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 USO DE EXTRATO DE ALGAS E AMINOÁCIDOS NA 

AGRICULTURA BRASILEIRA 

 1 - Introdução 

Na busca por lavouras mais produtivas e sustentáveis, centros de 

pesquisa públicos e privados buscam o desenvolvimento de novas tecnologias, 

dentre elas a que mais tem se destacado é o uso dos fertilizantes especiais, que 

tem como base o uso de matérias-primas como extratos de algas marinhas, 

principalmente a espécie Ascophyllum nodosum (L.) (UGARTE et al., 2006).  

Produtos biofertilizantes contendo extratos de algas vêm ganhando cada 

vez mais espaço na agricultura, sendo atribuída a esses compostos a capacidade 

de estimular respostas das plantas a doenças e estresses abióticos (STADNIK, 

2003). Dessa forma, produtos que exibem ação bioativadora podem incrementar 

o desenvolvimento vegetal e proporcionar ganhos de produtividade (CASTRO,

2006). 

Na classificação e registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, esses compostos a base de algas e aminoácidos são 

classificados como “aditivos/agentes complexantes para fertilizantes minerais e 

organominerais” ou ainda podendo ser designados como “biofertilizantes”. No 

entanto, Castro & Vieira (2001) sugerem que a mistura de dois ou mais 

reguladores vegetais ou de reguladores vegetais com outras substâncias 

minerais denomina-se bioestimulante ou estimulante vegetal (WALLY et al., 

2013). 

Os extratos de algas marinhas são fontes de vitaminas, glicoproteínas, 

aminoácidos e de estimulantes naturais, tais como auxinas (hormônios do 

crescimento que governam a divisão celular), giberelina (que induz floração e 

alongamento celular), citocininas (hormônio da juventude e do retardamento da 

senescência) e betaínas (que aumentam a resistência aos diversos fatores de 

estresse). Seus compostos podem melhorar o desempenho vegetal por 

intermédio de alterações fisiológicas, bioquímicas e da expressão de genes nas 

plantas. 

Esses biofertilizantes resultam em efeitos positivos na maioria das 

características fisiológicas das plantas, onde os principais resultados de seu uso 

têm sido observados no incremento da massa seca e crescimento das raízes 

(LOSI & BÔAS, 2010).  
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Efeitos positivos também foram observados na aplicação desses biofertilizantes na 

germinação e crescimento de plântulas, na antecipação da germinação de sementes e na 

melhoria do estabelecimento inicial das mudas, o que confere um melhor desenvolvimento 

vegetativo da planta, principalmente na formação das raízes laterais e pelos absorventes, 

resultando em maiores níveis nutricionais da planta (COSCOLIN, 2016). 

Influência no incremento no número e massa fresca de tubérculos da batata usando 

biofertilizantes foram relatados por Bettoni et al., (2008), e um maior acúmulo de matéria seca 

em cultivo de alface por Adam et al., (2008). Dessa forma, seja pelo maior vigor inicial das 

plântulas ou pelo maior crescimento vegetativo da mesma, pode-se relatar que os 

biofertilizantes afetam de forma positiva vários outros aspectos cruciais para o sucesso da 

lavoura, uma vez que eles conferem um maior estabelecimento de plantas no campo e a 

produtividade final da lavoura.           

Esta circular técnica pretende passar aos interessados informações a respeito dos 

benefícios da utilização de biofertilizantes a base de extrato de algas nas lavouras. 

 
 
2 - HORMÔNIOS VEGETAIS 

 

Os hormônios vegetais são compostos orgânicos que regulam uma série de fatores 

que influenciam no crescimento e no desenvolvimento das plantas. No geral, são substâncias 

que atuam diretamente ou não sobre os tecidos vegetais, assim como nos órgãos que os 

produzem, podendo ainda serem transportados para outros locais que não a sua síntese, 

sendo ativos mesmo em quantidades muito pequenas (WALLY et al., 2013). 

Esses complexos também estão sendo denominados reguladores vegetais, 

podendo ser substâncias naturais ou sintéticas, que, quando aplicadas nas plantas podem vir 

a alterar seus processos vitais e estruturais, para incrementar produção e melhorar a qualidade 

de culturas de interesse econômico, ou amenizar os efeitos negativos de origem biótica ou 

abiótica (LACABUENDIA, 1989). Apenas cinco grupos de hormônios eram considerados até 

pouco tempo atrás: auxinas, giberilinas, citocininas, retardadores, inibidores de etileno. No 

entanto, recentemente, outros grupos de moléculas têm sido descobertos, tais como 

brassinosteróides, ácido jasmônico, ácido salicílico e poliaminas (CATO, 2006).  

Na agricultura, o uso de hormônios vegetais tem mostrado grande potencial no 

aumento da produtividade, embora sua utilização ainda não seja uma prática rotineira em 

culturas que não atingiram alto nível tecnológico (VIEIRA & CASTRO, 2001). Esses hormônios 

vegetais podem ser utilizados como bioestimulantes e são capazes de modificar o crescimento 

e atuar na transcrição genética, na expressão gênica, ativando proteínas e enzimas 

metabólicas, ou seja, alterando os processos metabólicos e fisiológicos da planta e, 
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consequentemente, aumentando a quantidade e a qualidade da produção (WALLY et al., 

2013). 

O aumento da eficiência fotossintética promove um maior enraizamento e simbiose 

com organismos do solo e, portanto, uma maior resposta à adubação. Em estágios iniciais de 

desenvolvimento de plântulas, a aplicação de reguladores de crescimento pode promover 

maior crescimento do sistema radicular do vegetal possibilitando a rápida recuperação da 

planta após o estresse hídrico, além de propiciar à planta maior tolerância a insetos, pragas, 

doenças e nematoides. Os reguladores de crescimento ainda promovem o estabelecimento de 

plantas de forma rápida e uniforme, o que pode proporcionar um aumento na obtenção de 

nutrientes e consequentemente um maior rendimento da planta (DANTAS et al., 2012). 

 

3 - USOS NA AGRICULTURA 

 

Mistura de um ou mais biorreguladores com outros compostos de natureza química 

diferente, como sais minerais, os biofertilizantes têm sido utilizados em várias culturas, 

principalmente de grãos, em diferentes estádios de desenvolvimento, tal como o incremento 

no desempenho produtivo. No entanto, a resposta obtida com a aplicação de biofertilizantes 

pode variar de acordo com a espécie, ou mesmo entre diferentes materiais genéticos 

(CASTRO & PEREIRA, 2008). 

Em hortaliças, os estudos são ainda incipientes, Fernández et al., (2012) observa 

resultados significativos realizando aplicações de biofertilizantes em diferentes estádios de 

desenvolvimento em mudas de pepino. Em mudas de alface, no momento de transplantio, e 

em sementes houve ganhos significativos em pegamento de mudas, matéria seca e número 

de folhas por planta (IZIDÓRIO et al., 2015). Ganhos significativos também foram observados 

quando se fez aplicação via foliar em tomateiro (TAVARES et al., 2014) e pimenteiro enxertado 

(PALANGANA et al., 2012). Porém, ainda faltam estudos acerca do desenvolvimento inicial de 

espécies hortícolas, visando à formação de mudas de qualidade. 

Para grãos, o mercado absorve muito o uso dessa tecnologia. Em experimento 

realizado no campo experimental do Uniaraxá, onde houve tratamento de sementes de milho 

com o Vitakelp®, produto a base de extrato de algas australianas, aumentou-se o enraizamento 

e matéria seca das plantas, conforme pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1 – Crescimento e peso seco de raízes de milho em função da dose de Vitakelp® 

 

 

A partir desses dados, um fato a ser observado é a calibração adequada da dose 

dos biofertilizantes, pois, por se tratar de um produto que atua especificamente no metabolismo 

e ativação enzimática das plantas, deverão ser feitas pequenas aplicações. Nesse caso, nota-

se que doses superiores a 117 mL ha-1 têm a tendência de reduzir os aspectos avaliados.  

Outro trabalho que comprova a eficiência de biofertilizantes foi a aplicação de 

aminoácidos na cultura do Jiló, que também apresentou bons resultados. Em ensaio realizado 

em campo com aplicação semanal do produto Vitan® em conjunto com sais fertilizantes via 

foliar, houve incremento de 38% na produtividade da cultura em relação a testemunha que não 

recebeu aplicação de biofertilizantes (ALCÂNTARA & PORTO, 2019). Já no TS em aveia, 

também com o produto Vitakelp®, observou-se uma tendência ao aumento do tamanho de 

raízes, conforme Figura 2. 
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Figura 2 – Comprimento de raízes de aveia em função das doses de Vitakelp®. 

 

 

Já em outro trabalho, também conduzido no Uniaraxa, a aplicação semanal de uma 

solução a 40% do aminoácido glicina betaína em alface, em condição de stress hídrico, gerou 

maior comprimento e número de folhas por plantas, conforme Figura 3 e 4, respectivamente.  

 

Figura 3 – Comprimento de plantas de alface em função da dose de glicina 
betaína.  
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Figura 4 – número de folhas por planta de alface em função da dose de glicina betaína. 
  

 

4 - BENEFÍCIOS 

 

O emprego de biofertilizantes beneficia na demonstração do potencial genético das 

plantas mediante alterações dos processos vitais e estruturais, promovendo uma estabilização 

hormonal e estimulando o desenvolvimento do sistema radicular (CASTRO & VIEIRA, 2004; 

SILVA et al., 2008). 

A utilização de biofertilizantes merece destaque, pois possuem substâncias 

naturais ou sintéticas que podem ser aplicadas em sementes, plantas e solo e provocam 

alterações dos processos vitais e estruturais, a fim de aumentar a produtividade e qualidade 

de sementes e grãos (ÁVILA et al., 2008). 

Segundo Silva et al. (2018) os reguladores de crescimento estão sendo agregados 

aos micronutrientes no tratamento de sementes, buscando-se estimular a germinação e 

melhorar o estabelecimento das plantas ao solo. 

Outra característica importante que merece ser destacada é que esses produtos 

permitem em muito o aumento da capacidade de absorção de água e de nutrientes, bem como 

a resistência a estresses hídricos, permitindo o melhor desenvolvimento das plantas em 

condições menos favoráveis (VASCONCELOS, 2006; CASTRO et al., 2008). 

Biofertilizantes ou estimulantes vegetais agem na degradação de substâncias de 

reserva das sementes, na diferenciação, divisão e alongamento celulares (CASTRO & VIEIRA, 

2004).  
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5 - EXTRATOS DE ALGAS 

 

O emprego de extrato de algas tem influenciado positivamente no desenvolvimento 

e na produtividade de diferentes culturas na agricultura conforme destaca Vieira (2001). A 

alga A. nodosum destaca-se dentre as espécies comumente empregadas para a agricultura 

porque seu extrato possui hormônios, proteínas e outros compostos que podem melhorar o 

desempenho vegetal por intermédio de alterações fisiológicas, bioquímicas e da expressão de 

genes nas plantas (FERREIRA, 2007, p.89). 

Uma parcela considerável das algas marinhas colhidas anualmente é utilizada 

como biofertilizante na agricultura, dentre elas a Ascophyllum nodosum tem se destacado por 

ser fonte natural de macro e micronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Fe, Mn, Cu e Zn), bem 

como de aminoácidos (alanina, ácido aspártico e glutâmico, glicina, isoleucina, leucina, lisina, 

metionina, fenilalanina, prolina, tirosina, triptofano e valina), citocininas, auxinas, e ácido 

abscísico, substâncias importantes para acelerar o metabolismo celular das sementes e 

plantas, o que propicia o aumento do crescimento e uma maior produtividade (PAGANO & 

MADDONNI, 2006). 

Já a alga Kelp é uma alga rica em minerais do mar e fonte natural de iodo. O que 

diferencia um produto de outro é a origem da Kelp (algas australianas e algas filipinas) para 

fornecimento de iodo de algas naturais (NAIMEE, 2017). 

Os biofertilizantes com extratos de algas são complexos e se diferem pela origem 

da alga que promovem o equilíbrio hormonal das plantas, favorecendo a expressão do seu 

potencial genético, estimulando o desenvolvimento do sistema radicular (VASCONCELOS, 

2006). 

Diante dessas considerações, vale reforçar que o extrato de algas também é 

formado por compostos antioxidantes que afetam o metabolismo celular das plantas e 

conduzem ao aumento do crescimento, bem como ao incremento da produtividade. 

 

6 - CONCLUSÃO 

 

 A utilização de biofertilizantes ainda deve ser bastante estudada, tendo em 

vista o potencial produtivo que esse tipo de produto pode trazer às lavouras. Em alguns ensaios 

realizados, nota-se ganhos de aspectos agronômicos, tais como: maior comprimento de raízes, 

que influencia diretamente na absorção de água e nutrientes, e maior área foliar, o que 

promove maior realização de fotossíntese. Além disso, foi observado ganhos em produtividade, 

como no ensaio de Vitan® em jiló, onde se pode concluir que, em conjunto dos processos 

metabólicos ativados pela aplicação de aminoácidos, os mesmos quelatizaram os 

micronutrientes promovendo maior absorção e redistribuição na planta.  
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