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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 2)

nzimas são muito sensíveis. Exigem 
um determinado pH. Com 0,2 pon-
tos a mais ou a menos tornam-se 
ineficientes. Uma calagem maciça, 

onde se aplicam 15, 20 ou até 30 ton/ha de 
calcário, muda radicalmente o pH e, por-
tanto, desativa as enzimas do solo. 

Também a temperatura influi. Com o 
aumento de 10 graus Celsius acima da tem-
peratura específica, duplica a taxa de ativi-

dade, de reação. Mas a partir de 56 graus 
Celsius, a maioria das enzimas é desativada. 
Em nossos campos agrícolas, pelas duas horas 
da tarde, a temperatura atinge normalmente 
56 graus Celsius e pode subir até 76 graus 
Celsius. Mas desativar as enzimas significa 
matar os microorganismos que morrem sim-
plesmente de fome e subnutrição.

A terra está repleta de microorganis-
mos. Em cada colher de chá encontram-
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se de 100 a 200 milhões 
de micróbios. Eles tornam 
a terra fértil, mobilizam e 
oxidam nutrientes, man-
tém a estrutura porosa do 
solo para que entre água e 
ar. Eliminam  substâncias 
tóxicas excretadas pelas 
raízes para proteger seu es-
paço, produzem antibióti-
cos, enfim, eles reciclam e 
renovam constantemente 
as condições da terra, fa-
voráveis à produção. 

Mas o que melhora a 
terra não são as bactérias 
em si, nem seu número, 
mas as enzimas que excre-
tam e que agem no solo. 
Por isso se fala do ‘poten-
cial enzimático’ de um solo. 
E quanto maior este poten-

zem o solo e com suas ‘geléias’ agre-
guem as partículas do solo para gru-
mos, tornando-o poroso e permeável 
para o ar e a água.

Os micróbios morrem se faltar 
alimento, isto é, quando se queimam 
sistematicamente os restos das colhei-
tas, a palhada. Mas eles também não 
sobrevivem a uma mudança brusca de 
pH, que desativa suas enzimas e com 
isso impossibilita sua alimentação. 
Também morrem pelo aquecimento 
forte do solo, como em terras mantidas 
limpas, tanto faz se é por capina manu-
al, mecânica ou herbicidas. 

A consequência da morte dos mi-
croorganismos é o adensamento super-
ficial do solo e destruição dos grumos e 
poros pela chuva, porque sem vida os 
grumos perdem sua estabilidade contra 
o impacto das gotas de água. E a morte 

dos microorganismos se tor-
na uma calamidade pública 
porque acarreta a erosão, 
enchentes e em seguida a 
seca, porque pouca água 
conseguiu infiltrar-se.

Enquanto se acredita 
que insetos e micróbios po-
dem atacar as plantas sim-
plesmente porque existem 
e porque gostam de destruir 
culturas, a única maneira 
de evitar isso é a matança. 
Matam-se insetos em ar-
madilhas, atrai-se com fero-
mônios colocando-se iscas 
envenenadas ou pulverizan-
do com agrotóxicos.

Mas já o famoso Pas-
teur disse: le microbe ne 
rien, le milieu c’est tout (o 
micróbio é nada, o ambiente 

cial, tanto mais produtivo o solo.
Mas quem controla as bactérias 

e outros microrganismos? Quem im-
pede que invadam tudo: plantas, águas, 
animais e homens? Tudo na natureza 
é natural e genial. Seu instrumento de 
trabalho, as enzimas, ao mesmo tempo 
restringem e evitam que ajam sobre 
algo que não foi previsto e planejado.

E de onde vem a energia dos 
micro-seres? Uns a tiram da oxida-
ção ou redução de minerais, outros 
vivem das excreções radiculares, do 
lixo metabólico das plantas; a maio-
ria, porém, tira sua energia de matéria 
orgânica. 

A matéria orgânica portanto não 
é principalmente ‘adubo orgânico’ 
como se acreditou por muito tempo, 
mas ela é o alimento dos micro-seres 
para que, com suas enzimas, mobili-

é tudo). 
Se as plantas não oferecerem  

substâncias que as enzimas dos insetos, 
fungos e bactérias conseguem ‘digerir’, 
eles simplesmente têm de ir embora 
ou morrem de fome. E as plantas ‘ofe-
recem’ substâncias atacáveis, que se 
acumulam por falta de ativadores de 
suas enzimas, que deveriam ajudar na 
metabolização dessas substâncias. Ou, 
para dizê-lo mais simples, por falta de 
micronutrientes. 

Podem ter certeza: se uma planta 
é atacada, é porque seu metabolismo 
não funciona satisfatoriamente. Circu-
lam substâncias na sua seiva que deve-
riam ter formado substâncias orgânicas 
como proteínas, gorduras, etc. Mas que 
foram impedidas por falta de enzimas.

Portanto, planta parasitada é 
planta deficientemente nutrida.




