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RESUMO 
 

Este trabalho realiza-se no âmbito da unidade curricular de projeto, do 3º ano do curso 

de Licenciatura em Energia e Ambiente, tendo como objetivo o ingresso na Ordem dos 

Engenheiros Técnicos no âmbito de projeto em contexto de estágio, tendo como duração 6 

meses, de março de 2016 a setembro de 2016. 

Durante estes seis meses de estágio no laboratório LABMIA, localizado na Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, a estagiária teve a 

oportunidade de desenvolver alguns conhecimentos adquiridos durante a licenciatura, no que 

diz respeito às análises laboratoriais. 

Este projeto tem dois objetivos principais, o desenvolvimento e compreensão das 

metodologias de análises de solos e de análises a foliares.  

Relativamente ao desenvolvimento de análises aos solos, este tem como função a 

determinação de vários parâmetros, tais como, a matéria orgânica, fósforo, potássio, boro, 

magnésio, cálcio, a acidez e o teor do pH.  

Nas análises foliares, pretende-se determinar diversos elementos químicos, tais como: 

fósforo, potássio, cálcio, ferro, cobre, zinco, manganês, boro, magnésio e sódio. 

 

Palavras - chave: Análises físico-químicas, solo, folhas 
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ABSTRACT 
 

This work is carried out within the scope of the project curricular unit of the 3rd year of 

the Degree in Energy and Environment, aiming at joining the Order of Technical Engineers within 

the scope of a project in the context of internship, having a duration of 6 months, From March 

2016 to September 2016. 

During this six-month internship at LABMIA laboratory, located at the Higher School of 

Technology and Management of the Polytechnic Institute of Guarda, the trainee had the 

opportunity to develop some knowledge acquired during the undergraduate degree, regarding 

laboratory tests. 

This project has two main objectives, the development and understanding of 

methodologies of soil analysis and foliar analysis. 

With respect to the development of soil analysis, it has the function of determining 

several parameters, such as organic matter, phosphorus, potassium, boron, magnesium, 

calcium, acidity and pH. 

In the leaf analyzes, it is intended to determine several chemical elements, such as: 

phosphorus, potassium, calcium, iron, copper, zinc, manganese, boron, magnesium and sodium. 

Key- words: Physical-chemical analyzes, soil, leaves 
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INTRODUÇÃO 
 

Neste projeto serão desenvolvidos dois grandes temas, as metodologias de análises em 

solos agrícolas e as metodologias de análise em folhas. Em ambos os casos, o principal objetivo 

é dar a conhecer como se desenvolve as análises em laboratório, bem como a apresentação de 

alguns exemplos dos cálculos efetuados para a determinação das respetivas análises físico-

químicas. 

Este trabalho está dividido em duas partes, o enquadramento teórico e o 

enquadramento prático. Em relação ao enquadramento teórico este descreve as técnicas usadas 

em laboratório, a metodologia usada para a recolha dos solos, assim como, o seu pré-

tratamento e procedimentos para a análises de solos e metodologia e desenvolvimento de 

análises foliares em laboratório, relativamente ao enquadramento prático, faz parte os 

resultados estudados das análises elaboradas em laboratório, quer de solos como de folhas e 

uma breve conclusão de todo o trabalho. 

Em relação às análises completas aos solos agrícolas, estas incluem parâmetros, tais 

como, matéria orgânica, fósforo, potássio, boro, magnésio, cálcio, acidez e o teor do pH.  

Nas análises foliares são realizadas determinações a elementos químicos, tais como: 

fósforo, potássio, cálcio, ferro, cobre, zinco, manganês, boro, magnésio e sódio. 

O solo é um recurso natural, um componente fundamental dos ecossistemas e dos ciclos 

naturais, um reservatório de água, um suporte essencial dos sistemas agrícolas e um espaço 

para as atividades humanas e para a deposição e reciclagem dos resíduos orgânicos produzidos. 

Sob o ponto de vista agrícola, o solo é a principal fonte de nutrientes e água para as plantas. 

A execução de ensaios laboratoriais ao solo e às folhas é importante, pois os dados 

obtidos através da observação visual das culturas não são suficientes para se determinar 

possíveis problemas nutricionais das plantas. Deve fazer-se a análise de solo e folhas como parte 

de um planeamento da instalação das culturas agrícolas ou florestais. Servem como prevenção 

para futuros problemas nutricionais que podem facilitar o aparecimento de pragas e doenças. 

Com a realização de ensaios laboratoriais pode-se obter um aumento dos lucros e uma maior 

proteção do meio ambiente e da saúde das populações, pois haverá um aumento da produção 

e da resistência da planta às pragas, diminuindo os gastos com inseticidas, herbicidas, fungicidas, 

ou adubos. Em consequência disso, haverá uma melhor qualidade de vida e um menor impacto 

ambiental. 
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As análises foliares (folhas e outros tecidos vegetais) constituem um conjunto de ensaios 

químicos que permitem obter informações relacionadas com o estado nutricional dos 

macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) e dos micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn e Zn). Contudo, nem 

sempre, os teores de nutrientes presentes nos tecidos vegetais se correlacionam diretamente 

com os teores disponíveis no solo. Além da disponibilidade de nutrientes no solo, outros fatores 

podem afetar a absorção dos nutrientes pelas plantas, como por exemplo, as condições de 

humidade, aeração do solo, a sua compactação, ou as doenças associadas às raízes das plantas. 

Além destes fatores, e dependendo das concentrações dos nutrientes, alguns podem 

impossibilitar, por antagonismo, ou favorecer, por sinergismo, a absorção de outros nutrientes. 

Para a obtenção das folhas das culturas para encaminhamento ao laboratório de 

análises, alguns detalhes devem ser levados em conta, como a época do ano, o estádio de 

desenvolvimento da cultura, o tipo da folha a ser recolhida e a quantidade adequada. 
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1.TÉCNICAS USADAS EM LABORATÓRIO PARA ANÁLISE 
 

1.1.Espectroscopia de Absorção Atómica por Chama 
Espectroscopia de absorção atómica, conhecida também como espectrofotometria de 

absorção atómica, é o método de análise usado para determinar qualitativamente e 

quantitativamente a presença de metais (Figura 1). O método consiste em determinar a 

concentração de um determinado metal numa solução, usando como princípio a absorção de 

radiação ultravioleta por parte dos eletrões. Os eletrões ao sofrerem um salto quântico depois 

de devidamente excitados por uma fonte de energia, que pode ser a chama de um gás e de um 

comburente. Como comburente podemos utilizar o ar-acetileno ou o óxido nitroso (N2O). 

A energia devolvida na forma de um fotão de luz, por sua vez, absorve a radiação 

ultravioleta emitida pela fonte específica (cátodo oco) do elemento químico em questão. Dessa 

forma, eletrões que estão contidos na solução, e que sofrem também um salto quântico e que 

não pertencem ao mesmo elemento que constitui o cátodo oco que está a ser usado no 

momento, não serão capazes de causar uma interferência, isso porque eles absorverão apenas 

radiação com comprimento de onda referente ao elemento químico do qual fazem parte. 

Quase todas as interferências encontradas na espectroscopia de absorção atómica podem ser 

reduzidas ou completamente eliminadas pelos seguintes procedimentos: 

i) Usar se possível, padrões e amostras de composição semelhante para eliminar os 

efeitos de matriz (ajuste de matriz); 

ii) Alterar a composição da chama ou sua temperatura para reduzir a formação de 

compostos estáveis na chama; 

iii) Selecionar raias de ressonância que não sofram interferência espectral de outros 

átomos ou moléculas e de fragmentos moleculares; 

iv) Separar por extração com solventes ou processos de troca iónica o elemento 

interferente. Este procedimento é mais necessário na espectroscopia de emissão de 

chama; 

v) Usar um método de correção de radiação de fundo; 

Entre os elementos analisados através de espectroscopia de absorção atómica encontra-se o Ca, 

Na, K, Mn, Fe, Zn, Se, Cd, Pb e Cu. 
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Figura 1- Espetroscopia de absorção atómica por chama 

1.2.Destilador de Azoto 
 

A determinação do conteúdo de azoto pode ser realizada através do método de Kjeldahl. 

Este método baseia-se na digestão da amostra na presença de ácido sulfúrico fumegante e de 

pentóxido de fósforo e permanganato de potássio para produzir a oxidação e formar o sulfato de 

amónia. Este método baseia-se na destruição da matéria orgânica com ácido sulfúrico 

concentrado, em presença de um catalisador e por ação do calor, com posterior destilação e 

titulação do azoto proveniente da amostra. 

A amónia obtida no processo de digestão é destilada com o auxilio de um destilador 

(VELP) através da injeção de vapor de água e de adição automática de hidróxido de sódio que 

leva à formação de amónia na forma gasosa que é arrastada com o destilado para um balão 

erlenmeyer contendo ácido bórico e um indicador de cor vermelha. A amónia destilada é titulada 

com uma solução conhecida de ácido clorídrico até que a solução mude de azul para rosa. 

 

Figura 2- Destilador UDK 126 A 
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1.3.Espectroscopia UV-VIS 
 

A absorção de radiação eletromagnética da região do ultravioleta (UV) (100-400 nm) e 

visível (Vis) (400-800mnm) por parte de moléculas, átomos ou iões está normalmente associada 

a transições eletrónicas. Estas ocorrem quando, por interação da radiação electro magnética 

com o meio absorvente, um eletrão é promovido dum estado eletrónico de baixa energia para 

outro de energia mais elevada. 

A quantidade de luz absorvida quando um feixe de radiação monocromática atravessa o meio 

absorvente depende da concentração, do coeficiente de absorção molar da espécie absorvente 

e do percurso ótico da radiação. O estudo da sua variação com a concentração permite:  

i) A determinação quantitativa de um grande número de substâncias químicas e 

biológicas (a título de exemplo, refira-se que mais de 95% das análises clínicas nos 

Estados Unidos são feitas por métodos espectrofotométricos); 

ii) O estudo cinético de reações lentas em solução;  

iii)  A determinação de curvas de titulação.  

 

Por outro lado, a compilação de espectros de absorção (representação gráfica do 

comprimento de onda) sob a forma de atlas ou bases de dados é usada para: 

i) Identificação e verificação do grau de pureza de compostos;  

ii) Cálculo da diferença de energia entre estados eletrónicos e do momento dipolar da 

transição. 

 

 
Figura 3- Espetroscopia UV-Vis 
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1.4. Potenciometria 
 

Os métodos potenciométricos compreendem dois tipos fundamentais de análises. O 

primeiro implica a medição direta do potencial do elétrodo, a partir da qual é possível 

determinar a atividade (ou a concentração) de um ião ativo. O outro método compreende a 

medição da alteração da força eletromotriz originada pela adição de um titulante à amostra. 

Num sensor do tipo potenciométrico, uma membrana ou superfície sensível atua como 

uma semi-célula, gerando um potencial proporcional ao logaritmo da atividade (ou 

concentração) de um analito. Este potencial é medido com relação a um elétrodo de referência 

inerte, o qual também está em contacto com a amostra. As medições potenciométricas 

realizam-se em condições essencialmente de fluxo nulo de corrente, de forma a que não se 

verifique a perturbação da interface amostra - membrana.  

Um elétrodo de referência é uma semi-célula redox de potencial conhecido e constante 

para uma dada temperatura. Os três requisitos principais para sistemas satisfatórios de 

elétrodos de referência são a reversibilidade, reprodutibilidade e estabilidade, os quais estão 

naturalmente interligados. A reprodutibilidade implica dois aspetos, um é a amplitude de um 

elétrodo de referência que tem como função, responder de acordo com a equação de Nernst, o 

outro aspeto é a possibilidade de estabelecer um método fácil e padronizado de preparação que 

permita produzir e montar elétrodos com potenciais constantes, dentro de desvios padrão 

aceitáveis.  

Um elétrodo deste tipo consiste em três partes principais: um elemento interno, uma 

solução que constitui o eletrólito da ponte salina, e uma superfície na ponta do elétrodo que 

permite a libertação um fluxo lento e controlado da solução (junção líquida). 

Um conjunto clássico consiste num elétrodo indicador de pH e um elétrodo de 

referência. As membranas de vidro sensíveis ao pH mais comuns são as de sódio/silicato de 

sódio, ou as de silicato de lítio com lantânio ou bário. Estes iões adicionados funcionam como 

“ajustadores” do cristal para retardar a hidrólise dos silicatos e diminuir a mobilidade dos iões 

alcalinos, principalmente do sódio, já que o sódio e o lítio são os transportadores maioritários 

de cargas móveis sob a aplicação de um campo elétrico. Quando se submerge a membrana em 

água, as capas superficiais intervêm num processo de intercâmbio entre os iões hidrogénio 

presentes na solução externa e os iões de sódio ou de lítio na membrana. 
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2. RECOLHA DE SOLOS AGRÍCOLAS 

2.1.Introdução 
 

Uma amostra de solo consiste na recolha de uma porção representativa das terras que 

se pretendem analisar. Como esta porção é pequena relativamente ao todo que constitui o 

terreno, deve-se ter o cuidado de retirar uma amostra que seja o mais representativa do terreno 

que queremos analisar. A colheita de amostras de terra e o seu envio ao laboratório deverão ser 

efetuados com bastante antecedência, relativamente à aplicação dos fertilizantes, a fim de 

permitir o bom planeamento da operação de adubagem/correção das terras agrícolas. 

2.2.Material necessário 
 

a) Sonda, pá ou enxada, colher (de aço inox, resistente e isento de elementos contaminantes); 

b) Balde (s) de plástico; 

c) Sacos de plásticos resistentes. 

2.3. Metodologia de recolha usada para solos agrícolas 
 

Para se fazer a recolha de solo, devemos fazer primeiro um conjunto de amostras 

simples, e distribuídas de acordo com a área do terreno, e em seguida a mistura das amostras 

simples de modo a criar uma amostra composta. Para que se consiga que uma amostra de 

aproximadamente 0,5 kg represente a área total, para o qual queremos avaliar a fertilidade, 

devemos colher uma porção de terra em diferentes pontos da mesma parcela. Cada porção de 

terra retirada em cada ponto deve ser colocada num balde limpo. A amostra simples é cada 

porção individual de terra que foi retirada dos vários locais. A mistura das diferentes porções 

resulta numa amostra final que constitui a nossa amostra composta e representativa do terreno. 

a) Se o terreno não for uniforme, deve ser dividido em parcelas relativamente homogéneas no 

que respeita à cor, textura, declive, drenagem, e últimas culturas realizadas; 

b) Em cada parcela deve ser colhida uma amostra de terra. Recomenda-se que cada parcela 

homogénea não possua uma área superior a 5 hectares; 

c) Infestantes, pedras e outros detritos à superfície do terreno devem ser removidos antes de 

colher cada subamostra no ponto em que se introduz a sonda ou se abre a cova para a colheita 

da terra. 
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d) Percorre-se em ziguezague, cada uma das parcelas homogéneas, colhendo ao acaso, entre 15 

a 20 pontos diferentes (subamostras de terra que se colocam num balde plástico bem limpo); 

e) Misturar bem a terra resultante das 15 a 20 subamostras no balde e eliminar pedras, detritos 

e resíduos vegetais. 

f) Retirar cerca de 0,5 kg de terra para um saco de plástico limpo e proceder à identificação da 

amostra. 

g) Enviar a amostra para o laboratório acompanhada do boletim (PPS.LABMIA.I.125) 

devidamente preenchido. 

2.4. Profundidade de colheita 
 

A profundidade de colheita das amostras depende da cultura a instalar ou instalada: 

a) Pastagens (a 10 cm de profundidade); 

b) Culturas anuais (a 20 cm de profundidade); 

c) Arbóreas e arbustivas (a 50 cm de profundidade). 

2.5. Especificidades da metodologia de colheita 

2.5.1.Introdução 
 

A metodologia anteriormente referida aplica-se, de forma geral, a todo o tipo de solos e 

culturas, havendo no entanto especificidades na colheita de amostras de terra em parcelas com 

culturas arbóreas e arbustivas. As amostras de terra podem ser colhidas em qualquer época do 

ano, desde que o estado de humidade do solo o permita. 

O pomar, o olival ou a vinha devem ser divididos em parcelas homogéneas no que respeita ao 

tipo de solo, topografia, exposição, cultivar, porta-enxerto, idade e técnicas culturais 

anteriormente praticadas. Em cada uma destas parcelas devem ser marcadas de forma 

permanente: 

a) Pomares e olivais - 15 árvores ao acaso; 

b) Vinhas - 40 videiras distribuídas, por exemplo em duas linhas contínuas (ver figura 4). 
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Figura 4- Delimitação da unidade de amostragem 

 

2.5.2.Metodologia de recolha 
 

A recolha é efetuada como o descrito anteriormente, respeitando as profundidades de 

colheita. 

2.5.2.1.Culturas de sequeiro 
 

a) Pomares e olivais - 15 a 20 subamostras obtidas na zona de projeção da copa das árvores 

marcadas (profundidade de colheita 50 cm); 

b) Em vinhas ou culturas em sebe - 15 a 20 subamostras, tendo o cuidado de colher pelo menos 

5 subamostras em cada uma das três entrelinhas que constituem a unidade de amostragem 

(profundidade de colheita 50 cm). 

2.5.2.2.Culturas com rega localizada ou fertirrega 
 

a) Colher duas amostras de terra em cada unidade de amostragem; 

b) Uma das amostras é obtida a partir de 15 a 20 subamostras, colhidas na camada de 0-30 cm, 

na zona humedecida pelos gotejadores correspondentes às plantas marcadas.  

c) A outra amostra é obtida a partir de 15 a 20 subamostras, colhidas na camada de 0-50 cm, na 

zona fora da influência dos gotejadores. 

2.5.3. Quantidade de terra necessária para análise 
 

Este processo e a quantidade é igual ao referido anteriormente. Quando se faz a colheita 

de terra a duas profundidades (culturas com rega localizada ou fertirrega), deve-se proceder da 

seguinte forma: 
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a) Retirar a terra da 1ª profundidade e colocá-la no respetivo balde; 

b) Retirar a terra da 2ª profundidade e colocá-la em outro balde destinado a receber esta 

amostra; 

c) Misturar a terra de cada profundidade e eliminar pedras ou outros detritos; 

d) Ensacar a terra da 1ª profundidade, ensacar e fazer a respetiva identificação. Proceder da 

mesma forma para a terra da 2ª profundidade; 

e) Enviar a amostra para o laboratório acompanhada do respetivo boletim (PPS.LABMIA.I.125) 

devidamente preenchido. 
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Figura 5- Boletim PPS.LABMIA.I.125 
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Desenvolvimento da Análise de Solos 

em Laboratório 
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PROCEDIMENTOS DE PRÉ-TRATAMENTO DO SOLO 

 

Para se analisar o solo em laboratório, é necessário que este esteja devidamente 

identificado e em sacos de plástico. Em primeiro lugar é necessário peneirar todo o solo, com a 

ajuda de um conjunto de peneiros, nomeadamente os peneiros números 10 e 60, tendo como 

diâmetro de malha, 2mm e 250µm respetivamente. 

 

Figura 6- Peneiros nº 10 e 60 

O solo que fica retido no peneiro nº 10 é rejeitado uma vez que não o iremos usar na 

análise. O solo que passa o peneiro nº 10 é utilizado para determinar a humidade, o pH e a 

textura. O material que passa no peneiro nº 60 serve para a determinação de vários parâmetros, 

tais como, fósforo, boro, potássio, magnésio, cálcio, acidez, matéria orgânica e carbono 

orgânico. Em resumo, para a determinação de todos os parâmetros mencionados anteriormente 

necessitamos do solo peneirado que passou o peneiro nº 10 e o peneiro nº 60. 
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PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE SOLO 
 

Na Figura 7, podemos ver um conjunto de amostras de solos pré-tratados e um 

potenciómetro ligado a uma sonda, na qual esta faz a calibragem do equipamento para solução 

tampão a 4,0 e para solução tampão a 7,0. Nesta sonda passam os solos pré-tratados com água 

destilada e cloreto de potássio. 

Na Figura 8, observa-se a sonda mergulhada na amostra de solo, para ser medido o valor 

do pH de cada solo com H2O e KCl, registando de seguida os valores obtidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Calibração do pH de solução tampão 4 e 7 

 

Figura 8- Medição do pH para as soluções de extração 

 

A Figura 9, mostra um equipamento que mede a condutividade das amostras de solo 

com água destilada, este equipamento contem uma sonda na qual é calibrada com o valor de 

referência de 12,85 mS /cm. 
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Figura 9- Equipamento de condutividade 
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Procedimento para a determinação da acidez em amostras de solos 

 

Tratar o solo de acordo com a 
metodologia descrita na norma 

ISO 11464

Pesar 10 g de solo, adicionar 100 
ml de solução 1M de KCl 

Agitar durante 10 min e filtrar

Utilizar 25 ml da solução obtida e 
adicionar 1 gota de fenolftaleina

Titular a solução com NaOH* 0,02 
M até virar de incolor para rosa

Anotar o volume de NaOH gasto 
na titulação

Adicionar 1gota de HCl ** à 
solução para que a cor fique 

incolor

Adicionar 5 ml de solução 1 M de 
NaF. Se a cor voltar a ficar rosa 

existe alumínio na solução

Titular com HCl a 0,02 M, o ponto 
final é obtido quando a cor mudar 
para rosa. Anotar o volume gasto

 

 

 

 

a. Pesar aproximadamente 10 g de solo 

previamente seco e peneirado em peneiro 

nº 60 (250 mm). 

b. Adicionar 100 ml de solução 1 M de KCl e 

agitar a mistura durante 10 minutos num 

agitador magnético a 220 rpm. 

c. Filtrar o solo usando papel de filtro 

quantitativo. 

d. Utilizar 25 ml da solução de extração 

obtida no passo anterior e adicionar 1 gota 

de fenolftaleína. 

e. Titular a solução com NaOH* 0,02 M até 

a cor do indicador virar de incolor para rosa. 

(titulação dos iões H+ e Al3+ permutáveis - 

quantificação da acidez permutável total). 

f. Anotar o volume de NaOH gasto na 

titulação. 

g. Adicionar uma gota de HCl** à solução 

para que a cor do indicador fique 

novamente incolor. 

h. Adicionar 5 ml de solução 1 M de NaF. Se 

a cor do indicador voltar a ficar rosa é sinal 

que o elemento alumínio está presente. 

i. Titular com uma solução de HCl 0,02 M, o 

ponto final é obtido quando a cor do 

indicador mudar de rosa para incolor. 

j. Anotar o volume de HCl gasto na titulação. 
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Este procedimento define uma metodologia para a determinação da acidez segundo a 
norma ISO 11464:2006. 

 

* Para a determinação do título do NaOH preparar uma solução de hidrogenoftalato de potássio 

0,05 N (aproximadamente 10 gr. de KHC8H4O4) seco previamente a 120 ºC durante 2 horas 

** Para a determinação do título do HCl usado na titulação preparar uma solução de carbonato 

de sódio 0,05 N (aproximadamente 2,5 gr. de Na2CO3) seco previamente a 250 ºC durante 4 

horas.  

Reações químicas envolvidas são: 

Al(OH)3 + 6F- → [AlF6]3- + 3OH- 

OH- + HCl→H2O + Cl- 
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Procedimento para a determinação do cálcio em amostras de solos 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pesar aproximadamente 4 g de solos 

num copo de 250 ml e adicionar 80 ml de 

solução de extração. 

 

b. Agitar a mistura durante 2 horas à 

temperatura ambiente. 

 

c. Deixar repousar e filtrar o sobrenadante 

para um novo copo. 

 

d. Retirar 10 ml do sobrenadante para um 

balão de 100 ml. 

 

e. Adicionar 10 ml de cloreto de césio e 

acidificar por adição de 1ml de HCl. 

 

f. Adicionar a cada um dos balões volume 

variável de solução stock de 1000 µL-1 de 

Cálcio (ver tabela). 

 

g. Adicionar água ultra-pura ao balão de 

diluição até à marca. 
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Este procedimento define uma metodologia para a determinação do cálcio segundo a 
norma ISO 11464:2006. 

 

Balão diluição 1 2 3 4 5 

Vol. Solução K+ (µl) 0 50 100 400 600 

[Amostra + K+] mgL-1 0,00 0,50 1,00 4,00 6,00 

 

Solução de extração        

a. Prepara uma solução com 0,1 M de ácido láctico, 0,4 M ácido acético, 0,1 M de hidróxido de 

amónia. 

b. Ajustar o pH a 3,75 

Para um balão de 1000 ml adicionar: 

8,3 ml de Ácido láctico a 90% 

22,9 ml de Ácido acético 100% 

12,1 ml de Hidróxido de amónia 33% 

Solução de cloreto de lantânio 

a. Dissolver 25 g de cloreto de césio em 50 ml de HCl (11 M) e 450 ml de H2O num balão 

de diluição de 1 L. 

b. Adicionar H2O até à marca. 

c. 1 litro da solução contêm aproximadamente 20 g de Cs. 

 

Medição espectroscópica de absorção atómica 

a. Usar o espectrofotómetro de acordo com as instruções do fabricante. 

b. Otimizar a aspiração e a chama (taxa de aspiração, natureza da chama e posição do 

queimador). 

c. Ajustar a resposta do instrumento à aborvância zero com água. 

d. Medir a absorvância a 766,5 nm. 
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Procedimento para a determinação do fósforo em amostras de solos 

Tratar o solo de acordo 
com a metodologia 

descrita na norma ISO 
11464

5 g de solo e 1 g de 
carvão ativado

100 ml de extração de 
fósforo

Agitar por 30 min a 350 
rpm, e filtrar

Transferir 5 ml da solução 
de branco e dos padrões 
para um balão de 50 ml

0,5 ml de H2SO4 em cada 
balão

4 ml de metasulfito e 6ml 
de tiosulfito. Tapar os 

balões e esperar 30 min

Adicionar 30 ml de 
solução de cor

Medir a 880nm durante 
30 min após a cor, utilizar 
a extração como branco

1 g de carvão ativado 
(branco)

 

 

 

 

 

 

 

a. Pesar 5,00±0,01 g do solo pré-

tratado num frasco de 250 ml. 

 

b. Adicionar 1,0 g de carvão ativado, 

previamente tratado se a 

absorvância. do branco >0,015. 

 

c. Adicionar 100±0,5 ml da solução de 

extração*. 

 

d. Fechar o frasco imediatamente e 

colocar em agitação de forma a 

evitar a deposição do solo. 

 

e. Agitar durante 30 min a 20 ºC. 

 

f. No final aguardar 1 min para que o 

solo deposite e filtrar para um novo 

recipiente (filtro isento de fósforo). 

 

g. Preparar um branco da mesma 

forma excluindo a adição de solo. 
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Este procedimento define uma metodologia para a determinação do fósforo segundo a 
norma ISO 11464:2006. 

 

Solução de extração: Dissolver 42,0±0,1 g de NaHCO3 em 800 ml de água. Ajustar o pH a 

8,50±0,02 (NaOH, 1M) ajustar ao volume de 1000 ml com H2O. 

Desenvolvimento de cor à temperatura ambiente:       

a. Transferir 5,00 ml da solução de branco, da extração do solo e dos padrões para balão 

volumétrico de 50 ml. 

 

b.  Adicionar, cuidadosamente, 0,5 ml de ácido sulfúrico a cada um dos balões e agitar de 

forma a libertar o CO2. 

 

c. Adicionar 4,0 ml de solução de metabissulfito de sódio (200 gL-1). Esta solução deve ser 

preparada na hora. 

 

d. Adicionar 6,0 ml de solução de tiosulfato de sódio (12 gL-1). Esta solução deve ser 

preparada na hora. 

 

e.  Tapar imediatamente os balões, misturar bem, e esperar 30 min. 

 

f. Adicionar 30,0 ml de solução de cor** (solução fresca), misturar bem e esperar 60 min. 

 

** Dissolver 1,00±0,01 g de ácido ascórbico em 525 ml H2O. Depois adicionar 10 ml de reagente 

de molibdato de enxofre***, 15 ml de ácido sulfúrico 5 M e 50 ml de solução de tartarato de 

antimónio potássio**** 

*** Colocar 400 ml H2O num balão de 1000ml. Adicionar 278±5 ml H2SO4. Deixar arrefecer até 

50 ºC. Adicionar 49,08±0,01 g de molibdato de amónia. Dissolver, deixar arrefecer e ajustar até 

à marca. 

**** Dissolver 0,500±0,01 g de tartarato de antimónio potássio em 1000 ml água 
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Medição espectroscópica:        

a. Medir a absorvância de cada solução, a 880 nm, no período máximo de 30 min após o 

desenvolvimento de cor. 

 

b.  Utilizar solução de extração como branco. 
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Procedimento para a determinação do magnésio em amostras de solos 

 

Tratar o solo de acordo 
com a metodologia 

descrita na norma ISO 
11464

4 g de solo + 80 ml de 
solução de extração 

2 h agitar, repousar e 
filtrar

10 ml de sobrenadante 
num balão de 100ml

Adicionar 10 ml de CsCl 
e acidificar 1 ml de HCl

Adicionar a cada balão a 
solução stock (ver 

tabela)

Encher até à marca com 
água destilada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pesar aproximadamente 4 g de 

solos num copo de 250 ml e 

adicionar 80 ml de solução de 

extração. 

 

b. Deixar em agitação durante 2 horas 

à temperatura ambiente. 

 

c.  Deixar repousar e filtrar o 

sobrenadante para um novo copo. 

 

d. Retirar 10 ml do sobrenadante para 

um balão de 100 ml. 

 

e. Adicionar 10 ml de cloreto de césio 

e acidificar por adição de 1ml de 

HCl. 

 

f. Adicionar a cada um dos balões 

volume variável de solução stock de 

1000 µL-1 de Mg (ver tabela). 

 

g. Ajustar o volume com água ultra-

pura até à marca. 
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Este procedimento define uma metodologia para a determinação do magnésio segundo a 
norma ISO 11464:2006. 

 

Balão diluição 1 2 3 4 5 

Vol. Solução K+ (µl) 0 20 50 100 200 

[Amostra + K+] mgL-1 0,00 0,20 0,50 1,00 2,00 

 

Solução de extração 

a. Prepara uma solução com 0,1 M de ácido láctico, 0,4 M ácido acético, 0,1 M de hidróxido 

de amónia. 

b. Ajustar o pH a 3,75 

 

Para um balão de 1000 ml adicionar: 

8,3 ml de Ácido láctico a 90% 

22,9 ml de Ácido acético 100% 

12,1 ml de Hidróxido de sódio a 33% 

Solução de cloreto de lantanio 

a. Dissolver 25 g de cloreto de césio em 50 ml de HCl (11 M) e 450 ml de H2O num balão 

de diluição de 1 L.  

b. Adicionar H2O até à marca. 

c. 1 litro de solução contêm aproximadamente 20 g de Cs. 

 

Medição espectroscópica de absorção atómica 

a. Usar o espectrofotómetro de acordo com as instruções do fabricante. 

b. Otimizar a aspiração e a chama (taxa de aspiração, natureza da chama e posição do 

queimador).  

c. Ajustar a resposta do instrumento à aborvância zero com água. 

d. Medir a absorvância a 766,5 nm 
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Procedimento para a determinação da matéria orgânica e carbono orgânico em amostras 
de solos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pesar glicose para frascos de 250 ml 

de acordo com o estabelecido na 

tabela abaixo indicada. 

 

b. Adicionar 10 ml de dicromato de 

potássio (dissolver 49,035 g em 

água num balão de 1000 ml). 

 

c. Adicionar 20 ml de ácido sulfúrico 

concentrado (d=1,84) 

 

d.  Digerir a 135ºC durante 2 horas. O 

branco (padrão 1) não é sujeito ao 

processo de digestão. 

 

e. Deixar arrefecer e adicionar 200 ml 

de água destilada. 

 

f. Adicionar 10 ml de solução de 

ortofosfato a 85% (d=1,7 a 1,75). 

 

g. Filtrar as amostras de modo a 

eliminar as partículas de solo em 

suspensão. 
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Este procedimento define uma metodologia para a determinação da matéria orgânica e 
carbono orgânico segundo a norma ISO 11464:2006. 

 

Padrão 1 2 3 4 5 6 

Glicose (g) 0,000 0,010 0,015 0,030 0,040 0,060 

  

Pré-tratamento da amostra 

a. Tratar o solo de acordo com a norma ISO 11464:2006. 

b. Pesar aproximadamente 2 g de solo (a quantidade depende da matéria orgânica 

esperada) para um frasco de 250 ml. 

c. Proceder ao tratamento das amostras de acordo como o indicado para os padrões. 

 

Medição espectroscópica por UV-Vis 

a. Medir a absorvância de cada padrão e amostra a 600 nm. 

b. As medições são efetuadas em relação ao branco não digerido (célula de referência). 
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Tratar o solo de acordo com 
a metodologia descrita na 

norma ISO 11464

Retirar uma fração de solo 
que passou no peneiro 

250µm

Retirar uma fração de solo 
que passou no peneiro de 
2mm para determinação 

do teor de água

Pegar em 5ml de fração de 
solo e colocar num frasco

Adicionar ao frasco 5 vezes 
o volume de solo de KCl ou 

CaCl2

Adicionar ao frasco 5 vezes 
o volume de solo de H2O 

destilada

Agitar a suspensão durante 
60 min, usando um agitador

Calibrar a sonda 
utilizando as 

soluções buffer (pH 
7 e 4) Aguardar pelo menos 1h, 

mas que não exceda as 3h

Medir o pH da suspensão

Ler o valor do pH registando-
o com duas c.d.

 

 

 

 

 

 

a. Retirar uma pequena fração de solo 

que passou no peneiro nº 10 (de 

2mm) para determinação do teor 

de água. 

 

b.  Retirar uma fração de solo do 

peneiro nº 60. 

 

c. Pegar em 5 ml de solo e colocar 

num frasco. 

 

d.  Adicionar ao frasco 5 vezes o 

volume de solo de cloreto de 

potássio ou cloreto de cálcio. 

 

e. Adicionar ao frasco 5 vezes o 

volume de solo de água destilada. 

 

f. Deixar agitar durante 60 minutos, 

deixar aguardar durante 1 hora não 

excedendo as 3h. 

 

g. Calibrar a sonda utilizando soluções 

de calibração de pH 4 e 7. 

 

h. Medir o pH e registar o valor com 

duas casas decimais. 

Procedimento para a determinação do pH em amostras de solos 
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Procedimento para a determinação do potássio em amostras de solos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pesar aproximadamente 4 g de solos num 

copo de 250 ml e adicionar 80 ml de solução 

de extração. 

 

b. Deixar em agitação durante 2 horas à 

temperatura ambiente. 

 

c. Deixar repousar e filtrar o sobrenadante 

para um novo copo. 

 

d. Retirar 10 ml do sobrenadante para um 

balão de 100 ml. 

 

e.  Adicionar 10 ml de cloreto de césio e 

acidificar por adição de 1ml de HCl. 

 

f. Adicionar a cada um dos balões volume 

variável de solução stock de 1000 µL-1 de K 

(ver tabela). 

 

g. Ajustar o volume com água ultra pura até à 

marca. 
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Este procedimento define uma metodologia para a determinação do potássio segundo a 
norma ISO 11464:2006. 

 

Balão diluição 1 2 3 4 5 6 

Vol. Solução K+ (µl) 0 50 100 200 300 400 

[Amostra + K+] mgL-1 0,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 

 

Solução de extração: 

a. Preparar uma solução com 0,1 M de ácido láctico, 0,4 M ácido acético, 0,1 M de 

hidróxido de amónia. 

b. Ajustar o pH a 3,75  

Para um balão de 1000 ml adicionar: 

8,3 ml de Ácido láctico a 90% 

22,9 ml de Ácido acético 100% 

12,1 ml de Hidróxido de amónia 33% 

Solução de cloreto de césio 

a. Dissolver 25 g de cloreto de césio em 50 ml de HCl (11 M) e 450 ml de H2O num balão 

de diluição de 1 L. 

b.  Adicionar H2O até à marca.  

1 litro da solução contêm aproximadamente 20 g de Cs. 

Medição espectroscópica de absorção atómica 

 Usar o espectrofotómetro de acordo com as instruções do fabricante. 

Otimizar a aspiração e a chama (taxa de aspiração, natureza da chama e posição do queimador).  

Ajustar a resposta do instrumento à aborvância zero com água. 

Medir a absorvância a 766,5 nm. 
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METODOLOGIA PARA A RECOLHA DE 

FOLIARES 
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3.RECOLHA DE FOLIARES 
 

Na colheita de material vegetal para análise, em culturas arvenses, forrageiras e 

pratenses, hortícolas, agroindustriais e florícolas, tendo em vista o diagnóstico do estado de 

nutrição das culturas, deverão observar-se as seguintes regras: 

a) Colher a parte da planta a analisar de acordo com a espécie em causa e época mais adequada, 

de acordo com o indicado nas Tabelas 1 a 3.  

b) Na falta de instruções concretas e, como regra geral, no caso das plantas anuais, deverão 

colher-se as folhas mais novas e completamente desenvolvidas (um pouco antes ou no início da 

floração). 

c) O material vegetal deve estar limpo de terra e pesticidas, ser isento de doenças e pragas. 

d) Independentemente da época de colheita, sempre que surjam plantas com sintomas 

anómalos cuja causa possa ter origem nutricional deve realizar duas colheitas: uma nas plantas 

afetadas, incidindo esta colheita sobre o material vegetal com sintomas mais acentuados, e uma 

segunda colheita em plantas aparentemente normais. 

e) Preencher o respetivo boletim (PPS.LABMIA.I.124). 

f) Acondicionar as folhas em saco de plástico perfurado, rede de nylon ou saco de papel 

devidamente identificado. 

g) A amostra deve ser entregue ao laboratório no próprio dia da colheita ou no dia seguinte. 

Quando tal não seja possível deve guardar a amostra no frigorífico, a uma temperatura entre 4 

e 6 ºC. 
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Tabela 1- Culturas forrageiras e pratenses 

 

Tabela 2- culturas arvenses 
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Tabela 3- Culturas hortícolas e agroindustriais 

 

 

3.1.Metodologia geral de colheita de amostras de folhas em culturas 

arbóreas e arbustivas 
 

Na colheita de material vegetal para análise, tendo em vista o diagnóstico do estado de 

nutrição das culturas, deverão observar-se as seguintes regras: 

a) A colheita de folhas para análise laboratorial deverá ser efetuada numa zona representativa 

das características dominantes da parcela, no que se refere à natureza do solo, topografia, 

exposição, cultivar, porta-enxerto, idade das plantas e técnicas culturais utilizadas. Em cada zona 

homogénea define-se uma unidade de amostragem constituída por 15 plantas, exceto na vinha 

que devem ser 40, se possível marcadas de forma permanente. 

b) Colher a folha a analisar de acordo com a espécie em causa e na época mais adequada (ver 

Tabela 4). 

c) O material vegetal deve estar são (isento de doenças e pragas), inteiro e limpo de terra, 

pesticidas e de outros produtos. 

d) As folhas devem ser colhidas à mesma altura da copa e, sempre que possível, ser provenientes 

em igual número dos diferentes pontos cardeais. Em cada ramo deve colher-se apenas uma 

folha. 

e) Preencher devidamente o formulário. 
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f) Acondicionar as folhas em saco de plástico perfurado, rede de nylon ou saco de papel 

devidamente identificado. 

e) O material a analisar deve ser entregue ao laboratório no próprio dia da colheita ou no dia 

seguinte. Caso não seja possível, o material deve ser guardado em frigorífico, a uma temperatura 

entre 4 e 60 ºC. 

Tabela 4- Culturas arbóreas e arbustivos 
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Figura 10- Boletim PPS.LABMIA.I.124 
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DESENVOLVIMENTO DE ANÁLISES 

FOLIARES EM LABORATÓRIO 
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Procedimento para a preparação das amostras foliares 

 

Lavar as folhas individualmente 
com detergente não iónico, em 
água corrente, em HCl a 3 % e 

com água desionizada 

As folhas não devem ser lavadas 
durante um período superior a 

30 seg

Colocar as folhas entre papel de 
filtro absorvente e levar a secar 
numa estufa durante 48 h entre 

60 a 70º C

Com um moinho, proceder à 
moagem das folhas

Depois armazenar o material 
vegetal em sacos ou frascos 
devidamente etiquetados

 

 

 

 

 

 

 

a. Lavar individualmente cada folha de 

cada uma das amostras com um detergente 

não iónico (ex. teepol) em água corrente, 

depois com HCl a 3% e finalmente com água 

desionizada. Repetir a lavagem com água 

desionizada. 

b. Devido à possibilidade de perda por 

solubilidade de alguns constituintes 

inorgânicos o material vegetal não deve ser 

lavado durante um período superior a 30 

segundos. 

c. Após a lavagem colocar as folhas 

entre papel de filtro absorvente e levar a 

secar numa estufa durante 48 h a uma 

temperatura entre os 60 e os 70 ºC de modo 

a desativar as enzimas e não provocar a 

incineração da matéria orgânica.  

d. Com um moinho (de plástico ou de 

aço inoxidável) com crivo de 0,5 mm 

proceder à moagem das folhas de forma a 

promover a homogeneização do material 

vegetal. 

e. Armazenar o material vegetal num 

saco ou frasco de plástico devidamente 

etiquetado. 
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Procedimento para o processo da lavagem, secagem e moenda em foliares 

Lavar as folhas de cada 
amostra em água 

corrente

Lavar em água com 
detergente não  iónico

Lavar em HCl a 3%

Passar por água 
destilada

Espalhar as folhas sobre 
tabuleiros de plástico 

para secá-las

Colocar os tabuleiros 
na  estufa a 60-

70ºC durante 48 h

Moer o material vegetal

Armazenar a amostra 
em frascos ou sacos de 
plástico devidamente 

etiquetados
 

 

 

 

 

 

a. Lavar individualmente as folhas de 

cada amostra em água corrente e 

colocá-las num escorredor. 

 

b. Lavar em água com detergente não 

iónico. 

 

c. Lavar em HCl a 3%.  

 

d. Passar novamente por água 

destilada. 

 

e.  Espalhar as folhas sobre tabuleiros 

de plástico de forma a absorver o 

excesso de humidade proveniente 

da lavagem. 

 

f. Colocar os tabuleiros numa estufa a 

60 -70 °C durante 48 h. 

 

g. Moer o material vegetal. 

 

h. Armazenar as amostras num frasco 

ou saco de plástico devidamente 

etiquetado. 
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Procedimento para o processo de lavagem, secagem e moenda em foliares 

 

Material: 

- 1 alguidar 

- 1 escorredor 

- Água destilada 

- Tabuleiros de plástico 

- Estufa (60 - 70 °C) 

- Trituradora  

- Frascos ou sacos de plástico 

Reagentes: 

- Detergente não iónico (Teepol) 

- HCl (3%) 

- Álcool a 70% 

Observação: 

Devido a uma possível perda por solubilidade de alguns constituintes inorgânicos, o material 

vegetal deverá ser lavado durante um tempo não superior a 30s. 

A utilização do moinho de forma a evitar contaminações requer certos cuidados de limpeza: 

- Entre moendas sucessivas o moinho deve ser limpo com um pincel e álcool a 70%. 

- O álcool torna-se indispensável na limpeza do moinho quando se tratam de amostras 

referentes a espécies ou variedades diferentes. 
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Procedimento para a determinação da Humidade Residual em foliares 

Colocar os cadinhos numa 
estufa a 65 ºC durante 4 

horas

Retirá-los e colocá-los no 
exsicador durante 1 h

Pesá-los e registar o valor

Pesar 1 g de material vegetal

Colocar  os cadinhos na estufa 
a 65ºC durante 1h

Colocar os cadinhos no 
exsicador de modo atingirem a 

temperatura ambiente, 1h

Pesar novamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Colocar os cadinhos numa estufa a 

65 ºC durante 4 horas; retirá-los e 

colocá-los no exsicador durante 1 

hora. 

 

b. Pesar os mesmos registando os 

respetivos pesos. 

 

c. Introduzir cerca de 1 g de material 

vegetal. 

 

d. Terminadas as pesagens colocar os 

cadinhos na estufa a 65 ºC durante 

4 horas. 

 

e. Colocar os cadinhos no exsicador de 

forma a atingirem a temperatura 

ambiente (aproximadamente 1 

hora). 

 

f. Voltar a pesar. 
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Procedimento para a determinação da Humidade Residual em amostras foliares 

 

Material: 

- Cadinhos 

- Exsicador 

- Balança  

Cálculos: 

Peso do cadinho= C1 

Peso do Cadinho + Peso da Amostra= C2 

Peso do Cadinho + Peso da Amostra Seca= C3 

% de matéria seca =
(𝑪𝟑−𝑪𝟏)

(𝑪𝟐−𝑪𝟏)
× 100 
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Procedimento para a preparação de uma amostra foliar através da incineração em 
amostras foliares 

 

 

Colocar os cadinhos 
vazios na mufla durante 

1h, a 550 ºC

Colocar no exsicador até 
atingir a temperatura 

ambiente

Pesar 1 g de material 
vegetal no cadinho e levar 

à mufla a 550 ºC

Humedecer a amostra 
com água ultra-pura, 

adicionar 2 ml de HCl a 3 
M

Perfazer até um terço 
do volume do cadinho, 

com água ultra-pura

Deixar arrefecer o 
cadinho e filtrar 

diretamente para o 
balão de 50 ml

Encher com água ultra-
pura até à marca

Fazer o mesmo 
procedimento para o 

branco

Colocar 2 ml de HCl a 3 
M num balão de 50 ml, 

perfazer com água 
ultra-pura

 

 

 

 

 

a. Levar os cadinhos vazios à mufla durante 

1 hora a 550 ºC e colocar no exsicador até 

atingir a temperatura ambiente. 

b. Pesar com rigor cerca de 1 g de material 

vegetal, previamente tratado e colocar no 

cadinho. Levar à mufla a 550 ºC durante 14 

horas. 

c. Humedecer a amostra incinerada com 

água ultra-pura e adicionar 2 ml de HCl a 3 

M. 

d. Perfazer até um terço do volume do 

cadinho com água ultra-pura. Deixar 

arrefecer o cadinho e filtrar diretamente 

para um balão de 50 ml e perfazer o volume 

com água ultra-pura. 

e. Simultaneamente realizar o mesmo 

procedimento para um ensaio em branco.  

f. Colocar 2 ml HCl 3 M num balão de 50 ml 

e perfazer com água ultra-pura.
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Procedimento para a determinação de P, k, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Zn e Mn em amostras 
foliares 

Preparar a amostra de acordo 
com o procedimento 

(preparação da amostra 
vegetal)

Preparar a amostra de acordo 
com o procedimento 

(incineração da amostra 
vegetal por via seca)

Adicionar a cada balão de 50 
ml a solução stock de 
1000µg/ml (ver tabelas de 
calibração)

Adicionar 2 ml de HCl a 3 M, 
tal como, no branco (ver 
incineração por via seca)

Ajustar o volume com água 
ultra-pura até à marca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Preparar a amostra de acordo com 

o procedimento da preparação da 

amostra vegetal. 

 

b. Preparar a amostra de acordo com 

o procedimento da incineração da 

amostra por via seca. 

 

c. Adicionar a cada balão de 50 ml 

volume variável de solução stock de 

1000 µgmL-1 (ver tabelas de 

calibração). 

 

d. Adicionar 2 ml de HCl 3 M como 

efetuado para o branco (ver 

incineração por via seca). 

 

e. Ajustar o volume com água ultra-

pura até à marca.  
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Procedimento para a determinação de P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Zn e Mn em amostras 
foliares 

 

Calibração (P) 

Balão de diluição 1 2 3 4 5 

Vol. Solução K+ (µl) 0 50 100 200 300 

[K+] mgL-1   0,00 1,00 2,00 4,00 6,00 

 

Calibração (K) 

Balão de diluição 1 2 3 4 5 

Vol. Solução K+ (µl) 0 50 100 200 300 

[K+] mgL-1   0,00 1,00 2,00 4,00 6,00 

 

Calibração (Ca) 

Balão de diluição 1 2 3 4 5 6 

Vol. Solução Ca+ (µl) 0 25,0 50 200 300 500 

[Ca+] mgL-1   0,00 0,5 1 4 6 10 

 

Calibração (Mg) 

Balão de diluição 1 2 3 4 5 

Vol. Solução Mg+ (µl) 0 10 25 50 100 

[Mg+] mgL-1   0,00 0,2 0,5 1 2 

 

Calibração (Na) 

Balão de diluição 1 2 3 4 5 

Vol. Solução Na+ (µl) 0 50 100 200 500 

[Amostra + Na+] mgL-1 0,00 1,00 2,00 4,00 10,00 

 

Calibração (Cu) 

Balão de diluição 1 2 3 4 5 6 

Vol. Solução Cu+ (µl) 0 3 5 25 50 100 

[Cu+] mgL-1   0,00 0,1 0,1 1 1 2 
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Calibração (Fe) 

Balão de diluição 1 2 3 4 5 

Vol. Solução Fe+ (µl) 0 25 50 100 250 

[Fe+] mgL-1   0,00 0,5 1,0 2 5 

 

Calibração (Zn) 

Balão de diluição 1 2 3 4 5 

Vol. Solução Zn+ (µl) 0 2,5 5 12,5 25 

[Zn+] mgL-1   0 0,05 0,1 0,25 0,5 

 

Calibração (Mn) 

Balão de diluição 1 2 3 4 5 6 

Vol. Solução Mn+ (µl) 0 12,5 25 50 100 200 

[Mn+] mgL-1   0 0,25 0,5 1 2 4 

 

Medição espectroscópica de absorção atómica 

a. Usar o espectrofotómetro de acordo com as instruções do fabricante. 

 

b. Otimizar a aspiração e a chama (taxa de aspiração, natureza da chama e posição do 

queimador. 

 

c. Ajustar a resposta do instrumento à aborvância zero com água. 
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Procedimento para a determinação do boro em amostras foliares 

Preparar a amostra de acordo 
com o procedimento 

(preparação da amostra 
vegetal)

Preparar a amostra de acordo 
com o procedimento 

(incineração da amostra 
vegetal por via seca)

Adicionar a cada balão de 50 
ml a solução stock de 
1000µg/ml de B+(ver tabela)

Adicionar 2 ml de HCl a 3 M, 
tal como, no branco (ver 
incineração por via seca)

Ajustar o volume com água 
ultra-pura até à marca

Retirar 1 ml de sol./padrão e 
adicionar 4 ml de solução de 

curcumina

Colocar o copo entre 55- 70 
ºC até completar a 

evaporação

Adicionar 25 ml de etanol ao 
resíduo obtido

Medir no 
espectrofotómetro UV-Vis e 
registar os valores e efetuar 

os cálculos
 

 

 

a. Preparar a amostra de acordo com 

o procedimento de preparação da amostra 

vegetal. 

b. Preparar a amostra de acordo com 

o procedimento da incineração da amostra 

por via seca. 

c. Adicionar a cada balão de 50 ml 

volume variável de solução stock de 1000 

µgmL-1 de B (ver tabela). 

d. Adicionar 2 ml de HCl 3 M como 

efetuado para o branco (ver incineração por 

via seca). 

e. Ajustar o volume com água até à 

marca. 

f. Retirar 1 ml de solução/padrão para 

um copo de plástico e adicionar 4 ml de 

solução de curcumina (ver nota). 

g. Colocar o copo na estufa (55-70 ºC) 

até se completar a evaporação. 

h. Adicionar 25 ml de etanol ao 

resíduo. 

i. Medir no espectrofotómetro UV-Vis 

a 540 nm utilizando umas cuvetes de 

quartzo com 1 cm de comprimento ótico. 

j. Registar os valores e efetuar os 

cálculos. 
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Procedimento para a determinação do boro em amostras foliares 

 

Calibração (B) 

Balão diluição 1 2 3 4 5 6 

Vol. Solução B (µl) 0 12,5 25 50 100 200 

[B] mgL-1   0 0,25 0,5 1 2 4 

 

Solução de Curcumina: 

Pesar 5 g de ácido oxálico, 0,040 g de curcumina num balão de 100 ml e adicionar etanol a 

99,8% até à marca (conservar esta solução no frigorífico). 
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Procedimento para a determinação do azoto em amostras foliares 

Colocar em cada copo 0,1 g 
de amostra + 0,07 g de 

K2SO4 + 3 ml de H2SO4 + 2 ml 

H2O

Colocar os copos no micro-
ondas

Deixar arrefecer os copos 
até atingirem a 

temperatura ambiente

Colocar o material no tubo 
de digestão e lavar o copo 

da digestão com água 
destilada (vt=20 ml)

Colocar a água destilada 
no tubo de digestão

Adicionar 40 ml de NaOH a 
35%

Proceder à destilação de 
acordo com as instruções

No tubo de saída colocar 
um balão Erlenmeyer de 

250 ml, contendo 10 ml de 
ácido bórico a 4 % e 3 

gotas de indicador

A destilação termina assim 
que o indicador mudar de 

rosa para azul

Titular o destilado com HCl 
a 0,1 M até que o 

indicador mude de azul 
para rosa

Registar o volume gasto e 
repetir 3 vezes

 

 

a. Colocar em cada copo 0,1 g de 

material vegetal, 0,07 g de K2SO4, 3 ml de 

H2SO4 e 2 ml de H2O. 

b. Colocar no micro-ondas e iniciar o 

programa de digestão. 

c. No final da digestão deixar 

arrefecer os copos e só abrir após atingirem 

a temperatura ambiente. 

d. Colocar o material digerido no tubo 

de destilação e lavar o copo da digestão 

com água destilada (volume total de 20 ml) 

e colocar também no tubo de destilação. 

e. Adicionar no máximo 40 ml de 

NaOH a 35% ao tubo de destilação 

contendo o material digerido. 

f. Proceder à destilação de acordo 

com as instruções do equipamento. 

g. No tubo de saída do destilado 

colocar um balão Erlenmeyer de 250 ml 

contendo 10 ml de ácido bórico a 4% e 3 

gotas de indicador. 

h. A destilação deve terminar 3 a 4 

minutos após a viragem do indicador de 

rosa para azul o que corresponde a um 

volume de destilado de aproximadamente 

110 ml. 

i. Titular o destilado com HCl 0,1 M 

até que o indicador mude de azul para rosa. 

j. Registar o volume de HCl gasto na 

titulação. 

k. Repetir a titulação 3 vezes.
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Procedimento para a determinação do azoto em amostras foliares 

 

Notas: 

Reações químicas envolvidas 

M.O (C, H, N, …) → NH4
+ + CO2 + H2O 

NH4
+ + OH- →NH3 (g) + H2O 

H3BO3 + NH3 → NH4
+ + H2BO3

- 

H2BO3
- + H3O+ →H3BO3 + H2O 

* Indicador: 

 Dissolver 0,5 g de verde de bromocresol e 0,1 de vermelho de metilo em 100 ml de etanol a 

95%. Ajustar o pH a 4,5 com NaOH ou HCl 0,1 M. 
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ENQUADRAMENTO PRÁTICO 
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RESULTADOS OBTIDOS EM ANÁLISES DE SOLOS 
 

Humidade 
A determinação da humidade no solo é importante para os trabalhos agrícolas, 

nomeadamente para a decisão de rega das culturas. Contudo, no nosso caso a determinação da 

humidade no solo tem um propósito diferente. Na determinação da concentração dos 

parâmetros físico-químicos, nomeadamente dos macro e micronutrientes, a concentração é 

dada por unidade de peso seco de solo. Assim, torna-se necessário para o cálculo final da 

concentração considerar a contribuição da água que se encontra adsorvida ao solo. 

A determinação da percentagem de humidade no solo pode ser realizada através de 

ciclos de secagem a 105 0C e pesagem do solo, até que este apresente um valor constante, o 

qual significa a perda total da água por evaporação. A percentagem de humidade pode ser 

calculada através da seguinte expressão: 

%𝐻 =
(𝑃. 𝐶𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜 + 𝑃. 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎) − (𝑃. 𝐶𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜 + 𝑃. 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎 1050)

𝑃. 𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 

Na Tabela 5, mostram-se os dados relativos à análise de três tipos de solo. As 

percentagens de humidade são relativamente pequenas porque os solos são colocados a secar 

de forma natural durante alguns dias de modo a remover o excesso de água que estes muitas 

vezes apresentam, especialmente durante o inverno. 

Tabela 5- Determinação da humidade nas amostras de solo A, B e C. 

Amostra 
P. amostra 

(g) 

P. cadinho 

(g) 

P. cadinho + amostra 

1050C (g) 

P. amostra 

1050C (g) 

Humidade 

% 

A 15,023 39,458 54,444 14,986 0,6 

B 15,119 49,343 64,340 14,997 0,5 

C 15,024 40,884 55,864 14,980 0,5 

 

PH 

O pH mede o grau de acidez ou de alcalinidade do solo através da medição da 

concentração de iões H+ na solução de extração (água ou KCl). A escala de pH varia entre 0 e 14, 

encontrando-se os valores mais usuais para os solos entre pH 4 e 8,5. Valores inferiores a 6,5 

são indicadores da presença de solos ácidos e valores superiores a 7,5 de solos alcalinos. A 

classificação do solo em função do pH (Tabela 6) refere-se ao pH medido na suspensão de 
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solo/água na proporção 1:2,5. Muitos laboratórios utilizam proporções diferentes o que implica 

interpretações também diferentes. 

Tabela 6 - Classificação do solo em função do pH (H2O). 

Designação pH (H2O) 

Muito ácido  4,5 

Ácido 4,6-5,5 

Pouco ácido 5,6-6,5 

Neutro 6,6-7,5 

Pouco alcalino 7,6-8,5 

Alcalino 8,6-9,5 

Muito alcalino > 9,5 

 

Sendo o pH a medida da concentração de iões H+ no solo, é de esperar uma variação ao 

longo do ano, subindo a concentração no verão e descendo no inverno. Estas variações são 

motivadas por vários fatores, tais como a absorção preferencial de certos iões pelas plantas, a 

atividade microbiológica, a diluição ou concentração de sais. A acidez do solo resulta do 

desenvolvimento de processos naturais, como o clima ou a natureza do extrato rochoso, que 

podem ser agravados, ou contrariados, pela ação antropogénica. Em condições naturais, o 

processo de alteração é lento. Contudo, nas explorações agrícolas o processo é acelerado devido 

à remoção, por parte das plantas, de catiões básico. Além do mais, os fertilizantes tendem a 

aumentar a acidez do solo devido à adição de azoto amoniacal e de matéria orgânica. 

Em Portugal, os solos apresentam valores vaiáveis de pH. Os solos com pH mais baixo 

encontram-se em solos derivados de rochas ácidas como o granito ou o xisto. As zonas com este 

extrato rochoso são também aquelas onde se verifica maior pluviosidade que promove a 

lavagem das bases de troca. No sul a predominância de rochas básicas, muitas de origem 

calcária, e com menor pluviosidade predominam os solos neutros ou ligeiramente alcalinos. A 

maioria das plantas cultivadas preferem valores de pH entre o ligeiramente ácido e o neutro. O 

conhecimento do pH do solo é importante uma vez que influencia o comportamento dos 

nutrientes no solo e dos microrganismos, como as nitrobactérias essenciais na fixação de azoto. 

Na Tabela 7 estão indicados os valores de pH do solo obtidos após extração com água 

ultra-pura e também com solução de cloreto de potássio. Em primeiro lugar é necessário calibrar 

a sonda do pH com uma solução tampão com valor de pH de 4,01 e com solução de pH 7,01. 
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Após a calibração da sonda, a determinação do pH das amostras é obtida através da colocação 

da sonda na solução de extração, registando de seguida os valores obtidos. 

Tabela 7- Valores de pH para as amostras de solo A, B e C 

Solo pH (H2O) pH (KCl) 

A 5,3 4,4 

B 5,4 4,4 

C 5,1 4,0 

 

Os resultados obtidos para as 3 amostras de solo evidenciam, tal como seria de esperar, que os 

solos são ácidos. 

Condutividade 
Quando o teor de sais solúveis no solo é muito elevado, as plantas apresentam 

dificuldades de desenvolvimento e de produção dos seus frutos. Por norma considera-se a 

condutividade como a contribuição dos iões cloreto e sódio. Contudo, a presença de todos os 

sais dissolvidos, como os nitratos, sulfatos, bicarbonatos, entre muitos outros, acompanhados 

dos seus catiões contribuem para a condutividade do solo. 

Os sais presentes no solo resultam das condições naturais, como seja a proximidade do 

mar, ou da aplicação de fertilizantes ou de águas impróprias. Na Tabela 8 é indicada a 

classificação da salinidade do solo e da reação das culturas em função da condutividade elétrica. 

A determinação da condutividade elétrica pode ser realizada através de método eletroquímico 

com a determinação da condutividade na solução de extração, constituída por água, numa 

relação de 1:2 (solo:água). A calibração da sonda de condutividade é efetuada através de uma 

solução de valor conhecido (12,85 ms/cm). Após a sonda estar calibrada basta realizar a imersão 

da sonda na solução de extração e registar a condutividade após a estabilização da leitura. 

Tabela 8- Classificação do solo em função da condutividade 

Classificação do solo Reação das culturas Condutividade (mS/cm) 

Sem efeitos salinos Sem problemas < 0,40 

Muito pouco salino 
Culturas muito sensíveis aos sais 

podem ser afetadas 
0,41-0,80 

Pouco salino 
Culturas sensíveis aos sais 

podem ser afetadas 
0,81-1,60 

Moderadamente salino 
Só culturas tolerantes aos sais 

atingem produções aceitáveis 
1,61-2,40 
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Fortemente salino 

Só culturas muito tolerantes aos 

sais atingem produções 

aceitáveis 

2,41-3,20 

Muito fortemente salino 

Só algumas culturas altamente 

tolerantes aos sais atingem 

produções aceitáveis 

>3,20 

 

Na Tabela 9 são indicados os valores da condutividade para os solos A, B e C. Para a 

amostra A, temos um solo, muito pouco salino, ou seja neste caso, as plantas podem vir a sofrer 

alguns problemas no seu cultivo, no entanto as amostras B e C, mostram um solo sem efeitos 

salinos, apto para o cultivo de qualquer tipo de plantas, mesmo as mais sensíveis à presença de 

salinidade. 

Tabela 9- Valores de condutividade para as amostras de solo A, B e C 

Amostras Condutividade (mS/cm) 

A 0,69 

B 0,34 

C 0,37 

 

Matéria orgânica 
A matéria orgânica presente no solo, expressa em percentagem, é formada por restos 

de plantas, animais e outros seres vivos que sofreram um processo de decomposição parcial ou 

total. O húmus, faz parte desta matéria orgânica presente no solo que sofreu uma decomposição 

total e que se encontra num elevado estado de estabilização. É maioritariamente nesta 

componente que se encontram as propriedades coloidais e a capacidade de troca catiónica que 

os solos evidenciam. 

Em Portugal, o teor de matéria orgânica no solo é normalmente baixa (0,6 a 2%) ou 

média (1,6 a 4%). Apenas as regiões de entre Douro e Minho e em algumas regiões de Trás-os-

Montes e Beira litoral surgem solos com teores elevados de matéria orgânica. 

Na Tabela 10 e nas Figuras 11 e 12 disponibilizam-se os dados usados na construção da 

curva de calibração usada para a determinação do teor de matéria orgânica e de carbono em 3 

solos (A, B e C). Assim, preparou-se um conjunto de soluções, com massa conhecida de glicose, 

as quais foram digeridas com dicromato de potássio em meio ácido, de acordo com os 

procedimentos descritos anteriormente (ver procedimento para a determinação de matéria 
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orgânica e carbono orgânico em amostras de solo). Após a digestão das amostras, foi medida a 

absorvância das soluções em espectroscopia de absorção molecular com a seleção do 

comprimento de onda de 600 nm. 

Tabela 10- Solução padrão de matéria orgânica e carbono e respetiva absorvância 

Glicose (g) Carbono (g) Abs. 

0,0210 0,0084 0,0851 

0,0410 0,0164 0,1427 

0,0670 0,0268 0,2256 

0,0800 0,0320 0,2722 

 

 

 

Figura 11- Curva de calibração e matéria orgânica em função da absorvância 

 

Figura 12- Curva de calibração e carbono em função da absorvância 
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A determinação dos parâmetros da reta de calibração (declive e intersecção com o eixo 

dos yy) permitiu calcular, para cada amostra de solo, a percentagem de carbono e matéria 

orgânica, como se exemplifica na Tabela 11. Assim, com base no conhecimento das absorvâncias 

das soluções resultantes da digestão das amostras de solo e da curva de calibração elaborada 

previamente é possível determinar a massa de carbono. Tendo em consideração a massa de solo 

presente na solução e a humidade relativa do solo é possível determinar a percentagem de 

carbono. 

Tabela 11- Valores calculados para a MO/CO 

Amostra Abs. Carbono (g) Solo (g) % C 

A 0,2556 0,0303 5,2690 0,6 

B 0,2451 0,0290 5,3560 0,5 

C 0,2130 0,0249 5,0810 0,5 

 

Os resultados obtidos evidenciam que os solos analisados apresentam uma 

percentagem baixa de matéria orgânica, o qual é uma caraterística generalizada dos solos em 

Portugal continental e em especial da região da Beira-Alta. 

Fósforo 
A determinação do fósforo assimilável pelas plantas é um assunto complexo pois a sua 

biodisponibilidade depende não apenas da sua concentração no solo mas também de outras 

variáveis, como o pH, a temperatura, a humidade, ou a presença de outros agentes químicos no 

solo. 

A dificuldade de ter no solo, fósforo biodisponível para as plantas resulta do facto do 

fósforo ser um elemento escasso na natureza e pelo facto de este elemento se encontrar em 

estruturas químicas não disponíveis para absorção pelas raízes das plantas, tais como a 

fluorapatite ou a hidroxiapatite. Tal também mostra que o fósforo não é facilmente perdido 

através de processos de lixiviação. Como tal é possível que solos anteriormente pobres em 

fósforo disponível para as plantas sejam hoje solos com teor elevado ou muito elevado de 

fósforo em virtude da adição sistemática de adubos. 

Na Tabela 12 está indicada a classificação qualitativa dos solos, de muito baixo até muito 

alto, face à concentração de fósforo. 
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Tabela 12- Classificação dos solos em função da concentração de fósforo 

Parâmetro Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

P2O5 (mg/kg)  25 26-50 51-100 101-200 > 200 

 

A determinação da concentração de fósforo no solo (mg P2O5/kg) foi realizada com base 

na norma ISO 11464:2006, tal como referido anteriormente. No processo de análise é necessário 

preparar um conjunto de soluções padrão de fósforo (Tabela 13). 

Tabela 13- Soluções padrão de fósforo e respetiva absorvância 

[P] mgL-1 [P2O5] mgL-1 Abs. 

0,00 0,00 0,005 

0,45 1,03 0,0135 

2,25 5,15 0,1160 

4,50 10,31 0,3200 

9,00 20,61 0,5898 

 

As soluções padrão são submetidas ao mesmo processo de tratamento que as amostras 

de solo e é realizada a leitura da absorvância das soluções por espetroscopia de absorção 

molecular a um comprimento de onde de 880 nm. Tal possibilita a construção de uma curva de 

calibração que relaciona a concentração da solução com a sua absorvância (Figura 13). 

 

Figura 13- Curva de calibração, concentração de fósforo em função da absorvância 

 

A curva de calibração permitiu calcular a concentração de fósforo em cada amostra de 

solo. Assim, com base no conhecimento das absorvâncias das soluções e da curva de calibração 

elaborada previamente é possível determinar a concentração de fósforo. Tendo em 
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consideração a massa de solo usada em cada ensaio e a humidade relativa do solo é possível 

determinar a concentração de fósforo. 

Tabela 14- Valores calculados para o fósforo 

Amostra Abs. [P2O5] mg/L Solo (g) [P2O5] mg/kg 

A 0,6383 22,05 15,0230 421 

B 0,7379 25,44 15,1190 511 

C 0,2606 9,18 15,0240 182 

 

Os resultados obtidos evidenciam a presença de uma concentração muito elevada de 

fósforo, pelo que não é recomendada a adição de adubos ricos em fósforo, não apenas porque 

constitui um desperdício económico, mas também porque representa um dano ambiental para 

o meio hídrico. 

Potássio 
Ao contrário do que se passa com o fósforo, os solos apresentam um teor elevado de 

potássio dado que este elemento químico é um dos componentes da maior parte dos minerais 

presentes no solo. A exceção são os solos derivados de areia e arenitos, nos quais o mineral 

dominante é o quartzo. A maioria do potássio presente no solo encontra-se sob a forma não 

assimilável. Apenas uma pequena parte do potássio do solo se encontra biodisponível para a 

planta, o qual é determinado no processo analítico com extração do potássio do solo através do 

método de Egner-Riehn modificado. A classificação dos teores de potássio no solo, para o 

método de extração referido e de acordo com o Manual de Fertilização de Culturas do Ministério 

da Agricultura e Desenvolvimento Rural e das Pescas é o indicado na Tabela 15. 

Tabela 15- Classificação dos solos em função da concentração de potássio 

Parâmetro Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

K2O (mg/kg)  25 26-50 51-100 101-200 > 200 

 

A determinação da concentração de potássio no solo (mg K2O/kg) foi realizada através 

de espectroscopia de absorção atómica. Para tal foram preparadas soluções padrão de potássio 

e lida a sua absorvância (Tabela 16).  
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Tabela 16- Soluções padrão de potássio e respetiva absorvância 

[K+] mg/L Abs. 

0,5 0,0785 

1,0 0,1396 

2,0 0,3079 

3,0 0,4448 

 

O conhecimento da concentração de potássio e da absorvância de cada umas das 

soluções permite a construção da curva de calibração e por sua vez da concentração de potássio 

nas amostras de solo (Figura 14). 

 

Figura 14- Curva de calibração, concentração de potássio em função da absorvância 

O conhecimento da absorvância das soluções de extração para cada uma das amostras 

de solo e a determinação da equação da reta de calibração (Figura 14) permite obter 

diretamente a concentração de potássio na solução, tendo em consideração a diluição da 

amostra (10 vezes). Com a determinação da concentração de potássio em cada solução de 

extração e conhecendo-se o volume usado na extração é possível determinar a massa de 

potássio e assim determinar a concentração deste elemento químico por kg de solo. 

Tabela 17- Valores calculados para o potássio 

Amostra Abs. [K+] mg/L K+ (mg) Solo (g) [K+] mg/kg [K2O] mg/kg 

A 0,0840 5,639 0,451 4,117 110 132 

B 0,0626 4,208 0,337 4,022 84 102 

C 0,0667 4,482 0,359 4,022 89 108 

 

Os resultados obtidos evidenciam que os solos analisados apresentam uma 

concentração alta de potássio, o qual é uma caraterística generalizada dos solos graníticos. 
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Cálcio 
O cálcio é um elemento presente no solo sob várias formas, fazendo parte da 

constituição mineral, como por exemplo da calcite. O cálcio está também adsorvido no 

complexo de troca, onde é normalmente o catião dominante. Nos solos neutros, as plantas 

raramente têm dificuldade na sua absorção. Pelo contrário, os solos ácidos, apesar de 

apresentarem, por vezes, quantidades totais de cálcio significativas as situações de carência 

podem ocorrer. Este facto resulta de o grau de saturação em bases ser baixo neste tipo de solos. 

O excesso de cálcio, traduzido por um grau de saturação no complexo de troca muito elevado 

ou pela presença de carbonatos, manifesta-se principalmente por desequilíbrios nutritivos, 

tendo a planta dificuldade na absorção de outros elementos, como por exemplo de magnésio, 

ferro, manganês, zinco, entre outros. 

Na Tabela 18 estão indicadas as concentrações das soluções de cálcio usadas na obtenção da 

curva de calibração e respetiva absorvância, medida a 766 nm. 

Tabela 18- Soluções padrão de cálcio e respetiva absorvância 

[Ca2+] mg/L Abs. 

0,5 0,0139 

1,0 0,0228 

4,0 0,1178 

6,0 0,1723 

 

Com base na Tabela 18 foi construída a curva de calibração que permite, através dos 

parâmetros da reta, determinar a concentração do catião nas soluções de extração das amostras 

de solo. 

 

Figura 15- Curva de calibração, concentração de potássio em função da absorvância 
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A partir da curva de calibração e das absorvâncias das soluções de extração das amostras 

de solo é possível determinar a concentração de potássio na solução. Posteriormente 

determina-se a massa do catião presente na solução e consequentemente a concentração do 

cálcio por kg de solo. 

Tabela 19- Valores calculados para o cálcio 

Amostra Abs. [Ca2+] mg/L Ca2+ (mg) Solo (g) [Ca2+] mg/kg  cmol/kg 

A 0,0305 11,384 0,911 15,023 222 0,55 

B 0,0871 30,582 2,447 15,119 613 1,53 

C 0,0339 12,538 1,003 15,024 250 0,62 

 

Magnésio 
O magnésio é um elemento que apresenta um comportamento no solo muito 

semelhante ao do cálcio, encontrando-se igualmente adsorvido no complexo de troca. Os teores 

do solo em magnésio são classificados tal como indicado na Tabela 20, para extrações com 

acetato de amónia a pH 7, de acordo com o Manual de Fertilização de Culturas do Ministério da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

Tabela 20- Classificação dos solos em função da concentração de magnésio 

Parâmetro Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

Mg (mg/kg)  30 31-60 61-90 91-125 > 125 

 

Relativamente ao complexo de troca, em solos equilibrados, o magnésio deve 

representar cerca de 10 a 20% do grau de saturação. As situações de deficiência surgem, 

geralmente, em solos ácidos, com a relação Ca/Mg superior a 4 (expresso em m.e./100g). 

Relações Ca/Mg mais baixas originam no solo problemas de natureza física, em especial de 

estrutura, conduzindo a situações de má drenagem interna. 

A determinação da concentração de magnésio no solo (mg Mg/kg) foi realizada através 

de espectroscopia de absorção atómica. Para tal foram preparadas soluções padrão de 

magnésio e lida a sua absorvância (Tabela 21). 
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Tabela 21- Soluções padrão de magnésio e respetiva absorvância 

[Mg2+] mg/L Abs. 

0,2 0,0500 

0,5 0,1098 

1,0 0,2167 

2,0 0,4199 

 

O conhecimento da concentração de magnésio e da absorvância de cada umas das soluções 

permite a construção da curva de calibração e por sua vez da concentração de magnésio nas 

amostras de solo (Figura 16). 

 

Figura 16- Curva de calibração, concentração de magnésio em função da absorvância 

O conhecimento da absorvância das soluções de extração para cada uma das amostras 

de solo e a equação da reta de calibração (Figura 15) permite obter diretamente a concentração 

de magnésio na solução. Com a determinação da concentração de magnésio em cada solução 

de extração e conhecendo-se o volume usado na extração é possível determinar a massa de 

magnésio e assim determinar a concentração deste elemento químico por kg de solo. 

Tabela 22- Valores calculados para o magnésio 

Amostra Abs. [Mg2+] mg/L Mg2+ (mg) Solo (g) [Mg2+] mg/kg cmol/kg 

A 0,0489 1,959 0,157 4,117 38 0,16 

B 0,0865 3,784 0,303 4,022 76 0,31 

C 0,0735 3,153 0,252 4,022 63 0,26 

 

Os resultados obtidos evidenciam que os solos analisados apresentam uma concentração de 

magnésio que pode ser classificada entre o baixo (amostra A) e o médio (amostra B e C). 
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Boro 
O boro, ao contrário de outros micronutrientes, não é particularmente retido no solo. 

As situações de carência deste elemento químico surgem assim com mais frequência, 

principalmente nos solos arenosos, onde o boro é facilmente lixiviado, ou em solos calcários 

com relação Ca/B desfavorável. A deficiência deste elemento é facilmente resolvida por 

aplicação no solo ou por via foliar. No entanto, e uma vez que a diferença entre a concentração 

adequada e a concentração tóxica é muito pequena, há que ter cuidado na aplicação no solo, 

especialmente na distribuição uniforme do adubo. Na Tabela 23 está indicada a classificação 

qualitativa dos solos em função da concentração de boro. 

Tabela 23- Classificação dos solos em função da concentração de boro 

Parâmetro Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta 

B (mg/kg)  0,2 0,21-0,40 0,41-1,0 1,1-2,5 > 2,5 

 

Para a determinação da concentração de boro nos solos é necessário, tal como para os 

elementos químicos anteriores, proceder à construção de soluções de concentração conhecida. 

Na Tabela 24 estão indicadas as concentrações das soluções de bário usadas na obtenção da 

curva de calibração e respetiva absorvância. 

Tabela 24- Soluções padrão de boro e respetiva absorvância 

[B] mg/L Abs. 

0,25 0,084 

0,5 0,170 

1,0 0,315 

1,5 0,496 

2,0 0,656 

 

A Figura 17 mostra a curva de calibração obtida com os dados da Tabela 24 e que permite o 

cálculo das concentrações de boro nas soluções de extração. 
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Figura 17- Curva de calibração, concentração de magnésio em função da absorvância 

 

A absorvância das soluções de extração, a curva de calibração, o volume da solução de 

extração e o solo usado na extração permitem determinar a concentração de boro no solo. 

Tabela 25- Valores calculados para o boro 

Amostra Abs. [B3+] mg/L B3+ (mg) Solo (g) [B3+] mg/kg [B3+] % 

A 0,0487 0,147 0,003 15,023 0,6 0,16 

B 0,0199 0,058 0,001 15,119 0,2 0,31 

C 0,0112 0,032 0,001 15,024 0,1 0,26 

 

Os resultados obtidos para os solos evidenciam que dois deles, solo B e C, apresentam uma 

concentração muito baixa de boro. Pelo contrário, o solo A apresenta uma concentração média. 

Acidez 
As partículas minerais e orgânicas mais finas como as argilas e os húmus apresentam 

características especiais, de que se salientam as propriedades coloidais. Por essa razão, a argila 

e o húmus são designados, de forma geral, por coloides do solo. Os coloides são partículas com 

superfície específica muito elevada e cargas elétricas à sua superfície e, o que lhes permite reter 

e trocar iões, predominantemente catiões.  

O conjunto constituído pelas substâncias coloidais do solo, de natureza mineral 

(especialmente argilas) e de natureza orgânica (sobretudo húmus), em que se processam 

fenómenos de troca ou permuta de iões, designa-se habitualmente por complexo de troca do 

solo. A capacidade máxima que o solo tem de adsorver catiões é designada de capacidade de 

troca catiónica. O termo troca resulta das possibilidade dos iões poderem ser trocados por 

outros com carga elétrica do mesmo sinal. Este fenómeno ocorre natural e permanentemente, 
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encontrando-se os iões da solução e do solo em equilíbrio com os que se encontram adsorvidos 

à superfície dos coloides. 

Na maioria dos casos, os iões retidos no complexo de troca são nutrientes essenciais 

para as plantas, como o cálcio, o magnésio, e o potássio. A estes três catiões, conjuntamente 

com o ião sódio, atribui-se o nome de bases de troca e à sua soma atribui-se o nome de soma 

das bases. A medida química usual para definir essas somas é o meq/100 g ou cmol/kg, e pode 

ser entendido como a capacidade para um dado ião se combinar ou substituir um ião H+. A 

capacidade de troca iónica depende dos teores e do tipo de matéria orgânica e de argila. Os 

valores típicos para a capacidade de troca catiónica do solo variam entre 2 e 50 meq/100 g de 

solo (cmol/kg), com os solos arenosos a possuírem os valores mais baixos e as argilas e a matéria 

orgânica os mais elevados. Os solos da região das Beiras e do Minho, com teores de matéria 

orgânica entre os 3 e os 5% têm capacidade de troca entre 15 a 20 meq/100 g de solo. 

Exprimindo a soma das bases de troca em percentagem da capacidade de troca catiónica, 

obtém-se o grau de saturação do solo em bases. Se este valor é inferior a 100, tal indica que 

uma parte da capacidade de troca não é preenchida por bases, mas por iões H+, alumínio (Al3+) 

e outros catiões, apresentando o solo características mais ácidas, isto é um pH mais baixo. 

A determinação da percentagem de capacidade de troca de cada uma das bases tem um 

significado muito importante na avaliação da fertilidade de um solo. O cálcio deve ocupar entre 

60 a 80%, o magnésio entre 10 a 20% e o potássio entre 1 a 5%. É de salientar que o mesmo 

resultado analítico relativo a uma dada base de troca pode ter um significado distinto consoante 

a capacidade de troca do solo e consequentemente do grau de saturação. Assim, a mesmo valor 

pode representar graus de saturação distintos e consequentemente situações de carência ou 

pelo contrário de excesso. 

Tabela 26- Classificação do grau de saturação de bases (GSB) e da capacidade de troca catiónica (CTC) do solo 

Classificação GSB(%) 
CTC 

(meq/100g) 

Bases de troca (meq/100g) 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

Muito baixa  20  5,0  2,0  0,5 < 0,1 < 0,1 

Baixa 21-40 5,1-10,0 2,1-5,0 0,6-1,0 0,1-0,25 0,1-0,25 

Média 41-60 10,1-20,0 5,1-10,0 1,1-2,5 0,26-0,50 0,26-0,50 

Alta 61-80 20,1-40,0 10,1-20,0 2,6-5,0 0,51-1,0 0,51-1,0 

Muito alta > 80 > 40 > 20 > 5,0 > 1,0 > 1,0 
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Tabela 27- Classificação do grau de saturação do solo em Ca 2+, Mg 2+ e K+ 

Bases de troca 
Grau de saturação (%) 

Baixo Médio Alto 

Ca2+ < 60 60-80 > 80 

Mg2+ < 10 10-20 > 20 

K+ < 1 1-5 > 5 

 

O procedimento para a determinação da acidez, nomeadamente a determinação da 

acidez permutável total, do Al3+ e do H+ é realizada através de uma titulação ácido-base, tal como 

referido nos procedimentos de análise de solos. Para a realização da titulação é necessário 

determinar numa primeira fase o titulo das soluções de NaOH e de HCl e só depois se pode 

proceder à realização da titulação da solução de extração do solo. Neste processo são 

executados 3 ensaios e o valor final resulta da determinação da média aritmética desses ensaios. 

Na Tabela 28 estão indicados os valores da acidez permutável total, da acidez associada ao Al3+ 

e ao H+. 

Tabela 28- Valores da acidez permutável total do Al 3+ e do H+ 

Amostra Acidez total (cmol/kg) Acidez Al3+ (cmol/kg) Acidez H+ (cmol/kg) 

A 2,6 1,6 1,0 

B 1,8 1,0 0,8 

C 2,2 1,5 0,7 

 

Os resultados evidenciam que as amostras de solo apresentam uma capacidade de troca 

catiónica e um grau de saturação muito baixa. Como já era de esperar em solos nesta região, a 

acidez permutável é elevada. 
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RESULTADOS OBTIDOS EM ANÁLISES DE FOLIARES 
 

Matéria seca 
O teor de humidade corresponde ao conteúdo de água existente nas folhas das plantas 

e é importante para se conhecer o estado vegetativo e de preservação da planta. Além do mais 

os teores de matéria seca são importantes para comparar os valores nutritivos da planta. 

A Tabela 29 mostra o processo de cálculo da percentagem de matéria seca e humidade 

em amostras de folhas de 3 plantas diferentes, marmeleiro, cerejeira e oliveira. A determinação 

da humidade foliar é realizada por método gravimétrico. Assim, faz-se a toma de uma amostra 

de folhas e faz-se a secagem a 65°C até que o peso se torne constante. A diferença de peso entre 

a amostra foliar inicial e a amostra seca permite determinar a perda de água e o conteúdo de 

matéria seca e humidade. 

Tabela 29- Determinação da % de matéria seca e humidade em foliares de marmeleiro, cerejeira e oliveira 

Amostra 

foliar 

Toma 

p/ensaio 

(g) 

Cadinho (g) 

Cadinho + 

amostra 

(65°C) (g) 

P. amostra 

(g) 

% matéria 

seca 

% 

humidade 

Marmeleiro 1,038 45,143 45,256 0,113 10,9 89,1 

Cerejeira 1,007 38,473 38,488 0,015 1,5 98,5 

Oliveira 1,008 35,221 35,233 0,012 1,2 98,8 

 

Os resultados evidenciam para as três plantas analisadas um conteúdo elevado de água nos 

tecidos vegetais das folhas. 

Metais alcalinos e alcalino-terrosos 
O cálcio é um elemento indispensável na estabilidade da membrana celular e na 

absorção ativa de nutrientes, está associado ao metabolismo do azoto, é um ativador 

enzimático e é necessário à translocação de hidratos de carbono nas plantas. 

O cálcio está presente em minerais primários (calcite), forma através do qual as 

plantas não o podem absorver, mas que atua como reserva que é mobilizada à medida 

que os minerais se alteram. Também surge no solo sob a forma de sais de baixa 

solubilidade (sulfato de cálcio em solos ácidos e carbonato de cálcio em solos alcalinos). 

A maior capacidade de troca catiónica (CTC) dos solos exerce uma maior força 

de atração e como tal uma menor disponibilidade de nutrientes para a planta. 
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 A deficiência de cálcio será de recear em solos muito ácidos e em solos alcalinos 

dominados pelo sódio (salinos) com pH muito alto. 

O magnésio é necessário nas plantas uma vez que é um elemento constituinte da 

molécula de clorofila. Desempenha também um importante papel na síntese proteica e no 

metabolismo dos hidratos de carbono, é um ativador enzimático e contribui para o teor em óleo 

de algumas plantas, juntamente com o enxofre. No solo, o magnésio surge como constituinte 

dos minerais primários (biotite, clorite, serpentinite, olivina, dolomite), adsorvido no complexo 

de troca (4 a 20% da CTC), nas argilas (montemorillonite, ilite, vermiculite). A absorção de 

magnésio pelas plantas é afetada pela CTC, pelo pH, e por fenómenos de antagonismo iónico 

com o cálcio, potássio e ião amónia. As deficiências em magnésio podem também ocorrer por 

lavagem de solos muito permeáveis, em regiões com intensa pluviosidade e em solos com 

poucos colóides. O cálcio e o magnésio são importantes para diversas propriedades do solo, 

nomeadamente, construção do complexo argilo-húmico, circulação do ar e da água, penetração 

das raízes, condições para a realização de operações culturais e melhor estrutura do solo. 

O Potássio é um regulador da atividade enzimática e da síntese proteica, sendo um 

nutriente móvel. A carência de potássio provoca um crescimento vegetal muito reduzido, 

clorose nas folhas, manchas necróticas, folhas recurvadas e enroladas sobre a face superior e 

encurtamento de entre nós. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais velhas das 

plantas. 

A determinação dos metais aclainos e alcalino-terrosos em foliares é realizada através 

de técnicas espectroscópicas de absorção atómica. Numa primeira fase as folhas são incineradas 

e as cinzas geradas são diluídas numa solução aquosa acidificada com HCl a 3 M. De modo a 

determinar a concentração dos elementos químicos na solução contendo as cinzas, é necessário 

preparar um conjunto de soluções padrão e determinar a sua absorvância (Tabela 30). 

Tabela 30- Soluções padrão de sódio, potássio, magnésio e cálcio e respetivas absorvância 

Padrão 
[Na+] 
mg/L 

Abs. 
[K+] 

mg/L 
Abs. 

[Mg2+] 
mg/L 

Abs. 
[Ca2+] 
mg/L 

Abs. 

1 1,0 0,1133 1,0 0,2171 0,2 0,0646 0,5 0,0062 

2 2,0 0,1876 2,0 0,4249 0,5 0,1482 1,0 0,0199 

3 4,0 0,3828 4,0 0,8140 1,0 0,2860 4,0 0,1253 

4 10,0 0,8527 6,0 - 2,0 0,5142 6,0 0,1843 
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O estabelecimento da relação entre a concentração de cada uma das soluções padrão 

dos metais alcalinos e alcalino-terrosos com a absorvância medida permite construir as curvas 

de calibração (Figura 18) que possibilitam posteriormente determinar a concentração nas 

soluções contendo as amostras. 

 

 
 

  

 

Figura 18- Curva de calibração, concentração de sódio, potássio, magnésio e cálcio em função daabsorvância 

 

Na Tabela 31 estão registadas as absorvâncias e respetivas concentrações obtidas para 

os elementos sódio, potássio, magnésio e cálcio. Determinada a concentração de cada um dos 

elementos e atendendo ao volume da solução é possível determinar a massa e assim a 

percentagem de cada um dos catiões nas folhas de marmeleiro, cerejeira e oliveira. 

 

 

 

 

 



Sofia Ferreira Abreu 
Unidade Curricular de Projeto 

 

78 
 

Tabela 31- Valores calculados para o sódio, potássio, magnésio e cálcio 

Parâmetro Amostra Abs. 
[Catião] 

(mg/L) 

Massa 

mg 

Amostra 

(g) 

[Catião] 

mg/kg 
% Catião 

Na+ 

Marmeleiro 0,6973 8,051 0,403 1,0350 389 0,04 

Cerejeira 1,2536 14,802 0,740 1,0490 706 0,07 

Oliveira 1,1201 13,182 0,659 1,0520 627 0,06 

K+ 

Marmeleiro 0,2825 65,533 3,277 1,0350 3166 0,3 

Cerejeira 0,2355 53,684 2,684 1,0490 2559 0,3 

Oliveira 0,5195 125,280 6,264 1,0520 5954 0,6 

Mg2+ 

Marmeleiro 0,1245 20,362 1,018 1,0350 984 0,1 

Cerejeira 0,051 5,584 0,279 1,0490 266 0,03 

Oliveira 0,0587 7,132 0,357 1,0520 339 0,03 

Ca2+ 

Marmeleiro 0,0521 95,434 4,772 1,0350 4610 0,5 

Cerejeira 0,0053 24,384 1,219 1,0490 1162 0,1 

Oliveira 0,0214 48,826 2,441 1,0520 2321 0,2 

 

Os resultados obtidos nas análises foliares para os metais alcalinos e alcalino-terrosos 

evidenciam para a cerejeira e oliveira carências destes macronutrientes. Para o marmeleiro não 

estão disponíveis valores de referência. Estes resultados podem evidenciar falta de 

macronutrientes no solo ou problemas vegetativos na planta. 

Metais e metais de transição 
A carência de cobre altera a tonalidade das folhas, tornando-as verde-azuladas e enroladas onde 

aparecem cloroses intervenais e necroses. Nos cereais, a extremidade da folha torna-se branca 

e pode cair. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. 

O Ferro é um constituinte necessário à síntese de clorofila e à divisão celular, sendo um 

nutriente imóvel. A carência de ferro provoca uma extensa clorose foliar em que as nervuras 

permanecem verdes, uma redução do crescimento vegetal e uma inibição do desenvolvimento 

de primórdios foliares. Inicialmente, os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das 

plantas. 
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O Zinco é um ativador enzimático. A carência de zinco provoca uma redução do 

crescimento vegetal, impedindo o alongamento dos caules e a expansão foliar e interfere com 

a frutificação. Os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. 

O Manganês é um ativador enzimático, controlando reações de oxirredução essenciais 

à fotossíntese e à síntese de clorofila. A carência de manganês provoca clorose intervenal nas 

zonas mais jovens, provoca o enrolamento e queda de folhas, afeta o desenvolvimento do 

embrião e aparecimento de pontos necróticos espalhados nas folhas. 

A determinação dos metais e dos metais de transição em folhas é realizada através do mesmo 

procedimento descrito para os metais alcalinos e alcalino-terrosos. Na Tabela 32 estão indicadas 

as concentrações das soluções padrão e as respetivas absorvâncias, determinadas por 

espectroscopia de absorção atómica, para o manganésio, ferro, cobre e zinco. 

Tabela 32- Soluções padrão de manganês, ferro, cobre e zinco 

Padrão 
[Mn] 
mg/L 

Abs. 
[Fe] 

mg/L 
Abs. 

[Cu] 
mg/L 

Abs. 
[Zn] 

mg/L 
Abs. 

1 0,25 0,0247 0,5 0,0460 0,05 0,0043 0,05 0,0123 

2 0,50 0,0558 1,0 0,0553 0,10 0,0100 0,10 0,0237 

3 1,00 0,1096 2,0 0,1138 0,50 0,0476 0,30 0,0691 

4 2,00 0,2159 5,0 0,2587 1,00 0,0918 0,50 0,1263 

5 4,00 0,3760 - - - - - - 

 

Na Figura 19 estão as curvas de calibração para o manganésio, ferro, cobre e zinco. A 

determinação dos parâmetros da equação da reta para cada um dos elementos químicos 

permite determinar a concentração nas soluções contendo cada uma das amostras foliares. 
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Figura 19- Curva de calibração, concentração de manganésio, ferro, cobre e zinco em função da absorvância 

 

Na Tabela 33 estão registadas as absorvâncias das amostras que permitem o cálculo da 

concentração dos catiões manganésio, ferro, cobre e zinco nas folhas. 

Tabela 33- Valores calculados para manganês, ferro, cobre e zinco 

Parâmetro Amostra Abs. 
[Catião] 

(mg/L) 

Massa 

mg 

Amostra 

(g) 

[Catião] 

mg/kg 

Mn 

Marmeleiro 0,16 1,589 0,079 1,0350 77 

Cerejeira 0,138 1,353 0,068 1,0490 64 

Oliveira 0,0503 0,412 0,021 1,0520 20 

Fe 

Marmeleiro 0,0629 0,983 0,049 1,0350 47 

Cerejeira 0,0575 0,871 0,044 1,0490 42 

Oliveira 0,0269 0,242 0,012 1,0520 12 

Cu 

Marmeleiro 0,0195 0,206 0,010 1,0350 10 

Cerejeira 0,0201 0,213 0,011 1,0490 10 

Oliveira 0,0167 0,176 0,009 1,0520 8 

Zn 

Marmeleiro 0,1287 0,502 0,025 1,0350 24 

Cerejeira 0,082 0,319 0,016 1,0490 15 

Oliveira 0,1022 0,398 0,020 1,0520 19 
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Os resultados obtidos nas análises foliares de cerejeira e de oliveira para os elementos 

manganésio, zinco e cobre estão no intervalo de concentrações consideradas normais. Contudo, 

regista-se uma carência de ferro em ambas as plantas. Para o marmeleiro não existem valores 

de referência. 

Boro 
O Boro é um regulador de metabolismo necessário à translocação de açúcares. A 

carência de boro afeta os órgãos de reserva e provoca alterações no meristema, causando a 

morte das extremidades caulinares. Provoca também o aparecimento de malformações e 

pecíolos quebradiços. A floração é completamente suprimida ou originam-se frutos e sementes 

anormais. Os sintomas acentuam-se nas zonas mais jovens das plantas. 

A determinação do boro é realizada por espectroscopia de absorção molecular através 

do método da curcumina, com medição a comprimento de onda de 540 nm. Na Tabela 34 estão 

indicadas as concentrações padrão utilizadas e as respetivas absorvâncias. 

Tabela 34- Soluções padrão de boro e respetiva absorvância para análise foliar. 

[B] mg/L Abs. 

0,25 0,0798 

0,5 0,1479 

1,0 0,2930 

1,5 0,4739 

2,0 0,6482 

 

A Figura 20, representa a curva de calibração do boro. A determinação dos parâmetros da 

equação da reta para permite determinar a concentração do boro para as soluções de amostra. 

 

Figura 20- Curva de calibração, concentração de boro em função da absorvância 
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Na Tabela 35 estão registadas as absorvâncias das amostras e a concentração de boro 

determinada para as folhas de marmeleiro, cerejeira e oliveira. 

Tabela 35- Valores calculados para o boro. 

Amostra Abs. [B] mg/L B (mg) Amostra (g) [B] mg/kg 

Marmeleiro 0,1338 0,453 0,023 1,0350 22 

Cerejeira 0,1893 0,623 0,031 1,0490 30 

Oliveira 0,1590 0,531 0,027 1,0520 25 

 

As concentrações determinadas para o elemento boro estão dentro do intervalo 

considerado normal para as cerejeiras e para as oliveiras. Para o marmeleiro não existem valores 

de referência. 

Azoto 
O azoto encontra-se presente na constituição das proteínas, enzimas, clorofila, entre 

outras biomoléculas. A presença de azoto em excesso provoca um crescimento vegetal 

acelerado, originando folhas de cor verde-escura. A vegetação passa a ser mais suculenta, ocorre 

uma diminuição da resistência a doenças, um retardamento da floração e o ciclo de vida é 

encurtado. Pelo contrário, a carência de azoto reduz o crescimento foliar e provoca a clorose 

foliar. Os ramos caulinares ficam púrpuras ou vermelhos, localizando-se inicialmente os 

sintomas em partes velhas da planta. 

A determinação do azoto em amostras foliares é realizada através de uma digestão do 

material foliar numa solução contendo uma mistura de sulfato de potássio e ácido sulfúrico. 

Após a digestão do material vegetal é realizada a destilação da solução obtida. O destilado é 

colhido num balão de Erlenmeyer contendo uma solução de ácido bórico a 4% e umas gotas de 

indicador. Por fim o destilado é titulado com uma solução de HCl a 0,1 M até que a solução mude 

de azul para rosa. Deve anotar-se o volume de ácido de modo a determinar a concentração de 

azoto na amostra. 
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Tabela 36- Valores calculados para o azoto 

 

Amostra 

 

Folhas 

(g) 

 

[HCl] 

M 

Vol. HCl 

inicial 

(ml) 

 

Vol. HCl 

final (ml) 

Vol. HCl 

gasto 

(ml) 

 

 % N 

Marmeleiro 0,1550 0,10 0,0 0,80 0,80 0,7 

Cerejeira 0,1080 0,10 1,20 1,70 0,50 0,6 

Oliveira 0,1240 0,10 1,70 2,50 0,80 0,9 

 

As concentrações de azoto determinadas para as amostras foliares de cerejeira e de 

oliveira mostram que as plantas apresentam carência deste elemento. Para o marmeleiro não 

são conhecidos valores de referência. 

Fósforo 
O fósforo é um elemento importante na formação de diversas biomoléculas como, por 

exemplo, fosfolípidos e ácidos nucleicos. A carência de fósforo reduz o crescimento caulinar e 

radicular e provoca o aparecimento de áreas necróticas nas folhas e pecíolos. As folhas jovens 

têm tendência para escurecer ou ficar verde-azuladas, enquanto que as mais velhas ficam 

vermelhas. Numa fase inicial, os sintomas acentuam-se nas partes mais velhas da planta. 

A determinação do fósforo baseia-se na formação de um complexo de cor amarela de 

molibdeno-vanado-fosfórico o que permite a medição por espectroscopia de absorção 

molecular a 375 nm. Na Tabela 37 estão indicados os padrões usados na construção da curva de 

calibração e as respetivas absorvâncias medidas. 

 

Tabela 37- Soluções padrão de fósforo e respetiva absorvância para análises foliares 

[P] mg/L Abs. 

2,00 0,2631 

4,00 0,6663 

6,00 1,0637 

10,00 1,670 

 

A curva de calibração que resulta dos dados experimentais referidos na Tabela 37 e que 

permite a calibração do equipamento de modo a determinar a concentração de fósforo nas 

amostras foliares está indicada na Figura 21.  
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Figura 21- Curva de calibração, concentração de fósforo em função da absorvância 

 

Com base nos parâmetros da reta obtidas através da curva de calibração e com a 

absorvância determinada em cada uma das soluções de amostra é possível determinar a 

concentração de fósforo nas folhas das plantas analisadas (Tabela 38). 

Tabela 38- Valores calculados para o fósforo 

Amostra Abs. [P] mg/L P (mg) Amostra (g) [P] mg/kg % P 

Marmeleiro 0,211 14,751 0,738 1,0350 1 0,1 

Cerejeira 0,321 21,031 1,052 1,0490 1 0,1 

Oliveira 0,338 22,002 1,100 1,0520 1 0,1 

 

Os resultados evidenciam a presença de concentrações no limite inferior do intervalo 

recomendado para as cerejeiras e oliveiras. Para o marmeleiro não são conhecidos valores de 

referência. 
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CONCLUSÃO 

  
A realização deste estágio foi de extrema importância para a estagiária, tanto a nível 

profissional como pessoal. Este estágio serviu essencialmente para por em prática todo o 

conhecimento adquirido ao longo do percurso académico. Permitiu também estar em contacto 

com o mercado de trabalho, assim como com as dificuldades e responsabilidades do dia-a-dia 

num laboratório.  

Ao longo do relatório foram descritos os pontos fulcrais dos procedimentos laboratoriais 

e do funcionamento geral dos laboratórios de análises físico-químicas, especialmente em 

análises de solos e folhas. Desde a colheita de solos e folhas, passando pelos procedimentos de 

pré-tratamento das amostras, como por exemplo a peneiração dos solos, sua pesagem e 

determinação analítica, até ao cálculo dos resultados finais.  

A análise físico-química de solo é um aspeto relevante nos dias de hoje, não apenas 

porque permite a melhoria da produtividade, permitindo correções e adubações adequadas às 

culturas, pois somente os dados obtidos do campo através da observação visual não são 

suficientes para detetar problemas nutricionais das plantas, mas também porque pode 

contribuir para minimizar o impacte ambiental, em especial nas águas. As análises de solos 

podem ainda contribuir para a prevenção de problemas futuros, como sejam deficiências 

nutricionais que podem facilitar o aparecimento de pragas e doenças nas plantas.  

A principal finalidade das análises foliares (quer em tecidos vegetais ou plantas) é a 

verificação do seu estado nutricional num determinado tempo ou fase fenológica, como 

indicativo das suas necessidades e possível correção das deficiências caso existam. O diagnóstico 

foliar, é realizado pela análise da planta, identifica realmente a presença dos elementos 

nutrientes disponíveis no solo e efetivamente absorvido pelas plantas.  

É de extrema importância a realização de análises em laboratório quer sejam de solos 

como de folhas (plantas e árvores), pois para o agricultor é necessário estar a par da saúde dos 

terrenos e plantas, para que de alguma forma possa melhorar os mesmos, para que a produção 

agrícola aumente sempre que possível, minimizando simultaneamente o impacte que pode ter 

a prática agrícola no meio ambiente.  
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