
PRINCIPAIS COMPONENTES DA 

SAÚDE DO SOLO

Os solos não são “todos iguais”, 
mas todos os solos saudáveis tem 
estes três componentes essenciais 
em comum.

Definições chave:
Saúde do solo: Solos saudáveis possuem uma 
estrutura equilibrada, com um nível alto de  
conteúdo orgânico, boa biodiversidade e grande 
disponibilidade de nutrientes.

Saúde da planta: A verdadeira saúde das plantas 
vai para além de “sintomas visíveis de doença”. 
Plantas saudáveis   possuem absorção e utilização 
robustas de nutrientes e estão bem equipadas 
para suportar os efeitos de doenças e stresses 
ambientais.
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Certas práticas de cultivo podem ter um efeito 
prejudicial sobre a biodiversidade do solo, 

o que pode resultar na perda destes 
microrganismos e dos benefícios que 

eles proporcionam, permitindo 
que os patogenos ganhem 

terreno.

 

Biodiversidade 
e um microbioma forte

Solos de alto desempenho têm uma população 
intensa de insetos, vermes e microrganismos. 

Entende-se como um microbioma forte um ambiente 
em miniatura que acomoda poucos patogenos 

e é rico em organismos benéficos que promovem 
o crescimento das raízes.
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Fatores como temperatura e pH podem reduzir 
bastante a disponibilidade de nutrientes. 

A disponibilidade de fósforo e cálcio é 
insuficiente em solos muito ácidos, 
enquanto ferro, cobre e zinco estão 

menos disponíveis em solos 
muito alcalinos.

 
 

Abundância e disponibilidade 
de nutrientes

Solos saudáveis   têm uma oferta abundante 
de minerais e outros nutrientes essenciais, bem 

como um pH equilibrado, tornando-os prontamente 
disponíveis para absorção pela planta. O esgotamento 

é compensado pelos minerais que retornam ao solo por 
fertilização ou decomposição.
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Os solos arenosos são bem arejados, mas contêm 
pouca água e nutrientes, enquanto os solos 

argilosos podem armazenar mais água e 
nutrientes, mas são pouco arejados. 

Geralmente, baixo teor orgânico 
significa pior fertilidade no 

total.

 

Perfil de um solo equilibrado

Solos equilibrados e sedimentados com 
alto conteúdo orgânico combinam uma boa 

ventilação, assim como uma excelente retenção 
de nutrientes e água, exigindo menos fatores de 

produção dispendiosos. Solos altamente produtivos 
contêm, regra geral, 20% de água e 20% de ar.
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Redução dos impactos 
do stress
Durante a campanha, a ocorrência 
de stresses, como calor, geada, 
seca e doença, são situações 
de tensão para a planta o que 
provoca a redução significativa do 
potencial da colheita.
Solos saudáveis   e produtivos 
podem compensar o pior desses 
stresses, ajudando a otimizar os 
rendimentos das colheitas e a 
rentabilidade do negócio.

Aumento de produção 
e diminuição de recursos 
necessários 
Solos bem equilibrados, ricos 
em matéria orgânica, suprem 
naturalmente grande parte dos 
requisitos nutricionais e hídricos 
que, de outra forma, precisariam 
ser complementados pelo 
produtor.
Reduzir a quantidade de 
recursos necessários significa 
economizar dinheiro.

Sustentabilidade 
e rentabilidade
Solos saudáveis   não são 
somente mais sustentáveis 
como também representam 
um valioso fator de aumento 
de receita para os produtores, 
empresas e para as suas 
famílias nos anos seguintes.

Horizonte O e A Maior concentração de matéria orgânica 
e vida do solo. Demora 2 000 anos para criar 
10 cm de solo superficial.

Horizonte B Contém menor matéria orgânica do que o solo superficial. Geralmente os minerais acumulam-se aqui a partir da 
camada de cima.

Substrato Camada densa composta por partículas 
rochosas de tamanho variável. Não há 
matéria orgânica aqui e as raízes não 
penetram tão profundamente.

Horizonte C e F Rocha sólida. Embora não detenha a vida do solo superficial 
e não acomode diretamente plantas fornece material para as camadas acima.

Como podem os solos saudáveis beneficiar os produtores?
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Os solos arenosos 
são bem arejados, 
mas contêm 
menos água 
e nutrientes. Solos limosos com elevado 

conteúdo orgânico, bem 
arejados e com água são 

uma boa fonte de retenção 
de nutrientes.

Solos argilosos 
armazenam mais água 

e nutrientes, mas são 
mal arejados.

“Nós sabemos 
mais sobre o 
movimento dos 
corpos celestes 
do que sobre 
o solo sob os 
nossos pés.”

—Leonardo da Vinci

Os minerais compõem metade do conteúdo dos 
solos férteis e equilibrados, enquanto que a 
outra metade é composta de água, ar e matéria 
orgânica. Este ambiente suporta um bioma 
diversificado, incluindo vermes, insetos e 
microrganismos. Práticas sustentáveis 
protegem o bioma e a estrutura do solo 
de danos e da escassez de nutrientes. A 
estrutura do solo, uma vez danificada, 
pode levar muitos anos para se 
reabilitar e voltar a um estado 
saudável.



Principais microrganismos do solo
Os microrganismos são o componente biológico existente em maior quantidade no solo e a 
avaliação da sua presença e atividade é um excelente indicador para medir a saúde geral do solo.

Alguns tipos de Pseudomonas spp. 
Desempenha um papel importante na 
promoção do crescimento das plantas, 
resistência induzida e controlo biológico de 
patogenos, incluindo nemátodos.

Bacillus spp., Lactobacillus spp. 
Atuam como um antagonista contra 
uma ampla variedade de patogenos, 
incluindo Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, 
Sclerotinia e até mesmo nemátodos.

Trichoderma spp. 
Fungo que cria uma relação simbiótica 
com as raízes das plantas. Atua 
antagonisticamente contra fungos 
patogénicos como Botrytis e Fusarium.

Rhizobium spp., Bradyrhizobium spp. 
Forma relações simbióticas com raízes em 
leguminosas, tornando o azoto disponível 
para a planta. Os benefícios passam para as 
culturas em rotação com leguminosas.
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O custo da perda 
de microrganismos do solo
Os fertilizantes convencionais são altamente confiáveis   e 
eficientes, mas podem, de forma não intencional, prejudicar 
ou mesmo matar microrganismos benéficos do solo. 
Em termos práticos, esta população perdida cria uma 
necessidade cada vez maior de aplicações adicionais de 
fertilizantes. Em comparação, os fertilizantes orgânicos 
podem alimentar a planta e o solo, levando a uma redução 
nas necessidades de recursos/custos ao longo do tempo.

Solos equilibrados e a disponibilidade de nutrientes
A disponibilidade de nutrientes é afetada pelo pH do solo. Um pH moderado permite a disponibilidade ideal 

da maioria dos nutrientes, o que significa que menos recursos corretivos são necessários por parte do produtor.

Solo ácido Solo alcalino

Azoto
Melhora o crescimento e o desenvolvimento de grãos e frutas e a qualidade das folhas

Fósforo
Promove o desenvolvimento e o crescimento das raízes

Potássio
Melhora a qualidade dos frutos, a resistência a doenças e tolerância à seca

Enxofre
Essencial para a formação de cloroplastos

Cálcio
Auxilia no transporte de nutrientes dentro da planta

Magnésio
Ativa enzimas de crescimento, essenciais para a formação de clorofila

Ferro
Essencial para a formação de clorofila

Manganês
Essencial para a fotossíntese e para o metabolismo de azoto

Boro
Essencial para o desenvolvimento de frutos e sementes

Cobre
Ajuda à fotossíntese e ao desenvolvimento reprodutivo

Zinco
Regula o crescimento das plantas e o metabolismo do açúcar
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A Alltech é líder mundial em biotecnologia, e tem 
como missão melhorar a saúde e a performance 
das pessoas, dos animais e das plantas através da 
nutrição e inovação científica.

A Alltech tem quatro décadas de experiência 
em microbiologia, e iniciou os seus estudos 
com pesquisas sobre Saccharomyces cerevisiae 
(vulgarmente conhecida como levedura 
de cerveja).

Práticas para manter os solos saudáveis
Infelizmente, é muito mais fácil prejudicar a saúde dos nossos solos 
do que restaurá-los. Embora sejam necessárias muitas estações 
consecutivas de boas práticas para desenvolver e manter solos 
saudáveis, esses benefícios podem ser perdidos em apenas algumas 
temporadas de utilização inadequada do solo.

Algumas das melhores práticas para a manutenção de solos 
saudáveis   incluem:

Análises de solo
A análise quantifica o estado atual do seu solo, fornece uma linha base para medir as melhorias, 
ao mesmo tempo em que ajuda a evitar tratamentos desnecessários. Para uma imagem mais clara 
da verdadeira saúde de um solo, as análises modernas incluem medidas de conteúdo e atividade 
microbiana.

Aumento da matéria orgânica
A matéria orgânica suporta a fertilidade do solo, melhora a capacidade de retenção de nutrientes 
e água, e fornece uma fonte de alimento para microrganismos benéficos. Além das outras práticas 
indicadas aqui, a incorporação de aminoácidos no seu programa também pode aumentar o carbono 
e azoto no solo, assim como a atividade microbiana.

Minimizar distúrbios
A perturbação excessiva (por exemplo, lavoura, gradagem, fresagem) implica mais trabalho para 
o produtor e interrompe os ciclos naturais do solo, o que leva ao aumento da erosão, infestantes, 
compactação do solo e perda de matéria orgânica. Consequentemente, os sistemas de sementeira 
direta estão a tornar-se mais populares.

Manter o solo coberto
Manter raízes vivas no solo beneficia o microbioma. As culturas de cobertura também previnem 
a erosão, suprimem infestantes, aumentam a matéria orgânica do solo, o ciclo de nutrientes e 
reduzem a compactação. Algumas culturas de cobertura podem ser colocadas no solo na estação 
seguinte, aumentando os níveis de matéria orgânica.

Rotação e consociação de culturas
A biodiversidade que vemos à superfície contribui também para a biodiversidade do solo. A rotação 
ou consociação de gramíneas e leguminosas é uma prática cada vez mais comum que restaura 
a fertilidade do solo, reduz a ocorrência de doenças e reduz as necessidades de azoto.

Utilização de inoculantes de solo, ativadores e enzimas
Este tipo de produtos suporta populações microbianas saudáveis, seja pela adição direta 
de microrganismos benéficos ou pelo fornecimento de enzimas e outros compostos que favorecem 
um microbioma otimizado. A melhoria de atividade pode ser medida comparando os níveis 
de enzima do solo.
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“A nação que destrói 
o seu solo, destrói-se 
a si mesma”

—Franklin Delano Roosevelt
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