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OBJETIVO 

Em um sistema agroecológico, cada parte é interconectada a todo o resto através de uma 

rede de relações. A estrutura dessa rede de relacionamentos é a manifestação dos 

processos subjacentes pelos quais essas partes individuais interagem e influenciam umas às 

outras. Esse sistema sempre visará atingir e manter um estado dinâmico de equilíbrio e 

sustentabilidade. As práticas agrícolas tem um impacto no meio ambiente agroecológico 

nos quais são aplicadas e precisam ser avaliadas de forma específicas ao contexto ou 

local. As avaliações corretas são a base para uma boa tomada de decisão e identificação 

das intervenções apropriadas, e em tempo adequado. Esse conhecimento é necessário 

para entender esses processos subjacentes e, também, uma observação cuidadosa é 

necessária para perceber sintomas visíveis e mudanças e como elas são expressas.  

  

O objetivo direto do capítulo de solo da Norma (e dessa orientação) é fornece um pouco 

desse conhecimento necessário e, portanto, permitir que os produtores entendam as 

principais características, o potencial e limitações dos solos e fisiografia1 da terra onde as 

quadras de produção da fazenda estão localizadas. Os treinadores/técnicos do Sistema de 

Gestão Interno (SGI) ou gerentes da fazenda devem assumir as responsabilidades por isso. 

 

Esperamos empoderar os produtores/grupos de produtores em tomar decisões equilibradas 

e escolhas adequadas de cultivos e outros aspectos de uso da terra que possam influenciar 

a produtividade sustentável (especialmente em condições de mudanças climáticas). 

ESCOPO  

Essa orientação foca na seção 4.4 da Norma, em particular com relação às diferentes 

opções para análise de solo e sua importância na tomada de decisão, bem como a 

maioria dos processos que afetam a fertilidade do solo e o manejo da fertilidade do solo. 

Essa orientação inclui a Matriz de Solo (referida no documento da Norma em 4.4.2). A Matriz 

de Solo guia os leitores através de uma série de situações aplicáveis que ajudam a definir as 

características/condições importantes e oferecer soluções possíveis de  manejo do solo 

para as ameaças e problemas identificados conforme categorizados no requisito 4.4.1. 

 

Nos requisitos 6.4.5 e 6.4.6 da norma mais conteúdo é coberto sobre a erosão e o uso de 

fogo. Como isso se relaciona com a conservação do solo, a orientação também endereça 

esses assuntos. 

 

PÚBLICO ALVO 

Essa orientação visa servir a gerência de fazendas grandes, gerências de grupos produtores 

e pessoal técnico que estão preparando organizações de agricultores (ou donos de 

plantações) para certificação, os auxiliando a entender a importância dos requisitos da 

norma e como eles podem mais bem alcançados em suas circunstâncias. O documento 

também fornece orientações para auditores sobre verificação de conformidade com o 

requisito, para estarem  mais capacitados a avaliar uma situação encontrada no campo, 

bem como avaliar o quão adequadas são as práticas de manejo aplicadas pelos 

produtores em um dado meio ambiente agroecológico. A avaliação e a preparação do 

Plano de Manejo de Solo não é um requisito compulsório para todos as fazendas pequenas. 

Não obstante, se pequenos produtores optem pela certificação individual, uma avaliação 

do solo e um Plano de Manejo de Solo é recomendado.  

 
 

                                                      
1 O campo da geografia que estuda os padrões e processos físicos da Terra. Neste contexto, as mudanças nas 

condições climáticas também devem ser levadas em consideração (preparo às mudanças climáticas).  
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1. ORIENTAÇÃO  

REQUISITO 4.4.1 

 

Requisitos Básicos  

Aplicável a: Fazendas grandes parte de um grupo, gerência do grupo, Detentores de 

Certificado individuais.  

 

Requisito 4.4.1 A gerência realiza uma avaliação do solo por meio de uma amostra 

representativa das áreas, e a atualiza ao menos uma vez a cada três anos. A avaliação 

do solo inclui, se relevante: 

• Áreas com propensão à erosão e declividade; 

• Estrutura do solo; 

• Profundidade e horizontes do solo;  

• Densificação das áreas de compactação; 

• Umidade do solo e nível de água no solo;  

• Condições de drenagem; 

• Identificação de áreas com sintomas visuais de deficiência nutricional. 

 

 

Nota: 

• A avaliação do solo também considera os riscos de deterioração do solo 

identificados na análise de risco de mudanças climáticas. 

• A análise de nutrientes de solo está relacionada com as necessidades específicas do 

cultivo e está coberta no requisito 4.4.4.  

 

Objetivos do requisito 
Essa avaliação se refere ao entendimento básico de quais são as características 

importantes dos solos em um contexto de paisagem. A ideia NÃO é forçar os 

produtores/grupos a implementarem análises de alta tecnologia para as quais instrumentos 

caros, testes de laboratório caros e/ou fertilizantes não disponíveis e aditivos de solo que são 

necessários, mas permitir que os produtores façam as melhores escolhas dados os meios 

Disponíveis, Viáveis e Acessíveis, em suas situações específicas e o que os produtores podem 

fazer para adaptar às limitações de solo e climáticas atuais e do futuro. Eventualmente isso 

empoderará agricultores a implementarem medidas de planejamento de agricultura 

sustentável (com efeitos de curto e longo prazo).  

 

Para a primeira auditoria é importante que um rascunho da avaliação esteja disponível. 

Auditores e a gerência (do SGI) concordam em um plano para posterior melhoria. 

 

Características básicas dos solos a serem avaliadas. 

Definição:  
O solo é a camada superior da superfície da Terra, e consiste, predominantemente, de 

material sólido. Esse material sólido (ou fase sólida) foi formado através da aclimatação, 

lixiviação, erosão, sedimentação, atividade biológica e microbiológica e algumas vezes 

pelos métodos de cultivo. Os solos contém uma fase não sólida: os poros que permitem 

aeração e armazenamento de água. Água e ar são intercambiáveis.  

A profundidade do solo é determinada pela presença da atividade biológica, geralmente 

a uma profundidade onde as raízes das plantas chegam (normalmente até ~1,5m). Os solos 

são dinâmicos: lixiviação constante, movimento da capilaridade da água e atividade 

biológica tornam os solos sujeitos a alterações contínuas. 
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Quais características são importantes na análise do solo? 
1) Os solos são um resultado de um longo processo de formação, que com frequência 

resulta em camadas de solo (horizontes) com características particulares em cada 

camada. A intervenção na composição física e química dessas camadas pode ter 

efeitos positivos e/ou negativos. As mudanças na disponibilidade de água (seca e/ou 

saturação de água/enchentes em longo prazo, irrigação) também podem mudar 

composição do solo/uso da terra. 

2) As principais funções dos solos para um cultivo são: 

• Apoiar. 

• Fornecimento de ar para as raízes (oxigênio, nitrogênio). 

• Água, hidrologia: falta, excesso, influência nos lençóis freáticos e suas flutuações. 

• Armazenamento de nutrientes (capacidade de troca catiônica). 

• Habitat para microrganismos simbióticos que contribuam ao acesso de nutrientes e 

água para as plantas (simbiose fixadora de nitrogênio, Micorriza, etc.). 

É importante que os produtores entendam em quais horizontes essas características podem 

ser encontradas e, posteriormente, quais horizontes são/podem ser limitantes para a 

agricultura (isto é, devido às mudanças climáticas ou erosão) e o porquê. 

 

Os solos podem ser: 

Solos bons ou ruins (no que se refere à estrutura/arquitetura do solo, os materiais os quais o 

solo consiste, e na forma em que esses materiais ‘de construção’ estão organizados): 

A textura e estrutura intrínseca desempenham uma função importante:  

 Textura: diferentes partículas de minerais/rochas que compõem o solo (argila, limo e 

areia). 

 Estrutura: a forma que as partículas do solo estão organizados, cuja textura, matéria 

orgânica, pH e hidrologia relacionada desempenham uma função importante. 

Também, a presença de raízes de vegetação (profundidade e funções das raízes) 

influencia a estrutura e profundidade efetiva do solo (raízes profundas contribuem 

para a estrutura). 

Da mesma forma, matéria orgânica e sua contínua proteção, é importante. O 

conteúdo de matéria orgânica e o conteúdo de argila fornecem capacidade de 

armazenagem de nutrientes. Isso é indicado como Capacidade de Troca Catiônica 

(CTC)2. Adicionalmente, a diversidade microbiológica é um indicador importante de 

boa estrutura.  

E os solos também podem ser ricos ou pobres: Isso se refere aos aspectos 

químicos; e ao conteúdo de ferti l idade/nutrientes do solo.  

 

No Apêndice 1 (requisitos 4.4.1 e 4.4.2 para avaliação do solo e plano de 

manejo de solo: Matriz de Solo), exemplos são dados sobre como avaliar as 

característ icas químicas de um solo com relação a sua estrutura, capacidade 

de armazenamento e característ icas de liberação de nutrientes3.   

 

 

3) Características fisiográficas básicas: 

• Topografia/erosão  

• Condições de drenagem (superficial e interna), retenção de água, clima e suas 

alterações. 

                                                      
2 A capacidade do solo de armazenar e liberar nutrientes disponíveis para a nutrição das plantas. Isso geralmente 

ocorre nas partículas de argila e de matéria orgânica. 
3 A presença de reservas de nutrientes, tai s como a ferti l idade, será aval iada no requisi to 4.4.4.  
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• Tipos de vegetação (original e atual).  

• A altitude em relação ao clima e a velocidade de decomposição da matéria orgânica.  

• Clima (e suas alterações) com suas influências na vegetação natural, processos de 

formação de solo e perturbações na produção agrícola.  

Na Matriz de Solo, a importância de muitos desses aspectos para a agricultura é explicada 

em uma forma integrada, com exemplos de alguns tipos de solo típicos (grupos de solo). 

Como explicado, a avaliação é parte de um processo de aprendizagem e 

empoderamento de produtores, os auxiliando a ter melhores ideias sobre como sua 

produtividade pode ser manejada de maneira sustentável através do manejo do solo, água 

e da paisagem. 

 

A Matriz de Solo é uma ferramenta para definir passo a passo quais características se 

aplicam aos solos de uma fazenda ou grupo de fazendas. 

 

REQUISITO 4.4.2 

Requisitos Básicos  

Aplicável a: Fazendas grandes parte de um grupo, gerência do grupo, Detentores de 

Certificado individuais.  

 

Requisito 4.4.2. Com base na avaliação do solo, a gerência identifica medidas de gestão 

do solo e as inclui no Plano de Gestão para fomentar matéria orgânica, aumentar 

reciclagem de nutrientes na fazenda e otimizar a umidade do solo.  

  

 

Com base na avaliação do solo, o produtor identifica medidas de gestão do solo e as inclui 

no Plano de Gestão para fomentar o acúmulo de matéria orgânica, prevenir erosões, 

aumentar reciclagem de nutrientes na fazenda e para otimizar a umidade do solo.  

Riscos/ameaças de mudanças climáticas identificadas e a fisiografia também serão 

endereçadas nesse planto. 

 

Objetivos do requisito: 
Garantir que os treinadores do SGI liderem um processo de encorajamento aos produtores 

para implementar um planejamento agrícola que leve em consideração as limitações da 

paisagem/uso da terra e as mudanças das condições climáticas e que trabalhem em 

direção ao manejo dos solos para a produção sustentável em longo prazo. 

 

Pontos de atenção: 
Avaliação da presença de matéria orgânica nas camadas ‘aráveis’ do solo. Verificação da 

presença e diversidade dos microrganismos (minhocas, tatus de jardim, centopeias etc.) e 

Micorrizas nas raízes e bactérias (gânglios fixadores de nitrogênio de Rhizobium nas raízes), e 

a profundidade nas quais são encontrados. 

 

Essa camada superior do solo requer maior atenção no planejamento do uso da terra. 

Dependendo das condições fisiográficas dessa camada, uma combinação específica de 

cultivos pode ser necessária, bem como as medidas adicionais para garantir o uso 

sustentável e a produtividade. Se longas secas ou excesso de precipitação acontecem 

com frequência, quais medidas podem ser tomadas para evitar um meio ambiente 

desfavorável para os cultivos escolhidos? Em outras palavras, a manutenção dessa camada 

superior é a prioridade em todos planos agrícolas e de uso de terra.  

 

A Matriz de Solo fornece ideias e ferramentas para determinar qual combinação de 

características, fatores fisiográficos e mudanças climáticas demandam técnicas de uso do 
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solo agrícola ou suas combinações: agricultura climaticamente inteligente e planejamento 

de paisagem! 

 

Com as orientações da Matriz de Solo, será possível que todos os produtores elaborem 

planos básicos de melhoria para suas fazendas, considerando a paisagem nos arredores. A 

matriz fornece orientação concreta para os cultivos mais importantes para a Rainforest 

Alliance, mas a metodologia pode ser usada para mais cultivos. 

 

REQUISITO 4.4.3 

Requisitos Básicos  

Aplicável a: Fazendas grandes parte de um grupo, gerência do grupo, Detentores de 

Certificado individuais.  

 

Requisito 4.4.3. A gerência realiza regularmente análises de solo e/ou análises foliares 

(visuais), incluindo macronutrientes e matéria orgânica, para uma amostra representativa 

das áreas. Para cultivos perenes isso é realizado ao menos uma vez a cada 3 anos e para 

cultivos anuais ao menos uma vez por ano. 

 

 

A gerência realiza regularmente análises de solo e/ou análises foliares (visuais), incluindo 

macronutrientes e matéria orgânica. Para cultivos perenes isso é realizado ao menos uma 

vez a cada 3 anos e para cultivos anuais ao menos uma vez a cada ano. 

 

Para grupos, isso é realizado em uma amostra representativa de áreas. 

 

Objetivos do requisito:   
Permitir que produtores tenham o conhecimento sobre como manter a fertilidade em um 

nível favorável4 para uma boa e sustentável produtividade do cultivo.  

 

Restauração natural dos nutrientes: 
Uma das principais razões para os produtores expandirem sua área de produção ou 

moverem-se para novas áreas é a redução da fertilidade do solo. Através de frequentes 

más práticas de agricultura como a queima, uso de herbicidas, falta de prevenção de 

erosão, ausência de períodos de descanso de solo etc., e pela extração de nutrientes 

através dos produtos colhidos, a reserva de nutrientes armazenados é constantemente 

reduzida. Da mesma forma, o conteúdo de matéria orgânica é reduzido. A redução da 

produtividade é a consequência.  

 

Processos naturais que restauram a fertilidade existem. Estes incluem:  

• Fixação de nitrogênio através de atividades biológicas.  

• Transporte de poeira por vento, animais ou água da chuva.  

• Liberação de nutrientes através da aclimatação de material matricial no 

componente sólido do solo (feldspato), etc. 

• Sedimentação ao longo de rios. 

 

Em sistemas de cultivo misto e/ou sistemas agroflorestais onde muito da fertilidade está 

armazenada em biomassa viva, a capacidade de resiliência do sistema é geralmente 

maior que nos sistemas de monocultivo; essa é uma das razões que tornam os sistemas 

agroflorestais com baixo uso de insumos externos  mais sustentáveis que os sistemas de 

monocultivo. Em todos os casos, a degradação do conteúdo de matéria orgânica do solo 

                                                      
4 O impacto da fertilização na produtividade tem um mínimo e um máximo. Entre o mínimo e o máximo existe um 

efeito “ideal”. Isso é, onde um quilo de fertilizante resulta no máximo aumento de produtividade. Isso é considerado 

“favorável”. Quando mais fertilizante é aplicado, o efeito na produtividade é menor. Eventualmente, o excesso de 

fertilizante será lavado e poluirá o meio ambiente.   
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será prevenida através da cobertura do solo com plantas ou material vegetal morto 

(cobertura morta, composto). 

 

A restauração natural do solo pode garantir níveis mínimos de produtividade, mas para 

assegurar que os produtores não tenham que expandir suas áreas de cultivos (aos custos de 

reservas naturais/ecológicas) para atingir níveis razoáveis e sustentáveis de renda, insumos 

externos para fertilidade do solo são frequentemente necessários, além do bom manejo do 

cultivo. 

 

Relação com as características do solo.  
Como aprendemos, a capacidade de armazenagem não é apenas uma questão de 

presença de nutrientes em si: a estrutura do solo também é importante para a 

armazenagem de nutrientes. É importante que os nutrientes sejam liberados lentamente 

para o desenvolvimento do cultivo, ao invés de serem lavados do solo (lixiviação) por 

chuvas pesadas. Essa é a Capacidade de Troca Catiônica (CTC). Sem uma boa CTC a 

maior parte dos fertilizantes será perdido e, eventualmente, os químicos poluirão a água de 

superfície (eutrofização).  

 

Análise de fertilidade do solo: 
Por que, quando, como? Para saber quanto de fertilizante pode ser aplicado para manter 

os níveis de produtividade de forma adequada, a análise química do solo deve ser feita 

com frequência. Idealmente, essa análise de solo deve ser feita em um laboratório e inclui 

as necessidades de micronutrientes. Entretanto, em muitos casos, essas instalações não são 

acessíveis com facilidade, ou financeiramente viáveis.  

 

A análise química do solo é uma atividade relativamente cara. Entretanto, em quase todos 

os casos, ela vale o investimento, tanto em termos econômicos (aplicações otimizadas para 

a produtividade desejada) quanto em termos de conservação de natureza (evitando a 

aplicação excessiva de fertilizantes). 

 

No caso de cultivos anuais, muitos cultivos são geralmente produzidos em um ano. 

Geralmente, isso diz respeito a cultivos que extraem grandes quantidades de nutrientes do 

solo. Enquanto isso, a preparação do solo implica em sua exposição às chuvas e sol forte, 

mesmo que temporariamente. Isso fortemente impacta a fertilidade do solo: em primeiro 

lugar, afetando a disponibilidade química dos nutrientes; mas também, em longo prazo, os 

aspectos estruturais. Por essas razões, a verificação frequente (análise de fertilidade do solo) 

e o planejamento de ações para restaurar a fertilidade (incluindo a aplicação de matéria 

orgânica) são necessárias. 

 

Para cultivos perenes, a extração de nutrientes é mais constante e pode ser estimada com 

maior facilidade. Nesse caso, a análise de solo pode ser limitada a uma vez a cada três 

anos (embora uma vez por ano seja o ideal). Como explicado anteriormente, sistemas 

agroflorestais e o uso de cultivos de cobertura são benéficos, pois eles armazenam 

nutrientes em uma área de biomassa viva, liberando-os lentamente ao sistema de cultivo. 

Nos trópicos úmidos, particularmente, a agrofloresta é um bom método para manter a 

estabilidade tanto da matéria orgânica quanto da fertilidade. Práticas como cobertura 

morta também são benéficas. 

 

A análise em si pode consistir em uma combinação de ações. Para manter a análise de 

fertilidade financeiramente viável, diversos métodos são descritos. Nem todos são ideais, 

mas ao menos eles permitem um nível de entrada em áreas remotas! A disponibilidade de 

“ferramentas”, laboratórios etc. e a acessibilidade e viabilidade econômica desses serviços 

às organizações de produtores desempenham um papel importante em determinar quais 

técnicas podem ser mais bem utilizadas para a análise de solo.  
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1) Uma das análises mais simples é a observação do comportamento do cultivo. 

Descoloração ou necrose das folhas do cultivo são métodos efetivos para 

determinar diversas deficiências. Muitas outras anormalidades de crescimento e 

desenvolvimento podem facilmente ser observadas e são, frequentemente, 

causadas por deficiências nutricionais. Panfletos com fotografias de características 

de deficiências em cultivos específicos estão disponíveis em muitos cultivos e em 

muitos países. Para os cultivos principais de café, chá e cacau, as características de 

deficiência são dadas nas Recomendações para Café, Chá e Cacau. 
2) Da mesma forma, observações das ervas daninhas podem fornecer indicações da 

situação da fertilidade do solo, por exemplo, predominância de deficiências 

persistentes (ervas daninhas ou fenos são indicadores de nutrientes) e, portanto, da 

necessidade de realizar análises.  

3) Essas observações não fornecem informações sobre as necessidades quantitativas 

de nutrientes, mas podem ser muito úteis como um indicador de quais nutrientes são 

necessários.  

4) Com as observações de campo, também é importante determinar se a deficiência 

nutricional é causada por condições específicas do solo, por exemplo, retenção de 

água, textura do solo (arenosa) camadas impermeáveis (rochas, durapã), despejo 

de químicos ou seca excessiva. Portanto, é importante que os produtores e 

treinadores do SGI tenham um bom entendimento da fisiografia das áreas de 

produção, por exemplo, no caso de alagamento, a fertilização não faz sentido se 

nada for feito para melhorar a drenagem ou a disponibilidade de oxigênio nas 

raízes.  

5) Em muitos países, kits de ferramentas (caixas com alguns materiais básicos para 

testes químicos) estão disponíveis e podem ser levados a campo para testes de 

matéria orgânica, pH, potássio, cálcio, magnésio, etc. Para pequenos e médios 

produtores individuais isso é muito caro, mas as organizações de SGI devem ser 

capazes de viabilizar esses kits e usá-los em uma amostra como um serviço prestado 

aos membros do grupo. 
6) Ferramentas estão disponíveis em vários recursos online, por exemplo Sonkir Soil MS02 

Teste 3 em 1 para umidade/luz/pH do solo; Covery Medidor 3 em 1 para umidade, 

luz e acidez de pH do solo, ou Gain Express Medidor de pH e umidade do solo. 

Custo:  €10 por unidade. 

Um vídeo com instruções para o uso dessas ferramentas pode ser visto aqui:  

https://youtu.be/yq_9GvZDLr8 

7) O escâner de solo da AgroCares: um escâner recentemente desenvolvido que pode 

ser usado para análise de solo profissional, incluindo recomendações para 

aplicações de fertilizantes para atingir o nível de produtividade desejado (para os 

cultivos principais). Esse escâner analisa o solo com base em pulsos de luzes com 

cores. Ele se conecta via internet com uma base de dados onde os dados coletados 

são comparados à um grande número de testes feitos em outros lugares. Os testes 

consistem em analisar o segmento sólido do solo (minerais e matéria orgânica), o 

qual é uma mistura de solos superficiais retirados em diversos locais do talhão com 

características de solo/fisiográficas similares. Com base na informação sobre 

fertilizantes disponíveis no país (de uma base de dados na internet) as 

recomendações são automaticamente elaboradas para cada país.  

8) Esse escâner ainda está em fase de testes e provavelmente estará disponível em 

vários países ao longo de 2020. Veja 

https://www.agrocares.com/en/products/scanner 

Custo: Custo de investimento em equipamentos ( €3000), custo de manutenção: 

licença anual ( €1500). 

Esse escâner é muito caro para a maioria das organizações de produtores 

viabilizarem, mas a RA avaliará a possibilidade de disponibilizá-los para locação em 

alguns países. Nesse caso, os custos da análise podem ser provavelmente reduzidos 

para US$5-$10 por talhão. A recomendação é de realizar a análise em uma amostra 

por SGI (por exemplo, usando o método da raiz quadrada), assegurando que 

https://amzn.to/2ysjNQS
https://amzn.to/2S73u3V
https://amzn.to/2CXzFhQ
https://www.agrocares.com/en/products/scanner


 

SA-G-SD-12-V1-PT 11 

diferentes situações de solo/fisiográficas estejam cobertas. Os locais das análises 

podem ser alternados com novas rodadas de testes.  

9) Análise de solo de laboratório:  

Esse é o método mais confiável para a análise de solo. Ele requer o mesmo método 

de preparação das amostras que o escâner de solo, mas a amostra é enviada para 

um laboratório. Informação quanto a disponibilidade dos micronutrientes podem ser 

obtidas dessa forma. Isso é uma informação importante para o desenvolvimento de 

específicas partes do cultivo, por exemplo, desenvolvimento radicular, hormônios 

para floração, ferro para as folhas (de chá), disposição dos frutos, etc. Na maioria 

dos países, o ministério da agricultura, através de uma universidade ou instituto de 

pesquisa, oferece serviços de análise de solo a um custo relativamente baixo. A 

maioria dos países atualmente também tem um prestador de serviço de análises de 

solo. Amostras de solo também podem ser enviadas para países vizinhos, África do 

Sul, Europa, ou os EUA para análise. Para regiões remotas, essa metodologia de 

análise infelizmente ainda não está disponível.    

10) Similar à amostragem de solo, uma amostra de folhas pode ser levada do campo e 

analisada em um laboratório. Isso indica diretamente quais elementos estão 

deficientes no cultivo, com base nos quais as informações de recomendação para 

fertilização podem ser fornecidas. Este é o método de análise de fertilidade mais 

sofisticado e caro, que pode ser aplicável para cultivos de vegetais e na produção 

de flores em estufas, onde o substrato de solo é fortemente controlado e a 

disponibilidade de nutrientes pode ser finamente ajustada. 

Em todos os casos, mudanças inesperadas na disponibilidade de nutrientes não são 

necessariamente causadas somente pela retirada de nutrientes. As alterações nas 

condições de umidade podem causar erosão, lixiviação e, em algumas vezes, alterar o pH 

(saturação hídrica) e levar à toxicidade por Al+++ (ocupação do sistema de CTC) dos solos. 

Isso tudo afeta a disponibilidade de nutrientes, e, portanto, o desenvolvimento/saúde do 

cultivo. Se uma alteração repentina é observada durante a análise, o coordenador do SGI 

deve analisar o que pode ter causado essa alteração e adaptar o plano de manejo de 

solo. 

 

Para a maioria das fazendas certificadas Individualmente, a análise de solo é mais 

complicada. Portanto, a RA tenta promover o uso de ferramentas (kits) que podem ser 

levados ao campo e que sejam viáveis para muitos produtores/grupos de produtores. Por 

organização de SGI não há necessidade para realizar a análise de solo em todas as 

fazendas. Uma análise com base em amostra dos talhões mais típicos pode dar 

informações muito úteis para todo o grupo de produtores. 
 

REQUISITO 4.4.4 

Requisitos Básicos  

Aplicável a: Fazendas pequenas e grandes partes de um grupo, Detentores de 

Certificado individual.  

 

Requisito 4.4.4. Quando disponível, os produtores primeiro utilizam produtos derivados 

incluindo fertilizantes orgânicos produzidos na fazenda. Se mais nutrientes forem 

necessários, estes são complementados, onde possível, por outros fertilizantes orgânicos 

ou por fertilizantes inorgânicos. 

 

Para minimizar os riscos, esterco animal é compostado antes do seu uso como fertilizante. 

Os produtores armazenam esterco animal e composto a uma distância mínima de  25 

metros de qualquer corpo d’água. 
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Produtores, em primeiro lugar, utilizam fertilizantes orgânicos disponíveis na fazenda, e 

suplementam com fertilizantes inorgânicos se nutrientes ainda estiverem faltando. 

 

Os produtores não usam esgoto humano, lodo e água de esgoto para atividades de 

produção e/ou processamento. 

 

Os produtores armazenam esterco animal utilizado como fertilizante a, ao menos, 25 metros 

de distância de qualquer corpo d’água. Se necessário, é compostado de maneira 

apropriada para minimizar riscos. 

 

Objetivos do requisito:  
Promover tanto quanto possível a reciclagem de nutrientes e matéria orgânica, ao mesmo 

tempo em que se respeita as normas de higiene sanitária e se evita e eutrofização da água 

de superfície como resultado da acumulação de resíduos orgânicos/compostagem.  

Minimizar a necessidade de insumos externos. 

 

Esse requisito/boa prática visa encorajar os produtores a minimizar a necessidade de 

fertilizantes sintéticos5, para garantir que eles sejam utilizados apenas como um 

complemento quando for necessário para manutenção da produtividade e nenhuma 

opção de fertilizante orgânico viável estiver disponível.  

 

REQUISITO 4.4.5 

Melhoria Mandatória (L1) 

Aplicável a: Fazendas pequenas e grandes partes de um grupo, Detentores de 

Certificado individual.  

 
 O solo da área de produção não é deixado exposto, ele é protegido por medidas como 

cultivos de cobertura, resíduos do cultivo ou cobertura morta. 

 

 

Objetivos do requisito: 
Os produtores tomam medidas concretas para melhorar a reciclagem de nutrientes e para 

melhorar os benefícios dos processos naturais que contribuam com a fertilidade e a 

manutenção da estrutura do solo, ao mesmo tempo em que se protege o solo contra o 

calor e a erosão.  
 

REQUISITO 4.4.6 

Melhoria Mandatória (L1) 

Aplicável a: Fazendas pequenas e grandes partes de um grupo, Detentores de 

Certificado individual.  

 

Fertilizantes são aplicados de tal forma em que os nutrientes estejam disponíveis quando e 

onde os cultivos necessitarem, e que a contaminação do meio ambiente seja 

minimizada. 

 

 

                                                      
5 Fertilizantes sinteticamente produzidos são considerados todos os fertilizantes que foram obtidos através da 

produção industrial de compostos químicos, petróleo ou gás metano (minerado), mesmo se eles tiverem a mesma 

composição química de  produtos disponíveis em matéria orgânica natural.  
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Objetivos do requisito: 
Esse requisito adiciona ao Requisito 4.4.4 ao evitar a aplicação excessiva de fertilizantes e 

perdas desnecessárias que causem a poluição da água superficial(eutrofização) enquanto 

se atinge a maior eficiência/rendimento dos fertilizantes aplicados. 

 

Alguns nutrientes (fertilizantes) são extremamente úteis para estimulação do crescimento 

(formação de folhas e ramos), enquanto outros são especificamente necessários para a 

florada e/ou desenvolvimento dos frutos (sementes). Dependendo da parte a ser colhida 

da planta e do ciclo natural de crescimento do cultivo, uma programação de fertilização é 

feita, considerando as necessidades específicas de nutrientes durante o ciclo do cultivo. 

 

Para evitar a dissolução e volatização dos nutrientes (nitrogênio), o fertilizante tem que ser 

incorporado aos solos e não aplicado de forma superficial, assim os nutrientes podem ser 

agregados ao sistema de armazenamento de nutrientes e ser lentamente liberado para a 

alimentação das plantas. 

No caso da aplicação de fósforo em solos fixadores de fósforo, as aplicações devem ser 

preferencialmente feitas com fertilizantes orgânicos e/ou em diversas pequenas aplicações.  

Também, o controle de pH pode agregar à eficiência. 

 

REQUISITO 4.4.7 

Medidor Mandatório 

Aplicável a: Fazendas pequenas e grandes partes de um grupo, Detentores de 

Certificado individual.  

Produtores monitoram e otimizam o uso de fertilizantes inorgânicos.  

 

Indicador: 

- Volume de N, P e K por ha (kg/ha, anual ou por ciclo do cultivo). 

Em grupos de pequenas fazendas, o indicador pode ser monitorado para uma amostra 

representativa de fazendas. 

 

Objetivos do requisito: 
Permitir um melhor custo benefício através da produtividade melhorada, ao mesmo tempo 

em que se evita a eutrofização devido ao excesso de uso de fertilizantes. 

 

Quando a fertilidade de um nutriente em particular aumenta, a produtividade geralmente 

também aumenta, até um nível máximo. O melhor resultado será quando cada quilo de 

fertilizante resultar no aumento máximo de produtividade.  

Os nutrientes também interagem. A deficiência em um nutriente contra a superdosagem de 

outro nutriente pode levar a ganhos de produtividade abaixo do ideal. Quando fertilizantes 

combinados são aplicados, geralmente o resultado é melhor. É importante que os 

produtores mantenham registros dos níveis de aplicação dos fertilizantes e monitorem o 

efeito na produtividade. Quando o aumento da produtividade é reduzido, as dosagens de 

fertilizantes devem ser reduzidas. Mais fertilizante levará apenas a maiores custos por quilo 

de produção e a perda de nutrientes pela água superficial, causando efeitos negativos no 

meio ambiente (eutrofização).  
 

REQUISITO 6.4.5 

Requisito Básico: 

Aplicável a: Fazendas pequenas e grandes partes de um grupo, Detentores de 

Certificado individual.  

Erosão por água e vento é reduzida através de práticas como revegetação de áreas de 

declive e terraceamento.  
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Esclarecimento: 
Esse requisito foi incluído no capítulo ambiental devido a erosão por água e vento se aplicar 

a toda a fazenda e não apenas à área de cultivo agrícola. 

 

REQUISITO 6.4.6 

Requisito Básico: 

Aplicável a: Fazendas pequenas e grandes partes de um grupo, Detentores de 

Certificado individual.  

 

Fogo não é utilizado para preparação ou limpeza de campos, exceto quando 

especificamente justificado no plano de MIP. 

 

 

Esclarecimento: 
Esse requisito foi incluído no capítulo ambiental devido ao uso de fogo para preparar ou 

limpar o solo se aplica a toda a fazenda, e não apenas às atividades de produção 

agrícola. 

 

Objetivos do requisito:  
Para evitar danos desnecessário às quadras da fazenda e paisagem6. 

 

Qual é esse dano? 
O uso de fogo é uma forma de preparação que implica na queima de biomassa e na 

morte de matéria orgânica. Agricultores, algumas vezes, usam fogo na preparação da terra 

para limpar a terra e para ter benefícios de curto prazo pela mineralização dos nutrientes 

pelo fogo (da matéria orgânica). Isso está relacionado com uma considerável emissão de 

CO2 mas também -  e especificamente se os intervalos nos quais fogo é utilizado são curtos 

(menores que 10 anos) - com deterioração severa do componente de matéria orgânica do 

solo. Exceto pelas perdas de CH2O, o nitrogênio desaparece quase que totalmente, 

enquanto os nutrientes como potássio estarão temporariamente disponíveis em excesso, 

porém posteriormente serão lavados e estarão em deficiência também. Isso levará a uma 

atividade microbiológica bem menos diversa nos solos e a ocorrência de ervas daninhas 

persistentes (geralmente gramíneas que aparecem como monocultura natural). Finalmente, 

a dificuldade na eliminação das ervas daninhas/gramíneas persistentes com frequência 

força os produtores a usarem o fogo com mais frequência ou leva à tentação do uso de 

herbicidas. 

 

A queima repetida levará a perda de CTC (Capacidade de Troca Catiônica; a 

capacidade de armazenagem de nutrientes) dos solos, e, portanto, reduz a produtividade. 

Além disso, a queima também impacta negativamente na capacidade de retenção de 

água e, claro, causa efeitos na biodiversidade em geral.  

 

Finalmente, o uso de fogo contribui fortemente com a suscetibilidade à erosão de 

superfícies e com a lixiviação de nutrientes do solo. As mudanças climáticas agravarão isso 

ainda mais, seja na forma de seca e/ou através da erosão devido às chuvas fortes. 

Para o controle de ervas daninhas e proteção do solo, boas alternativas existem em relação 

a prática do uso do fogo; roçada seletiva, uso de cultivos de cobertura (leguminosas) e 

onde o cultivo permitir, sistemas agroflorestais.  

                                                      
6 Em alguns casos, a queima de restos vegetativos dos cultivos infectados é necessário. Essa é uma medida de 

proteção/fitossanitária do cultivo, que é permitida e pode ser incluída no plano de gestão de MIP. Isso é diferente 

de usar fogo para a preparação do solo, endereçada neste requisito.  

 



 

SA-G-SD-12-V1-PT 15 

2. MATRIZ DE SOLO PARA A ANÁLISE DE SOLO E PLANO DE 

GESTÃO 

Esse apêndice foca no Requisito 4.4.1 da Norma de Agricultura Sustentável Rainforest 

Alliance e oferece recomendações para o requisito 4.2.4  - a preparação de um plano de 

manejo de solo (e água).  

 

FATORES BÁSICOS A SEREM CONSIDERADOS NA ANÁLISE DE SOLO 

A avaliação do solo inclui: 

 

(a) Estrutura (e textura) do solo. 

(b) Profundidade e horizontes do solo.  

(c) Densificação de áreas compactadas.  

(d) Identificação de áreas propensas a erosão e declives. 

(e) Umidade do solo e nível de água no solo.  

(f) Identificação de áreas com sintomas visuais de deficiência nutricional. 

 

Em primeiro lugar, para um entendimento básico da determinação das características do 

solo para avaliação, vamos explicar os tópicos básicos de textura e estrutura do solo e os 

fatores que (potencialmente) influenciam a disponibilidade de nutrientes. Para todos os 

outros pontos de atenção relacionadas à análise de solo, forneceremos um guia passo a 

passo usando exemplos concretos de solos que, com frequência, encontramos em áreas 

agrícolas. Finalmente, forneceremos alguns exemplos concretos para intervenções de 

manejo de solo direcionadas à melhoria das condições de produção dos cultivos.  

 

Esse apêndice não inclui métodos de análise de fertilização (Requisito 4.4.4), que é 

explicado no Documento de Orientação geral para a interpretação dos requisitos de solo.    

 

a) Estrutura e textura do solo 
A textura e estrutura de um solo influenciam na taxa de infiltração e, portanto, na 

capacidade de drenagem e no risco de enxurradas e erosão. A textura do solo se refere à 

mistura e proporções relativas dos diferentes componentes (areia, silte e argila). Um solo 

com alto teor de areia é relativamente poroso e permite uma rápida infiltração de água da 

chuva, enquanto um solo argiloso é mais propenso à compactação e enxurradas. A textura 

mais solta de um solo arenoso, no entanto, torna-o mais propenso às erosões por vento do 

que um solo argiloso. Se a infiltração de água em um solo arenoso é impedida por um 

lençol freático alto ou por uma camada mais funda de subsolo impermeável (argila ou 

rocha), o risco de enxurradas e erosões é alto devido a sua textura mais solta.  

 

b) Textura do solo 
 

Solo arenoso: 

Solos arenosos são feitos de uma grande porcentagem de areia. Areia é basicamente 

rocha que foi triturada em partículas minúsculas pelo clima e pelo movimento da terra. 

Dependendo do tamanho da partícula de areia, esses solos podem ser grossos ou finos, mas 

eles serão pedregosos.  Eles podem ser facilmente areados. Areia não é capaz de reter 

água nem armazenar nutrientes. Solos arenosos são, portanto, facilmente drenáveis, são 

solos soltos de baixa fertilidade. Solos arenosos não permanecem unidos se pressionados 

como uma bola. Geralmente tem coloração mais clara, indo do branco, amarelo, laranja, 

até o cinza escuro. Solos em áreas áridas são, frequentemente, solos arenosos.  
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Recomendações: 
Para melhorar a estrutura de um solo arenoso, grandes quantidades de composto ou 

esterco animal precisam ser aplicados. 

 

Solo argiloso: 

Solos argilosos são feitos de uma grande porcentagem de minerais de argilosa muito finos. A 

argila se compacta com facilidade, formando grandes pedaços. Solos argilosos são mais 

pesados e difíceis de arar. A água não consegue penetrar com facilidade em solos 

argilosos e alagamentos e enxurradas são um problema comum. No entanto, solos argilosos 

tem uma boa capacidade de retenção de nutrientes e são solos naturalmente ricos e 

férteis. A cor dos solos argilosos varia de cinza claro até cinza escuro, e de amarelo até 

vermelho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recomendações: 
Solos argilosos compactados podem ser melhorados através da adoção de matéria 

orgânica ou calagem, ambos os quais melhoram a estrutura do solo. 

 

Solos francos: 

Solos contendo uma quantidade balanceada de areia, silte e argila (e matéria orgânica) 

tem uma textura franca. Essa textura é escura e com caroços. Suas partículas são bem 

agregadas e fornecem estrutura, onde a matéria orgânica desempenha uma função 

importante. A água pode penetrar com facilidade nos espaços entre as partículas 

(drenagem). Ele também tem uma boa capacidade de retenção de água nos espaços 

dentro dos agregados. A superfície dura do solo reduz a ferocidade e velocidade do vento 

Figura 2. Solo argiloso compactado. 

A chuva não consegue penetrar em um solo 

argiloso compactado. As enxurradas 

carregam partículas do solo (erosão). 

Figura 1. Solo arenoso livre de drenagem. 
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e da água, logo reduzindo a erosão. O conteúdo de matéria orgânica fornece às partículas 

de solo franco uma carga de superfície elétrica negativa, permitindo a análise dos 

nutrientes que podem ser facilmente trocada com as raízes da planta. Solos francos são os 

solos mais favoráveis para a agricultura já que são férteis, fácies de arar e fornecem 

suficiente biota para o solo para manter as plantas saudáveis.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Água percolando nos espaços entre os 

agregados do solo e sendo retida nos 

espaços de ar entre os agregados. Figura 3. Solo franco escuro. 

Passo 3:  

Gire o cilindro para  

formar um anel. A 

superfície racha? 

Solo FRANCO  

Mistura de areia, 

silte, matéria 

orgânica e 

argila.  

(Baixa % de 

argila). 

Passo 1:  

O solo pode ser moldado em 

uma bola? 

 

Solo ARENOSO  

(Mais de 70% de 

areia). 

 

Passo 2:  

A bola pode ser enrolada como 

um cilindro? 

 

Solo FRANCO  

Mistura de areia, silte, 

matéria orgânica e 

argila.  

(Alta % de argila). 

Solo ARGILOSO  

(Mais que 40% de 

argila). 

Figura 4. Método de teste simples para determinar o tipo de textura do solo. 
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C) Estrutura do solo: 
O termo “estrutura do solo” se refere ao arranjo e composição das partículas de solo no 

solo. As partículas de matéria orgânica e de cálcio ajudam a vincular os diferentes 

componentes do solo de forma conjunta em uma unidade estrutural maior chamada 

‘agregados’. Um solo bem estruturado é caracterizado por espaços preenchidos por ar 

entre e dentro dos agregados. Esses espaços permitem uma alta taxa de infiltração de 

água, o que significa uma boa drenagem interna. Ao mesmo tempo, eles permitem a 

aeração do solo e o fornecimento de oxigênio, cujas raízes precisam para absorver os 

nutrientes. 

  

A estrutura do solo se deteriora quando um solo tem baixo conteúdo de matéria orgânica e 

de cálcio, ou quando pressão é aplicada em um solo molhado/macio por maquinário 

pesado, tração animal, aragem etc. Um solo com estrutura pobre tem um alto risco de 

compactação e de gerar enxurradas de água devido a taxa de infiltração reduzida.  

 

Ao estar saturado com água por um longo tempo - em particular solos argilosos e solos com 

um alto conteúdo de matéria orgânica - nenhum oxigênio está disponível no solo. Isso deixa 

os solos ácidos (com baixo pH). Quando o oxigênio fica escasso, ferro oxidado (Fe+++) é 

modificado em um estado reduzido (Fe++) e diversos íons de alumínio (Al+++) são liberados. 

Além disso, a matéria orgânica pode produzir H2S (cheiro de ovo podre). Todos estes 

elementos estão, geralmente, disponíveis em solos argilosos e na matéria orgânica.  

Essas circunstâncias atrapalham uma boa estrutura granular, bloqueiam poros, impedem o 

movimento de nutrientes e/ou impedem que as raízes atinjam esses nutrientes. O Al+++ 

ocupa o sistema de armazenagem dos nutrientes do solo, impedindo que os nutrientes se 

unam a isso. O Al+++ é tóxico à maioria das raízes de plantas. 

No caso de estruturas deterioradas, geralmente falamos de solos com estrutura ruim (ou 

solos ruins). 

 

Nutrientes para o cultivo 
Onde consideramos as características boas e ruins na estrutura do solo, também 

distinguimos solos pobres e riscos.  

   

Rico e pobre versus bom e ruim são muito relacionados com as características, mas não são 

a mesma coisa. Rico ou pobre se refere a presença de reservas químicas úteis no solo para 

o cultivo disponível, por exemplo o conteúdo de fertilidade/nutricional do solo, que é muito 

importante para a produtividade na agricultura. Onde existe pouca capacidade de 

armazenagem de nutrientes (em solos com uma estrutura ruim), a armazenagem de 

nutrientes será consequentemente baixa. Mas mesmo onde exista uma boa estrutura, isso 

não garante que a capacidade de armazenagem seja totalmente usada para a fixação 

de nutrientes. Os nutrientes também devem estar presentes no solo. Esse tema é parte do 

Requisito 4.4.4 Análise do solo, que é explicado no Documento de Orientação geral para a 

interpretação de solos. 

  



 

SA-G-SD-12-V1-PT 19 

PASSOS NA ANÁLISE DE SOLO 

Passo 1: Avaliação do conteúdo de matéria orgânica 
Como explicado acima, o conteúdo nutricional de um solo depende amplamente do tipo 

de solo (os minerais que são encontrados no solo) bem como no conteúdo de matéria 

orgânica (nas camadas superiores) do solo. A matéria orgânica do solo (MOS) é a 

quantidade de biomassa reciclada, pela qual os nutrientes são retornados ao solo. 

 

A maioria da matéria orgânica é encontrada nas camadas superiores do solo. Chamamos 

isso de Horizonte-O e Horizonte-A. O Horizonte-O (orgânico) é a camada de resíduos de 

folhas que cobre o solo. O Horizonte-A é a camada superior do solo em si, onde a matéria 

orgânica formou humus e está integrada na estrutura do solo.  

Essas duas camadas são parte do solo onde a maioria das raízes alimentadoras das plantas 

se desenvolvem; as raízes que com frequência vivem em simbiose com as Micorrizas 

(fungos) e bactérias, as quais continuamente se movem através de uma grande variedade 

de microrganismos (biodiversidade!!!): a “camada arável”, a camada mais fértil para o 

crescimento das plantas e a mais susceptível a danos por fatores externos.  

 

A matéria orgânica tem uma carga (elétrica) superficial negativa cujos cátions (nutrientes 

com uma carga elétrica positiva) podem unir-se às partículas de solo e serem trocados com 

a solução do solo e as raízes finas da planta. O conteúdo de matéria orgânica no solo, 

portanto, desempenha uma função importante na capacidade de troca catiônica (CTC) e 

na disponibilidade de nutrientes no solo. A matéria orgânica também serve como fonte de 

alimentos para os microrganismos no solo, que são responsáveis pelos processos de 

decomposição, ciclagem de nitrogênio e saúde do solo e da planta, entre muitas outras 

tarefas. Além disso, a disponibilidade de nitrogênio é altamente dependente da 

disponibilidade de carbono, que é o principal componente da matéria orgânica.  

 

Portanto, o primeiro passo na avaliação da disponibilidade nutricional em um solo é 

avaliação do seu conteúdo de matéria orgânica. Conforme descrito acima, solos ricos em 

matéria orgânica tem uma estrutura quebradiça/granular, geralmente de cor mais escura, 

com maciez e capacidade de retenção de água.  

A taxa de decomposição da matéria orgânica depende amplamente da temperatura e 

do nível de umidade do solo. Sob condições de terras baixas tropicais, a decomposição da 

matéria orgânica é acelerada, e a matéria orgânica precisa ser reposta em uma taxa de, 

aproximadamente, três a seis vezes maior que em climas mais frios.  

 

Essa camada de MOS do Solo requer maior atenção no planejamento do uso da terra. 

Dependendo das condições fisiográficas dessa camada, uma combinação específica de 

cultivos pode ser necessária, juntamente com as medidas adicionais para garantir o uso 

sustentável e a produtividade. Se longas secas ou excesso de precipitação acontecem 

com frequência, quais medidas podem ser tomadas para evitar um meio ambiente 

desfavorável para os cultivos escolhidos? Em outras palavras, a manutenção dessa camada 

superior é a prioridade em todos planos agrícolas e de uso de terra. (Veja também o Passo 

5: Identificação de áreas propensas a erosão e declives). 

 

Recomendações: 
Para manejar os níveis de matéria orgânica no solo de forma adequada, resíduos do cultivo 

e de mato (morto) deve ser reciclado tanto quanto possível e ser incorporado ao solo. 

Quando possível, compostagem é uma forma efetiva de reciclagem. Ou, no caso em que 

não haja perigo de patógeno ou pragas de contaminação cruzada, os resíduos podem ser 

usados como cobertura morta, ou misturados ao solo.  
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Passo 2: Entender o comportamento da matéria orgânica no clima da região 
Os processos de decomposição no solo também aceleram a ciclagem de nitrogênio e, 

portanto, demandam aplicações de nitrogênio também. Geralmente, sob condições 

tropicais quentes e úmidas, as perdas de nitrogênio são altas. Em terras baixas tropicais, a 

decomposição da matéria orgânica é acelerada, e a matéria orgânica precisa ser reposta 

em uma taxa de, aproximadamente, três a seis vezes maior que em climas mais frios. Isso é 

difícil de se atingir na agricultura. Portanto, a deficiência de nitrogênio é a característica 

típica número um dos solos tropicais. Aplicações de esterco animal e de fertilizantes 

nitrogenados precisam ser manejadas de tal forma que a absorção de nitrogênio pelo 

cultivo seja maximizada e as perdas sejam minimizadas. Em primeiro lugar, isso demanda 

uma aplicação/produção contínua de matéria orgânica fresca, preferivelmente de uma 

composição relativamente estável (composto/humus). Quando possível, as aplicações de 

compostos podem ser muito úteis para o desempenho do cultivo. 

 

Recomendações: 
Todas as fontes de matéria orgânica disponíveis aos produtores devem ser usadas para 

reciclar nutrientes e para aumentar o conteúdo de matéria orgânica na fazenda. Isso inclui 

plantas que crescem entre os cultivos (mato).  

Onde possível, cultivos fixadores de nitrogênio devem ser plantados para reduzir 

crescimento indesejado de ervas daninhas e manter o solo protegido, ao mesmo tempo em 

que se produz matéria orgânica. Dependendo do cultivo, sombreamento deve ser 

fornecido por árvores (agrofloresta). Isso também contribuirá com uma produção quase 

contínua de matéria orgânica fresca (resíduos de folhas).  

Quando disponível, esterco fresco deve ser compostado e não deixado para secar com  ar, 

enquanto os fertilizantes nitrogenados como Ureia e DAP (Fosfato Diamônico) são 

colocados no solo sem ficar expostos em sua superfície, para que possam unir-se melhor à 

MOS. 

O uso de herbicidas é desencorajado: não apenas porque ele priva o produtor de uma 

fonte de matéria orgânica, mas também porque é prejudicial à vida microbiana do solo, 

que é criticamente importante para a fertilidade do solo. 

 

Passo 3: Avaliar o pH e seus efeitos na fertilidade do cultivo 
Foi explicado acima que o pH influencia na estrutura do solo. Mas o pH também influencia 

na liberação dos nutrientes do sistema de armazenamento do solo para o cultivo. Para a 

avaliação do solo (Requisito 4.4.1), consideramos apenas qual influência isso pode ser, com 

o objetivo de permitir que os agricultores possam determinar previamente se os solos estão 

muito ácidos ou muito alcalinos. Mensurar a acidez ou alcalinidade (pH), com o objetivo de 

tomar medidas para melhoria do solo, será endereçada sob o Requisito 4.4.4: Análise de 

solo. 

 

a) O modelo Truog abaixo (Figura 5) mostra a influência do pH (acidez) na 

disponibilidade/fixação dos nutrientes. É possível observar que ambientes tanto ácidos 

como alcalinos tem um efeito negativo na disponibilidade da maioria dos nutrientes 

essenciais. Apenas fósforo, potássio e enxofre mostram uma boa disponibilidade em 

circunstâncias alcalinas. Em solos fortemente ácidos, apenas ferro é suficientemente 

disponível. Em geral, um pH entre 5 e 7 é o melhor para a liberação da mistura ideal de 

nutrientes para os cultivos. 

b) Influência da matriz material (o subterrâneo): por exemplo, a presença de feldspato 

(componentes do solo que liberam nutrientes quando eles são expostos ao clima), 

cálcio, areia (pedra) e em solos ácidos pobres em acesso de Al+++. Algumas vezes 

também existem materiais completamente inertes (por exemplo, argila caulinita branca) 

subterrâneos, etc. 
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Figura 5. Modelo Truog sobre a 

relação entre pH e 

disponibilidade de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos seguintes parágrafos, algumas pistas serão dadas sobre como avaliar a acidez usando 

exemplos típicos de perfis de solo. 

Recomendações:  
Se uma deficiência de um elemento nutricional é observada, antes de aplicar fertilizantes, o 

pH deve ser analisado e, quando necessário, medidas para atingir uma situação de solo 

neutro são tomadas. No texto abaixo, damos alguns indicadores para identificar os tipos de 

solo com pH baixo e alto, bem como o quê pode ser feito quanto a isso.  

 

Passo 3a: Algumas características típicas de solos com baixo pH (solos ácidos) 
Altos níveis de hidrogênio (H+/H3O+) no solo causam acidez do solo, expressado como pH 

baixo (>5). Altos níveis de hidrogênio podem ser esperados em áreas com alto nível de 

precipitação e em solos com baixo conteúdo de matéria orgânica, e após o uso contínuo 

de fertilizantes de amônio como Ureia ou DAP. Em circunstâncias com boa drenagem, esses 

solos são brilhantes desde avermelhados até amarelos acinzentados.  

 

Uma outra questão de deficiência nutricional nesses solos tipicamente vermelhos e 

amarelos brilhantes é sua relação com um alto conteúdo de óxido de ferro (vermelho) e 

óxido de alumínio (amarelo avermelhado). Especialmente em solos com pH baixo, o ferro e 

o alumínio se tornam mais móveis e devido a sua carga positiva tripla (Fe+++ e Al+++) se 

unem a qualquer partícula de fósforo disponível, que tem carga tripla negativa (Po3-), e, 

portanto, causando fixação de fósforo ou uma deficiência de fósforo de facto. (Veja a 

Figura 5. Modelo Truog ). 

 

 
Figura 6. Cores típicas de solos tropicais com alta probabilidade de pH baixo e fixação de fósforo. 
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Recomendações: 

Esses tipos de solos são mais bem manejados com a aplicação de calcário no caso de solos 

de pH baixo e adição de grandes quantidades de matéria orgânica.  

 

Passo 3b: Alcalinidade dos solos 
Na outra ponta do espectro estão os solos alcalinos, com pH alto (>7). Estes são 

encontrados com frequência em áreas mais secas e tipicamente tem uma cor mais 

esbranquiçada, ou camadas mais esbranquiçadas, causada pelo alto conteúdo de 

carbonato de cálcio. Esses solos tem um conteúdo relativamente alto de sal (sódio), que se 

mostra como uma crosta esbranquiçada na superfície do solo e causa problemas com a 

condutividade elétrica (CE) dos solos. Uma alta CE causa problemas com a absorção de 

nutrientes e água na área das raízes.  

 

 
 

Recomendações: 

 

O pH de um solo e a potencial necessidade de calagem (cálcio) no caso de um pH muito 

baixo, ou aplicações de gesso/enxofre no caso de pH muito alto, podem ser medidas por 

um teste de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 4: Verifique as limitações devido às condições de enchente e 

drenagem. 
Alagamentos e saturação com a água ocorrem quando uma camada compactada e 

impenetrável é formada no solo, o que impede a água de percolar até as camadas mais 

profundas na mesma velocidade que ela coleta na superfície, e onde a paisagem não 

permite a drenagem através das enxurradas. As enchentes e alagamentos causam uma 

condição particular sob a qual os espaços que são geralmente preenchidos por ar no solo 

sejam preenchidos com água e o solo fique desprovido de oxigênio. Poucas plantas podem 

sobreviver sob tais condições (uma exceção é o arroz. Para o cultivo de arroz irrigado, as 

camadas impermeáveis são geralmente alagadas de propósito em andosolos vulcânicos). 

Na maioria dos casos alagamentos temporários levarão ao apodrecimento das raízes e ao 

amortecimento(doenças fúngicas).  

 

Gleissolos: 

Quando a saturação ocorre de forma frequente, e geralmente em condições naturais de 

alagamento, o ferro do solo será alterado de Fe+++ para Fe++ (reduzido). Isso geralmente é 

Figura 7. Cores típicas de solos tropicais com alta probabilidade de pH alto e alta CE. 

Ferramentas simples e baratas estão disponíveis para medidas o pH do solo da 

fazenda de forma regular. Ferramentas possíveis estão disponíveis em vários 

recursos online, por exemplo Sonkir Soil MS02 Teste 3 em 1 para umidade/luz/pH 

do solo; Covery Medidor 3 em 1 para umidade, luz e acidez de pH do solo, ou 

Gain Express Medidor de pH e umidade do solo. Em solos problemáticos, essas 

medidas devem ser feitas regularmente e os registros devem ser mantidos para 

informar os processos de tomada de decisão e possivelmente necessidade de 

correções no solo.  
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observado através da cor cinza ou cinza-azulado geralmente com manchas laranjas, 

amarelas ou acobreadas.  Essas cores são devido a falta de ar e a redução dos compostos 

de ferro. Isso é chamado de Glei. Quando a saturação é permanente, toda a argila do solo 

se tornará completamente cinza-azulada (por exemplo, a camada subterrânea). Isso é 

chamado horizonte-G (camada). Esses solos úmidos tem um maior risco de enxurrada pois 

não podem receber mais água em seu estado saturado.  

 

 
  

Recomendações: 
Gleissolos adequadamente drenados podem ser usados para cultivos aráveis, produção de 

laticínios ou horticultura. A estrutura do solo será destruída por um longo tempo se os solos 

que estiverem muito úmidos forem cultivados. Gleissolos em áreas de depressão com 

possibilidades insatisfatórias de drenagem são mais bem mantidos sob uma camada 

permanente de grama ou floresta pantanosa. De forma alternativa, árvores podem ser 

plantadas nos topos que se alternam com depressões suaves. Calagem de gleissolos 

drenados com um valor de pH baixo pode ser necessário uma vez que a drenagem esteja 

assegurada. Nos trópicos, o arroz é frequentemente cultivado nesse tipo de solo ao fazer as 

inundações das depressões entre morros. 

 

Solos Turfosos: 

Solos turfosos são uma forma particular de gleissolo que são caracterizados por seu alto 

conteúdo de matéria orgânica de mais de 20% (algumas vezes até mais de 75% de matéria 

orgânica, isto é, turfa real). Solos turfosos podem ser encontrados em pântanos baixos e 

vales de rios ou terras altas alagadas. Eles são solos saturados e tem pouca capacidade de 

aceitar as chuvas, o que causa um alto risco de enxurrada e erosão do solo devido a sua 

baixa densidade e estrutura solta do solo. Quando solos turfosos drenados estão vulneráveis 

à oxidação, o que significa que o carbono na matéria orgânica está mineralizado e 

liberando nitrogênio e gás CO2. Isso inicialmente torna a turfa drenada uma terra 

interessante para uso agrícola. Os efeitos negativos devastadores, no entanto, são a 

subsequente perda de matéria orgânica (desperdício da turfa), compactação irreversível 

do solo quando drenado muito profundamente (em turfa real), a contribuição para a 

mudança climática através das emissões de CO2, e a perda de habitat de muitas espécies 

de plantas e animais. Solos turfosos tem um pH baixo (ácido).  

 

 

 

Figura 8. Um solo 

tipicamente glei. Abaixo 

do horizonte superficial 

(com alguma matéria 

orgânica) observamos 

um solo cinza com 

manchas amarelas e 

cinzas indicando os 

níveis de água. Onde a 

água subterrânea é 

permanente o solo é 

totalmente azul 

(Horizonte-G). 
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Recomendações: 
Terras turfosas são mais bem mantidas e utilizadas para cultivo e arborização com cultivos 

adaptados a condições de solo úmido. Isso é conhecido como cultura-palude, que pode 

manter o conteúdo de matéria orgânica de terras turfosas (por exemplo, palmeiras de açaí 

– Euterpe oleracea – nas planícies alagadas da Amazônia. Para manter os níveis de água 

subterrânea e conservar as áreas de terras turfosas, elas também podem ser usadas como 

pastos para pecuária. 

 

Recomendações gerais para solos alagados e saturados: 
Se as enchentes, alagamentos e saturação apenas ocorrem de maneira infrequente, as 

condições de drenagem temporária podem precisar ser melhoradas. Dependendo da 

causa da enchente e alagamento, diversas opções de manejo podem ser empregadas: 

- Melhorar a estrutura do solo para melhorar o potencial de retenção de água do solo: 

matéria orgânica, plantas com raízes profundas.  

- Quebrar os duripãs para permitir que a água percole nas camadas mais profundas. Isso 

pode ser feito com árvores e/ou outras intervenções mecânicas. 

- Medidas de gestão hídricas. Retenção: cavar trincheiras e levantar represas, coletar a 

água excessiva em reservatórios para evitar que elas alaguem a área.  

- Evacuação ou desvio da água: cavar trincheiras de drenagem para canalizar o excesso 

de água da área para áreas mais baixas.  

- Cultivar em curvas de nível. 

 

Um caso especial: Vertissolo ebânico 

O vertissolo ebânico é uma forma especial de solo argiloso com problemas de drenagem e 

alagamentos muito particulares relacionados à sua textura. É feito de material argiloso preto 

extremamente fino (chamado montmorillonita). O vertissolo ebânico é conhecido pela sua 

capacidade de reter água. Durante a temporada das chuvas esse solo se torna pegajoso, 

pesado e extremamente escorregadio, e difícil de arar. Tem a característica de reter água 

a menos que esteja quase saturado, o que limita o crescimento de muitos cultivos. Para o 

algodão, isso não é problema, o que explica o nome.  

Quando absorve água, seu volume expande de maneira considerável. Durante a 

temporada de seca, ele se encolhe, fica muito duro e apresenta rachaduras. Esse inchaço 

e encolhimento é prejudicial para as construções de infraestrutura (estradas, pontes). A 

drenagem interna é imperfeita. Após as chuvas pesadas o alagamento superficial ocorre 

com frequência. 

Se a aragem é necessária (nenhuma aragem é o recomendável), isso pode ser melhor feito 

imediatamente após as primeiras chuvas após o solo se soltar. Trabalhar o solo depois 

aumentará a compactação (aragem). Vertissolos ebânicos geralmente tem um pH alto, 

mas tem fósforo e matéria orgânica baixos. Eles são geralmente encontrados nas áreas de 

savana africana, nas províncias de Gujarat, Madhya Pradesh e Maharashtra na Índia, 

Queensland e Nova Gales do Sul (Austrália), na região do Paraná da América do Sul no 

México/Texas. Apesar do nome, eles não são sempre pretos; em algumas situações podem 

ser bem vermelhos.  

 

        
 

Figura 9. Rachaduras no solo vulcânico e alagamentos na superfície após as chuvas. 
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Recomendações: 
Pesadas aplicações de esterco compostado/matéria orgânica são necessárias para 

melhorar a estrutura do solo e para melhorar a drenagem interna. O solo vulcânico indiano 

é usado para produzir solo, trigo, linhaça, painço e oleaginosas e alguns cultivos arbóreos 

adaptadas da savana (acácias). Sob a irrigação adequada, esse solo também pode 

produzir arroz e cana de açúcar. 

 

Recomendações: 
Evitar secar o solo ao manter altos níveis de matéria orgânica, aragem mínima, cobertura 

morta e uso de cultivos de cobertura.  

Para manejar os níveis de nutrientes, evitar a lixiviação, que levará a redução do pH e 

aumento na fixação de fósforo. Aplicar calcário se necessário. Aplicar suprimento foliar de 

Boro (pulverização).  
 

Passo 5: Identificação de áreas propensas a erosão e declives 
 

Os processos que levam à formação da camada superficial do solo são contidos pela 

erosão. A erosão do solo é definida de forma geral como a - por vezes acelerada - 

remoção da camada mais superficial do solo através da água, vento ou aragem. A perda 

considerável do solo superficial devido à erosão causada por más práticas agrícolas 

humanas é reconhecida como uma grande ameaça aos recursos globais de solo, uma vez 

que o solo em muitas áreas está erodindo à uma velocidade mais rápida do que se está 

repondo através dos processos de formação de solo. Reconhecer as áreas que são 

susceptíveis à erosão do solo é necessária para desenvolver e implementar as melhores 

medidas de manejo para conservação de solo.  

 

Os fatores que levam à uma erosão aumentada são aqueles que aceleram a taxa na qual 

as partículas de solo descolam do solo e são removidas da camada superior do solo. Isto é 

nomeado como: 

- Ferocidade, significando a força com a qual a água (chuva) e/ou atinge a área. 

- Velocidade, significando a velocidade com a qual a água ou vento se move ao logo 

da área. 

- A capacidade de retenção do solo (força absoluta) do solo, significando a habilidade 

do solo em resistir as forças do vento e água. 

 

A erosão aumenta onde as gotas de chuva atingem os solos desprotegidos (erosão por 

espirro).  

Os declives aumentam a velocidade pela qual a água da chuva flui (erosão de montanha 

e erosão de barranco). Chuvas torrenciais causam enchentes de rios (erosão de bancos de 

correntes d’água).  

Solos saturados não podem se segurar nas camadas subjacentes e são levados devido ao 

aumento do seu peso (deslizamentos e erosão laminar), e erosão aumenta onde partículas 

pequenas e soltas do solo estão expostas a ventos fortes (erosão de vento).  

 

Para evitar a erosão do solo é importante identificar quaisquer áreas que possam estar 

propensas ao aumento da erosão devido aos fatores mencionados acima. Isto é nomeado 

como: 

 

- Solo superficial exposto (descoberto com vegetação ou camada de matéria orgânica).  

- Declives. 

- Áreas seladas onde a percolação da água é reduzida, e maiores quantidades de água 

correm por enxurradas. 

- As altas chuvas sazonais ou fortes diferenças entre as estações secas e chuvosas. 

- Rios e córregos com alto fluxo.  

- (Profundidade limitada do solo:) Uma camada superior do solo relativamente fina feita 

de rochas ou outros impermeáveis.  
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- Solos desagregados.  

- Áreas abertas a ventos fortes. 

- Tipos de solo particularmente propensos à erosão (explicados abaixo). 

 

Recomendações: 
Áreas que exibem quaisquer destas características devem ser identificadas no mapa da 

fazenda para orientar as decisões quanto ao uso de terra e as práticas de manejo do solo. 

Isso pode ser feito por um mapa desenhado a mão que indica todas as características e 

pontos de referência feitos pelo homem e naturais (corpos d’água, estradas e trilhas, 

edifícios, rochas protuberantes, etc.), declives e nível de declividade (%), altitude e/ou 

leituras GPS, tipo de vegetação e/ou cultivo, variações no tipo de solo, áreas mostrando 

sinais ou em risco de erosão ou deslizamento, barrancos, etc., áreas problemáticas (baixa 

fertilidade, problemas de pragas/doenças, etc.) áreas propensas a enchentes ou 

alagamentos e locais para possível amostragem do solo. Essas características também 

podem ser inseridas em um mapa oficial da área ou imagem de satélite, se disponíveis. Esse 

mapa da área deve ser utilizado para planejamento e decisões gerenciais e atualizado 

regularmente. 

 

Os fatores que levam ao aumento da erosão podem ser mitigados por boas práticas 

agrícolas: 

 

- As árvores fornecem cobertura de copa que reduz a ferocidade e o número das gotas de 

chuva que atingem o solo diretamente. Elas também contribuem bastante para a 

capacidade de retenção de um solo através de suas raízes mais fortes, mantendo o solo no 

lugar. O plantio de árvores com diferentes sistemas radiculares, como Leucaena 

leucocephala, Peltophorum pterocarpum, Melastoma malabathricum e Acacia mangium 

pode fornecer considerável proteção de solo especialmente em declives. Os resíduos de 

folha das árvores não devem ser removidos ou queimados, mas permanecer como 

cobertura morta que mantém a superfície do solo protegida.  

- A terra arada não deve ser exposta às forças do vento e da chuva mas sim protegida com 

uma camada de vegetação (cultivo de cobertura, grama, etc.) ou por uma camada de 

cobertura morta adequada. Aragem mínima já reduz a exposição do solo.  

- A vegetação reduz as enxurradas de água no solo e, portanto, aumenta o tempo para 

infiltração no solo. O sistema radicular da vegetação também torna o solo mais poroso, 

ajudando em uma infiltração mais rápida no solo.  

- Práticas que promovem o desmatamento e erosão (pecuária intensiva) em áreas 

adjacentes, especialmente em uma altitude mais alta e ao longo de cursos d’água, devem 

ser evitadas.  

- Aragem de declives e aclives deve ser evitada. Mesmo declives suaves (<3) podem 

acumular quantidades significativas de água de enxurrada e ganhar força se o declive for 

longo e a taxa de infiltração for lenta devido ao tipo de solo. A água se concentrará em 

áreas mais baixas ao longo da encosta e causar erosão do canal.  

- Em declives significativos (declividade >7/15%), a agricultura em curva de nível é 

recomendada. As linhas de contorno são garantidas através de plantas perenes (por 

exemplo, barreiras de grama) e elas precisam ser regularmente inspecionadas por possíveis 

quebras na linha de contorno através das quais a enxurrada da água seria afunilada.  

- O acesso a estradas não deve ser construído em áreas propensas à erosão, uma vez que a 

velocidade das enxurradas será maior e levará à formação de barrancos.  

- Antes de iniciar a construção e selar a terra através de superfícies de concreto, o perigo do 

aumento do acúmulo  de água, enxurrada, e aumento dos rios em áreas rebaixadas deve 

ser avaliado e, se necessário, mitigado através da construção de áreas de drenagem.  

- Permitir que os rios e córregos façam contornos ao invés de endireitar o leito do rio reduzirá 

sua velocidade. Bancos plantados tem uma maior capacidade de retenção e também 

quebram a velocidade e força com as quais a água inunda as áreas adjacentes. Em áreas 

vulneráveis, pode ser preciso construir barreiras para proteger bancos de plantas recém 

plantados. 
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- barrancosas voçorocas que já tiveram a formação iniciada precisam ser protegidas por 

construção de barreiras e represas no final do fluxo, e o plantio de árvores nas áreas ao 

redor dos limites da voçoroca.  

- A rotação de cultivo, repouso de terras, cobertura morta e manejo do conteúdo de matéria 

orgânica do solo ajudará na melhor agregação do solo e aumento da capacidade de 

retenção de solo.  

- As linhas de árvores ou cercas fornecem quebra-ventos e protegem o solo da erosão por 

vento.  

 

Andossolos 

Andossolos (algumas vezes chamado andissolos) são solos que 

são tipicamente encontrados em regiões úmidas ao redor do 

mundo em declives de montanhas de origem vulcânica. Eles são 

solos relativamente jovens e ricos em cinzas vulcânicas. Eles são 

geralmente férteis, riscos em potássio e outros minerais (feldspato) e 

tem uma camada superficial porosa e quebradiça geralmente com 

alto conteúdo de matéria orgânica. Mas eles são, com frequência, 

deficientes em fósforo e boro. A fixação de fósforo é piorada por um 

pH baixo e altos níveis de alumínio e ferro.  

Além do alto conteúdo de matéria orgânica, esses solos podem 

ainda ser muito susceptíveis à erosão. Em drenagem de terrenos em 

declive, isso não é um problema. No entanto, onde os lençóis de 

água subterrânea forem altos, eles formam camadas de glei.  

O risco de erosão é muito alto onde o solo secou após 

desmatamento e onde foi disperso em partículas pequenas. Isto é facilmente carregado 

pelas enxurradas e pelo vento.  

 

Recomendações:  
Andossolos são geralmente usados para café (espécie arábica), chá e vegetais. 

A susceptibilidade à erosão significa que o cultivo em declives profundos requer Técnicas 

de Agricultura em Declives Profundos (TADP) bem planejadas: plantio em nível, 

estabelecimento de barreiras vivas e uso de árvores com raízes profundas para 

sombreamento e cuidado extra para áreas onde as águas de superfície e/ou subterrâneas; 

vegetação protetiva ao longo de córregos etc. 

 

Plano de gestão de solo 
Com base na avaliação do solo, medidas de manejo do solo são identificadas e incluídas 

no plano de gestão para fomentar o acúmulo de matéria orgânica, prevenir erosões, 

aumentar reciclagem de nutrientes na fazenda e para otimizar a umidade do solo.  

 

A Matriz de Avaliação de Solo fornecida pela RA pode ser usada como orientação para 

essas medidas. 

 

Para ser efetiva e bem-sucedida, as decisões da gerência da fazenda devem ser baseadas 

em informação precisa. É necessário inspecionar a fazenda regularmente e registrar 

qualquer descoberta ou alteração para que seja possível usar essa informação para 

tomada de decisões futuras. Para manter a fertilidade do solo, é necessário evitar a erosão 

e a perda de matéria orgânica. Também é importante garantir que os tipos certos de 

nutrientes estejam disponíveis nas quantidades necessárias para produzir um cultivo. As 

necessidades nutricionais do cultivo podem ser mais bem estabelecidas através de uma 

análise de solo, que fornece informação sobre o status nutricional do solo, bem como uma 

recomendação para os insumos necessários (calcário e fertilizante; veja o documento de 

orientação para solo e fertilidade, 4.4.4).  

 

 

 

Figura 10. Andossolo  
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Recomendações: 
Aos produtores é fortemente recomendado que avaliem regularmente o estado do solo, 

incluindo o estado de áreas propensas a erosão ou alagamentos, o estado nutricional, bem 

como as influências das mudanças climáticas. Para ter um melhor entendimento do seu 

solo, os produtores são encorajados a investigar a natureza de seu solo através de métodos 

simples de avaliação. O pH pode ser medido regularmente usando instrumentos simples e 

baratos na fazenda. Para garantir a disponibilidade de nutrientes sazonais, as análises de 

solo precisam ser realizadas preferivelmente a cada três anos. 

 

Referências para mais métodos de análise de solo em profundidade: 

Diferentes métodos para avaliação de solo foram descritos e podem ser usados por 

produtores sem a necessidade de equipamentos caros. Estes incluem: Willamette Valley – 

Cartão de Qualidade do Solo; Shelley McGuinness – Kit de Avaliação da Estrutura do Solo; 

FAO – Avaliação Visual do Solo, AVS, etc. Um vídeo com instruções de como analisar o tipo 

de solo pode ser visto aqui: https://youtu.be/GWZwbVJCNec 
  

https://youtu.be/GWZwbVJCNec
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Matriz de Análise de Solo  
A matriz abaixo pode ser usada como uma ferramenta simples e rápida para avaliação do status do  solo. Ela fornece descrições curtas de 

três diferentes estados (pobre, moderado e bom) de um solo para vários aspectos que determinam um estado de fertilidade/saúde de solo e 

a possível necessidade de ações de manejo para fertilidade/saúde do solo. A ação recomendada é descrita na última coluna e pode ser 

usada como uma orientação para que o produtor melhore o seu estado de fertilidade de solo, bem como uma orientação para um 

inspetor/auditor avaliar o manejo da fertilidade de solo em nível de fazenda.  

 

Indicador: 
Critério de classificação 

Ação de melhoria recomendada 
1 (pobre) 2 (moderado) 3 (bom) 

O solo tem boa 

estrutura e aragem? 

Compactado. Grandes 

torrões ou solo muito 

pulverulento, sem poros 

visíveis. 

Alguma estrutura em 

pedaços, mistura de 

aglomerados 

grandes e pequenos. 

Friável, quebradiço, bem 

agregado em partículas 

do tamanho de uma noz 

mostrando poros visíveis. 

Aumentar o conteúdo de matéria orgânica ao 

plantar e incorporar cultivos de cobertura, uso de 

esterco animal ou composto, redução do preparo 

dosolo. 

O solo está livre de 

camadas 

compactadas/duripãs? 

As plantas mostram 

raízes dobradas, a 

sonda inserida no solo 

resiste e/ou dobra. 

Alguma dificuldade 

de inserir a sonda no 

solo. 

A sonda pode facilmente 

ser inserida no solo além 

de 20 cm. 

Evitar o cultivo com equipamento pesado ou cortar 

o solo no mesmo nível todos os anos. Usar aragem 

mínima e usar um serrote ao invés de uma 

roçadeira. Se possível, cobrir o solo com plantas de 

raízes profundas como alfafa (Medicago sativa). 

O solo tem o pH 

adequado para o 

cultivo? 

O pH do solo está 1 

ponto ou mais abaixo ou 

acima da faixa de pH 

ideal para o cultivo. 

O pH está há   

 0,5 ponto da faixa 

de pH ideal. 

O pH do solo corresponde 

aos requisitos do cultivo. 

50 Kg de calcário é aplicado para cada 50 Kg de 

fertilizante com base em amônio para manter um 

pH estável. Ajustar os solos com pH baixo através da 

calagem. Aplicar de forma uniforme e incorporar 

ao solo. Ajustar os solos com pH alto com o uso de 

fertilizantes com base em sulfato e amônio. 

A superfície do solo 

está livre de formação 

de crostas? 

Crostas de sal ou líquens  

visíveis. Superfície muito 

suave, sem poros. 

Os pedaços tem 

uma aparência 

suave; matéria 

orgânica solta é 

lavada da superfície. 

Sem crostas visíveis. 

Superfície quebradiça 

com poros visíveis e 

matéria orgânica 

integrada. 

Realizar uma análise de CE para determinar os 

níveis de sais no solo. Corrigir solos salinos com taxas 

mais altas de irrigação e aplicações de gesso. 

Aumentar o conteúdo de matéria 

orgânica/cobertura morta do solo. 

Existem minhocas (e 

outros 

microrganismos)? 

 

Nenhum. 

1–5 por metro 

quadrado de solo 

superficial. 

>5 por metro quadrado 

de solo superficial. 

Aumentar o conteúdo de matéria orgânica no solo, 

aplicar cobertura morta, usar cultivos de cobertura. 
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Plano de Gestão de Fertilidade do Solo  
O sucesso na agricultura depende muito do estado de fertilidade do solo. É de vital 

importância que um produtor seja capaz de avaliar o estado de fertilidade de seu solo, que 

possa identificar áreas problemáticas e elaborar um plano não apenas para reverter a 

perda de fertilidade do solo, através de erosão e inundações, mas também para manter a 

fertilidade do solo a longo prazo através de adequadas medidas de manejo de fertilidade 

de solo e reciclagem de nutrientes na fazenda.  

 

Recomendações: 
Os produtores devem ser capazes de avaliar o estado de fertilidade dos seus solos e saber 

quais medidas de manejo de fertilidade de solo manterão e melhorarão a fertilidade do 

solo. Idealmente, as particularidades do solo ou da paisagem são registradas no mapa da 

fazenda e são mantidos os registros das análises de solo e das ações de manejo de 

fertilidade de solo (calagem, aplicações de composto ou esterco animal, aplicações de 

fertilizante, cobertura morta, etc.). No entanto, onde isso não for possível, o produtor deve 

ao menos estar ciente do estado de seus solos, em particular das áreas problemáticas, e 

deve ser capaz de narrar seu modo de ação para manter ou melhorar a fertilidade do solo.  
 

Aumentar a matéria orgânica do solo (MOS) e reciclagem de nutrientes na fazenda 

A ação de manejo de fertilidade de solo mais importante é a manutenção dos níveis de 

matéria orgânica do solo (MOS), uma vez que isso melhora as características físicas, 

químicas e biológicas do solo. Isso ajuda na prevenção da erosão e de alagamentos e 

também a melhorar a saúde das plantas devido as atividades dos microrganismos. A 

decomposição de matéria orgânica é também a forma pela qual os nutrientes são 

naturalmente retornados ao solo. Em cada colheita, os nutrientes são exportados do solo e 

precisam ser repostos. O aumento da perda dos nutrientes através da queima ou remoção 

de matéria orgânica deve ser evitada.  

 

Recomendações: 
Todas as fontes disponíveis de matéria orgânica na fazenda devem ser usadas e recicladas 

na forma de composto, esterco animal, esterco líquido ou cobertura morta. A matéria 

orgânica deve apenas ser queimada se estiverdoente ou for inadequada para reciclagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucuna pruriens (feijão-da-Flórida) 

como cultivo de cobertura, produz 

matéria orgânica e fixa nitrogênio. 

Cobertura morta com Mucuna 

pruriens na época de seca. 
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Barreiras vivas em declives 

produzem matéria orgânica e 

reduzem a erosão por enxurradas. 

Cultivo em linhas. linhas de 

árvores produzem matéria 

orgânica e reduzem erosão por 

vento. 

Agrofloresta em café: cultivos de 

árvores leguminosas e cultivos 

de cobertura (Arachis pintoi). 

 

 

Sistema agroflorestal 

diversificado em café. 

 

 

Sistema agroflorestal diversificado 

em Cacau. 

 

Produção de composto 

em larga escala em uma 

produção de abacaxi. 
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3. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CULTIVOS 

3.1 RECOMENDAÇÕES PARA CAFÉ 

Café Arábica e Robusta 

 
Faixa de pH (H20) 5,5 até 6,0. 

Medidas de controle de 

erosão 

Em declives de até 15%: as linhas são plantadas cruzando 

o declive. Cultivos de cobertura são plantados. Declives 

com mais de 15%, plantio em nível deve ser realizado. As 

áreas propensas a deslizamentos ou barrancos são 

protegidas pelo plantio de árvores como Leucaena 

leucocephala, Peltophorum pterocarpum, Melastoma 

malabathricum e Acacia mangium.  
Medidas de controle de 

erosão por vento 

Plantio de quebra-ventos ao longo dos limites apenas em 

áreas expostas a ventos fortes, onde a floresta natural é 

inadequada.  
Controle da umidade do 

solo 

Árvores de café estão com cobertura de solo  com 

materiais adequados. A cobertura é mantida distante da 

base da planta para reduzir o risco de doenças. A 

cobertura é reaplicada no final da época de chuva. 

Cobertura do solo com leguminosas é plantado entre as 

linhas.  

Para aumentar a capacidade de retenção de água do 

solo, níveis de matéria orgânica no solo entre 1 e 3% são 

mantidos.   
Controle de inundações Os solos tem drenagem livre com uma profundidade 

mínima de 1m (preferivelmente em solos franco-arenosos. 

Solos com alto conteúdo de lodo e solos argilosos pesados 

são evitados). A capacidade de drenagem do solo é 

mantida por aplicações regulares de matéria orgânica.  
Condições 

de cultivo 

Para 

Arábica 

Altitude Acima de 1000m até 2000m (linha de geada). 

Temperatura Temperatura ideal diária: 15° - 24°C. 

Chuva >1200 até 1500mm anualmente distribuídos de maneira 

uniforme por 7 meses por ano, com um período de seca e 

estresse posterior para induzir a florada uniforme.  

Declividade >15% 

Condições 

de cultivo 

Para Robusta 

Altitude 200 – 900m. 

Temperatura 24 - 30ºC.  

Chuva 1500 até 3000m anualmente distribuídos por 9 meses no 

ano. 

Declividade Declividade mínima > 7%. 

Controle de nutrientes Idealmente, os solos são analisados uma vez por ano antes 

da florada e os tipos e quantidades de nutrientes 

recomendados são aplicados.  

Para cada 1t de grãos removidos das plantas, 

aproximadamente 40 kg de N, 2,2 kg de P e 53 kg de K 

devem ser repostos anualmente. Aplicações de esterco 

orgânico juntamente com aplicações de fertilizantes 

inorgânicos aumentam a taxa de absorção de nutrientes.  
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Níveis de tolerância para evitar toxicidade e desordens na CE: 

Na < 1,0 meq/100g 

Cl 250mg/kg 

EC <0,2dsm. 

Al < 0,04mmol dm−3 (um problema especialmente sob condições de pH baixo. Contido 

com aplicações de calcário). 

 

Sintomas de deficiência Nutriente deficiente 
Nível de nutriente 

ideal no solo 

 
Amarelamento uniforme na árvore 

toda ou amarelamento sutil entre as 

veias da folha. 

Deficiência de fósforo 

As folhas mais baixas (mais 

velhas) demonstram 

amarelamento sutil, folhas 

jovens permanecendo em tom 

verde mais escuro; 

amarelamento entre as veias 

de folhas mais velhas em 

estágios avançados; alguns 

pontos mortos podem estar 

presentes. 

P 60-80mg/kg.  

 

A fixação de P é 

comumente 

encontrada em solos 

vermelhos ou 

amarelos em 

condições de pH 

baixo. Nesse caso a 

liberação lenta de 

fertilizante P (fosfato-

rocha) e aplicações 

de calcário são mais 

eficientes que as 

aplicações de DAP.  

 

 
Tecido morto localizado ou 

amarelamento entre as veias de folhas 

mais velhas/mais baixas. 

Deficiência de potássio 

Amarelamento inicial das 

bordas das folhas seguida pelo 

desenvolvimento de pontos 

mortos. O tecido morto 

aumenta até que toda a borda 

da folha esteja coberta. As 

veias e a nervura central da 

folha permanecem verdes. 

 

K > 0,75mg/kg. 

 

 

Deficiência de magnésio 

Amarelamento nas bordas das 

folhas mais velhas com pontos 

mortos profundos 

amarelados/amarronzados ou 

marrons se desenvolvendo ao 

longo das bordas da folha; 

amarelamento evidente entre 

as folhas afetadas, 

particularmente ao longo da 

nervura central.  

Mg > 1.6meq/100g. 
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Sintomas de deficiência Nutriente deficiente 
Nível de nutriente 

ideal no solo 

 

Deficiência de Manganês 

Amarelamento das folhas mais 

velhas/baixas ou centrais; 

manchas pontilhadas entre as 

veias, pontos de necrose ao 

longo da veia principal.   

Mn <50mg/kg. 

 

 

Deficiência de molibdênio 

Manchas brilhantes amarelas 

entre as veias; murchamento 

de folhas, com as margens 

enroladas ou colapsadas; 

folhas estreitas e distorcidas; 

folhas mais velhas são afetadas 

primeiro. 

  

Deficiência rara. 

Geralmente causada 

por condições de pH 

baixo. Ação 

recomendada: 

aumento do nível de 

pH e MOS. 

 
Amarelamento uniforme ao longo de 

toda a folha começando de cima.  

Deficiência de nitrogênio 

As folhas rapidamente se 

tornam verde-pálidas 

começando pelas folhas mais 

jovens e brotos. Novas folhas 

uniformemente verdes-

amareladas pálidas com um 

forte brilho verde. A planta 

toda se torna verde pálida 

com crescimento vegetativo 

reduzido; embranquecimento 

das veias pode estar presente 

nas folhas mais baixas. 

N > 20mg/kg. 

 

  

Deficiência de enxofre 

Folhas verde claro até amarelo-

esverdeado, com 

amarelamento entre as veias; 

folhas deficientes retendo o 

brilho. Toda a planta pode 

mostrar sintomas. 

 

S > 20mg/kg. 

 

Geralmente não é um 

nutriente deficiente 

nos solos de florestas 

tropicais. 

 
Amarelamento intenso entre as veias 

das folhas mais jovens. 

Deficiência de ferro 

As folhas se expandem 

normalmente, com veias 

permanecendo verde e 

claramente visíveis em relação 

ao fundo verde claro ou verde 

amarelado; fundo da folha se 

torna branco em estágios 

agudos. 

Fe 2 -20mg/kg. 
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Sintomas de deficiência Nutriente deficiente 
Nível de nutriente 

ideal no solo 

   

Deficiência de zinco 

As folhas não se expandem 

normalmente; estreitas, com 

frequência na forma de tiras; 

veias visíveis contra o fundo 

amarelo-esverdeado; falha dos 

alongamentos adequados dos 

internódios, dando à planta 

uma aparência compacta. 

Zn 2-10mg/kg. 

 

  
Manchas acobreadas ou 

morte nas folhas mais novas; 

morte das gemas terminais. 

Deficiência de cálcio 

Folhas bronzeadas ao longo 

das extremidades, dobradas 

para trás; novas folhas mortas; 

eventual morte de brotos. 

 

Ca 3-5 meq/100g. 

 

   

Deficiência de boro 

Folhas mais jovens verde claras, 

manchadas, com bordas 

irregulares e formato 

assimétrico; novas folhas com 

pontos mortos. 

B 0,5-1,0mg/kg.  

 

A deficiência de boro 

é típica de solos 

vulcânicos, com 

frequência 

encontrados em 

áreas de produção 

de café. 

 
Árvores de café com uma aparência 

de murchamento.  

Deficiência de cobre 

Morte das folhas jovens, 

estabelecimento de clorose; 

folhas curvas enroladas em 

forma de S se curvando para 

trás, começando pelo final. 

Brotos são fracos e restritos; 

podem estar em rosetas.  

Cu 0,3-10mg/kg 

 

Não é uma 

deficiência comum se 

pulverizações de 

cobre são usadas 

para controlar míldio, 

ferrugem ou 

Cercóspora. 
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3.2 RECOMENDAÇÕES PARA CHÁ  

Chá (Camellia sinensis var. sinensis e C. sinensis var. assamica)  

 
Faixa de pH 

(H20) 

4.5-5,0 (o chá prefere solo ácido). 

Tipo de solo 

O chá também vai muito bem em qualquer solo fértil, especialmente 

solos vermelhos uma vez que pode tolerar altos níveis de alumínio. O 

solo deve ter drenagem livre com uma profundidade de cerca de 1 a 

1,5m, que não obstante forneça umidade suficiente ao longo do ano. 

Com frequência estabelecido em solo de floresta removida, que é 

naturalmente rica em humus. A manutenção dos altos níveis de 

matéria orgânica no solo é crucial para a produtividade em longo 

prazo. 

Controle da 

umidade do solo 

O chá é muito sensível à seca. Para manter a capacidade de 

retenção de água do solo, níveis de matéria orgânica no solo são 

mantidos entre 1 e 3%. O espaço entre as árvores deve ser coberto 

com materiais adequados. A cobertura do solo é mantida distante da 

base dos arbustos para reduzir o risco de doenças. Os materiais de 

poda são usados como cobertura, a menos que estejam doentes.   

Ao invés da cobertura morta, leguminosas podem ser plantadas entre 

os arbustos para cobertura do solo, desde que que o chá não seja 

muito sombreado.  

Controle de 

inundações 

O chá é muito sensível à alagamentos. Doenças fúngicas são mais 

prevalecentes em solos que tenham capacidade de drenagem 

insuficiente. O plantio em declives permite uma drenagem mais fácil, 

e é uma prática comum. O conteúdo de matéria orgânica é chave 

para uma boa drenagem. As folhas caídas das árvores de sombra 

podem fornecer níveis suficientes de cobertura, do contrário, 

aplicações de esterco animal ou composto são necessárias.  

Controle de 

sombra 

De preferência estabelecido bem próximo da floresta tropical natural 

para um microclima saudável e proteção contra ventos fortes. O chá 

é uma planta de floresta e precisa de até 50% de sombra. Consórcio 

com árvores de sombra é recomendado para cultivos saudáveis e de 

alta qualidade. Pequenas árvores de leguminosas são estabelecidas 

de 4 x 4 até 6 x 6m, enquanto árvores de corte mais altas são plantas 

de 10 x 10 até 12 x 12m entre as linhas de chá. Durante o 

estabelecimento de uma nova plantação, é preciso proteger as 

plantas de danos causados pelo sol.  

Condições de 

cultivo 

para chá 

Altitude 800 - 2000manm  

Declividade Alguma declividade é necessária para permitir uma 

boa drenagem.   

15-25° = muito adequado.  

Declividade suave (>5-7°) = altamente adequado. 

Declividade acentuada (>35°) inadequado. 

Temperatura 16 a 30ºC com uma média de temperatura de 21-22ºC 

durante a época de produção. 

Chuva 1250-2000 mm, bem distribuídas por 8-9 meses ao ano. 
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Sintomas de 

deficiência 
Nutriente deficiente 

Nível de nutriente ideal no 

solo 

Sintomas de deficiência de P 

Deficiência de fósforo 

Crescimento atrofiado das 

plantas e coloração roxa das 

folhas mais velhas.  

 

P 17mg/kg.  

 

Aplicações de fosfato em 

rocha são mais eficientes em 

solo com pH baixo. 

 

 
Sintomas de deficiência de K 

 

Deficiência de potássio 

Escaldadura devido à clorose 

e necrose ocorrendo na 

ponta das folhas maduras de 

chá e se estendendo ao 

longo da margem. Cor 

dominante roxa/marrom e 

tamanho reduzido da folha 

são sintomas comuns. 

Aumenta a sensibilidade à 

estresse por secas. 

K > 0,4-0,6meq/100g.  

 

Em solos com pH <4,0, os íons 

de H+ e Al3+ interferem na 

absorção de K. 

 

A deficiência de K é menos 

aguda onde resíduos de 

poda de chá são usados 

como cobertura morta. 

 

                                                      
7 As taxas de fertilização precisam ser calculadas considerando o tipo de solo, níveis de MOS, níveis de base dos 

nutrientes do solo e taxas médias de perda. Estimativa de perda média: N = 30-70% (mais alta em temperaturas 

mais altas e se exposta a O2 e H2O), P = 50-100% (mais alta em pH baixo e altos níveis de Al e Fe no solo), K = 30%, 

Ca = 10%, Mg, Cu, Fe, Zn, B = 25%. 

Controle de 

nutrientes 

Idealmente, os solos são analisados uma vez por ano antes da 

principal época de chuva e os tipos e quantidades de nutrientes 

recomendados são aplicados.  

Dependendo da produtividade/ha para cada tonelada de chá 

produzido comercializável, em média: 178,3kg de nitrogênio, 3,5kg de 

fósforo e 115,1kg potássio, 10kg de enxofre, 41,4kg de cálcio e 11,5kg 

de magnésio devem ser repostos anualmente7, divididos entre 4 a 6 

aplicações. Aplicações adicionais de aproximadamente 6 a 8kg de 

sulfato de zinco são recomendadas. Aplicações de esterco orgânico 

juntamente com aplicações de fertilizantes inorgânicos aumentam a 

taxa de absorção de nutrientes. Para uma produtividade de 3t/ha de 

chá comercializável, a CTC (MOS) se torna um fator limitante.  

Níveis de tolerância para evitar toxicidade e desordens na CE: 

EC <0,2dsm. 

O chá é tolerante a altos níveis de Al no solo. Altos níveis de Al no solo até previnem a 

toxicidade por Fl.  
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Sintomas de 

deficiência 
Nutriente deficiente 

Nível de nutriente ideal no 

solo 

 
Sintomas de deficiência de Mg 

 

Deficiência de magnésio 

Amarelamento das folhas 

maduras seguido por uma 

queda prematura das folhas. 

 

A absorção de Mg é 

reduzida sob alta fertilização 

de N e K.  

 

A absorção de Mg também 

é reduzida em solos de baixo 

pH com alto conteúdo de Al. 

Mg > 4- 8meq/100g. 

 

A fertilização de N e K devem 

ser 

combinadas com a 

fertilização de Mg. 

   

Mg suficiente é necessário 

sob condições de sombra 

reduzida, por exemplo, 

durante os anos de 

estabelecimento da árvore. 

 

Duas aplicações de 100-

150kg/ha de sulfato de 

magnésio são 

recomendadas por ano.  

 

Sintomas que em primeiro lugar aparecem em folhas jovens (parte de cima 

da árvore). 
 

Sintomas de deficiência Nutriente deficiente 
Nível de nutriente ideal 

no solo 

 

 

Deficiência de nitrogênio 

Amarelamento das folhas 

mais jovens. As folhas se 

tornam duras e reduzidas 

em tamanho. 

  

N >18mg/kg. 

Podem ocorrer após 

períodos de seca e 

alagamento. 

Se fertilizantes de amônio 

são utilizados, precisam ser 

cobertos com cobertura 

morta para evitar perdas. 

Revirá-los é recomendado 

apenas se as raízes 

superficiais não forem 

prejudicadas. 

 

 

Deficiência de enxofre 

Chamado “amarelo do 

chá”. 

As folhas desenvolvem 

uma cor amarelo brilhante 

enquanto as veias 

permanecem verde 

escuro. 

Toda a planta parece 

encolhida. Sob deficiência 

severa, as folhas podem 

encaracolar-se, bordas e 

pontas ficarem marrons. 

S <30mg/kg. 

 

A aplicação anual de 20% 

de nitrogênio na forma de 

sulfato de amônia. 
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Deficiência de ferro 

As folhas jovens se tornam 

amarelas. Clorose 

internerval. 

Pode ser induzida por alta 

fertilização de Zn.  

 

Fe >30 mg/kg. 

Mais comum em solos de 

pH alto. 

 

 

Sintomas de deficiência de Zn 

Deficiência de zinco 

As plantas mostram 

internódios muito curtos. 

Folhas jovens se tornam 

cloróticas, pequenas e 

com formato de foice. Os 

brotos laterais são 

atrofiados. 

Pode inibir o crescimento e 

reduzir a produção de 

brotos.  

  

Pode ser induzido por um 

excesso de fósforo após 

muitas aplicações de 

fertilizantes fosfatos.  

Zn 4-8mg/kg. 

 

Uma deficiência 

relativamente frequente, 

especialmente em solos 

vermelhos.  

 

Aplicação de sulfato de 

zinco após a coleta. 
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Deficiência de cálcio 

Curvatura para baixo 

seguida do aparecimento 

de pequenos pontos na 

superfície mais baixa das 

folhas jovens. 

Ca 5-10 meq/100g. 

 

 

Deficiência de boro 

Atrofia, distorção e 

aglomeração de novos 

crescimentos. Algumas 

vezes seguido de necrose 

nas pontas e margens.  

 

B >0,5-1,0ppm (0,1 – 

0,5ppm na folha). 

 

Boro é melhor analisado 

através da análise de 

folha, uma vez que tem 

alta mobilidade no solo e 

a faixa entre deficiência e 

toxicidade é pequena.  

Aplicação foliar de ácido 

bórico.  

 

Deficiência de cobre 

As folhas mais jovens se 

tornam amarelas e 

pálidas.  

 

Altos níveis de ferro no solo 

podem levar à deficiência 

de cobre.   

Cu 1-2mg/kg. 

 

Deficiências de Cu podem 

ocorrer após aplicações 

excessivas de N.  

 

Aplicação foliar de sulfato 

de cobre. 

Créditos da foto: 

Royal Tasmanian Botanical Gardens in Hobart. 

Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage; N. H. IV, Faridabad, Haryana. 

National Institute of Plant Health Management; Rajendranagar, Hyderabad, Telaangana. 

Department of Agriculture and Cooperation; Ministry of Agriculture, Government of India 

U. Pethiyagoda & S. Krishnapillai. 
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3.3 RECOMENDAÇÕES PARA CACAU 

Recomendações para Cacau 

Faixa de 

pH (H20) 
6,5 - 7,0, mas pode tolerar pH de 4,5 até 8,0. 

Tipo de 

solo 

Predominantemente cultivado em solos vermelhos de laterita, mas também 

pode ser cultivado com sucesso em uma ampla variedade de solos. Eles 

precisam estar livres de duripãs e pedras, ao menos até uma profundidade 

de 1,5m para permitir que as raízes do cacau penetrem até uma 

profundidade suficiente. 

Com frequência estabelecido em solo de floresta removida, que é 

naturalmente rica em humus. A manutenção dos altos níveis de matéria 

orgânica no solo é crucial para a produtividade em longo prazo. 

Controle 

da 

umidade 

do solo 

As plantas de cacau são sensíveis à seca e à deficiência de umidade no 

solo.  

Para manter a capacidade de retenção de água do solo, são necessários  

níveis de matéria orgânica no solo entre 1 e 3%. O espaço entre as árvores 

deve ser coberto com materiais adequados. As ervas daninhas não devem 

ser queimadas mas podem ser usadas como cobertura morta.  A cobertura 

é mantida distante da base da planta para reduzir o risco de doenças. A 

cobertura morta é reaplicada regularmente. 

Ao invés da cobertura morta, leguminosas podem ser plantadas entre as 

árvores para cobertura do solo, considerando que as árvores não devem 

causar muita sombra.  

Controle 

de 

inundações 

O cacau resistirá a alagamentos apenas por períodos curtos. O conteúdo 

de matéria orgânica é chave para a drenagem. Antes que a queda de 

folhas atinja níveis suficientes, cobertura morta ou aplicação de esterco 

animal ou composto é necessária.  

Controle 

de sombra 

O cacau naturalmente cresce no sub-bosques de florestas perenes, onde 

árvores grandes fornecem sombras. O sombreamento é necessário durante 

os anos de estabelecimento. O cacau pode ser consorciado com outras 

árvores comerciais como mamão e banana. A sombra pode ser reduzida 

após três a quatro anos. Os quebra-ventos são benéficos, com frequência.  

Condições 

de cultivo 

para 

cacau 

Altitude <1200manm. 

Temperatura Média ideal diária: 24°C. 

min. 15C; máx. 35°C, mas as flutuações reduzem a 

produtividade. 

Chuva >1500 até 2000mm anualmente distribuído de maneira 

uniforme. Períodos de seca (<100mm/mês) não devem 

exceder três meses, do contrário, irrigação é necessária.  

A produtividade do cacau é afetada mais pela chuva do 

que por qualquer outro fator climático. 

Umidade 

relativa. 

80%-100%  
 

Uma atmosfera quente e úmida é essencial para o 

desenvolvimento ideal das árvores de cacau.  
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Controle 

de 

nutrientes 

• Idealmente, os solos são analisados uma vez por ano antes da 

principal época de chuva e os tipos e quantidades de nutrientes 

recomendados são aplicados.  

 

• Dependendo da produtividade/ha, para cada 1t de amêndoa 

seca colhida, 25kg de N, 4-10kg de P, 40-60kg de K, 8-11kg de Mg, e 

5-9kg de Ca devem ser repostos anualmente. A necessidade de K 

pode ser reduzida consideravelmente se as cascas dos frutos forem 

compostadas e retornadas aos campos. De forma geral, as 

aplicações de esterco orgânico juntamente com aplicações de 

fertilizantes inorgânicos aumentam a taxa de absorção de 

nutrientes.  

 

• As aplicações de fertilizantes devem ser divididas em 2 a 3 (antes e 

após a principal época de chuva, ou P antes da florada, ½K e 

outros nutrientes durante a florada e ½K durante o desenvolvimento 

do fruto).  

 

• Em cacau, as folhas se desenvolvem em “descargas”. As folhas da 

primeira descarga amadurecerão antes que a próxima descarga 

ocorra e os nutrientes para um fluxo de crescimento sejam movidos 

das folhas mais velhas. No caso de baixa fertilidade de solo, isso 

pode levar à desfolha da parte inferior da árvore. Portanto, o grau 

de desfolha durante o crescimento da descarga pode ser usado 

como um indicador do estado da fertilidade do solo. 

 

•  

Níveis de tolerância para evitar toxicidade e desordens na CE: 

O cacau tem baixa tolerância ao Cl e à salinidade. 

EC <0.2dsm. 

Al < 0,7mmol/kg (um problema especialmente sob condições de pH baixo em solos 

ácidos. A toxicidade de Al reduz a produtividade. Contido por aplicações de calcário). 
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Sintomas de 

deficiência 
Nutriente deficiente 

Nível de nutriente ideal no 

solo 

 

Deficiência de fósforo 

Tudo na árvore parece 

atrofiado, comprimido e 

estreito. 

A palidez começa pela ponta 

e margens das folhas mais 

velhas, seguida pela palidez 

internerval de todas as folhas, 

algumas vezes com traços 

vermelhos. Posteriormente, a 

ponta e as margens ficam 

necrosadas e as folhas podem 

cair.   

A doença da Vassoura de 

Bruxa parece ocorrer com 

mais frequência em solos 

deficientes em P. 

P 20-60mg/kg.  

A deficiência de P causa o 

subdesenvolvimento de raízes, 

levando à uma agravamento 

da deficiência de P na árvore.  

A fixação de P é comumente 

encontrada em solos 

vermelhos ou amarelos em 

condições de pH baixo. Nesse 

caso fertilizante P (fosfato-

rocha) de liberação lenta e 

aplicações de calcário são 

mais eficientes que as 

aplicações de DAP.  

 

Deficiência de potássio 

A árvore aparenta ter o 

crescimento interrompido.  

 

O amarelamento começa da 

ponta e das margens em 

direção à base da folha com 

aumento do amarelamento 

internerval e necrose nas 

bordas. Posteriormente, pontos 

marrons ou necrose 

aparecem. As folhas velhas 

caem e, por fim, morrem. 

K >0,3 meq/100g. 

A deficiência de K é comum 

em solos recém limpos e 

demandam alto nível de 

fertilização de K. 

A deficiência de K é menos 

aguda onde as cascas dos 

frutos são compostadas e 

retornadas ao campo.  

 

 

Deficiência de Manganês 

Os sintomas se mostram por 

toda a árvore. Clorose 

internerval verde clara ou 

amarelada, com as veias 

permanecendo verde escuro.  

Mn 4-20mg/kg. 

A fertilização de manganês 

mostrou também aumentar a 

absorção de molibdênio.  
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Sintomas que aparecem em primeiro lugar em folhas velhas (parte inferior 

da árvore). 
Sintomas de 

deficiência 
Nutriente deficiente 

Nível de nutriente ideal no 

solo 

 

 

Deficiência de magnésio 

Amarelamento internerval em 

forte contraste com as veias 

que permanecem verdes. 

Posteriormente as áreas 

amarelas ficam marrons. Os 

sintomas podem ser 

confundidos com a deficiência 

de K, mas as folhas não caem, 

como acontece na deficiência 

de K.  

Mg >1,5 meq/100g. 

Alta fertilização de K (que pode 

ser necessária em solos 

deficientes em K), pode suprimir 

a absorção de Mg. Portanto, a 

fertilização de K deve ser 

combinada com a fertilização 

de Mg. 

Mg suficiente é necessário sob 

condições de sombra reduzida, 

por exemplo, durante os anos 

de estabelecimento da árvore. 

 

 

Deficiência de molibdênio 

Manchas brilhantes amarelas 

entre as veias; murchamento 

de folhas, com as margens 

enroladas ou colapsadas; 

folhas estreitas e distorcidas; 

folhas mais velhas são afetadas 

primeiro.  

Deficiência rara. Geralmente 

causada por condições de pH 

baixo. Ação recomendada: 

aumento do nível de pH e MOS. 

 

A fertilização de manganês 

mostrou também aumentar a 

absorção de molibdênio. 

Dependendo da espécie do 

cultivo, os níveis críticos de 

deficiência de Mo podem 

variar de 0,1 até 1 mg/kg. 
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Sintomas que primeiramente aparecem em folhas jovens (parte de cima da 

árvore). 
 

Sintomas de 

deficiência 
Nutriente deficiente 

Nível de nutriente ideal no 

solo 

 

 

Deficiência de nitrogênio 

A árvore parece estar se 

curvando e atrofiada. 

As folhas apresentam palidez 

uniforme ou estão amarelas, 

incluindo nas veias em menor 

tamanho, posteriormente 

mostrando sinais de necrose.  

N >20mg/kg. 

Podem ocorrer após períodos 

de seca e alagamento. 

Se fertilizantes de amônio são 

utilizados, precisam ser 

cobertos com cobertura 

morta para evitar perdas. 

Revirá-los é recomendado 

apenas se as raízes 

superficiais não forem 

prejudicadas. 

 

Deficiência de enxofre 

A árvore toda aparenta estar 

pálida, mas não atrofiada.  

Todas as folhas ficam 

manchadas com pontos 

brancos ou amarelas. As veias 

parecem pálidas.  

S 30-50mg/kg. 

Geralmente, não é um 

nutriente deficiente nos solos 

de florestas tropicais. Uma 

deficiência rara em cacau.  

 

 

Deficiência de ferro 

As folhas jovens ficam pálidas 

com as veias permanecendo 

verde escuro.  

Fe >30 mg/kg. 

Mais comum em solos de pH 

alto. 

 

Deficiência de zinco 

As folhas mais jovens 

aparentam estar estreitas e 

onduladas, chamado de 

sintoma da “folhinha”.  

As folhas podem mostrar 

clorose e manchas, 

permanecendo verdes 

apenas ao longo das veias, 

Zn 2,5-4mg/kg. 

Uma deficiência 

relativamente frequente, 

especialmente em solos 

vermelhos.  
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que podem ter coloração 

vermelha.  

As folhas podem estar 

enrugadas; encurtando os 

internódios, causando um 

tipo de crescimento em 

roseta, e os galhos podem 

morrer.  

 

Deficiência de cálcio 

As folhas mais jovens 

aparentam estar listradas e 

onduladas. 

Começando pelas margens, 

e então desenvolvendo um 

tom amarelado uniforme nas 

folhas mais jovens, com áreas 

entre as veias necrosando.  

As folhas e frutos 

eventualmente cairão, brotos 

e gemas morrem. 

 

Ca >7.5 meq/100g 

 

Ca adequado reduz a 

susceptibilidade a doenças.  

 

Deficiência de boro 

Distorção e aglomeração de 

novos crescimentos. Algumas 

vezes seguido de necrose nas 

pontas e margens.  

B >25ppm (na folha).  

 

Boro é melhor analisado 

através da análise de folha, 

uma vez que tem alta 

mobilidade no solo e a faixa 

entre deficiência e toxicidade 

é pequena.  

O boro é melhor aplicado por 

pulverização foliar. 

 

A deficiência de boro é típica 

de solos vulcânicos, com 

frequência encontrados em 

áreas de produção de café. 

 

Deficiência de cobre 

As pontas das folhas se 

mostram cloróticas, 

queimadas e distorcidas. 

 

As folhas mais jovens 

geralmente são menores sem 

aparentar amarelamento.  

Cu 0,3-10mg/kg 

 

Deficiências de Cu podem 

ocorrer após aplicações 

excessivas de N.  
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3.4 RECOMENDAÇÕES PARA BANANA 

 Banana (Musa cultivars) 

Faixa de pH 

(H20) 

5,5- 6,5  

Mas toleram pH de 4,5 - 7,5. 

Tipo de solo 

Podem ser cultivadas com sucesso em uma grande variedade de solos, 

mas os solos devem ser férteis, bem drenados com boa capacidade de 

retenção de água. Os solos também devem ser riscos em K e Mg. A 

profundidade do solo deve ser >60cm. 

Controle da 

umidade do 

solo 

As bananas são sensíveis à seca e flutuações de umidade no solo.  

Para manter a capacidade de retenção de água do solo, são 

necessários níveis de matéria orgânica no solo entre 1 e 3%. A coroa de 

plantio ao redor da planta também deve ser coberto com materiais 

adequados. A cobertura morta é reaplicada regularmente. 

Durante a poda semanal, as folhas murchas são cortadas e adicionadas 

à cobertura morta. O conteúdo de umidade do solo não deve ficar 

abaixo de 60-70%. 

Controle de 

inundações 

As bananas podem resistir a alagamentos por até 48h.  Águas paradas 

prolongadas, especialmente se combinadas com pleno sol, no entanto, 

matam as plantas. Para assegurar drenagem suficiente, altos níveis de 

matéria orgânica no solo ou partículas granuladas de solo (como areia 

ou calcário) são importantes. Em solos argilosos pesados, adições de 

esterco orgânico ou cobertura são mandatórias.  

Controle do 

vento 

As bananas são susceptíveis a danos causados pelo vento, portanto, não 

devem ser cultivadas em locais expostos. Do contrário, quebra-ventos 

devem ser estabelecidos para proteção. Se bambu for utilizado como 

quebra-vento, também podem ser usados como estacas de apoio. Em 

uma velocidade de vento >40km/h danos severos ao cultivo ocorrem.  

Condições 

de cultivo 

para banana 

Altitude <1600 manm. 

Temperatura 

Média ideal diária para crescimento foliar: 27ºC com 

uma temperatura mínima de 15ºC e uma 

temperatura máxima de 38ºC. Algumas variedades 

podem resistir a temperaturas próximas de 0ºC. 

Temperatura ideal diária para desenvolvimento dos 

frutos: 29-30°C. Emergência de flores é 

negativamente afetada pela baixa temperatura. 

As bananas podem ser produzidas a pleno sol em 

uma área protegida do vento. Alta intensidade de luz 

combinada com altas temperaturas podem causar 

queimaduras.  

Chuva 

> 2500mm anualmente distribuído de maneira 

uniforme. Se suprimento constante de água de ao 

menos 200-220mm/mês não puder ser garantido, a 

irrigação é necessária.  

Umidade relativa. 
60-90%. 
 

 

 

  



 

SA-G-SD-12-V1-PT 48 

 

Controle de 

nutrientes 

Idealmente, os solos são analisados uma vez por ano antes da principal 

época de chuva e os tipos e quantidades de nutrientes recomendados 

sejam aplicados.   

Os níveis de nutrientes também podem ser monitorados através da 

análise de folha, amostragem no terço de folhas mais jovem. Os seguintes 

níveis em DM% são considerados adequados: N 2,6, P2O5 0,45, K2O 4,0, 

CaO 1,40, e MgO 0,60. 

Dependendo da produtividade/ha, para cada 1t de banana colhido 4-7 

kg de N, 0,9-1,6kg de P, 18-30kg de K, 1,2-3,6kg de Mg, e 3-7,5kg de Ca e 

0,4-0,8kg de S devem ser repostos anualmente para Banana Cavendish; 

até 10 kg de N, 3,5kg de P, 60kg de K, 1,2 - 3,6kg de Mg, 12kg de Ca e 0,4-

0,8kg de S devem ser repostos anualmente para outros tipos de bananas.  

A necessidade de K pode ser reduzida de forma considerável, se após a 

colheita o material remanescente da planta for triturado e aplicado 

como cobertura na cova do plantio. De forma geral as aplicações de 

esterco orgânico juntamente com aplicações de fertilizantes inorgânicos 

aumentam a taxa de absorção de nutrientes.  

A fertilização de N deve ser aplicada mensalmente para garantir 

suprimento contínuo suficiente. 80% do fertilizante de K deve ser aplicado 

antes da florada. A relação N:K conforme estabelecida pela análise da 

folha deve ser 1:1 para evitar o “despencamento”.  

Para fornecer os nutrientes suficientes para a gema principal, os ladrões 

devem ser removidos a cada 6-12 semanas, deixando não mais que 3 a 4 

gemas por cova de plantio.  

Níveis de tolerância para evitar toxicidade e desordens na CE: 

EC <1,5dsm. 

Na 100ppm; Cl <1% 
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Sintomas de deficiência Nutriente deficiente 
Nível de nutriente 

ideal no solo 

 

 

 

Deficiência de fósforo 

Crescimento 

extremamente atrofiado. 

As folhas aparentam estar 

verde azuladas com as 

folhas mais velhas 

demonstrando necrose 

ao longo da nervura 

principal e nas margens. 

As flores ficam roxas e 

amarronzadas.  

 

Sob níveis severos de 

deficiência, as folhas 

ficam encaracoladas e 

os pecíolos se quebram. 

Eventualmente isso pode 

levar à morte prematura 

da planta.  

 

P 25 mg/kg (80ppm). 

 

A fixação de P é 

comumente 

encontrada em solos 

vermelhos ou 

amarelos em 

condições de pH 

baixo. Nesse caso 

fertilizante P (fosfato-

rocha)  de liberação 

lenta e aplicações de 

calcário são mais 

eficientes que as 

aplicações de DAP.  

 

Em caso de 

deficiência, aplicar 

50g de fosfato-rocha 

por cova de plantio.  
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Deficiência de potássio 

Crescimento é reduzido. 

As margens apresentam 

necrose e as folhas se 

rompem facilmente com 

o vento. Eventualmente 

toda a folha se seca. As 

pontas das folhas 

parecem estar 

penduradas com a 

nervura central 

aparentando estar 

quebrada. A estrutura se 

torna menos firme. 

As frutas ficam pequenas 

e amarelas 

prematuramente. Os 

cachos ficam com um 

formato ruim e mal 

preenchidos.  

K 200-350mg/kg 

(0,5meq/100g). 

 

A deficiência de K é 

comum em solos 

recém limpos e que 

demandam alto nível 

de fertilização de K. K 

é considerado o 

nutriente mais 

importante para a 

produção de 

banana. 

 

A deficiência de K é 

menos aguda se após 

a colheita as partes 

remanescentes da 

planta são trituradas e 

usadas como 

cobertura ao redor 

da planta.  

As perdas de solo 

estimadas através da 

remoção de fruta por 

hectare:  480 kg de 

K2O (com uma 

produção de 70 

toneladas de fruta). 

 

Em caso de 

deficiência, aplicar 

um suprimento foliar 

semanal de 2% de 

cloreto de potássio 

(KCl). 

 

 

 

Deficiência de magnésio 

Clorose da folha com 

uma “faixa” típica na 

margem da folha e na 

nervura central. Pecíolos 

demonstram manchas 

roxas.  

As frutas não 

amadurecem e não tem 

sabor.  

Mg 1-3 meq/100g.  

(em solos pesados, os 

valores 5meq/100g 

são considerados 

adequados). 

Aplicar quantidades 

pequenas de calcário 

dolomítico através do 

período de 

crescimento.  

Em caso de 

deficiência, aplicar 

3t/ha de calcário 

dolomítico  
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Deficiência de Manganês 

 

Deficiência de Manganês 

As folhas jovens 

demonstram clorose ao 

redor das margens, 

posteriormente 

necrosando. Aparência 

geral pálida e estriada.  

 

As frutas mostram 

manchas pretas/marrons.  

Mn 160-2500 ppm. 

 

Em caso de 

deficiência, aplicar 

um suprimento foliar 

semanal de 2% de 

sulfato de magnésio 

(MnSO4). 

Deficiência de molibdênio 

 

Deficiência rara. Geralmente causada por 

condições de pH baixo. Ação recomendada: 

aumento do nível de pH e MOS. 
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Sintomas que primeiramente aparecem em folhas jovens (parte de cima da 

árvore). 

Sintomas de deficiência Nutriente deficiente 
Nível de nutriente ideal 

no solo 

 

Deficiência de nitrogênio 

Crescimento reduzido e 

lento, com menos folhas e 

estas sendo menores. 

Pecíolos são magros, curtos 

e roxos. Toda a planta 

aparenta estar pálida e 

amarelada.  

Produção reduzida de 

ladrões e tamanho menor 

dos ramos devido à 

superfície foliar reduzida.  

Excesso de N (devido as 

altas taxas de aplicação 

de Ureia) levam a 

queimaduras nos pecíolos.  

N 3,3-3,7 mg/kg. 

 

O suprimento constante de 

N é necessário para 

promover o crescimento 

saudável das plantas e 

desenvolvimento das 

folhas. O tamanho do 

cacho depende 

largamente do número e 

tamanho das folhas 

produzidas durante os 

primeiros seis meses.  

 

Em caso de deficiência, 

aplicar um suprimento 

foliar semanal de 2% de 

ureia.  

 

 

 

Deficiência de enxofre 

Toda a planta aparenta 

estar amarelada e 

enrugada. O centro da 

folha fica branco. O tecido 

foliar é muito macio e se 

rompe com facilidade.  

S >0,25 mg/kg. 

 

Em caso de deficiência, 

aplicar 100g de fosfato-

rocha por cova de plantio.  
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Sintomas de deficiência Nutriente deficiente 
Nível de nutriente ideal 

no solo 

 

 

Deficiência de ferro 

As folhas jovens ficam 

pálidas com faixas verde 

escuro (clorose internerval).  

Fe >100ppm 

 

Mais comum em solos de 

pH alto. 

 

Em caso de deficiência, 

aplicar um suprimento 

foliar semanal de 0,5% de 

sulfato de ferro (FeSO4).  

 

 

Deficiência de zinco 

A deficiência aparece em 

plantas jovens. As folhas 

ficam curtas, pálidas, 

estritas e pontiagudas. 

      

 

Zn >20ppm 

 

Uma deficiência 

relativamente frequente, 

especialmente em solos 

vermelhos.  

Aplicar 50g de sulfato de 

zinco (ZnSO4) por planta no 

momento do plantio.  
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Sintomas de deficiência Nutriente deficiente 
Nível de nutriente ideal 

no solo 

 

 

Deficiência de cálcio 

O crescimento é atrofiado. 

As folhas jovens 

demonstram veias mais 

grossas e clorose. As 

margens, eventualmente, 

necrosam. As folhas se 

partem e ficam enroladas 

na ponta. 

Ca 4-15meq/100g 

 

Em caso de deficiência, 

aplicar 250kg/ha de 

calcário agrícola. 

 

 
 

 

Deficiência de boro 

Distorção e aglomeração 

de novos crescimentos. A 

formação das folhas é 

incompleta e as folhas não 

se desdobram 

completamente. As folhas 

podem demonstrar faixas 

brancas. A florada e a 

frutificação são reduzidas. 

As frutas também podem 

estar distorcidas e 

divididas.   

B 11ppm  

  

O boro é melhor aplicado 

por pulverização foliar. 

 

A deficiência de boro é 

típica em solos vulcânicos. 

 

Em caso de deficiência, 

aplicar suprimento foliar de 

20g de Bórax (ácido 

bórico) por planta de 

banana, de quatro a cinco 

meses após o plantio.  
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Deficiência de molibdênio. 

As Plantas tem uma 

aparência despencada 

com folhas menores e 

pecíolos mais curtos.  

Cu 9ppm 

Deficiências de Cu podem 

ocorrer após aplicações 

excessivas de N.  

Em caso de deficiência, 

aplicar um suprimento 

foliar de 2% de sulfato de 

cobre (CuSO4). 
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