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1. Introdução

A análise de solo é uma das ferramentas mais importantes da 
agricultura porque fornece base científica para o manejo ao avaliar a 
disponibilidade de nutrientes às culturas. 

Para se obter uma análise confiável é necessário realizar a 
amostragem adequada da área, coletando subamostras que compõem 
a amostra composta - representativa e fidedigna (ESALQ, 2015). A partir 
dessas análises laboratoriais é possível determinar a necessidade de 
adubação de cada nutriente e assim manejar corretamente a química 
do solo.

Os principais benefícios que a amostragem e análise de solo 
podem proporcionar incluem: aumento da produtividade por meio 
da identificação de nutrientes ou fatores químicos do solo que estão 
limitando o crescimento das plantas, aumento da eficiência do uso de 
fertilizantes e recomendação de taxas de fertilizantes adequadas para 
os diferentes solos e culturas. Ao permitir uma adubação eficiente e 
racional, essa prática pode ajudar a proteger o meio ambiente, pois 
reduz a aplicação em excesso de fertilizantes, além  de identificar solos 
contaminados. 

A ImportâncIA dA AmostrAgem
e AnálIse do solo



2. Amostragem de solo
Para a amostragem de solo, primeiramente deve-se reconhecer a existência de 

variabilidade espacial na área a ser amostrada, e assim escolher a estratégia de pontos de 
coleta. Em áreas de produção, é importante considerar o método usado para aplicação de 
fertilizantes (a lanço, na linha ou adubação do sistema), bem como o sistema de produção 
utilizado. Isso contribuirá na delimitação das áreas a serem amostradas e para obtenção 
de uma amostra que represente com precisão as áreas amostradas dentro de uma 
propriedade. A qualidade da amostragem é extremamente importante, pois é a principal 
fonte de informações para correções de solo (aplicação de calcário, por exemplo) e para 
adubações das culturas que sucederão na área.

Assim, a área total (heterogênea) pode ser dividida em glebas (homogêneas) 
delimitadas e dimensionadas de acordo com alguns aspectos de maior relevância, uma vez 
que se entende que normalmente as áreas não são homogêneas. Dentre esses aspectos, 
têm-se: coloração e textura do solo, relevo, histórico de manejo, matéria orgânica, nível de 
nutrientes, cobertura vegetal e produtividade (Figura 1).  

Os nutrientes do solo variam conforme a localidade, topografia, profundidade do 
solo, textura, teor de matéria orgânica e histórico de práticas agrícolas. Assim, obter uma 
amostra representativa é um dos principais fatores que afetam a precisão e a utilidade da 
análise de solo.

fIgurA 1. Representação esquemática de divisão de uma propriedade em glebas ou talhões 
a serem amostrados.

Fonte: AGRIMONTE, 2015.



As estratégias de pontos de coleta dentro das glebas podem ser: aleatória, aleatória 
estratificada (zoneamento) e amostragem em grid. Na amostragem aleatória, o campo é 
amostrado de forma aleatória, formando uma amostra composta. Na amostragem aleatória 
estratificada, divide-se o campo em zonas ou áreas de manejo com base em razões 
agronômicas. Dentro das zonas, as amostras são realizadas aleatoriamente e uma amostra 
composta é formada por zona de manejo. Na amostragem em grid, as amostras são 
realizadas em grid ou obedecendo um intervalo fixo de amostragem, tratando-se todas as 
células com base na amostra dessa mesma célula e usando algum método de interpolação 
para prever valores entre os pontos amostrais. A escolha de uma estratégia de amostragem 
depende também do nível de manejo e recursos para tratar a variabilidade existente. Por 
exemplo, uma amostragem aleatória pode ser adequada em um talhão com fertilidade 
elevada e baixa variabilidade. Por outro lado, uma amostragem por zoneamento pode ser 
mais apropriada quando a localização da variabilidade de uma gleba é conhecida, as áreas 
de amostragem são grandes e os recursos são limitados. Já a amostragem em grid é mais 
apropriada se a variação do talhão é desconhecida e se há um aplicador de taxa variável 
disponível. 

Para culturas anuais, uma vez determinadas as estratégias e as áreas a serem 
amostradas, as amostras deverão ser coletadas na profundidade de 0 a 20 cm de uma 
superfície limpa sobre o ponto a ser amostrado. Essa é a profundidade efetiva e de maior 
atividade das raízes. Em áreas de plantio direto é importante amostrar na profundidade de 
20 a 40 cm também, pois os nutrientes podem acumular na superfície devido à aplicação 
sem incorporação. Um conjunto de amostras nas duas profundidades ajudará a identificar a 
estratificação de nutrientes e a determinar o pH em áreas de plantio direto. 

Apesar de as coletas de solo na profundidade de 20 a 40 cm não serem uma prática 
corriqueira dos produtores, do ponto de vista técnico é uma amostragem fortemente indicada, 
pois é a única forma de identificar se há alumínio tóxico (Al+3) em subsuperfícies impedindo 
o desenvolvimento radicular. Assim, vale ressaltar que é a análise desse extrato do solo 
que indica a necessidade de uso do gesso agrícola quando é detectado algum problema de 
compactação química (isto é, presença de alumínio). Conforme a própria conotação indica – 
compactação química –, certas culturas, como algodão, milho e até mesmo a soja, podem 
sofrer considerável influência negativa nos seus sistemas radiculares pela presença de 
alumínio em subsuperfície. 

A cada gleba devidamente referenciada, deverão ser retiradas de 15 a 20 amostras 
simples. Quanto maior o número dessas subamostras mais precisa será a amostragem. 
Elas devem ser armazenadas e homogeneizadas em um balde de material plástico, onde 
formarão a amostra composta, a qual deve conter aproximadamente de 300 a 500 gramas, 
devidamente identificada pelas informações da gleba (cultura implantada, número/ nome do 
lote, nome da propriedade e do proprietário, profundidade da amostra e data da amostragem). 
Vale ressaltar que se devem coletar amostras tanto na linha quanto na entrelinha, numa 
proporção de 1:1 a 1:3, respectivamente, nunca apenas na linha ou apenas na entrelinha.

As amostras apresentam resultados distintos na análise conforme a época do ano 
em que são coletadas; portanto, não é indicado que as mesmas sejam obtidas em épocas 
de excedente ou stress hídrico. Além disso, as amostras deverão ser coletadas alguns 
meses antes do plantio (ESALQ, 2015). Solos extremamente molhados são difíceis de 
coletar e misturar às amostras; portanto, é melhor esperar a drenagem dos solos antes 
da amostragem. Por outro lado, solos muito secos são normalmente difíceis de realizar as 
amostras. Não se deve esquecer que a umidade do solo não afeta os resultados do teste, 
uma vez que as amostras são secas antes de serem analisadas.



3. Análise de solo
A análise de solo tem como objetivo indicar os nutrientes e as condições químicas 

disponíveis para as plantas, a fim de direcionar a intervenção da adubação da forma mais 
assertiva e sustentável possível, para que o máximo do potencial produtivo seja expresso. 
Também é possível realizar a análise física da amostra.

Em um trabalho de mineração, são analisados os teores totais de nutrientes na rocha 
ou em um composto qualquer. Já a análise de solo pode ser considerada mais complexa, pois 
o que se analisa dos nutrientes não é seu teor total, mas sim o teor prontamente disponível 
para as plantas, ou seja, a quantidade que a planta é capaz de absorver via sistema radicular. 
Para que esta simulação seja a mais próxima possível da realidade, no que diz respeito 
à quantificação dos nutrientes disponíveis às plantas na solução do solo, são utilizados 
extratores específicos por grupo de nutrientes.

Com o intuito de tornar mais didática e adequada a interpretação das análises de 
solo, na Tabela 1 tem-se um resumo de todos os atributos do solo e de seus indicativos para 
quantificá-los e qualificá-los. 

De maneira geral, os campos podem ser amostrados em qualquer momento após a 
colheita ou antes do plantio, evitando-se amostrar imediatamente depois de aplicações de 
adubos ou calcário, porque essas amostras não representam a fertilidade real do solo. Os 
campos devem ser testados com frequência para ganhar maior compreensão da influência 
das propriedades do solo e da produtividade das culturas. A constância da coleta pode ser 
anual em se tratando de aplicação de nitrogênio, e pelo menos uma vez a cada dois ou três 
anos para fósforo e potássio.

As ferramentas para coletas de solo são as mais diversas. Na Figura 2 seguem 
alguns exemplos:

fIgurA 2. Esquema de trados e pás que podem ser utilizados na coleta de solo,  
finalizando com o trado sonda à direita. 

Fonte: FUNdAÇÃO MT, 2015.



tAbelA 1. Guia prático de campo para interpretação de análises de solos*. 
Legenda: M. baixo – muito baixo, M. bom – muito bom, M. alto – muito alto.

guIA pArA InterpretAÇÃo de AnálIses de solos
teores no solo

                                                      M. baixo     Baixo         Médio          Bom                    M. bom
                                                      ............................................cmolc dm-3

 .............................................

Cálcio trocável (Ca+2)1 ≤ 0,4 0,41 - 1,20 1,21 - 2,40 2,41 - 4,00 > 4,00

Magnésio trocável (Mg+2)1 ≤ 0,15 0,16 - 0,45 0,46 - 0,90 0,91 - 1,50 > 1,50
Potássio trocável (K+)2 ≤ 0,06 0,07 - 0,12 0,13 - 0,20 0,21 - 0,26 > 0,26
Soma de bases (Sb) ≤ 0,60 0,61 - 1,80 1,81 - 3,60 3,61 - 6,00 > 6,00

CTC efetiva (t) ≤ 0,80 0,81 - 2,30 2,31 - 4,60 4,61 - 8,00 > 8,00
CTC total pH 7,0 (T) ≤ 1,60 1,61 - 4,30 4,31 - 8,60 8,61 - 15,00 > 15,00

Matéria orgânica (dag kg-1) ≤ 7,0 8,0 - 15,0 16,0 - 20,0 21,0 - 30,0 > 30,0
                                                           M. baixo     Baixo              Médio               Alto                       M. alto

Acidez trocável (Al+3)1 ≤ 0,20 0,21 - 0,50 0,51 - 1,00 1,01 - 2,00 > 2,00
Acidez potencial (H+Al)3 ≤ 1,00 1,01 - 2,50 2,51 - 5,00 5,01 - 9,00 > 9,00

                                                      .................................................mg dm-3
 .............................................

Potássio trocável (K+)2 ≤ 25 26 - 50 51 - 80 81 - 100 > 100
Enxofre (SO4

-2)4 ≤ 2 2 - 4 5 - 10 11 - 12 > 12

            P - Disponível2                     M. baixo     Baixo               Médio            Bom                       M. bom

              % de argila                   .............................................mg dm-3
 ................................................

>60 ≤ 2,7 2,8 - 5,4 5,5- 8,0 8,1 - 12,0 > 12,0

35 - 60 ≤ 4,0 4,1 - 8,0 8,1 - 12,0 12,1 - 18,0 > 18,0
15 - 35 ≤ 6,6 6,7 - 12,0 12,1 - 20,0 20,1 - 30,0 > 30,0

<15 ≤ 10,0 10,1 -20,0 20,1 - 30,0 30,1 - 45,0 > 45,0

                   ÍNDICES                           Baixo         Médio               Bom              Alto                       M. alto

                                                      ..........................................cmolc dm-3
 ................................................

Saturação por bases (V%) ≤ 20 21 - 35 36 - 60 61 - 70 > 70

Saturação por alumínio 
(m%) ≤ 20 --- --- 20 - 60 > 60

pH em água ≤ 5,1 5,2 - 5,5 5,6 - 6,3 6,4 - 6,6 > 6,7

pH em CaCL2 ≤ 4,4 4,5 - 4,8 4,9 - 5,5 5,6 - 5,8 > 5,8

    P - disponível (RESINA)5           M. baixo     Baixo               Médio            Bom                      M. bom
                                                      ............................................mg dm-3

 ................................................

Sequeiro 0 - 5 6 - 8 9 - 14 15 - 20 > 20

Irrigado 0 - 8 9 - 14 15 - 20 21 - 35 > 35



* Adaptado de Recomendações para o Uso de Corretivos e Fertilizantes em 
Minas Gerais - V aproximação: CFSEMG, Viçosa-MG, 1999; e Recomendações de 
Adubação e Calagem para o Estado de São Paulo - boletim Técnico 100: Fund. IAC, 
Campinas-SP, 1996; Cerrado - Correção do Solo e Adubação - 2a ed. - EMBRAPA 
CERRADOS - Brasília-DF, 2004.

† Extratores: 1 - KCl 1 mol L-1; 2 - Mehlich I; 3 - Acetato de cálcio 0,5 mol L-1 
pH 7,0; 4 - Fosfato monocálcico 0,01 mol L-1; 5 - Resina de troca de cátions e ânions; 
6 - Água quente; 7 – Extrator dTPA 0,005 mol L-1.

‡ Fórmulas auxiliares: SB (cmolc dm-3) = Ca+2 + Mg+2 + K+; CTC efetiva - t 
(cmolc dm-3) = Sb + Al+3; CTC total a pH 7,0 - T (cmolc dm-3) = Sb + H+Al; Saturação 
por alumínio - m (%) = Al+3 / t x 100; Saturação por bases - V (%) = Sb / T x 100.

Como discutido anteriormente, de nada adianta uma boa interpretação 
da “Análise de Solo” se a coleta das “Amostras de Solo” não for significativa 
e contundente. A coleta e análise dessas informações são válidas somente se 
incorporadas no processo de tomadas de decisão e no planejamento das práticas 
agronômicas. Adicionalmente, pode garantir a maior rentabilidade na produção.

         MICRONUTRIENTES            M. baixo       Baixo             Médio              Bom                          Alto

                                                      ..........................................mg dm-3
 ................................................

boro (b)6 ≤ 0,15 0,16 - 0,35 0,36 - 0,60 0,61 - 0,90 > 0,90

Cobre (Cu)2 ≤ 0,3 0,4 - 0,7 0,8 - 1,2 1,3 - 1,8 > 1,8
Ferro (Fe)2 ≤ 8 9 - 18 19 - 30 31 - 45 > 45

Manganês (Mn)2 ≤ 2 3 - 5 6 - 8 9 - 12 > 12

zinco (zn)2 ≤ 0,4 0,5 - 0,9 1,0 - 1,5 1,6 - 2,2 > 2,2

         MICRONUTRIENTES                Baixo         Médio               Bom              Alto                       M. alto

           Extrator dTPA 0,005 mol L-1                        ..........................................mg dm-3
 ................................................

Cobre (Cu) ≤ 0,2 0,3 - 0,8 >0,8

Ferro (Fe) ≤ 4 5 - 12 >12
Manganês (Mn) ≤ 1,2 1,3 - 5,0 >5,0

zinco (zn) ≤ 0,5 0,6 - 1,2 >1,2



4. estudo de caso: problemas amostrais
Em estudo de caso realizado no ano de 2009 junto aos alunos da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) do Campus de Nova Xavantina-MT, constataram-
se alguns fatores que podem comprometer as amostras de solos no ato da coleta. 

O trabalho foi realizado no município de Nova Xavantina-MT, na Fazenda 
Nova Viena, na gleba (lote) Cajá, de 204,2 ha. A turma que cursava a disciplina de 
Fertilidade do Solo foi dividida em 5 grupos. Cada grupo munido de suas ferramentas 
de amostragem de solo tinha 3 horas para realizar as coletas da forma que foram 
orientados, via explicação teórica em todo o talhão.

Os grupos utilizaram trado, balde de material plástico e embalagem plástica 
para acondicionamento das amostras a serem enviadas ao laboratório (Figura 3).

Cada grupo coletou uma amostra, totalizando cinco. Um dos grupos 
considerou metade dos pontos amostrais criando assim uma amostra chamada 
de “amostra reduzida”. Foi feita também uma “amostra mix” de todas as amostras 
coletadas, com o intuito de melhorar a acurácia. Por fim, a área teve como parâmetro 
a amostragem em grid feita por agricultura de precisão (AP) na proporção de 1:5, ou 
seja, uma amostra a cada cinco hectares. Na Tabela 2 é possível notar o resultado 
das amostragens de acordo com cada grupo de coleta.

fIgurA 3. Grupo de estudantes da UNEMAT colhendo amostras de solos em uma mesma gleba para teste 
de acurácia das amostragens. Fazenda Nova Viena em Nova Xavantina-MT.

tAbelA 2. Amostras de solo, por diferentes grupos de coleta (modo), de uma mesma gleba, com variações 
significativas de determinados atributos químicos do solo destacados em vermelho. Nova Xavantina-MT.

Amostras
pH P K Ca Mg Al H + Al M. O. Argila S.B. C.T.C V m S

CaCl2 mg/dm3 cmolc/dm3 g/dm3 g/dm3 cmolc/dm3 % mg/dm3

1 5,0 35,0 48 1,6 0,5 0,0 2,7 15,7 --- 2,2 4,9 45,2 0,0 6,8
2 5,1 28,9 44 1,7 0,5 0,0 2,3 14,5 --- 2,3 4,6 50,7 0,0 6,2
3 5,1 15,4 68 1,7 0,5 0,0 2,4 16,8 --- 2,4 4,8 49,4 0,0 6,6
4 5,1 23,9 54 2,0 0,6 0,0 2,9 21,3 --- 2,7 5,7 48,4 0,0 7,5
5 5,4 20,8 46 1,9 0,5 0,0 1,8 10,7 --- 2,5 4,3 58,3 0,0 8,0

Reduzida 5,2 13,0 60 1,6 0,5 0,0 2,1 13,9 --- 2,3 4,4 51,8 0,0 6,4
Mix 5,1 20,8 55 1,6 0,4 0,0 2,4 13,9 627 2,1 4,5 47,6 0,0 5,9
AP 5,2 18,2 63 2,0 0,7 0,0 2,5 19,5 --- 2,8 5,3 51,9 0,0 7,3



As variações de coleta entre amostras resultaram em variações nos 
resultados. Assim, é possível notar que, para os atributos fósforo (P), potássio (K) e 
saturação por bases (V%), ocorreram variações de 63, 35 e 23%, respectivamente. 
Levando em conta o preço do fosfato e do cloreto de potássio, tais variações tornam-
se, além de significativas economicamente, no mínimo preocupantes, tanto quanto 
à falta quanto ao excesso do elemento. Como referência e entendimento, seguem os 
mapas de AP (Figura 4) realizados na área, no mesmo dia das coletas convencionais 
e também monitorados pelos acadêmicos em questão.

fIgurA 4. Mapa de Agricultura de Precisão (AP) realizada no referido lote do trabalho para comparação 
às coletas de solos realizadas pelo grupo de estudantes no corrente estudo.



Transformando tal preocupação em números, uma vez levantada a questão 
econômica, segue na Tabela 3 uma breve análise econômica, de como seriam as 
recomendações baseadas em cada uma das análises prévias, considerando aplicação 
de calcário para 60% da saturação por bases (V%), fósforo para 91 kg ha-1 no plantio 
contra a fosfatagem em taxa variável da AP e elevando o potássio a 80 mg.dm-3.

É possível notar o quanto a amostragem pode influenciar em uma 
recomendação, seja do ponto de vista técnico ou econômico. De acordo com a Tabela 
3, nota-se que a recomendação via AP resultaria num custo de R$37.821,14, contra 
um valor de R$69.960,40 da recomendação baseada no Grupo 1 de amostragem. Essa 
diferença de R$32.139,26 distribuída nos 204,2 ha da gleba resulta em um custo extra 
e desnecessário de R$157,4/ha. Agora, desconsiderando a AP, comparando esse 
maior custo calculado (Grupo 1) com o menor (Grupo 3, custo total de R$48.599,32), 
a diferença é de R$21.361,08, ou seja, R$104,60/ha. Fica claro o impacto que a 
qualidade e a representatividade da amostragem tem no resultado da análise e, 
consequentemente, nos custos do produtor.

Em muitas regiões, as áreas são muito extensas e a variabilidade do solo 
também é significativa. Assim, este trabalho tem o intuito de trazer a mensagem 
de que se houver muitas variações no momento da coleta de solo também haverá 
variações nas recomendações. As amostragens de solo devem ser realizadas com 
coletores padronizados, tanto quanto à pessoa que realiza a coleta quanto aos 
equipamentos utilizados. Além disso, padronizar época do ano, forma de coletar e 
horário das coletas também resulta em maior acurácia.

CORREÇÃO DE SOLO FÓSFORO FIXO x VARIÁVEL CLORETO dE POTÁSSIO VARIÁVEL

Calcário      Custo/ha P2O5             Custo/ha    K2O                    Custo/ha

kg ha-1        R$ 60,00 kg ha-1         R$ 650,00        kg ha-1                R$ 1.340,00

1 853 R$ 10.453,12 91 R$ 12.078,43 173 R$ 47.428,85 R$ 69.960,40

2 503 R$ 6.166,36 91 R$ 12.078,43 187 R$ 51.077,23 R$ 69.322,02

3 599 R$ 7.333,90 91 R$ 12.078,43 107 R$ 29.186,99 R$ 48.599,32

4 778 R$ 9.530,91 91 R$ 12.078,43 153 R$ 41.956,29 R$ 63.565,34

5 86 R$ 1.053,67 91 R$ 12.078,43 180 R$ 49.253,04 R$ 62.385,14

Reduzida 424 R$ 5.200,61 91 R$ 12.078,43 133 R$ 36.483,73 R$ 53.762,78

Mistura 656 R$ 8.043,08 91 R$ 12.078,43 150 R$ 41.044,20 R$ 61.165,71

AP 880 R$ 10.781,76 14 R$ 1.916,62 78 R$ 21.438,75 R$ 34.137,14

AP + amostras 18,00/ha R$ 3.675,60

R$ 37.821,14

tAbelA 3. Custos levantados no ano de 2009 para realização de correção de solo com calcário, aplicação de P em 
taxa fixa (amostragem convencional) vs. taxa variável (AP) e correção ou elevação do K em dose fixa a teores médios 

no solo, considerando a área total de 204,2 ha.

Fonte: bUCK et al., 2009 (dados não publicados) – Trabalho realizado por alunos da UNEMAT / Nova Xavantina-MT.
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5. considerações finais
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