadio representam uma boa opcao
para 0 produtor, mas requer maior disponibilidade de tem~ para a
operacao de amostragem. As ferramentas mais praticasnamaioria dos
casos sac os trados, os quais tem apresentado borndesempenhona c2
leta do solo. 0 trado do tipo holandes apresenta melhor desempenho,
comparadoao trado do tipo rosca ou calador, sendomenosafetado p!.
la textura e pelo teor de umidade do solo, na ocasiio da coleta.

T

P:l9ara 2. "'f:l III •• t.I lltJ.liadoe para a _au_,_ do
1MSlo.



Ap6s a coleta, alguns cuidados devem receber atencao no manu
seio das amostras, a fim de que seja mantida a qualidade do mate
rial.

Por ocasiao da coleta das amostras no campo, as mesmas devem
ser colocadas em urn saco plastico bem limpo e, em seguida, bem ama!.
rados. Recomenda-se nio usar embalagens'como: saquinhos de leite,
sacos de adubo, sacos de calcario, sacos de cimento e embalagem de
defensivos.

o material de cada amostra deve ser secado previamente, a som
bra, ao ar livre, antes de ser enviado ao laboratorio. Caso 0 tempo
previsto para a amostra chegar ao laboratorio seja superior a dois
dias, 0 material estara em condicoes de suportar periodos maiores
de armazenagem, sem prejuizo para a analise.

Cada amostra deve receber uma etiqueta de identificacio com
os nomes do proprietario e da propriedade, localidade e um nUmero.
(1, 2, 3 •••) referente a area do pomar ou lavoura onde foi coihida.
Kssas informacoes tambem devem ser anotadas em um papel e guarda
das, para que 0 produtor depois possa saber onde vai aplicar 0 adu
bo e/ou calcario recomendado e, de que parte de sua propriedade se
refere a amostra 1, por exemplo.

! parte importante do metoda de analise do solo, 0 questiona
rio, que devera ser preenchido em todos os seus itens. A sugestio
de adubacao, em parte, e baseada nas informacoes constantes do ques
tionario.

o questionario de informacoes, devidamente preenchido, nece~
sariamente deve acompanhar a amostra. 0 produtor devera yreencher
urnquestionario para cada amostra, conforme se ve em anexo.

As analises qu1mica e fisica do solo sac responsabilidades do
Laboratorio de Analise do Solo e deverao estar a disposiCio dos pr£
dutores antes do proximo plantio.



2 muito importante que cada amostra de solo seja enviada ao
laboratorio com um historico completo da area amostrada, para a in
t~rpretacao correta dos dados da analise quimica. Em funcao dos' in
Burnos ja aplicados ao solo (calcario, adubo qulmico, orqinico, fos. -
fa'i::o natural, qe8so •••), 0 historico da area pode, inclusive, de
t,~rminar a modificacio do extrato empreqado na analise.

o plano de utilizacio da propriedade, incluindo a seqUencia.
d<a ctllturas, 0 prazo de utilizacio das areas e a expectativa de pr2,
dUGao sac aspectos fundamentais que devem ser conheeidos~ para ser
feita uma recomendacio criterios& dos corretivos e fertilizantes.

A sequranca em uma reeomecllllQaoe funcio direta da relacao
ezi~tente entre os teores de nu~r1entes no solo e 0 rendimento das
ctdturas, que e obtida em exper1men'tos de pesquisa desenvolvidos a
nivel de campo, 0 que permite estabelecer a dose. de maior retorno
economico. Portanto, particularmente na fase de recomendacao de ad~
l-:i:lciio, 0 auxilio de WI teenico: tiara: tIJIl valor mui to qrande para a
r.:,:'~lizaciodessa pratiea corretasnen1:e e, para qarantir 0 mix~o r.!.
t,c:;noeconSmico.
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