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! Análises de química e física do solo.
! Análise química de tecidos vegetais.
! Análises de corretivos e fertilizantes.

Realiza mais de 30 tipos de análises. 
Atende a pesquisadores, estudantes, 
empresas privadas, órgãos de extensão, 
produtores e sociedade em geral.

Possui o Selo de Qualidade do Programa de 
Análise de Tecidos Foliares, coordenado pela 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 
(SBCS) e Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz (Esalq/USP), e o Selo de Qualidade do 
Programa de Análises de Qualidade de 

Laboratórios de Fertilidades (PAQLF), coordenado 
pelo Centro Nacional de Pesquisa de Solos 

(Embrapa Solos).

Dispõe de equipe técnica com vasta experiência na 
área, garantindo o padrão de qualidade das análises 
realizadas.

Por que é necessário fazer análise de solo ou tecido 
vegetal?
Para identificar as limitações químicas e físicas do solo 
e as necessidades nutricionais das plantas. 

Com o resultado da análise de solo, o produtor, 
seguindo orientações técnicas, saberá se é 
necessário corrigir e/ou adubar o solo para instalar a 
cultura com a qual quer trabalhar.
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A análise química do tecido vegetal é necessária 
para identificar o estado nutricional da planta.

Com o resultado da análise, o produtor, seguindo 
orientações técnicas, saberá se a planta apresenta 
algum tipo de deficiência nutricional e se será 
necessário fazer alguma recomendação de adubação 
para recuperá-la.

Como solicitar uma análise?
O cliente deve procurar o Serviço de Atendimento ao 
Cidadão (SAC), preencher formulário próprio de pedido 
de análise e entregar as amostras. As análises podem 
ser solicitadas por pessoas físicas ou jurídicas.

Produto entregue ao cliente
Laudo com resultado da análise solicitada. 

Prazo para entrega de resultados 
20 (vinte) dias úteis.

Endereço do SAC 
Rodovia AM 010, Km 29, CEP 69010-970, Caixa Postal 
319, Manaus, AM
Telefone: (92) 3303-7800
Fax: (92) 3303-7820
Http://www.cpaa.embrapa.br

Horário de funcionamento
! Segunda-feira a quinta-feira: 8h às 16h.

! Sexta-feira: 8h às 13h.
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