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Resumo:

A análise química de solos é um importante instrumento tecnológico para avaliação e recomendação técnica 
de adubação para as culturas. A adubação química realizadas pelos produtores rurais, em muitas regiões não 
seguem as recomendações técnicas agronômicas, e sim, as formulações propostas por algumas companhias 
ou lojas agropecuárias, que alardeiam haver desenvolvido pesquisas sobre adubação e encontrado a melhor 
formulação para região. Nesta situação, o marketing, preço e as facilidades, envolvem os produtores, descon-
siderando os conhecimentos de fertilidades dos solos, como fator tecnológico para produção agropecuária. A 
proposta visa identificar a utilização de análise de solo como técnica agronômica baseada nas recomendações 
técnicas preconizadas pela Manual de Adubação e Calagem - ROLAS –  Rede Oficial de Laboratórios de 
Solo – Núcleo Regional SUL da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo para cultura do milho, pelos agri-
cultores da região da Comunidade Aparecida do Município de Videira-SC. Serão avaliados os adubos utiliza-
dos pelos agricultores, comparando com as recomendações técnicas preconizadas.
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1.- INTRODUÇÃO

Introdução

Constatou-se através da participação em palestras, dias de campo, conversas com produtores 

e pessoas que trabalham em agropecuária que a fórmula 09-33-12 é a mais comercializada com os 

agricultores da região de Videira-SC para o plantio de milho.  Este ponto chamou a atenção, porque 

muitas vezes os agricultores utilizam os insumos que o mercado oferece, sem observar a 

necessidade ou exigência de suas áreas de cultivo. 

A padronização de adubação para as culturas, não atende as necessidades ou auxilia a 

expressão da potencialidade destas nos diferentes solo das propriedades. De acordo com resultados 

de pesquisa, pode-se alcançar produtividades maiores, quando os fatores limitantes, são fornecidos 

adequadamente à planta, segundo as leis que ordenam os princípios de nutrição e adubação  de 

plantas, no caso específico, estamos analisando os nutrientes demandados ou fornecidos, 

correlacionando-os com a utilização das análises do solo na cultura do milho.
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Como informado acima,que a formula 09-33-12 é muito utilizada para a cultura do milho 

na região de Videira-SC, sendo a mais comercializada nas lojas agropecuárias de Videira e Treze Tí-

lias. Dados confirmados em entrevistas à lojas agropecuárias, não conseguimos quantificar estas in-

formações, como será explicado abaixo.

Diante deste quadro, foi escolhida a comunidade Aparecida, interior do município de Vi-

deira-SC, para analisarmos esta questão. Foram coletados dados com produtores com o objetivo de 

verificar a função e utilização da  análise de solo, frente as demandas do produtor e suas tecnologi-

as, focando a  aquisição de fertilizantes, e a necessidade das áreas quanto a recomendação do forne-

cimento de nutrientes para a cultura do milho, comparando com o adubo utilizado por estes. Objeti-

vou-se também por meio das entrevistas, correlacionar as atividade realizadas e a finalidade da ana-

lise de solo.

2.- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foi escolhida a comunidade da Aparecida, por ser uma da maiores comunidades  do 

município de Videira-SC, com grande expressão na produção de milho, com expressiva quantidade 

de produtores de porte médio.

A linha Aparecida, compõem a região conhecida pelo mesmo nome, que abrange 52 

propriedades rurais com atividades como suinocultura, avicultura, agricultura, fruticultura e culturas 

diversificadas. As atividades agrícolas desenvolvidas nestas são, 25 propriedade com produção de 

milho para grãos (comercializados no mercado), 16 com milho para produção de silagem e 

consumo próprio e 11 com fruticultura. Selecionamos 12 do primeiro grupo para compor nosso 

universo de pesquisa.

A elaboração do formulário foi baseado em várias pontos a serem observados, para melhor 

conhecer a condição do produtor frente a várias situações, familiar, atividade, assistência  técnica, 

produtividade, a forma de utilização e finalidade do resultado da analise de solo, comparado com a 

fórmula e quantidade de adubo utilizada na cultura do milho. 

Para obtermos referencia e maiores informações, que pudesse ser comparado ou utilizado 

junmente com a pesquisa de  campo, realizamos um levantamento junto a empresas agropecuárias 

que comercializam adubo no município de Videira, para conhecermos quais as formulações de adu-

bo, eram mais comercializadas por eles no município e na região.   

Houve grande resistência por parte dos empresários, para fornecer a informação da quanti-

dade comercializada, devido a preocupação comercial de concorrência. Percebemos que  algumas 

vezes foram valorizados apenas os produtos por eles comercializados, sem quantificação, o que in-



viabilizou a utilização destas informações da forma como pretendíamos. A preocupação comercial 

se fez presente como forma de indução da pesquisa para divulgação dos produtos por eles comercia-

lizados. Mesmo assim pudemos constatar que a fórmula 09-33-12 é tida como a mais comercializa-

da para o milho pelas agropecuárias.

3.- RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como pode ser observado na tabela-01, a média de produção variou conforme a atividade 

principal do produtor. A suinocultura, 60% dos produtor estão  na faixa de 100  a 125 sc/ha e 40% 

na faixa de 125 a 150 sc/ha; os de agricultura, 33% na faixa de 100 a 125 sc/ha e 67% na faixa de 

125 a 150 sc/ha; as outras atividades (avicultura, fruticultura, bovinocultura), 100% dos produtores 

encontram-se na faixa de 125 a 150 sc/ha.

Analisando a totalidade dos produtores, 33% dos entrevistados estão na faixa de 100 a 125 

sc/ha e 67% na faixa de 125 a 150 sc/ha. 

Quanto a principal utilização da amostra de solo, a totalidade dos produtores informou ser 

para financiamento. Como segunda opção, 42% para aquisição de insumos e para 25% para 

participar de programas do governo e 16,7% para acompanhamento (Tabela – 02).

O adubo 09-33-12 é utilizada por 67% dos produtores de milho; a fórmula - 10-20-20 por 

25%; e a 05-25-25 por 8% dos produtores (Tabela-03). Destes, a quantidade utilizada da formulação 

09-33-12 é de menos de 220 kg/ha por 25% dos produtores, na faixa de 240 a 260 kg/ha utilizada 

por 12,5%, na faixa de 300 a 320 kg/ha por 50% destes e apenas 12,5% utilizam mais de 320 kg/ha 

(Tabela – 04).

Média do Produtor Total

Suinocultura 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0%
Agricultura 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0%
Fruticultura 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Avicultura 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%
Bovinocultura 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Total 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0%

Tabela – 01 – Média de Produtividade de Milho por atividade principal do produtor 
(sacas – 60 kg/ha)

menos de 
100 sc

de 100 a 
125 sc

de 125 a 
150 sc

mais de 150 
sc



A fórmula 10-20-20 é utilizada por 33,3% dos produtores nas quantidades de 240 a 260 

kg/ha, de 300 a 320 kg/ha e também mais de 320 kg/ha. Os produtores que utilizam a formulação 

05-25-25, em sua totalidade utilizam menos de 220 kg/ha (Tabela-04).

Na Tabela-05 podemos analisar da quantidade total de produtores as percentagens utilizadas 

por formulação e quantidade especificamente. Observamos que 33,3% dos produtores que utilizam 

a formulação 09-33-12 aplicam de 300 a 320 kg/ha; e 8,30% nas faixa de 240 a 260 kg/ha ou na 

faixa mais de 320 kg/ha. A formulação 10-20-20 é utilizada por 8,3$ dos produtores nas faixas de 

240 a 260 kg/ha, de 300 a 320 kg/ha e mais de 320 kg/ha. A formula 05-25-25 é utilizada apenas 

por 8,3% na faixa de menos de 220 kg/ha.

Os produtores com atividade principal em agricultura, 67% utilizam a formulação 09-33-12 

e 33% a formulação 10-20-20; da avicultura 100% utilizam formulação 09-33-12; da suinocultura 

60% utilizam a 09-33-12 e 40 % a formulação 10-20-20; 100% dos produtores com atividade 

principal em fruticultura utilizam a formulação 09-33-12 e 100% da bovinocultura  utiliza a 5 25 25 

(Tabela-06).

Total

09-33-12 16,70% 8,30% 33,30% 8,30% 66,70%
10-20-20 0,00% 8,30% 8,30% 8,30% 25,00%
05-25-25 8,30% 0,00% 0,00% 0,00% 8,30%

Total 25,00% 16,70% 41,70% 16,70%

Tabela – 05 - Percentagem do Total de Produtores por Quantidade de Adubo e Formulaçao 
Utilizada (kg/ha)

Adubação de 
Base (Qte – 

Fórmula)

menos de 
220 kg/ha

de 240 a 260 
kg/ha

de 300 a 320 
kg/ha

mais de 320  
kg/ha

Tabela – 03 – Formulação de Adubo Utilizada pelos Produtores

Formulação %

09-33-12 8 66,7%
10-20-20 3 25,0%
05-25-25 1 8,3%
Total 12 100,0%

Nº 
Produtores

Tabela – 02 – Percentagem das Principais Finalidade da Amostra de Solo para o Produtor

Finalidade Total

Financiamento 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Aquisição de Insumos 0,0% 41,7% 25,0% 8,3% 8,3% 0,0% 83,3%
Exigência da Cooperativa 0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 25,0% 0,0% 41,7%
Outros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Programa do Governo 0,0% 25,0% 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% 91,7%
ASTEC 0,0% 8,3% 8,3% 41,7% 8,3% 25,0% 91,7%
Acompanhamento 0,0% 16,7% 16,7% 25,0% 25,0% 16,7% 100,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 66,6% 41,7%

Opção 
01

Opção 
02

Opção 
03

Opção 
04

Opção 
05

Opção 
06



A média de produção por formulação utilizada (Tabela - 07), observamos que os produtores 

que utilizam o 09- 33-12, 62,5%  estão na faixa  de 125 a 150 sc/ha e 37,5% estão na de 100 a 125 

sc/ha. Para a formulação 10-20-20 temos na faixa de 125 a 150 sc/ha 66,7% e na faixa 100 a 125 

sc/ha 33,3%. A formulação 05-25-25 tem 100% de seus produtores na faixa de 125 a 150 sc/ha . 

Dos  entrevistados 66,7% estão na faixa de produtividade de 125 a 150 sc/ha e 33,3% na faixa de 

100 a 125 (Tabela-07).

Por a fórmula 09-33-12 ser a mais utilizada pelos produtores –  66,7%, apresenta assim 

maior percentual de produtores  em todas as produtividades, mas não por ser a ideal (Tabela-08). 

Confirmando que não há um adubo ideal para a cultura, mas sim cada um atende as necessidades de 

cada solo e cultura especificamente. Indicativo de que a análise de solo não está sendo utilizada 

corretamente para orientação da adubação.

Análise de Solo

A relação fósforo/potássio da formula 09-33-12 é 2,75 e das formulas  10-20-20 e 05-25-25 

Tabela - 06 - Percentual de Utilização de Formulação de Adubo por Atividade Principal

Agricultura Avicultura Suinocultura Fruticultura Bovinocultura Total

09-33-12 66,7% 100,0% 60,0% 100,0% 0,0% 66,7%
10-20-20 33,3% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 25,0%
05-25-25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 8,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fórmula de 
Adubação de 

Base

Total

09-33-12 37,5% 62,5% 100,0%
10-20-20 33,3% 66,7% 100,0%
05-25-25 0,0% 100,0% 100,0%
Total 33,3% 66,7% 100,0%

Tabela – 07 - Fórmula de Adubação de Base Utilizada 
por Percentual de Média de Produção (sacas – 

60kg/ha)

Fórmula de 
Adubação de 

Base

de 100 a 
125 sc/ha

de 125 a 
150 sc/ha



é 1,0; relação esta que atende diferentes demandas de fósforo e potássio.

A média de adubo utilizada é de 273,8 kg/ha da formulação 09-33-12; 290,0 kg/ha para o 

10-20-20 e 200,0 kg/ha para 05-25-25. O fornecimento médio de nitrogênio, fósforo e potássio, 

para cada formulação e quantidades utilizadas é de: para o 09-33-12 -  24,6 kg de N, 90,3 kg de P e 

32,9 kg de K; para o 10-20-20 – 29,0 kg de N, 58 kg de P e 58 kg de K; para o 05-25-25 – 21,2 kg 

de N, 50,0 kg de P e 50 kg de K (Tabela - 09). 

Utilizando-se o programa CADUB3 referenciado pelo Manual4 e realizando cálculos da 

quantidade de necessária dos elementos nitrogênio, fósforo e potássio, no plantio, foi comparado 

com a recomendação e a adubação fornecida através da adubação de base.

Observamos que para o nitrogênio 33,3% apresentaram deficiência deste elemento,  58,3 % 

tiveram fornecimento adequado e 8,3% receberam em excesso. Para  o fósforo 8,3% foram em 

excesso e 91,7% deficientes. No caso do potássio 100% houve deficiência (Tabela – 10). 

No geral (Tabela - 10), observamos que 41,7% dos elementos estavam deficientes, 19,4% 

adequados e 38,9% em excesso, indicando um desequilíbrio entre o recomendado e o fornecido a 

cultura. Lembrando que o único elemento que teve fornecimento  adequado foi o nitrogênio 

utilizado na adubação de base, e este elemento é também fornecido em cobertura. Os outros 

elementos não tem possibilidade de correção de seu fornecimento.

Através da Tabela – 11, podemos observar que as recomendações de fósforo e potássio para 

3 CADUB – software desenvolvido pela UFSM – Universidade de Santa Maria que faz cálculos de adubação.
4 Manual de Recomendação de Adubação e Calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina – 2004.

Adubação Base

09-33-12 273,8 24,6 90,3 32,9
10-20-20 290,0 29,0 58,0 58,0
05-25-25 200,0 10,0 50,0 50,0

Total 271,7 21,2 66,1 47,0

Tabela – 09 - Quantidade de Adubo (kg/ha) por Formulação e quantidade de 
nutriente (N, P e K) em kg fornecido

Qte Utilizada 
kg/ha

       N         
kg/ha

     P    
kg/ha

    K       
kg/ha

Nitrogênio Fósforo Potássio Total

Deficiente 33,3% 91,7% 0,0% 41,7%
Adequado 58,3% 0,0% 0,0% 19,4%
Excesso 8,3% 8,3% 100,0% 38,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabela – 10 – Níveis de Fornecimento de Nutrientes pela 
Adubação comparado com a Recomendação Oficial para RS e SC

Qte de 
Nutriente



o Estado de Santa Catarina.

Na Tabela – 12 – são apresentadas as recomendações para o nitrogênio.

Na Tabela – 13 – são apresentados os resultados mímino, médio e máximos das análises de 

solo recolhidas dos produtores.

A tabela – 14 apresenta os padrões mínimo, médio e máximos dos resultados das 

análises de solo utilizadas na pesquisa.

1º Cultivo 2º Cultivo 1º Cultivo 2º Cultivo
Muito baixo 125 85 110 70
Baixo 85 65 70 50
Médio 75 45 60 30
Alto 45 45 30 30

Tabela – 11 – Recomendação de Fósforo e Potássio – Manual de 
Adubação e Correção de Solos para o RS e SC

Interpretação do Teor 
de Fósforo ou 

Potássio no Solo

Fósforo por cultivo 
(kg/ha)

Potássio por cultivo 
(kg/ha)

Nitrogênio (kg de N/ha)
cultura antecedente

% Leguminosa Gramínea

< 2,5 70 80 90

Tabela – 12 - Exigências de Nitrogenio do Manual de 
Adubação e Calagem para RS e SC

Teor de matéria  
orgânica no solo

Consórciação 
ou pousio

Tabela – 13 – Padrões Médios dos Resultados das Análises de Solo – I

Padrões / Dados Argila SMP P K MO AL Ca Mg Na C H+AL

Mínimo 34,0 4,0 4,4 4,8 14,0 0,0 2,4 0,0 2,7 0,5 0,0 0,0 14,0 2,0
Médio 59,7 5,5 5,7 15,8 285,9 0,7 3,4 0,6 8,2 3,2 7,6 0,0 14,0 363,8
Alto 72,0 6,2 6,7 48,7 578,0 1,5 4,9 6,0 10,7 5,5 12,0 0,1 14,0 4283,0

pH 
Agua

K 
(391)

Na 
(230)



Considerando a média de demanda de adubação obtivemos 22,1 kg de nitrogênio, 105,3 kg 

de  fósforo  e  81,3  kg  de  potássio  e  107,4  kg  de  nitrogênio  em  cobertura.  Baseando-se  na 

recomendações médias encontradas pelas análises calculadas, a relação base do adubo seria 1 – 4,76 

– 3,68; com relação P/K de 1,29.  Diferente da relação apresentada pela formula 09-33-12, que 

possui uma relação 1 – 3,67 – 1,33, com relação P/K de 2,76.

A média de diferenças  entre o fornecido e o exigido foi de 2,4 kg (excesso)  para o 

nitrogênio, 26,4 kg (excesso) para o fósforo e -40,8 kg (deficiente) para o potássio (Tabela - 16). 

Pela relação de demanda e fornecimento já apresentadas, há deficiência em fósforo de 1,09 e 

de potássio de  2,35, não podemos esquecer que a relação P/K de demanda é de 1,29. Desta forma 

indicando um desequilíbrio no fornecimento dos nutrientes, que pode ficar oculto em áreas novas, 

dN dP dK
Mínimo -7,0 -61,0 -90,0
Médio 2,4 -26,4 -40,8
Máximo 12,0 10,5 -7,0

Tabela – 16 – Diferença de nutriente entre 
recomendados e fornecidos, valores mínimos, 
médios e máximos (kg) de recomendações de 

nutrientes calculados pelo Cadub

Nota: dN – diferença de nitrogênio base    dP – diferença 
fósforo      dK – diferença potássio

N P K Nc
Mínimo 15,0 88,5 62,0 82,0
Médio 22,1 105,3 81,3 107,4
Máximo 25,0 113,0 114,0 132,0
Amplitude 10,0 24,5 52,0 50,0

Tabela – 15 – Valores mínimos, médios e máximos (kg) de 
recomendações de nutrientes calculados pelo Cadub

Nota: N – nitrogênio base    P – fósforo      K – potássio       Nc – 
Nitrogênio em Cobertura

Tabela – 14 – Padrões Médios dos Resultados das Análises de Solo – II

Padrões / Dados SB Sbc CTC CTC7c CTCec %SB %Sbc %Al %Alc Ca/Mg Mg/K Ca/K
Mínimo 10,6 4,1 16,7 12,9 5,6 40,4 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 5,4
Médio 13,8 12,1 18,8 375,9 12,7 68,9 0,6 0,2 0,1 3,4 8,0 31,2
Alto 17,0 17,0 21,9 4296,9 17,0 88,3 0,9 2,6 0,6 8,8 44,7 240,2



mas  que  se  expressará  futuramente,  ou  já  no  momento,  pela  não  expressão  do  potencial  de 

produção.

A relação fósforo-potássio (P/K) das amostras de solo, 16,7% destas estavam entre 2,5 e 2,9, 

ou seja, próximo de 2,75;  e 83% distantes, ou seja, 66% estavam abaixo de 2,5 e 17% acima de 2,9 

(Tabela - 17).

4.- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como podemos observar na discussão dos resultados, os produtores priorizam a análise de 

solo para outras atividades que não a aquisição de insumos ou acompanhamento, ASTEC da 

propriedade, o que demonstra que a mesma não tem como finalidade principal a melhoria da 

produtividade. Este fato por si é reforçado pela data das análises, ou seja, utilizam três anos, que é 

uma exigência do agente financeiro.

A maioria dos produtores utiliza a 09-33-12, mas não observamos que esta prática favorece 

o ganho de produtividade, visto que o mesmo não reflete as necessidades da cultura em relação ao 

solo. Como também a relação fósforo/potássio não representa a realidade demandada.

A diferença entre o fornecimento de nutrientes e a exigência recomendada com base nas 

análises, referenciado pelo Manual de Adubação e de Calagem para RS e SC, não condiz com a 

utilização dos nutrientes conforme a recomendação da análise

Estes resultados, confirmam que a utilização do adubo 09-33-12 como “ideal” para a cultura 

do milho, não condiz com a realidade dos solos, nem com  a produtividade obtida, demonstrando a 

necessidade de análises bem feitas para um melhor ajuste do fornecimento dos nutrientes através do 

adubo e assim favorecer a obtenção de melhores produções.

P/K Pa/Ka Pr/Kr
< 2,5 33,3% 66,7%

2,5 – 2,9 66,7% 16,7%
> 2,9 0,0% 16,7%

100,0% 100,0%

Tabela – 17 – Percentagem de Relações fósforo-potássio 
nas faixas, aplicado (Pa/Ka) e recomendado (Pr/Kr), 

baseados em recomendações calculadas pelo Cadub



Com base nos resultados desta pesquisa, observamos a necessidade de aprofundamento para 

identificarmos quais os fatores que influenciam positivamente e negativamente na valorização da 

amostra e análise de solo.

Há necessidade de um trabalho de conscientização dos produtores da importância da análise 

de solo, mas pelos indicativos da pesquisa, isso passa pelos outros participantes da produção, agente 

financeiro, técnicos, ASTEC e empresas que comercializam, pois a responsabilidade com o meio 

ambiente é de todos os envolvidos, como fator de sustentabilidade e poluição pela indicação e 

utilização correta dos insumos.
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