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Só um bom exame do solo viabiliza a atividade rural
capa 

Produzir alimentos hoje, no 
Brasil, exige muita competên-
cia, organização e o bom uso 
de tecnologias. Mas, indepen-
dentemente da atividade, se-
ja ela a criação de bovinos ou 
ovinos, seja o plantio de grãos, 
cana-de-açúcar ou mesmo 
o cultivo de florestas, para a 
viabilidade de qualquer pro-
jeto ou o sucesso financeiro, 
a qualidade e riqueza do solo 
são condições fundamentais. 
Por isso, para o produtor ru-
ral, tudo deve começar com 

Tudo deve começar pela coleta criteriosa de partes do solo em que a atividade rural vai ser desenvolvida pelos produtores rurais

Você 
sabia que:

o objetivo da 
análise física 
do solo é a 

determinação das 
frações... de areia, 
silte e argila, com a 
caracterização da classe 
textural pelo método de 
densímetro.

o solo pode ser 
arenoso, ter 
textura média 

ou ser argiloso. o 
objetivo da análise química  
é conhecer os nutrientes 
contidos nele, orientando, 
assim, as recomendações 
mais corretas para a 
adubação.

Desta forma, 
evita-se... o 
desperdício e uso 

inadequado de adubos e 
corretivos.

meira etapa de um programa 
de avaliação da sua fertilida-
de. A operação é crucial, uma 
pequena quantidade de terra 
representará as características 
de uma grande área. Assim, 
apesar de a avaliação labora-
torial ser mais elaborada, ins-
trumental e operacionalmen-
te, ela não corrige uma coleta 
deficiente capaz de compro-
meter os processos seguintes.
    “O maior erro dos resulta-
dos está na amostragem e, se 
isso acontecer, o laboratório 
não tem muito a fazer, nem os 
técnicos que vão recomendar 
a adubação e correção do so-
lo, porque vão trabalhar em 
cima de resultados advindos 
de uma amostragem de solo 

incorreta ou mal planejada”, 
destaca o pesquisador da Em-
brapa, doutor em Ciência do 
Solo, Alexandre Romeiro de 
Araújo.
     Produtor e colaboradores 
estão aptos a realizar a amos-
tragem. O procedimento 
inicia-se com a identificação 
de glebas homogêneas para a 
coleta. Cor do solo, topografia, 
histórico de uso, textura e ve-
getação são fatores que o ope-
rador consegue identificar, fa-
cilmente, para separar a terra 
em talhões semelhantes. “Pa-
ra a pecuária extensiva, reco-
nhecidamente com proprie-
dades de maiores proporções, 
recomenda-se que a área a 
ser amostrada não ultrapasse 

30 hectares. Para usos mais 
intensivos, estejam eles sob 
pecuária, lavoura ou sistemas 
integrados de produção, re-
comenda-se que a gleba a ser 
amostrada seja em torno de 10 
hectares, desde que atendam 
a identificação de homogenei-
dade. No entanto, o bom sen-
so e os estudos caso a caso não 
devem ser deixados de lado”, 
aconselha Alexandre Araújo.
  Na realização da amos-
tragem, o responsável pelo 
procedimento representará 
toda a área, fazendo várias 
amostras simples, entre 20 e 
30, para tirar uma composta. 
“Vale lembrar que a amostra 
composta, que pesará em tor-
no de 500 gramas, representa 
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uma eficiente análise do solo 
de sua propriedade.
    O solo é um recurso na-
tural renovável, em estado 
estacionário, já que sua for-
mação é muito lenta e acon-
tece ao longo de milhares de 
anos, fundamental para os 
ecossistemas, em especial, o 
agrícola. Em uma visão ho-
lística, pode ser considerado 
um patrimônio coletivo, pois 
seu uso equivocado leva à 
degradação química, física e 
biológica, erosão e, em casos 
mais extremos, desertifica-
ção, atingindo centenas de 
pessoas.  

AMOSTRAGEM
A amostragem de solo é a pri-

divulgação



uma área de 20 a 30 hectares”, 
reforça. O pesquisador enfa-
tiza ainda que formigueiros, 
cupinzeiros, locais de des-
canso de gado, depósitos de 
adubos e calcários, regiões 
próximas a terraços, estradas 
e trilhas são pontos a descon-
siderar em uma coleta.
   Equipamentos como trado 
holandês, de caneco, sondas 
e até mesmo uma pá de corte 
ou um enxadão são opções à 
disposição, desde que estejam 
limpos, secos e sem resídu-
os. O técnico retira as amos-
tras, evitando ao máximo a 
contaminação, em diferentes 
profundidades, por caminha-
mento aleatório em zigue-za-
gue, ressaltando que, quanto 
maior a gleba, maior o nú-
mero de pontos amostrais, os 
quais precisam estar livres de 
resíduos culturais não decom-
postos e outros materiais, e as 
deposita em um balde de plás-
tico, também higienizado. “Há 
no mercado amostradores hi-
dráulicos e automatizados que 
podem ser acoplados em trici-
clos e veículos automotores 
utilizados na agricultura de 
precisão. Quando a área e o 
volume de amostras forem 
grandes, a utilização desses 
equipamentos, talvez, 
seja viável; porém, 
a grande maio-
ria é realizada 
com trado”, 
observa.
   Para a im-
plantação de 
um pasto, as 
p r o f u n d i d a -
des recomen-
dadas para amos-
tragem, segundo Ale-
xandre Araújo, são de 0 - 20 
cm e 20 - 40 cm. No entanto, 
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Só um bom exame do solo viabiliza a atividade rural Exame não 
tem hora certa

de um solo pouco ácido e rico em nutrientes, os produtores podem esperar uma boa resposta e o 
desenvolvimento satisfatório de pastagens ou lavouras que venham a ser cultivadas no local
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TENDO
em mãos os resultados de 

uma análise apurada do 

solo de sua propriedade, 

o produtor poderá 

buscar a melhor forma 

para obtenção de safras 

produtivas

divulgação

para uma melhor avaliação 
da fertilidade, amostras 

adicionais de 40 a 
60 e 0 a 10 cm são 

indicadas em 
algumas oca-
siões. O espe-
cialista expli-
ca que “espe-
c i f i c a m e n t e 

para área de 
pecuária,  de-

pois de implanta-
da a forrageira, com 

um bom manejo de pasta-
gens, muito dificilmente o 

pecuarista terá oportuni-
dade de revolver o solo no-
vamente, e a aplicação dos 
corretivos e fertilizantes se-
rá realizada em superfície”. 
“Nesses casos,  a amos-
tragem de 0 - 10 cm pode 
contribuir para a avaliação 
da qualidade química do 
solo, isso porque alguns 
nutrientes de plantas são 
pouco móveis no solo e 
tendem a se concentrar 
na superfície, quando a 
aplicação de fertil izan-
tes é realizada a lanço”. 

IDENTIFICAÇÃO
As amostras são identificadas 
com dados referentes à profun-
didade, época da coleta, ao no-
me da gleba, histórico da área, 
uso atual e às últimas aplica-
ções de insumos, e encaminha-
das em embalagem, na maioria 
das vezes fornecida pelo labo-
ratório, para uma instituição 
credenciada para análise, fri-
sando que “toda informação 
adicional é importante na ava-
liação da fertilidade e colabora 
para uma correta interpretação 
dos resultados”. 

Época exata para se realizar a 
amostragem de solo não exis-
te, porém, para áreas de pasta-
gens, a partir do fim de março 
ou início de abril, tem-se uma 
situação em que a terra ainda 
está com certo teor de umidade, 
facilitando a retirada e homo-
geneização. Em lavoura ou sis-
temas integrados de produção, 
aconselha-se a operação após a 
colheita da segunda safra.
   “Apesar de mais tardia, a 
amostragem após a safrinha 
indicará a condição química 
do solo antes do plantio da 
safra de verão. Realizando as 
amostragens nessas épocas, 
o produtor terá os resultados 
de laboratório em mãos, em 
julho/início de agosto, além de 
tempo hábil para a aquisição de 
corretivos e fertilizantes, baseados 
em análises laboratoriais”, 
esclarece o pesquisador. Em 
relação à frequência, conforme 
Araújo, assim como a época,  
não há programação específica 
e dependerá do manejo da 
propriedade e da intensidade em 
que são feitas as adubações. Vale 
a lógica: sistemas de produção 
mais intensivos, frequência 
maior; menos intensivos, 
frequência menor.
   Todavia, nem sempre o proble-
ma da qualidade do solo é a ferti-
lidade, lembra Alexandre Araújo. 
Podem ocorrer deficiências rela-
cionadas às propriedades físicas, 
como aumentos excessivos na 
densidade, selamento superfi-
cial, maiores valores de resistên-
cia à penetração e dificuldades 
de infiltração de água. Nesse ce-
nário, a aplicação de corretivos e 
adubos talvez não cause o impac-
to almejado, sendo necessário o 
uso de práticas de manejo para 
minimizar os efeitos negativos da 
degradação física. Desta forma, a 
adoção de rotação de culturas e o 
uso de implementos, como sub-
soladores e escarificadores, são 
alternativas a se considerar.


