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O que são substâncias húmicas?

Parte decomposta e estável da matéria orgânica
do solo.

Muita ativa em relação
à fertilidade. 

Formadoras do complexo
argilo-húmico. (cargas)



Divisão operacional: 

Ácidos húmicos: Insolúveis em água a pH 
menor que 2, alto peso molecular, escuros, 
62% C e 30% O. 

Ácidos Fúlvicos: Solúveis em água a toda 
condição de pH, baixo peso molecular, 
amarelados, 45% C e 48% O

Huminas: Insolúveis em água em toda 
condição de pH.
Pouco estudada, inertes!?...



Benefícios:

Condicionamento físico do solo:

Agregação,  aeração,  permeabilidade e 
capacidade de retenção de água. 

Melhoria no equílibrio químico do solo:

Aumento na CTC
Efeito tampão no pH.

Quelação de íons metálicos tóxicos. 
Redução na lixiviação de nutrientes.

Melhora na disponibilidade de nutrientes.
Formação de FOSFOHUMATOS



Benefícios à planta:

Efeitos bioquímicos:

Incremento na permeabilidade de membranas, 
metabolismo energético (respiração e fotossíntese),
atividade de enzimas, 
síntese de proteínas e ác. nucleicos.
efeitos auxínicos?

Potencialização da atividade biológica:

Micorrizas,
Azotobácter, etc.



Benefícios à planta:

Aumento na absorção e transporte 
de macro e micronutrientes:
Fósforo, Zinco, Ferro, Manganês e Cobre

Estímulo ao desenvolvimento e
crescimento de raízes e da 
planta em geral.



Finalidades: 

Pomares jovens: Desenvolvimento de meristemas, 
desenvolvimento radicular = crescimento intenso.
Pomares esgotados:
Maior disponibilidade de nutrientes e 
rápida recuperação da planta.
Problemas químicos, pragas de solo e 
Situações de estresse: 
Equílibrio e condicionamento de solo, 
Redução  dos efeitos causados por 
Nematóides, seca, etc, melhoria
do sistema radicular. 
Pomares de alto potencial:
COMPLEMENTO AOS TRATOS 
CONVENCIONAIS 



Substâncias húmicas:

Formas de aplicação:

Fertirrigação ou jato dirigido.

Dosagens:
Pomar adulto:

20 - 40 l/ha - ano

4 aplicações de 5 a 10 l/ha

Pomar Jovem: Meia dose.



Efeito de resistência à seca em café
Monte Carmelo 2006.

Testemunha Subst. Húmica 26%
5 l/ha

Algas Ascophylum
nodosum - 2 l/ha
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Extratos de algas:

Sem sal
Sem algas

Com sal
Sem algas

Com sal
Com algas



Extratos de algas:

Bioestimulantes naturais, elaborados de algas

Ascophyllum nodosum.
Tem na sua formulação fitorreguladores naturais

(citoquininas, auxinas, giberelinas),

Betaínas, poliaminas, ácido algínico, manitol, 
fitoalexinas

e elementos (N, P, K, Ca, Fe, Mn, Zn, S, B, Mo, Cu) 



Bioestimulante vegetal:

Ativação nos processos fisiológicos das plantas:

Efeitos: 
* Estímulo na divisão celular e 
desenvolvimento de meristemas. 
* Elongação e enchimento celular.
•Ativação do metabolismo, redução dos 
processos de degradação vegetal.
* Aumento da fotossíntese e maior produção 
de clorofila.
* Incremento da floração e frutificação.
* Melhoria na qualidade dos frutos.
* Potencializa a resistência a condições 
ambientais desfavoráveis e contra o ataque 
de pragas e doenças.
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