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Pioneiro no Brasil na uti lização
de substâncias húmicas

Garanti as

SH30 é um ferti lizante orgânico rico em substâncias húmi-
cas (ácido húmico, ácido fúlvico e humina). Substi tui em 
até 40% a quanti dade de adubo químico além de aumen-
tar a produti vidade, retenção de nutrientes e contenção de 
umidade. A matéria-prima empregada para a obtenção de 
substâncias húmicas é de vital importância para assegurar 
uma efeti vidade agronômica do produto comercial, assim 
como o método de extração escolhido. Em sua fabricação, 
SH30 tem como principal fonte de matéria-prima o lignito.

Lignito
Nitrogênio Total ............................................................. 1%
Umidade ...................................................................... 20%
pH - potencial de hidrogênio ............................................ 6
CTC - Capacidade de Troca Cati ônica ........ 1000 m.molc/kg
Carbono orgânico total ................................................ 25%
Relação CTC/C (mínimo) .............................................. 40%
Natureza Física ..........................................................sólido
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O lignito é uma rocha sedimentar que dá origem 
a um carvão vegetal fóssil, formado pela decom-
posição de materiais lenhosos e restos de vege-
tais macerados. É rico em substâncias húmicas 

1ª O que é lignito?

(ácidos húmico, fúlvico e humina), ati ngindo 56% 
de carbono orgânico. Tem coloração cinza escura, 
castanha e até mesmo preta.

2ª O que é matéria orgânica?

Os sedimentos orgânicos resultam da decom-
posição e modifi cação da matéria orgânica da 
crosta terrestre. Todos os resíduos animais e 
vegetais, após a sua deposição, sofrem o efeito 
dos agentes do intemperismo e vão consti tuir o 

grupo dos sedimentos orgânicos. No processo 
natural de formação do carvão, à medida que o 
teor de carbono aumenta há uma diminuição pro-
gressiva dos elementos vitais da matéria vegetal, 
tais como o oxigênio, nitrogênio e hidrogênio.

3ª Qual o conceito de humifi cação da matéria orgânica?

O conceito de humifi cação considera que a for-
mação das substâncias húmicas se deve à decom-
posição microbiológica da matéria orgânica. As 
substâncias húmicas em solos e sedimentos con-
tribuem para a retenção de calor (devido à sua 
coloração escura), esti mulando dessa maneira a 
germinação de sementes e o desenvolvimento de 
raízes. O valor de um ferti lizante orgânico é avali-
ado principalmente em função do conteúdo de 

matéria orgânica humifi cada e dos seus coloides 
orgânicos totais. A fração húmica coloidal é a que 
infl ui favoravelmente nas suas propriedades fí sicas, 
químicas e biológicas, melhorando as condições do 
solo e a produção de substâncias fi siologicamente 
ati vas. Dessa forma, a qualidade da matéria orgâni-
ca que se vai adicionar ao solo depende de quanto 
esta possui de substâncias húmicas.
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Em pequenas quanti dades, inibem ou modifi -
cam de alguma forma processos morfológicos 
e fi siológicos do vegetal. Agem como moléculas 
sinalizadoras naturalmente presentes nas plan-
tas, sendo responsáveis por efeitos marcantes no 
desenvolvimento vegetal. Promovem o equilíbrio 
hormonal das plantas, favorecendo a expressão do 
seu potencial genéti co e esti mulando o desenvolvi-

4ª Como e onde as substâncias húmicas atuam?

mento do sistema radicular. Estão associadas à 
melhoria da germinação, produção de raízes mais 
bem desenvolvidas e plantas mais vigorosas, com 
enchimento mais uniforme de grãos. Aumentam a 
absorção de nutrientes, permeabilizam a membra-
na celular e auxiliam na formação de aminoácidos 
e proteínas.

5ª As substâncias húmicas são solúveis?

Com base na solubilidade em meio aquoso, as subs-
tâncias húmicas são usualmente classifi cadas em:
 Ácidos Húmicos (AH): fração solúvel em meio
 alcalino e insolúvel em meio ácido (pH<2);

 Ácidos Fúlvicos (AF): fração solúvel em meios
 alcalino e ácido;
 Humina: (H): fração insolúvel em qualquer con-
 dição de pH.

6ª Como a legislação brasileira refere-se ao ferti lizante orgânico?

Na legislação brasileira os ferti lizantes orgânicos 
simples e os ferti lizantes compostos são determi-
nados pela matéria orgânica. O valor de um ferti li-
zante orgânico é avaliado principalmente em fun-

ção do conteúdo de matéria orgânica humifi cada e 
dos seus coloides orgânicos totais. A fração húmica 
coloidal é a que no solo infl ui favoravelmente nas 
suas propriedades fí sicas, químicas e biológicas.
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7ª As substâncias húmicas são solúveis?

As substâncias húmicas, fúlvicas e humina são 
bioesti mulantes, que naturalmente resultam da 
decomposição da matéria orgânica. São capazes 
de esti mular alterações fi siológicas nas plantas, 
contribuindo para um melhor desenvolvimento, o 
que é essencial para se obter ganhos em produ-
ti vidade. Somado ao tradicional sistema de apli-
cação de insumos, deve-se considerar o potencial 
das substâncias húmicas e fúlvicas para a resposta 
desejada nas culturas.
Com infl uência positi va no transporte e absorção 
de íons, da taxa respiratória e das reações enzimáti -
cas do ciclo, resultam em maior produção de ATP. 
Favorecem a aeração do solo, devido aos agrega-
dos oriundos da combinação das substâncias húmi-
cas com argilas. Também atuam contra a erosão,  
evitando o escoamento por sua alta capacidade de 

retenção de água e diminuindo o risco de perda de 
nutrientes por erosão, volati lização e lixiviação.
Contribuem para o bom desempenho dos pro-
cessos vitais da planta, permiti ndo a obtenção de 
maiores e melhores colheitas, além de garanti r 
rendimento sati sfatório em condições ambientais 
adversas.
As substâncias húmicas possuem também poder 
tampão. Em outras palavras, deixam o solo mais 
resistente às mudanças no pH e à acidifi cação que 
normalmente ocorre em solos de regiões tropicais 
e subtropicais.
Ainda possuem a capacidade de impedir que 
produtos tóxicos como inseti cidas, herbicidas, me-
tais pesados (Cd, Pb, As, Se e outros, normalmente 
presentes nos ferti lizantes e no calcário) tornem o 
solo tóxico para as plantas e animais.

Para ser um adubo orgânico “CLASSE A”, é expres-
samente necessário se enquadrar nas exigências 
do MAPA. Uma delas é a porcentagem (%) mínima 
de Carbono Orgânico Total, que deve ati ngir 8%.
O adubo orgânico SH30 ati nge 25%. O produto é 

Qual a diferença entre adubo orgânico SH30 e o condicionador de solo?

avaliado também em função do conteúdo de maté-
ria orgânica humifi cada. Já o condicionador de solo 
não ati nge os parâmetros exigidos pelo órgão fi s-
calizador, possuindo somente CTC e umidade.

8ª
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