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ANA MARIA PRIMAVESI
Engenheira Agrônoma nascida em 
1920 e formada na Áustria. Foi a 
primeira agrônoma a afirmar que o 
solo tem vida. Durante seu período 
de faculdade, a Europa enfrentava a 
Segunda Guerra e ela persistiu em 
seus estudos, determinada a estudar 
o solo, sua grande paixão. Casou-se 
com Artur Primavesi ainda na Áustria 
e o casal emigrou para o Brasil, 
onde viveram em Minas Gerais, São 
Paulo e Rio Grande do Sul. Escreveu o 
livro que seria o divisor de águas na 
compreensão da prática da agricul-
tura ecológica: “Manejo Ecológico do 
Solo”. Além desse, outros livros foram 
publicados e que foram relançados 
pela Editora Expressão Popular. 
Facebook: @anamariaprimavesi
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As Enzimas (parte 1)

nzimas são os “rolamentos” em que 
corre toda a vida terrestre, ou, se 
quiser, são os pedreiros da natureza 
que constroem suas obras, mas não 

fazendo parte da construção.
E, mesmo assim, é muito pouco que 

se sabe sobre elas. Milhares de enzimas são 
produzidas pelas células vivas apressando 
suas reações químicas. Na gíria oficial, são 
chamadas “catalisadores”.

Todo crescimento vegetal deriva de 
reações químicas, a partir do momento em 
que a planta capta a energia solar para trans-
formá-la em energia química. Todo nascer, 
crescer, produzir, morrer e ser decomposto 
são reações químicas e cada estágio des-
tas reações é assistido por uma enzima. A 
química, portanto, não é o privilégio das 
firmas farmacêuticas, mas é o mais antigo 
segredo da vida.

Um processo químico na planta que 
normalmente iria levar duas ou três horas, 
na presença da enzima adequada ocorre em 
dois minutos. Assim, uma plantinha que se-
ria miúda e raquítica, graças às enzimas se 
torna uma planta viçosa e luxuriante.

Enzimas acompanham nosso dia a dia 
sem que a notemos. Fermentam nosso pão, 
vinho, vinagre ou chucrute, nosso leite para 
poder fabricar os queijos, produzem o álcool 
que movimenta nossos carros e a cerveja que 
nos refresca em dias quentes. Enzimas aju-
dam a produzir proteínas, óleos, vitaminas 
e, o que poucos sabem, ajudam na formação 
de antibióticos como penicilina, terramici-

na, estreptomicina, auromicina e outros que 
curam doenças. E as doenças, por sua vez, 
são produzidas por enzimas bacterianas.

Existem enzimas que ajudam na sepa-
ração da água de estruturas orgânicas, agem 
na transferência de elétrons, oxidam e re-
duzem minerais e também o não mineral 
nitrogênio; agem no transporte de radicais 
moleculares, rompem e formam enlaces 
de carbono (C-C); enfim, na modificação 
mínima de uma substância orgânica atuam 
enzimas.

Mesmo assim, são desconhecidas. 
Normalmente se sabe que uma doença foi 
produzida por bactérias ou alguma fermen-
tação foi feita por leveduras, mas como o 
fazem e fizeram, fica à mercê de cada um. 
Parece suficiente que estes microrganismos 
estão presentes e agem, atacam, formam ou 
decompõem. Mas como se imagina que uma 
gotícula de proteína estruturada de maneira 
especial, e que se chama bactéria, pode agir? 
Não possui nem boca nem dentes, não tem 
tromba nem ferrão, somente seu corpinho 
minúsculo, que somente pode ser visto no 
microscópio numa ampliação de mil ou 
mais vezes. Nem pele possui que a envolva. 
Simplesmente é protegida pela tensão su-
perficial do seu próprio ser. Como ela vive, 
se alimenta, age, constrói ou destrói?

O mais impressionante é que os mi-
croorganismos são programados para um 
campo muito restrito. Eles podem agir so-
mente sobre uma única e muito específica 
substância ou substrato,  uma  única  es-
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trutura química. E se esta não 
existir, restam-lhe duas alterna-
tivas: bloquearem-se e esperarem 
por tempos melhores, ou mor-
rer, uma vez que a vida de uma 
bactéria dura somente de meia a 
duas horas.

Na imaginação de mui-
tos, bactérias são seres racionais 
com vontade própria e podem 
resolver se atacam uma planta, 
animal ou homem. Mas todos os 
microorganismos são programa-
dos para uma única atividade 
sobre um substrato específico e 
esta programação é feita pelas 
enzimas.

Outros fazem parte da clorofila - desta 
armadilha milagrosa que capta energia 
solar e a transforma em energia quími-
ca -, como o magnésio e o ferro. Mas 
a maioria deles, inclusive o tão conhe-
cido potássio bem como os micronutri-
entes somente agem como ativadores 
de enzimas, ou seja, catalisadores.

O sabor dos grãos, verduras e 
frutas, sua cor, aroma, suas proteínas, 
amidos, vitaminas, açúcares, enfim, 
tudo que lhes dá valor nutritivo, valor 
biológico, é obra de enzimas. Cada es-
tágio de oxidação apresenta outra subs-
tância e necessita de outra enzima para 
continuar o processo. Se faltar uma 
enzima, o processo pára e a substância 
que não pode mais ser transformada se 

acumula na planta, tornando-a susce-
tível à  parasitas,  que  se  aproveitam 
da situação. Fora disso, a planta não 
consegue formar as substâncias a que 
geneticamente seria capaz e o produto 
final é biologicamente deficiente, de 
valor inferior.

Se adubamos nossas culturas so-
mente com NPK, ou seja, Nitrogênio, 
Fósforo e Potássio, não garantimos a 
formação de proteínas porque o enxo-
fre que é básico para isso permanece 
uma incógnita e ninguém sabe dizer 
se o solo possui o suficiente em micro-
nutrientes para poder formar todas as 
substâncias. 

Fornecemos um único catalisa-
dor, ou seja, ativador de enzimas, o po-
tássio, mas não temos certeza nenhu-
ma se existe suficiente cobalto, cádmio, 
níquel, zinco e outros que devem agir 
na formação de aminoácidos. 

Fornecemos  fósforo  mas  se  
existir o suficiente zinco, magnésio 
e manganês para poder firmar o ATP 
(adenosina tri-fosfato), o indispensável 
portador de energia, não podemos con-
firmar. 

Confiamos simplesmente que a 
terra possui tudo em quantidade sufi-
ciente. Mas pelo superfornecimento de 
3 nutrientes (NPK) se esgotam necessa-
riamente os outros. Portanto, esta ma-
neira de adubação não é um enriqueci-
mento do solo, mas sua rapinagem.

Cada bactéria possui somente 
uma única enzima, onde ela secreta 
quando encontrar um substrato ade-
quado, digere-o fora do corpo, absorve 
a substância dissolvida e forma nela 
suas proteínas. Fungos possuem 2 a 3 
enzimas. Insetos também, possuindo 
um raio de ação pouco maior.

Enzima, finalmente, o que é? 
Esta substância milagrosa da qual de-
pende toda vida no mundo e que a 
controla. Enzima, na maioria dos ca-
sos, simplesmente é uma proteína em 
cadeia geralmente acoplada a uma 
co-enzima, que na maioria dos casos 
é uma vitamina. Mas esta dupla ainda 
não funciona. Tem que ser ativada por 
um metal, geralmente até 4 micronu-
trientes. Existem metalo-enzimas que 
não possuem corpo protéico, e enzimas 
orgânicas somente formadas por uma 
proteína, mas sempre, sem exceção, 
são ativadas por um metal. Este pode 
ou não fazer parte da própria estrutura 
da enzima, mas nenhuma enzima sem 
um elemento metal é ativa.

Energia captada da luz solar e 
minerais formam nosso corpo. An-
tigamente se dizia no batismo: Lem-
bre-se que és pó e a pó tornarás. Era 
a simples lembrança de que da terra 
tiramos nosso corpo e à terra seremos 
devolvidos. O código genético so-
mente é o programa computadorizado 
de sua formação e desenvolvimento. 
Mas quem as formou, as construiu são 
os minerais com a ajuda das enzimas. 
Alguns minerais fazem parte de subs-
tâncias orgânicas, como o nitrogênio 
e o enxofre. Outros formam as raízes 
e as paredes celulares, como o cálcio. 
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LIVRO: “Manual do Solo Vivo - Solo 
Sadio, Planta Sadia, Ser Humano Sadio”
Autor: Ana Primavesi
Número de páginas: 206
ISBN: 9788577432882
Editora: Expressão Popular
(www.expressaopopular.com.br)

Um livro primordial que ensina a base de todo 
conhecimento para se lidar com a terra e para gerar 
mais vida. A consagrada pesquisadora e engenheira 
agrônoma explica, de maneira didática, as peculiari-
dades do solo tropical e suas diferenças de manejo 
com o solo temperado. A cor, o cheiro, a ação do ven-
to, a colocação e ação da matéria orgânica, o exame 
das raízes, a adubação verde e o plantio direto são 
alguns dos diversos assuntos tratados pela autora.
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