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KOPPER, Marcio. Adubação Biológica na cultura da soja. 2017. 37. Trabalho de 
Conclusão de Curso Bacharel em Agronomia – Unic, Primavera do Leste – MT, 2017. 

 

RESUMO 

 
O sistema de adubação biológica vem crescendo muito nos últimos tempos nas áreas 
de cultivas pelo o aumento de produtores que ainda representa uma pequena parcela 
da agricultura que temos hoje e no mercado consumidor. O adubo biológico possui 
em sua composição resídua de origem animal e vegetal, que após sua decomposição 
se torna matéria orgânica, tornando-se viável por ser economicamente de baixo custo. 
O problema levantado hoje em dia é em qual ponto o adubo biológico atuará no ciclo 
de nutriente do solo e na planta e tem como objetivo analisar a adubação biológica e 
verificar as vantagens e os benefícios que a mesma traz para o produtor. Decorrente 
a uma observação e necessidade de reestruturação do solo em geral a adubação 
biológica que atua com sua reestruturação do solo com sua ação dos microrganismos 
que atua desde o solo, raízes e planta vem ganhando um espeço entre dentro da 
agricultura, que além de possuir vários benefícios tem um investimento de baixo custo. 
Para que esse estudo fosse desenvolvido foi realizada uma revisão literária, através 
de pesquisas realizadas em revistas, artigos, teses e via internet sobre o assunto a 
influência da adubação biológica na cultura da soja. O adubo biológico microgeo 
aumentou a biomassa biológica do solo assim fazendo que melhorasse a absorção 
dos nutrientes, o solo ficou mais úmido fazendo com que as raízes desenvolvessem 
a cultura da soja desenvolveu melhor assim melhorando o rendimento econômico do 
produtor.  
 
 
Palavras-chaves: adubação, microgeo e solo 
  



 

 

KOPPER, Marcio. Biological fertilization in soybean crop. 2017. 37. Course 
Completion Work Bachelor in Agronomy - Unic, Primavera do Leste - MT, 2017. 

ABSTRACT 

 The system of organic fertilization has been growing a lot in recent times in the areas 
of cultivation by the increase of producers that still represents a small part of the 
agriculture that we have today and in the consumer market. Biological fertilizer has a 
residual composition of animal and vegetable origin, which after its decomposition 
becomes organic matter, making it viable because it is economically low cost. The 
problem raised today is at what point the biological fertilizer will act in the nutrient cycle 
of the soil and plant and aims to analyze the biological fertilization and verify the 
advantages and benefits that it brings to the producer. Due to an observation and need 
for soil restructuring in general, the biological fertilization that acts with its restructuring 
of the soil with its action of the microorganisms that acts from the soil, roots and plant 
has been gaining a space between agriculture, which besides possessing several 
Benefits have a low cost investment. For this study to be developed, a literature review 
was carried out, through researches carried out in magazines, articles, theses and via 
the internet on the subject, the influence of biological fertilization on the soybean crop. 
Biological Fertilizer Microgeo increased the biological biomass of the soil so that it 
improved the absorption of the nutrients, the soil became more moist causing the roots 
to develop the soybean crop developed better thus improving the economic yield of 
the producer.  
 
 
Key-words: Fertilization, Microgeo and Soil 
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INTRODUÇÃO 

 

Como o passar do tempo a terra precisa de adubos para repor seus nutrientes 

e melhor desenvolver a planta, como a aplicação de adubo biológico o solo ficara fértil 

e possibilitara que no plantio da soja a planta alcance o máximo de produtividade.  O 

adubo biológico é um produto de baixo custo que se torna capaz de integrar o 

agricultor com o meio ambiente.  

O sistema de adubação biológica vem crescendo muito nos últimos tempos nas 

áreas de cultivas pelo o aumento de produtores que ainda representa uma pequena 

parcela da agricultura no mercado consumidor. O adubo biológico possui em sua 

composição resíduos de origem animal e vegetal, que após sua decomposição se 

torna matéria orgânica, tornando-se viável por ser economicamente de baixo custo. 

Decorrente a uma observação e necessidade de reestruturação do solo em 

geral a adubação biológica que atua com sua reestruturação do solo com sua ação 

dos microrganismos que atua desde o solo, raízes e planta vem ganhando um espeço 

entre dentro da agricultura, que além de possuir vários benefícios tem um investimento 

de baixo custo. Como a adubação biológica o solo recebera microrganismo benéficos 

para a reconstrução do solo tornando ele mais vivo, assim tornando maior o potencial 

produtivo da cultura, fazendo que a produtividade da cultura. 

Devido ao problema que a fertilização química vem causando no solo um 

impacto ambiental muito grande, com a degradação da quantidade do solo, está cada 

vez mais poluindo as fontes de água e atmosfera e ainda causa a o aumento de 

resistências de pragas no cultivo das plantas, tendo observado isso que vem 

acontecendo na agricultura e em muitas áreas busca-se fontes alternativas para 

viabilizar o problema do meio ambiente. Em qual ponto o adubo biológico atuará no 

ciclo de nutriente do solo e na planta? 

O objetivo é analisar a adubação biológica e verificar as vantagens e os 

benefícios que a mesma traz para o produtor; e os objetivos específicos são verificar 

se há aumento de biomassa biológica no solo e a absorção de nutrientes pela planta; 

averiguar o aproveitamento dos fertilizantes e corretivos; analisar a decomposição e 

mineração da matéria orgânica. 

 Para que esse estudo fosse desenvolvido foi realizada uma revisão literária, 

através de pesquisa realizadas em revistas, artigos, teses e via internet sobre o 
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assunto sobre adubação biológica na cultura da soja. Foram utilizados artigos 

científicos da pesquisado na base de dados da Scielo, publicados recentemente com 

o tema parecidos para que desse mais ênfase no assunto a ser tratado. Foram feitas 

pesquisa em livros disponíveis na biblioteca a faculdade de Primavera do Leste – MT.   
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1 NUTRIENTES NO SOLO 

 

O mineral é uma substância essencial da vida na terra, são formados por 

átomos organizados em arranjos periódicos tridimensionais, uma estrutura cristalina, 

dentro dos seus limites possuem uma composição química definida, que são formadas 

por uma combinação de diferentes elementos químicos. (ANDRADE, 2009) 

Segundo Andrade (2009), mais de 70% da crosta terrestre é formada por oxigênio e 

silício, os compostos de silício são predominantes na classe dos minerais, possuem 

uma abundancia e variedade de estruturas cristalinas se ligada no tetraedro de sílica, 

entre sílica ou com cátions pelo compartimento dos átomos de oxigênio. 

O solo é o resultado do intemperismo sobre minerais e rochas, que vão 

perdendo sua coesão e diminuindo o tamanho médio das partículas pela ação de 

fenômenos da atmosfera, hidrosfera e biosfera (ANDRADE, 2009). 

O solo é fundamental para a manutenção da vida na terra, assim como o ar, as plantas, 

os animais, rochas e água, o solo precisa ser preservado, pois é dele que são retirados 

os alimentos para a sobrevivência humana na terra. O valor agrônomo do solo é 

evidenciado através da fertilidade. Pois a fertilização pode definir a capacidade que o 

solo fornece nutriente para a planta e a quantidade e proporções adequada para que 

a mesma possa obter uma grande produtividade, o homem pode modificar o solo com 

facilidade para que ele possa adequar as necessidades da planta cultivada. O Brasil 

e o estado do Mato Grosso são um dos maiores produtores de soja, ainda segundo o 

autor coloca que o solo do Cerrado é rico em alumínio toxico (Al3+) e pobre em bases 

trocáveis (BELTRÃO et al., 2000). 

  Segundo Marschner (1995), a planta retira do solo grandes quantidades 

nutrientes de (N) nitrogênio, (Ca) cálcio, (Mg) magnésio, (S) enxofre, (K) potássio, (P) 

fosforo elementos esse que são chamados de macronutrientes.  A planta também 

retira pequenas quantidades de (B) boro, (Cl) cloro, (Fe) ferro, (Cu) cobre, (Ni) níquel, 

(Zn) zinco e (Mn) manganês por essa razão são chamados de micronutrientes. Esses 

elementos que são absorvidos são elementos perfazem juntos, apenas 5 a 7% do 

peso seco das plantas. Esses elementos são de suma importância para que a planta 

possa absorver do ar e da água o (C) carbono, o (O) oxigênio e o (H) hidrogênio e 

sintetizar os produtos orgânicos diversos que comporão a produção agrícola. 
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 A adubação é responsável por adicionar ao solo a quantidade de nutrientes que 

preenche a lacuna entre o que a planta exige e o que o solo pode fornecer, 

acrescentando, ainda, a quantidade perdida, pois isso é considerada uma pratica 

agrícola. Devido a isso a quantificação dos nutrientes exposta no solo é essencial para 

um uso eficiente, racional e econômico do adubo. Para que se comece a adubação é 

preciso realização de um analise do solo para que posse fazer a correção da acidez 

e termina com a aplicação correta do adubo (MALAVOLTA, 1992). 

 Uma das medidas prática, rápida, e barata e direta é o analise do solo, mostra 

através da análise racional da fertilidade do solo e de transferência tecnológica 

desenvolvida da pesquisa para o agricultor. (CHITOLINA et al., 1999; RAIJ, 1995, 

1992). 

 Quando é retirada uma amostra para a realização de análise do solo ela 

pressupõe a representatividade da área considerada que nenhuma alteração e 

contaminação significativa tenha acorrido no processo de coleta, acondicionamento e 

secagem, e que os métodos de análise analítico quantifique bem os nutrientes com o 

máximo de precisão e exatidão (ALVAREZ VÊNEGAS, 1995). 

 Ultimamente a produção agrícola vem sofrendo influência em vários fatores, 

substancialmente 80% das plantas sofre consequências das condições do solo, o 

manejo incorreto que acaba inviabilizando investimento para a produção que acaba 

gerando investimentos altos com fertilizantes e defensivos, assim fazendo que a 

diminuição do lucro e o aumento da degradação do meio ambiente (PENTEADO, 

2009).  

O ganho da biorremediação acontece através da mineração gerada da água e 

do CO2 e a consequência da biomassa, devido a ação do microrganismo com 

habilidade de modificar e decompor os agentes poluidores para o uso dos 

biofertilizantes (CUNHA, 1996), como o uso de biofertilizante traz uma para o solo e 

para a planta uma proteção. (MEDEIROS et al, 2003).  

 O fertilizante biológico é produzido através de uma compostagem liquida 

continua de biofertilizante, é utilizado o esterco bovino, a água e o produto Microgeo, 

que possuirá como função alimentar a atividade biológica do rumem do boi e 

regulamenta a fermentação para que não fique nem alcoólica e nem seja ácida. O 

biofertilizante atuara diretamente e indiretamente no sistema do solo e da planta e terá 

como ação de fungicida, inseticida, acaricidas e repelentes, também atuara no 
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metabolismo vegetal e na ciclagem de nutrientes no solo, assim substituindo o 

fertilizante e agrotóxicos com a vantagem de serem de baixo custo de não agride o 

meio ambiente. (MEDEIROS; LOPES, 2006). 

 

 

1.1 ADUBOS BIOLÓGICOS MICROGEO® 

 

 

A origem de domesticação e a maioria dos patógenos da soja foi da China, com 

algumas exceções que foi desenvolvida no centro asiático de origem sua relação com 

a soja. A cultura da soja pode ser atacada por vários tipos de micro-organismo, porém 

é pouco que conseguem estabelecer uma relação com patogênica. Associada a soja 

já foram diagnosticadas mais de 300 espécies de patogênicas, desde que mencionada 

anteriormente a cerca de 40 conseguem causar danos significativamente econômico 

para o produtor. Alguns patógenos tem o poder de inserção em diferentes épocas na 

lavoura variando de safra a safra (DHINGRA; MENDONÇA; MACEDO, 2009;). 

O adubo Microgeo é um adubo biológico que vem trazendo benefícios para o produtor, 

pois ele está na alinhada as mais modernas práticas de sustentabilidade e inovadora 

podendo garantir uma maior taxa na produtividade e possuindo um baixo custo e 

aumentando a lucratividade do produtor, e melhorando o solo, assim causando menos 

impacto ambiental. 

O Microgeo® é um componente balanceado que alimenta o microrganismo do 

conteúdo ruminal bovino em Compostagem Liquida Continua (CLC®), assim 

produzindo adubo biológico, promove uma recuperação do solo, fazendo que assim 

que melhor na produção. 

O adubo Microgeo quando aplicado ao solo aumenta o número de microrganismos, 

segundo o agrônomo Felipe Bonilha Marcidelli, também aumenta a porosidade do solo 

e diminui a descompactação, as raízes das plantas consegue atingir maior 

profundidade e gera um aumento considerável nas raízes secundarias.  Assim a 

planta tem uma maior absorção de microrganismo e água do solo se torna mais 

tolerante as estiagens, doenças e pragas. 

O Microgeo tem o preparo nas seguintes proporções 1,0 kg do composto/4,0 l 

de esterco/20,0 l de água (completando o volume). Agitar duas vezes ao dia 
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manualmente com um rodo, que também permitirá determinar a espessura da camada 

orgânica (biomassa) depositada no fundo do tanque, com o objetivo de quantificar a 

reposição do esterco de gado no processo CLC (MICROBIOL, 2001). 

Conforme o Manual técnico de Microgeo o produto MICROGEO®, o agricultor 

e pecuarista pode manter sua própria fábrica de produção de adubo biológico, pois, o 

Compostagem Líquida Contínua® (CLC) que é utilizado na fermentação se alimenta 

de nutrientes e substrato a atividade biológica ruminal. Ela regulariza a produção do 

adubo biológico mantendo a fermentação continua, evita também a fermentação 

alcoólica, láctea e ácida, mantem o adubo sempre pronto para uso somente fazendo 

a reposição adequada do Microgeo. 

 No solo das florestas são encontrados inúmeros microorganismo que se 

alimentam de substancias providas das plantas do ambiente, assim fazendo que seja 

mantido a nutrição e o ciclo da floresta. Com o início das atividades agrícolas e a 

monocultura a planta vem perdendo a diversidade de vegetação e acarretando a 

redução da biomassa e do microorganismos do solo, que acaba prejudicando o 

sistema solar. Com o uso do Microgeo faz como que a sua biomassa microbiana 

aumente, assim faz com que haja uma reestruturação biológica e física do solo e 

consequentemente aumentando a sua capacidade produtiva e a saúde da 

monocultura (MICROGEO, 2011).  

 O organismo que habita no solo tem como principal função a realização da 

decomposição dos vegetais e animais, assim auxiliando a formação dos húmus, 

também provendo a agregação do solo além de fazer a transformação de substancia 

em compostos essenciais para a vegetação. (LEPSCH, 2007). 

Segundo a EMBRAPA (2011) A utilização da adubação biológica é uma prática 

indireta que traz melhoria e qualidade física e química para o solo. Com o solo 

melhorado com adubação biológica traz benefícios para o mesmo com a qualidade do 

biológica do solo, também melhora sua estrutura, causa menos descompactação, 

melhora a porosidade e a infiltração da água, sem que haja a necessidade de remover 

a cobertura do solo assim podendo evitar uma destruição no sistema de plantio direto 

na palha. A adubação bióloga é um método inovador que melhora a estabilidade do 

solo não agredindo p meio ambiente fazendo assim que o sistema seja mais 

sustentável. 



 

 

 

19 

 No entanto a importância econômica da doença na cultura da soja é variável 

ano pós ano e de região para região, das condições climáticas especifica de cada 

safra, além do mais o tipo de sua patógeno, do seu tecido vegetal que foi atacado, da 

quantidade de plantas que foram atacadas, a suscetibilidade da planta hospedeira, do 

nível de estresse de cada planta e da fase de seu desenvolvimento. Anualmente são 

estimadas entre 15% a 20% de perca na produção devido as doenças que atacam a 

cultura da soja, mas existem doenças que conseguem provocar um perca de quase 

100% (EMBRAPA SOJA, 2011). 

No solo das florestas são possíveis encontrar vários micro-organismos que se 

alimentam de substancia que vem das plantas que compõem o ambiente, a assim 

fazendo que mantenha sua nutrição e o ciclo da floresta. A redução da biomassa de 

micro-organismo do solo vai se perdendo durante devido a prática agrícola, do mono 

cultura, da diversidade de vegetação, assim afeta cada vez mais o solo (MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2006). 

Já é comprovado que a utilização de microrganismo traz melhoria para as atividades 

biológica do solo, devido ao fato da utilização da bactéria fixadora de nitrogênio o de 

fungo micorrizicos (MOREIRA; e SIQUEIRA, 2006), já o adubo biológico Microgeo traz 

uma proposta inovada em sua aplicação, pois o micro-organismo atuará de forma 

direta e indireta na qualidade química e física do solo com uma forma natura, 

proporcionando que haja uma melhoria no enraizamento da planta aumentando a 

humidade e a retenção de agua do solo, também proporciona melhoria nos 

fertilizantes criando mais resistências nas plantas conseguido gerar, no entanto uma 

redução de doenças e pragas. 
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2 MATÉRIA ORGANICA DO SOLO 

 

 Conforme Malavolta (1992), adubação é uma prática agrícola consiste em 

adicionar ao solo nutriente que preenche a lacuna entre o que a planta exige e o que 

o solo pode oferecer e também o acrescenta a quantidade perdida que e também a 

quantificações dos nutrientes existentes no solo que é essencial para o uso racional, 

eficiente e econômico do adubo biológico. A adubação começa primeiramente com o 

analise do solo e a correção da acides e termina quando é realizada aplicação correta 

do adubo. Assim o adubo biológico Microgeo forneceu mais nutrientes, minerais 

tornado o solo mais úmido a soja obteve melhores resultados.  

 Uma das medidas mais rápidas, práticas direta e barata para obter a análise 

racional da fertilidade de solo é a análise do solo, no entanto transfere a tecnologia 

desenvolvida aplicada na pesquisa que o produtor saber a real necessidade do solo. 

No entanto para saber verdadeiramente se o solo possui nutrientes necessários em 

quantidade e qualidade precisa ser realizada a análise. Se através da analise 

realizada contatar há falta parcial ou total, dos nutrientes que a cultura precisa para 

se desenvolver, é preciso que esses nutrientes sejam reposto ao solo, por mais que 

seja comum a realização de adubação sem analise de solo, porem isso não é correto. 

A maneira correta para a realização da adubação é através da necessidade da planta 

para o seu desenvolvimento, e das riquezas que o solo possui. (CHITOLINA et al., 

1999; RAIJ, 1995, 1992).  

 A análise de solo tem como função orientar o produtor no sentido do emprego 

de fertilizantes e calagem, no entanto suas informações possibilitar ser utilizada ainda 

para acompanhar as modificações de teores de nutrientes com diversas práticas de 

manejar o solo, da água e da planta, possibilitando assim que o a eficiência da 

adubação, conseguindo evitar também possíveis contaminações do ambiente. 

(CHITOLINA et al., 1999)  

Segundo Malavolta (1992), para saber a quantidade necessária de adubação 

para uma cultura, é necessária a verificação dos elementos presentes no solo e os 

que a cultura necessita, após isso com base na analise de fertilização da amostra do 

solo, que precisa ser coletado antes do plantio, é verificado o que o solo e planta 

necessita para o seu desenvolvimento.  
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 Após a obtenção do analise do solo consegue ser determinado a quantidade 

dos elementos que o solo necessita e a necessidade de calagem e dos nutrientes 

estimado para a obtenção de uma produtividade economicamente viável para o 

produtor. (CAVALCANTI et al., 1998).  

 Uma adubação realizada de maneira correta se torna um dos principais fatores 

de aumento e sucesso para a produção agrícola, ele dependera da análise de solo, 

pois a qualidade destas análises é uns dos fatores determinante na adequação da 

amostra de solo. Pois a análise é uma amostra representativa de uma área, por meio 

dela, é verificado se existe alguma contaminação ou alteração significativa no 

procedimento de coleta, em seguida será acondicionado o método analítico que ira 

quantificar bem os nutrientes com o máximo de precisão e exatidão mostrando a 

quantidade necessária se para a reposição de nutrientes. (ALVAREZ VÊNEGAS, 

1995).  

 As determinações analíticas atendem bem às expectativas de maneira geral, 

pois as coletas e a adequação da amostra do solo é necessário ser observados e 

obedecer os critérios para que os resultados seja aceitáveis, é necessário que a 

amostragem seja realizada em áreas homogêneas.  

 Segundo Cruz et. al. (2001) foi confirmado a consolidação do sistema de plantio 

direto, aumentando o índice de produtividade já nas que teve o plantio convencional 

se mostrou bem inferior.  

 O método de plantio direto que se consolidou como uma tecnologia 

conservacionista amplamente aceita pelos agricultores, fundamentadas com a 

mobilização mínima do solo, em uma faixa estreita da superfície do terreno do plantio, 

no controle químico de plantas daninhas, e no seguimento e rotatividade de cultura.  

 Exige cuidados com a implantação após implantado gera benefícios para o solo 

e consequentemente ao aumento de produtividade da cultura e competitividade 25 do 

sistema, seus efeitos beneficia os atributos físicos, químicos e biológico do solo, assim 

tornando o plantio direto como uma ferramenta fundamental para alcançar a 

sustentabilidade do sistema (CRUZ et. al., 2001)  

Um das características do sistema de plantio direto é o não revolvimento do 

solo, aonde a semente é posta diretamente sobre a palhada antecessora. Se a 

adubação for realizada na superfície do plantio ou da cobertura provoca uma 
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acumulação diferencial de nutrientes do perfil, conseguindo maiores teores de nas 

camadas do solo entre 0-5 cm do solo (SÁ, 1999). 

 

 

2.1 DIVERSIDADES GENÉTICAS ENTRE AGENTES DE CONTROLE BIOLÓGICO 

 

 

 A complexidade das interações envolvidas no controle biológico e a ampla 

gama de condições ambientais encontradas globalmente na agricultura tornam 

improvável que uma única cepa supresse mesmo uma única doença em todas as 

configurações. A diversidade genética de microrganismos com potencial de supressão 

de doença continua a ser um recurso poderoso, ainda que amplamente inexplorado, 

para o controle biológico das doenças das plantas (KERR; HTAY, 1974).  

Há necessidade de buscar novas cepas de biocontrole, particularmente cepas 

adaptadas ao local onde elas serão usadas, mas se isolados bacterianos aleatórios 

de cada local forem examinados por supressão de doença como foi feito por anos, o 

esforço continuará a ser intensivo em mão-de-obra e não usará conhecimento de 

mecanismos de biocontrole (COOK, 1993; STABB et al., 1994). 

 Recentemente, houve algum sucesso na identificação de diferentes cepas de 

biocontrole que suprimem patógenos das plantas através de mecanismos comuns 

(Stabb et al., 1994). Esta abordagem tem sido empregada com sucesso em programas 

de biocontrole de insetos, principalmente no desenvolvimento de estratégias 

baseadas em B. fhuringiensis para o controle de insetos. A aplicação inicial de B. 

thuringiensis produziu controle de insetos limitado e variável. O Biocontrol por B. 

thuringiensis é devido a acumulação de uma grande toxina proteica, que forma um 

cristal na célula bacteriana. A identificação da toxina de cristal como base para o 

controle de insetos levou a pesquisas de cepas geneticamente diversas de B. 

fhuringiensis com toxinas de cristal relacionadas, mas únicas.  

Estratégias de biocontrole baseadas em thuringiensis são agora empregados, 

e seu desenvolvimento gerou uma tremenda base de conhecimento de genética 

fundamental e química de proteínas (Deacon et.al., 1983). A limitação dessa 

abordagem é que o uso generalizado de organismos que compartilham um 

mecanismo de controle biológico aumentará a seleção de resistência; portanto, essa 
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abordagem deve ser acompanhada de uma compreensão do mecanismo e da 

frequência de resistência e de estratégias para evitá-lo. 

 Recentemente, uma abordagem comparável foi aplicada ao biocontrole da 

doença das plantas, houve alguns sucessos notáveis na busca de vários cepas que  

suprimem a doença com base em um mecanismo comum. Genes para produção de 

antibióticos ou auto resistência aos antibióticos são conservados entre os produtores 

de antibióticos e, portanto, formam a base de sondas moleculares para detectar novas 

cepas produtoras de antibióticos. Estirpes de B. cereus produtoras de Zwittermicina A 

e 2,4-diacetilfloroglucinol produzindo as estirpes foram identificadas a partir de solos 

geograficamente e quimicamente diversificados (STABB et al., 1994; KEEL et al., 

1996; RAFFEL et al., 1996).  

 As cepas que produzem o mesmo antibiótico podem ser fenotipicamente 

diversas e podem expressar traços úteis em condições particulares. Algumas dessas 

cepas podem fornecer controle efetivo em certos solos em certas regiões geográficas 

ou em culturas específicas. Além disso, a diversidade genética dessas cepas pode 

ser aproveitada combinando-as em inoculastes misturados. Certas misturas de 

pseudomonadas fluorescentes, pseudomonas e fungos fluorescentes, reprimiram a 

doença de forma mais eficaz do que os inoculantes de bloqueio único (DUFFY et al., 

1996). 
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3 PROPRIEDADES DO SOLO 

 
 Os efeitos benéficos da matéria orgânica nas propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo são conhecidos há muitos anos. Manter ou aumentar os níveis de 

matéria orgânica do solo pode melhorar a agregação de partículas do solo, o que, por 

sua vez, resulta em melhor drenagem, infiltração e inclinação. A matéria orgânica atua 

como uma forma de liberação lenta de nutrientes agrícolas e é uma fonte de energia 

e nutrientes para os micróbios do solo. Quantidades de matéria orgânica do solo são 

afetadas pelas práticas de lavoura, rotações de culturas, uso de adubos verdes e 

insumos de resíduos orgânicos, estrume e composto (UHLAND, 1947). 

 Os benefícios da rotação com leguminosas foram demonstrados em um estudo 

de 13 anos iniciado na década de 1930 o qual comparava milho contínuo (Zea mays), 

alfafa contínua (Medicago sativa), pousio limpo e um trigo de milho (Triticum aestivum) 

- Cliver (Trifolium spp .) rotação A matéria orgânica do solo aumentou com a cultura 

de alfafa, manteve-se o mesmo com a rotação de três culturas, e diminuiu com os 

tratamentos contínuos de milho e lavagem limpa (UHLAND, 1947)..  

 Em um estudo mais recente, comparou-se três sistemas, onde obtiveram-se 

maiores níveis de solo C com legumes nas adições de rotação e adubo do que com 

uma rotação semelhante, utilizando adições convencionais de fertilizantes, mas sem 

leguminosas ou com legumes e sem adição de estrume. Quando as adições de adubo 

foram interrompidas, o solo C diminuiu nos 4 anos subsequentes, resultando em 

concentrações semelhantes de C do solo entre os três sistemas (CLARK et al., 1998).  

 Drinkwater et al. (1998) também descobriu que as concentrações de solo C e 

nitrogênio (N) aumentaram em sistemas que utilizavam adubo orgânico  e 

leguminosas mais do que em um sistema convencional, embora as quantidades de 

entradas de C fossassem altas ou altas no sistema convencional. Eles sugeriram que 

as diferenças na qualidade dos insumos (relação C: N e teor de lignina) nos sistemas 

orgânicos foram um fator em maior retenção de C e N. Alguns estudos tentaram 

quantificar a qualidade das entradas orgânicas para vários sistemas usando N, lignina 

e conteúdo de polifenóis das insumos. Esses parâmetros parecem úteis para prever 

a mineralização C e N a curto prazo, mas é necessária mais pesquisa para avaliar seu 

efeito a longo prazo sobre a manutenção da matéria orgânica do solo. 

 A biomassa microbiana e os conjuntos de matéria orgânica lábil são geralmente 

maiores nos solos orgânicos do que convencionalmente gerenciados. Foi observado 
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maior teor de matéria orgânica, potencial de mineralização de N e biomassa 

microbiana em parcelas cultivadas organicamente do que aquelas que receberam 

fertilizantes comerciais (POWER; DORAN, 1984).  

 Em comparação com cinco pares de fazendeiros orgânicos e convencionais 

certificados, Liebig e Doran (1999) encontraram maior C e N total, biomassa 

microbiana, respiração do solo e N mineralizável em fazendas de manejo orgânico do 

que em fazendas convencionais. Em um estudo alemão, pesquisadores compararam 

o tempo decorrido sob gestão orgânica. Nas fazendas onde os solos haviam estado 

sob gestão orgânica durante 3, 9 ou 41 anos, a biomassa microbiana aumentou 

significativamente ao longo do tempo, mas C e N totais e N potencialmente 

mineralizáveis na fazenda orgânica de cada par não mudaram. A relação entre as 

populações microbianas do solo e o crescimento das culturas não é claramente 

compreendida e é uma área de pesquisa em andamento (KENNEDY, 1999) 

 

3.1 PRODUÇÃO DE CULTURAS 

 

 A avaliação do rendimento como afetada por fontes de nutrientes orgânicos 

pode ser problemática porque essas fontes são compostos complexos com diferentes 

graus de disponibilidade de nutrientes e taxas de liberação imprevisíveis. Uma melhor 

caracterização dos componentes químicos de insumos orgânicos pode ajudar a prever 

as taxas de mineralização a curto prazo, mas o processo ainda variará com as 

condições climáticas, como a precipitação e a temperatura (PALM et al., 2001). 

 Edmeades, (2003) salientou que com base na avaliação de longo prazo de 14 

locais que receberam estrume ou fertilizante, os rendimentos obtidos com o estrume 

eram geralmente semelhantes aos obtidos com o adubo convencional, exceto em um 

local onde os rendimentos eram maiores com o estrume. Apesar dos efeitos benéficos 

do estrume sobre a qualidade do solo notado anteriormente, o uso de fertilizantes 

convencionais pode, aparentemente, compensar condições de solo menos 

desejáveis, como a matéria orgânica inferior. Desde que o suprimento de nutrientes 

seja igual ou em níveis adequados para suportar o crescimento, os rendimentos com 

fontes orgânicas tendem a ser semelhantes aos de fontes inorgânicas. 

 

3.2 PRODUZIR QUALIDADE 
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 Uma série de revisões recentes foi publicada sobre os efeitos dos sistemas de 

produção orgânica sobre a qualidade do produto. Na maioria dos casos, essas 

avaliações citaram estudos que compararam a composição de culturas produzidas 

organicamente com as produzidas convencionalmente. Conforme discutido, muitas 

das comparações foram confundidas, e conclusões definitivas são difíceis de fazer. 

(BOURN; PRESCOTT, 2002) 

 Bourn e Prescott (2002), Zhao et al. (2006) e Lester (2006) apontaram inúmeros 

problemas com alguns dos estudos e concluíram que pesquisas adicionais eram 

necessárias usando experiências cuidadosamente projetadas. Apesar dos problemas 

envolvidos, uma série de efeitos são listados consistentemente como atribuíveis a 

sistemas de produção orgânica e direta ou indiretamente a fontes orgânicas de 

nutrientes. Os benefícios reportados dos produtos a partir de sistemas orgânicos 

incluem: maior teor de matéria seca, maiores concentrações de minerais, 

concentrações mais baixas de nitrato (NO3), maiores concentrações de vitamina C, 

maior teor de fitonutrientes e melhor sabor. Cada um deles é discutido brevemente 

posteriormente em relação à fonte de nutrientes. 

 Em geral, o teor de matéria seca de tecido foi relatado como sendo maior em 

vegetais de folhas cultivadas organicamente, mas não em frutas (MAGKOS et al., 

2003; WOESE et al., 1997).  

Heaton (2001) relatou que 10 dos 19 estudos mostraram que a matéria seca 

de produtos de sistemas orgânicos era maior do que em produtos convencionalmente 

cultivados. O aumento da taxa de N (seja de adubo ou fertilizantes sintéticos) 

geralmente promove maior rendimento e acumulação de matéria seca por planta. 

 No entanto, como resultado da disponibilidade limitada de N, relataram que os 

produtos cultivados organicamente pesavam menos em uma base por planta do que 

os produtos convencionalmente cultivados, mas tinham maior teor de matéria seca e 

menos água. Foram relatadas altas taxas de fertilização por K para reduzir o teor de 

matéria seca em algumas culturas. É provável que o menor peso da planta e o teor 

de matéria seca mais alta em algumas plantas cultivadas organicamente esteja 

relacionado ao menor teor de N no solo e, possivelmente, à disponibilidade de K mais 

baixa do que aos sistemas convencionais (ALLISON et al., 2001). 
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 As concentrações elementares no tecido vegetal são afetadas por espécies de 

plantas, produção de matéria seca e nível de nutrientes disponíveis no solo. A 

absorção total de um nutriente pela planta pode ser a mesma, mas um maior teor de 

matéria seca pode diluir alguns elementos em uma base de concentração. Qualquer 

fator que afeta a produção de matéria seca e a absorção e acumulação de nutrientes 

pode alterar a concentração na planta.  

 Worthington (2001) saliente que na maioria dos estudos analisados não 

encontrou uma tendência clara nas concentrações elementares de tecido como 

resultado da fonte de nutrientes, embora tenha relatado que muitos estudos 

encontraram fósforo (P), magnésio (Mg) e ferro (Fe) mais alto em sistemas orgânicos 

e Heaton (2001) concluiu que "os nutrientes minerais são, em média, mais altos em 

culturas cultivadas organicamente; embora. Mais uma pesquisa é necessária para 

confirmar essa descoberta ".  

 Heaton (2001) também comentou o fato de que muitos estudos relataram 

concentrações de nutrientes em matéria seca quando, na verdade, para a maioria das 

frutas e vegetais, a concentração em uma matéria fresca seria mais útil. Dado que 

muitos compostos e adubos tendem a ter N e K menores, mas maiores P, secundários 

e micronutrientes em relação à demanda da planta, é bem possível que o uso de 

estrume e composto ao longo do tempo possa tender a aumentar o tecido P, 

secundário e micronutrientes em comparação com sistemas convencionalmente 

fertilizados. Além disso, compostos e adubos podem estimular microrganismos 

produtores de quelatos e podem afetar a absorção de micronutrientes, como Fe. 

 Dos constituintes orgânicos medidos no tecido vegetal, o ácido ascórbico 

(vitamina C) foi freqüentemente relatado, em média, para ser maior em plantas 

cultivadas organicamente do que com plantas cultivadas convencionalmente (Heaton, 

2001; Woese et al., 1997; Worthington, 2001).  

 No entanto, estudos podem ser encontrados onde não houve diferenças 

resultantes da fonte, ou em alguns casos, o ácido ascórbico foi menor nos produtos 

cultivados com orgânicos fontes. Os fatores que afetam o conteúdo ascórbico incluem 

a cultivar, taxa de N, fatores ambientais (especialmente a luz), estágio de crescimento 

e armazenamento. Os estresses oxidativos, como a seca, a luz solar completa e baixa 

disponibilidade de N também foram relatados para aumentar o teor de ácido ascórbico. 

(LESTER, 2006). 
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 O interesse em outros compostos secundários de plantas aumentou devido aos 

seus potenciais efeitos na melhoria da saúde humana (Dumas et al., 2003). Por 

exemplo, os compostos fenólicos, que desempenham um papel nos mecanismos de 

defesa das plantas para resistir a doenças e insetos, também atuam como 

antioxidantes se consumidos nos alimentos. Níveis mais elevados de compostos 

fenólicos foram frequentemente relatados em culturas cultivadas organicamente do 

que em culturas convencionalmente cultivadas.   

 Como com o ácido ascórbico, os resultados relatados são muitas vezes 

inconsistentes e às vezes contraditórios. O papel das fontes de nutrientes orgânicos 

na produção de compostos fenólicos de plantas agora não está claro, mas evidências 

atuais sugerem que fatores que não sejam nutrição podem estar envolvidos 

principalmente. Resultados relatados por Young et al. (2005) com vegetais folhosos 

mostraram que os sistemas orgânicos às vezes oferecem uma oportunidade para o 

ataque de insetos, o que pode resultar em um maior nível de compostos fenólicos. 

 No estudo discutido por Toor et al. (2006) em que o teor de ácido ascórbico nos 

tomates foi menor em plantas que receberam NO3 como a forma dominante de N, não 

houve diferença em fenóis solúveis resultantes do tratamento e o licopeno foi maior 

em plantas alimentadas com NO3 do que com plantas com fontes de nutrientes 

orgânicos. Este estudo foi conduzido na estufa e não foi uma comparação de sistemas 

orgânicos. Portanto, o controle de pragas teria sido uniforme para o estudo.  

 Um estudo recente de Zhao et al. (2007) descobriram que os compostos 

fenólicos na alface não foram consistentemente afetados pela fonte de nutrientes. 

Nesse estudo, numerosos fatores, incluindo o crescimento do meio ambiente, estação 

e cultivar, afetaram compostos fenólicos com diferenças de cultivar sendo mais 

significativas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Adubo biológico Microgeo aumentou a biomassa biológica do solo assim 

fazendo que melhorasse a absorção dos nutrientes, o solo ficou mais úmido fazendo 

com que as raízes desenvolvessem a cultura da soja desenvolveu melhor assim 

melhorando o rendimento econômico do produtor.  

Quando é realizada a adubação de maneira correta se torna um dos principais 

fatores de aumento e sucesso para a produção agrícola, ele dependera da análise de 

solo, pois a qualidade destas análises é uns dos fatores determinante na adequação 

da amostra de solo.  

Então concluísse que o Adubo Biológico Microgeo além de reestruturar o solo 

como a decomposição e mineração da matéria orgânica, benéfica a raízes e a planto 

em um todo gerando lucratividade para o ao proprietário. 
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