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Chuva, frio, calor e até vento. Os mes-
mos fatores meteorológicos que auxi-
liam no crescimento das culturas podem, 
de igual modo, tornar-se prejudiciais 
quando em excesso, causando danos e 
destruição. Impactando, de forma mais 
imediata, o crescimento das plantas e o 
rendimento das culturas, os fatores am-
bientais exercem igualmente um papel 
crítico na expressão do potencial gené-
tico das plantas. O stress ambiental, ou 
abiótico, pode reduzir a produtividade 
das plantas e a produção geral das cultu-
ras, resultando em instabilidade econó-
mica para o agricultor.
A biotecnologia é uma ferramenta no 

COMBATER O STRESS AMBIENTAL 
ESTIMULANDO NATURALMENTE

A PRODUTIVIDADE DAS CULTURAS

combate aos impactos adversos causa-
dos pelo stress abiótico.

O que é o stress abiótico?
Qualquer forma de stress na planta pro-
vocado por condições não biológicas. O 
stress abiótico é o maior fator negativo 
no que se refere ao crescimento e pro-
dutividade das culturas a nível global e 
90% do solo arável em todo o mundo 
está sobre a ação de alguma forma de 
stress abiótico.
As agentes de stress biótico mais co-
muns são:
• cheias ou chuvas excessivas
• seca

De entre todos os fatores que interferem na produção agrícola, o meio ambiente é o fator que maior influência
exerce, tanto positiva como negativamente. Preparar as plantas para melhor reagirem às pressões

ambientais permite que canalizem os recursos disponíveis para otimizar o seu crescimento,
melhorar a produtividade e o rendimento total da colheita.

• temperaturas extremas (calor ou frio)
• salinidade dos solos resultante da per-
da de minerais e erosão
• outros desastres naturais, com incên-
dios florestais
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Temperaturas extremas e seca
As temperaturas mais elevadas nos me-
ses de inverno este ano já afetaram a 
duração do período de cultivo em vários 
pontos do país, podendo igualmente 
as datas de floração ocorrer vários dias 
mais cedo. Ondas de calor, precipitação 
reduzida e, consequentemente, menor 
quantidade de água disponível podem 
prejudicar a produtividade das culturas 
e originar uma maior variação anual do 
seu rendimento.
O impacto da seca e do calor extremo 
pode manifestar-se ao nível do sistema 
radicular, limitando o seu crescimento, 
o que afeta a capacidade de absorção 
de nutrientes pela planta. Daqui advêm 
plantas mais pequenas e menos unifor-
mes. 
O arranque inicial das culturas é forte-
mente impactado por estes fatores am-
bientais, registando um atraso e possível 
diminuição da emergência das culturas, 
do que resulta que a produtividade total 
da planta é comprometida logo desde o 
início.
Os produtores podem tentar compen-
sar potenciais perdas de produtividade 
através da aplicação de práticas agríco-
las como a rotação de culturas de acor-
do com a disponibilidade de água ou o 
ajuste das datas das sementeiras às con-
dições climáticas de temperatura e preci-
pitação. Mas nem sempre estas práticas 
são suficientes ou mesmo possíveis.

Chuva e frio extremo
No extremo oposto do espetro, as chu-
vas e o frio garantem a humidade ade-
quada do solo em preparação para a 
estação seguinte. No entanto, como as 
mudanças climáticas afetam os ciclos e 
as condições agrícolas, os agricultores 
frequentemente enfrentam solos frios 
no plantio, o que faz com que as plantas 
gastem mais tempo e energia para se es-
tabelecerem.
As lesões causadas por esses fatores de 
stress podem resultar em atrasos no es-
tabelecimento e desenvolvimento das 
culturas, ou mesmo na perda completa 
de hectares. 
As reações ao stress podem variar des-
de folhas levemente queimadas até a 
morte do tecido vegetal, tanto abaixo 

quanto acima do solo. Tal faz com que a 
planta sofra um longo período de stress 
abiótico e reduza o arranque inicial, com 
o consequente impacto no tamanho e 
potencial produtivo. 

Apoiar as plantas
É essencial manter o solo e as plantas 
nutridos, antes mesmo de se iniciar a cul-
tura.
Fomentar uma estrutura equilibrada e 
apoiar o vigor do microbioma do solo, 
facilitar o desenvolvimento inicial e o 
crescimento das culturas e fornecer uma 
nutrição adequada, desde os estágios 
iniciais da vida da planta e ao longo de 
todo o ciclo da cultura, pode ajudar a 
planta a estar pronta a responder me-
lhor perante qualquer situação de stress 
ambiental. 
• A realização de análises de solo possi-
bilita delinear estratégias para melhorar 
a atividade microbiana do solo e a dispo-
nibilidade de nutrientes. 
• Melhorar os níveis de matéria orgânica 
do solo contribui para um aumento na 
capacidade de retenção e drenagem da 
humidade, ajustada às necessidades. Os 
nutrientes tornam-se mais disponíveis 
para as raízes, e a natureza melhorada 
do solo permite que essas raízes cresçam 
e se espalhem mais, criando uma base 
mais forte para as plantas.
• Uma planta fortificada tem uma capa-
cidade aumentada de resistir a ventos 
mais fortes e pode recuperar de danos 
causados por geadas ou granizo com 
maior eficiência. 

O apoio da biotecnologia
Os bioestimulantes podem atuar na fi-
siologia vegetal como moléculas sinaliza-
doras para melhorar o crescimento das 
plantas, melhorar o estabelecimento, a 
fixação e o volume de frutas ou grãos 
e aumentar a capacidade de enfrentar 

um dos desafios agrícolas mais signifi-
cativos: stresses abióticos como seca e 
salinidade. 
Os biofertilizantes melhoram a micro-
biologia do solo e potenciam um sistema 
radicular bem estruturado, ajudando as 
plantas a resistir melhor e a superar es-
sas situações de stress.
As soluções de biotecnologia posicio-
nam-se como uma alternativa ambien-
talmente sustentável, em resposta às 
crescentes pressões e procura por ferti-
lizantes menos agressivos e à restrição 
da utilização de fertilizantes de síntese 
química. 
Estas tecnologias possibilitam explorar 
uma nova fronteira, ao potenciarem a 
capacidade natural da planta de gerar 
respostas bioquímicas perante fatores 
de stress abiótico.
O aumento do uso global de soluções de 
biotecnologia poderá também ajudar a 
recuperar solos e aquíferos quimicamen-
te poluídos ou afetados, ao reduzir a 
aplicação de pesticidas e melhorar o uso 
eficiente de nutrientes como o azoto.
Fruto da investigação contínua em nutri-
genómica e fermentação microbiana, as 
soluções biotecnológicas da Alltech Crop 
Science proporcionam aos produtores 
formas mais naturais de gerir as cultu-
ras, fortalecendo as plantas de forma 
natural e tornando-as menos suscetíveis 
aos danos causados por stresses ambien-
tais. Promovem a melhoria da saúde do 
solo e das plantas, com o consequente 
aumento da produtividade e rentabilida-
de. A Alltech procura trazer ao mercado 
soluções comprovadas que promovam 
sustentabilidade, rentabilidade e criação 
de valor ao longo de toda a cadeia de 
produção alimentar. 
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«O sector agrícola tem consolidado o seu papel vital nas esferas social, económica e ambiental. 
A toda a equipa da FLF os nossos parabéns pela energia, abrangência e clareza que sempre 
soube trazer ao sector nos seus 30 anos de existência. Votos dos maiores sucessos na continuação 
desta jornada em prol da agricultura nacional.»
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