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Traçando a meta de alcançar a neutra-
lidade climática até 2050, a estratégia 
“Do Prado ao Prato” (Farm to Fork) visa 
a transição do atual sistema alimentar 
da União Europeia para um modelo sus-
tentável. Mais concretamente, esta es-
tratégia procura diminuir o excesso de 
nutrientes no ambiente, e consequente 
impacto negativo sobre a biodiversidade 
e clima, através da redução em 20% do 
uso de fertilizantes de origem mineral 

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
E PEGADA DE CARBONO

até 2030, e a redução em 50% da perda 
de nutrientes, sem alterar a fertilidade 
do solo. 

O solo e as alterações climáticas
O solo é o segundo maior “sumidouro” 
de carbono atmosférico, a seguir aos 
oceanos. A recuperação de ecossistemas 
terrestres e o uso sustentável do solo 
pode ajudar-nos a atenuar as alterações 
climáticas. O carbono atmosférico não 

A utilização excessiva de fertilizantes, sobretudo de síntese química, acarreta um enorme impacto ambiental que não pode 
ser ignorado. O recurso a soluções biotecnológicas que contemplem o respeito pelo meio ambiente assume especial

importância neste contexto, em linha com a estratégia “Do Prado ao Prato” da Comissão Europeia.

utilizado pelas plantas, é depositado 
pelas mesmas no solo, onde pode per-
manecer durante milhares de anos, se 
não houver perturbações de maior. Uma 
correta gestão deste recurso natural 
ajuda-nos a reduzir os gases com efeito 
de estufa (GEE) e a mitigar efeitos mais 
gravosos das alterações climáticas. Na 
mesma medida, se não cuidarmos dele, 
estaremos a agravar os problemas que 
estas alterações nos impõem.
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Qual o impacto da pegada de 
carbono na agricultura sustentável?
A pegada de carbono referencia a de-
terioração da camada de ozono provo-
cada pelas emissões de GEE, nas quais a 
produção agrícola representa uma par-
te relevante, com um crescimento mais 
acentuado a partir de 2013.
Dado que o abastecimento de água e co-
mida são diretamente impactados pela 
emissão de GEE, é vital que nos viremos 
para soluções que viabilizem um modelo 
de agricultura sustentável e respeitador 
do ambiente. 
O Roteiro para a Neutralidade Carbóni-
ca 2050 elaborado pelo Governo por-
tuguês estabelece metas ambiciosas e 
define trajetórias setoriais para a neutra-
lidade carbónica da economia nacional 
em 2050, colocando a fasquia para a re-
dução de emissões na produção vegetal 
e solos com agricultura em -639 ktC2e. 
É necessário, pois, tomar as medidas per-
tinentes para a sua redução, começando 
pela adoção de práticas agrícolas que 
originem uma menor perturbação dos 
solos (menos mobilização dos solos, uti-
lização de culturas de cobertura e a ro-
tação de culturas) e implementação de 
programas de fertilização sustentável. 
Estaremos, desta forma, a promover a 
maximização da produtividade com o 
menor impacto ambiental possível.

Fertilização ambientalmente 
responsável
Os agroquímicos afetam em larga medi-

da o pH do solo e a sua fertilidade. Res-
tabelecer o equilíbrio deste dois parâme-
tros pode revelar-se uma tarefa árdua e 
com custos elevados. Ao mesmo tempo, 
os fertilizantes químicos podem também 
impactar negativamente a nossa saúde e 
a dos animais.
Ao contrário do carácter mais nocivo dos 
pesticidas e produtos químicos, os ferti-
lizantes de base biotecnológica têm pro-
priedades regenerativas e contêm os nu-
trientes necessários para que as plantas 
possam crescer saudáveis e mais aptas a 
fazer face aos diversos factores de stress.
A aplicação de técnicas de fertilização 
inovadoras é um grande passo para a 
conservação e cuidado ambiental, sem 
descurar a produtividade das culturas. 
Ganham aqui especial destaque os bio-
fertilizantes, pelo respeito pelo meio 
ambiente. 

Biofertilizantes
Os biofertilizantes são produtos feitos a 
partir de restos de plantas e microrga-
nismos, como bactérias e fungos, que 
são benéficos para o solo. Este tipo de 
produtos ajuda a melhorar a qualidade 
do solo e o crescimento das culturas, 
fornecendo às plantas os nutrientes de 
que necessitam para desenvolver o seu 
ciclo produtivo, ajudando a solubilizar os 
nutrientes do solo, a produzir diferentes 
fito-hormonas, etc.
Devido aos seus benefícios, são cada vez 
mais os produtores agrícolas que recor-
rem à sua utilização. Os biofertilizantes 

enriquecem, humidificam e melhoram a 
fertilidade do solo e nutrem as plantas, 
ao mesmo tempo que possibilitam uma 
maior rentabilidade das colheitas com 
um menor impacto ambiental. 

Biofertilizantes Alltech
A Alltech® Crop Science obteve registro 
como biofertilizante para a sua linha de 
produtos CONTRIBUTE®:
• CONTRIBUTE® ibN: Graças à sua for-
mulação exclusiva à base de Azospirillum 
brasilense – uma bactéria fixadora de 
azoto capaz de melhorar o crescimento 
e a produtividade das culturas.
• CONTRIBUTE® ibP: Focado na promo-
ção do desenvolvimento radicular, flora-
ção e frutificação, graças à sua formu-
lação exclusiva à base de Pseudomonas 
putida – bactéria capaz de solubilizar o 
fósforo no solo.
• CONTRIBUTE® ibNP: Formulado exclu-
sivamente a partir de Azospirillum bra-
silense e Pseudomonas putidas, promo-
ve e estimula o crescimento das plantas 
através de diferentes mecanismos.
• CONTRIBUTE® Aid: Produto formula-
do à base de Tricoderma koningiopsis, 
aumenta e favorece a biodiversidade mi-
crobiana do solo e promove o crescimen-
to e desenvolvimento das raízes.
• CONTRIBUTE® ibK: É especialmente 
selecionado para estimular os processos 
de síntese de açúcar, engorda e matura-
ção na planta, graças à sua formulação 
exclusiva à base de Bacillus megaterium 
– bactéria que promove o crescimento 
das plantas e solubiliza o potássio no 
solo.
De aplicação simples – por meio de siste-
mas de irrigação ou pulverização no solo 
– esta gama de produtos estimula a raiz 
da planta e auxilia na nutrição nas terras 
cultivadas, melhorando assim a saúde do 
solo, a qualidade das culturas e o aumen-
to da produção.
Essa linha de produtos assume-se como 
uma alternativa biológica equilibrada, 
prevenindo a descarga de nitratos e fos-
fatos, entre outras substâncias com um 
impacto negativo na biodiversidade e no 
clima. 
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