
FICHA INFORMATIVA PARA AMOSTRAS DE SOLO 
 

 

A2 Análises Químicas, Lda 
Avepark - Parque de Ciência e Tecnologia, Edifício Spinpark, 4805-017 Barco, Guimarães 

Telemóvel: 960 292 278 e 960 152 277,  Telefone: 253 424 736 
E-mail: info@a2analisesquimicas.com 

Internet: www.a2analisesquimicas.com 

Dados do requerente 

Nome  

Morada  

Código postal - Localidade  

Telefone  Telemóvel  

E-mail  Número contribuinte  

 

Identificação da parcela (para várias amostras ver o verso)  Identificação da cultura 

Campo ou Parcela  
 Cultura  

Instalação  

Propriedade  Instalada  

Freguesia   Variedade  

Concelho   Produção esperada (t/ha)  

Data de colheita                                /                               /   Cultura anterior  

 

Observações    

 

Tipo de análise (assinale a modalidade de análise que pretende) 

Sumária 
pH(H2O); pH(CaCl2); Necessidade de calcário; Condutividade elétrica, Matéria orgânica, Carbono orgânico; Azoto total; Razão 
Carbono:Azoto; Elementos assimiláveis: Fósforo (P2O5), Potássio (K2O) 

 

Modalidade 3 Análise sumária + Cálcio, Magnésio e Sódio  

Modalidade 2 Análise Modalidade 3 + Enxofre, Ferro, Manganês e Boro  

Modalidade 1 Análise Modalidade 2 + Cobre, Zinco, Molibdénio  

Produção 
integrada/ biológica 

Análise Modalidade 1 + Capacidade de Troca Cationica Efetiva; Bases de Troca (Cálcio, Magnésio, Potássio, Sódio); Acidez de 
troca; Textura; Pesquisa de Carbonatos; Calcário total*; Calcário ativo*   

*(só determinado se a pesquisa de carbonatos for positiva) 

Outra (especificar)   

 

A preencher pelo laboratório 

Responsável  

Código amostra 

 

Data  
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A preencher em caso de várias amostras 

Cultura Parcela Freguesia Concelho Tipo de análise 
(ver tabela na frente) 

Código amostra 
(a preencher pelo laboratório) 

      

      

      

      

      

      

      

 

Regras para colheita de amostras de solo 

1 
Para efectuar a colheita deve usar-se uma sonda ou, na falta desta, uma pá ou uma enxada, um balde e sacos. O material a usar em todos os 
processos de colheita deve-se encontrar devidamente limpo, para que não existam contaminações. 

2 Podem-se recolher amostras de terra em todas as épocas do ano, mas é necessário ter atenção ao estado de humidade do solo. 

3 Deve-se pedir as análises com a devida antecedência, para que seja possível elaborar um plano de fertilização em tempo útil. 

 

Procedimento de colheita de amostras de solo 

1 

Se o terreno não for uniforme deverá dividir-se o mesmo em parcelas homogéneas 
relativamente ao tipo de solo, declive, exposição, variedade, etc. 

 

Deverá dividir-se o terreno consoante o que está representado na figura. 

Em cada uma das parcelas deve percorrer-se em ziguezague e recolher em pelo menos 15 
pontos diferentes pequenas amostras. 

2 
Em cada ponto do terreno retirar com o pé 
detritos e restos de cultura. 

 

5 
Misturar bem a amostra de solo recolhida, 
retirando as partículas de dimensões 
maiores que amêndoas. 

 

3 
Utilizar uma ferramenta de inox e recolher 
amostras de tamanho igual até à 
profundidade de 30 cm. 

 

6 
Desta terra retirar uma parte representativa 
do terreno (cerca de 500g), colocando-a 
num saco. 

 

4 
Com o auxílio de uma espátula remover a 
amostra de solo para um balde. 

 

7 

Identificar a amostra colocando o nome do 
requerente, propriedade, parcela, cultura e 
data de colheita. Evitar o contacto da 
etiqueta com a amostra. Preencher a ficha 
informativa e enviar a amostra para o 
laboratório. 
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