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intenso, “alertando” para a necessidade 
da planta reagir a uma condição adversa 
do ambiente que a rodeia e reforçar os 
seus tecidos, ficando mais fortalecida e 
sendo o seu metabolismo otimizado na 
expetativa da ocorrência de um stress 
futuro, sem negligenciar o seu desenvol-
vimento normal de forma a estar mais 
preparada. Desta maneira, as plantas 
respondem de forma mais rápida e efi-
ciente (menor exigência energética), 
portanto é diminuído o efeito da con-
dição adversa. Este modelo compor-
tamental de respostas induzidas pela 
bioestimulação é denominado como 
efeito priming. 

Bioestimulação 360o: vamos falar 
do início, as raízes
“No roots, no shoots, no quality fruits” 
(sem raízes, não há lançamentos nem 
frutos com qualidade).
Cuidar da estrutura e fertilidade química 
e física do solo é essencial para promo-
ver o crescimento das raízes, aumentan-
do a sua atividade. As raízes têm uma im-
portância fundamental no crescimento 
e desenvolvimento das nossas culturas.  
Sem um adequado sistema radicular, a 
absorção de nutrientes será insuficiente 
e haverá uma tendência ao desequilíbrio 
hormonal, comprometendo a quantida-
de e qualidade da nossa produção.
As substâncias húmicas, derivadas da 
matéria orgânica, são por definição 
substâncias bioestimulantes, que tam-
bém ajudam a melhorar as condições 
do solo. Portanto, quando aplicamos 
matéria orgânica ao solo promovemos 
o crescimento das raízes, aumentando a 
sua atividade.
A atividade radicular liberta ácido car-
bónico (através da respiração e absorção 
de bases), sendo este um mecanismo 
da planta para favorecer o aumento da 
disponibilidade de alguns nutrientes na 

COMEÇAMOS PELAS RAÍZES? 
BIOESTIMULAÇÃO 360O

Um inquérito realizado a agricultores da União Europeia refletiu que um dos principais riscos assumidos
na atividade agrícola, para os próximos dois anos, são os fenómenos climatéricos extremos.

Como sabemos, esta situação reflete-se 
nas preocupações que fazem parte do 
dia a dia dos agricultores em Portugal. 
Mas quais são as estratégias e/ou fer-
ramentas que podemos adoptar para 
mitigar esta situação? A única maneira 
de continuarmos a produzir alimentos 
de qualidade, otimizando os diferentes 
recursos, para que o impacto ambien-
tal também seja minimizado, passa pela 
adoção de tecnologias e a inovação de 
produtos, onde os bioestimulantes de-
sempenham um papel fundamental. 
Em julho de 2022, os bioestimulantes 
foram incluídos no novo Regulamen-
to de Produtos Fertilizantes da UE 
(2019/1009), facto que tem sido crucial 
para o futuro deste mercado, ao mesmo 
tempo que tem a missão de assegurar 
que as estratégias produtivas que in-
cluam bioestimulantes sejam valoriza-
das, como parte integrante de uma agri-
cultura sustentável. 
Quando falamos em Bioestimulação 
360º, conceito desenvolvido há vários 
anos na Tradecorp, referimo-nos à uti-
lização de soluções bioestimulantes 
do início ao fim do ciclo produtivo das 
nossas culturas. Falamos em substâncias 
que têm a capacidade de estimular os 
processos metabólicos e fisiológicos das 
plantas, com o único objetivo de melho-
rar pelo menos uma das seguintes carac-
terísticas das plantas ou da sua rizosfera: 
a) eficiência na utilização de nutrientes; 
b) tolerância ao stress abiótico; 
c) características de qualidade; 
d) disponibilidade dos nutrientes no solo 

ou na rizosfera.

A aplicação de bioestimulantes é reco-
mendada nos programas de nutrição, 
mesmo na ausência de situações de 
stress (bioestimulação integral), porque 
promovem um processo metabólico de 
produção de hidratos de carbono mais 

solução do solo, como é exemplo o fós-
foro.
“As zonas brancas” (fotografia 1) das raí-
zes em crescimento (onde as paredes da 
endoderme não estão suberizadas), aju-
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› Fotografia 1: raízes em crescimento. “As zonas brancas”, 
meristemas com células jovens de paredes celulares 
não suberizadas. Fonte: Cuartero P., Emilia 2017. Raízes 
de limoeiro
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dam à absorção eficiente de nutrientes 
como o cálcio, mediante o mecanismo 
de “ interceptação radicular”, sendo esta 
responsável por cerca de 35% do cálcio 
que é absorvido pela planta. 
Por outro lado, a matéria orgânica do solo 
constitui a estrutura fundamental para a 
manutenção da produtividade agrícola 
sustentável e duradoura de um solo.
O papel estruturante que a matéria or-
gânica desempenha no solo, influencia 
as seguintes propriedades: 

1 - Químicas: 
• Capacidade de disponibilizar nutrien-
tes;
• Capacidade Troca Catiónica (C.T.C.);
• Poder-tampão; 
• Condutividade elétrica (C.E.);
• Capacidade complexar metais pesa-
dos. 

Todas estas propriedades são importan-
tes e da sua soma resulta um solo com 
um nível de fertilidade maior, mas de 
entre todas destacamos a Capacidade 
Troca Catiónica.
Esta confere ao solo a maior ou menor 
capacidade de ligar, reter e por fim dis-
ponibilizar nutrientes para a solução do 
solo, tornando-os disponíveis e assimilá-
veis para as plantas.

2 - Físicas:
• Estrutura do solo;
• Temperatura do solo;
• Aumento da retenção de água;
• Formação e estabilidade dos agregados. 

3 - Biológicas: 
• Favorece e promove a atividade bioló-
gica do solo;
• A microbiota, através da sua atividade, 
realiza diversas funções essenciais para 
as plantas (sinergismos) e para o solo.

Na imagem seguinte (fotografia 2) po-
demos ver um perfil de solo após aplica-
ções consecutivas de matéria orgânica e 
como foi favorecido o crescimento e de-
senvolvimento radicular em citrinos. 
Para percebermos melhor as vantagens 
descritas na utilização de matéria orgâ-
nica, devemos falar de substâncias hú-
micas. 

› Fotografia 2: perfil de solo tratado com matéria orgânica, zona de crescimento radicular até os 65 cm. 
Fonte: Cuartero P., Emilia 2017. Raízes de limoeiro

As substâncias húmicas são compostos 
orgânicos e complexos, de cor escura, 
que possuem um elevado peso mole-
cular. Tem características hidrofílicas 
(afinidade pela água), com proprieda-
des colóidais e alta capacidade de troca 
catiónica. As substâncias húmicas são o 
resultado de um processo de transfor-
mação química e biológica da matéria 
orgânica. A origem da matéria orgâni-
ca pode ser vegetal ou animal. Como 
exemplos de matéria orgânica natural 
vegetal temos o carvão, lignito, leonar-
dite e turfa.
Estas substâncias podem ser classifica-
das de acordo com a sua solubilidade em 

meios ácidos/alcalinos, em ácidos fúlvi-
cos, ácidos húmicos e huminas. 
As huminas são a fração mais resistente 
à degradação, estando algumas das suas 
funções no solo ligadas à retenção de 
água e à melhoria da estrutura do solo, 
conferindo-lhe uma maior estabilidade.  
Os ácidos fúlvicos são a fração das subs-
tâncias húmicas que é solúvel tanto em 
meio ácido como alcalino. São moléculas 
menores, altamente reativas devido a 
uma grande quantidade de grupos fun-
cionais carboxilos e hidroxilos que lhe 
conferem uma alta capacidade de troca 
catiónica e de quelatação natural dos 
catiões. Devido ao seu menor tamanho 
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podem ser mais facilmente absorvidas 
pelas plantas, tanto via radicular como 
via foliar, acelerando os processos de 
crescimento. Caracterizam-se por terem 
um efeito mais rápido e menor persis-
tência no solo, comparativamente aos 
ácidos húmicos.
Por último, os ácidos húmicos são a fra-
ção das substâncias húmicas insolúvel 
em ácido, solúvel em álcool (ácido hi-
matomelánico) e com uma solubilidade 
diferencial em meios alcalinos de forma 
que se obtém, por um lado ácidos húmi-
cos como precipitados cinzentos e por 
outro lado ácidos húmicos castanhos 
solúveis. São moléculas altamente com-
plexas, de maior tamanho, pelo que de-
sempenham um papel fundamental na 
estruturação do solo (Imagem 4). Tem 
uma alta resistência à degradação, pelo 
que a sua persistência no solo é maior 
em comparação às outras frações. Pos-
suem uma grande quantidade de grupos 
funcionais carboxilos e hidroxilos, o que 
se traduz numa alta capacidade de troca 
catiónica, que melhoram a disponibilida-
de de nutrientes para a planta e promo-
vem o crescimento radicular.
Em resumo, podemos dizer que equilí-
brios adequados das diferentes frações 

› Imagem 4: esquema dos efeitos dos ácidos húmicos no solo: melhoram a sua estrutura, aumentando a porosidade 
do mesmo

das substâncias húmicas no solo favo-
recem o sistema, através das suas pro-
priedades complementares (Imagem 
5). Assim, na hora de escolher a maté-

› Imagem 5: propriedades dos ácidos fúlvicos e os ácidos húmicos no sistema solo-planta

ria orgânica a aplicar no solo teremos 
de considerar a origem da mesma e os 
teores existentes das diferentes substân-
cias húmicas, que têm a capacidade de 
melhorar as condições do mesmo e de 
proporcionar a ação bioestimulante sob 
a cultura.
A Tradecorp desenvolveu uma solução 
concentrada em ácidos húmicos e fúlvi-
cos, o Humistar®, provenientes de Leo-
nardite Americana, com elevada pure-
za e qualidade. Este produto tem uma 
apresentação líquida e outra de micro-
grânulos dispersíveis em água, o Humis-
tar WG®. Estes produtos não provocam 
entupimentos de sistemas de rega e 
possuem uma proporção constante de 
ácidos húmicos e fúlvicos, ausência de 
cloro, sódio e metais pesados.
Finalmente, voltando ao nosso conceito 
de Bioestimulação 360º, nesta ocasião 
abordamos assim a importância de ar-
rancar a campanha com estratégias di-
rigidas a melhorar o sistema solo-raízes. 
De forma idêntica, iremos abordando 
em profundidade as seguintes etapas 
apresentando-vos a nossa gama comple-
ta de bioestimulantes para cada fase das 
nossas culturas. 


