
Peletização das sementes 
A peletização das sementes utilizando a farinha de 
rocha também é chamado de bioprogramação. Ela 
tem por objetivo o promover o acesso rápido das raí-
zes aos minerais contidos na farinha de rocha. Essa 
técnica dá maior vigor e resistência para a planta na 
fase de crescimento e desenvolvimento inicial. 

Como fazer 
Primeiramente peneire o pó de rocha. Então misture 
as sementes com biofertilizante diluído a 10% em água 
e pó de rocha, formando um barro levemente úmido. 
Pode semear imediatamente as sementes úmidas 
ou, então, deixe secar a sombra. Semear em até 24 
horas após fazer bioprogramação.

As rochas são formadas por minerais, sendo estes 
compostos por diferentes elementos químicos. 
Os minerais foram a primeira fonte de alimentos 
para a vida no planeta terra.
Ao longo do tempo a ação do clima e dos orga-
nismos vivos realizaram a decomposição da rocha 
mãe, dando origem aos diferentes tipos de solo.
A evolução dessa relação entre  CLIMA-VIDA-MI-
NERAIS deu origem à fertilidade natural dos solos, 
oferecendo condições para a nutrição das plantas 
e para realização da agricultura pelo ser humano.

Rochas e 
Agricultura

Biomineralização 
O uso agrícola de Farinha de Rochas ou Pó de 
Rochas também pode ser chamado de BIOMINE-
RALIZAÇÃO.
A Biomineralização é uma prática utilizada na agri-
cultura há centenas de anos. Atualmente ela é fei-
ta pelo uso de diferentes tipos de rochas moídas 
(magmáticas, metamórficas e sedimentares), devi-
damente combinadas e aplicadas aos solos. 
Ao repor minerais, a Biomineralização é uma prá-
tica de restauração e rejuvenescimento dos solos 
por meio da liberação de macro e micronutrientes 
para microorganismos e plantas.
O uso de PÓ DE ROCHAS ou FARINHA DE ROCHAS 
é uma alternativa para melhorar a fertilidade 
dos solos. É uma prática utilizada na produção 
de alimentos orgânicos e reconhecida pela legis-
lação vigente. 

LOCAL COMO UTILIZAR PÓ DE ROCHA 
Horta No viveiro: 300g/10L de composto

No canteiro: 300 a 500 g/m²
Cobertura de canteiro: 200g/m²

Pomar No plantio: 500g a 1kg/cova
Em cobertura: 2t/ha/ano

Lavouras No preparo do solo: 2t/ha em 
cobertura 

Pastagens Em cobertura: 2t/ha a cada 2 anos 

Vasos e 
Bandejas 

Aplicar 300g para cada Kg de composto 

Aplicação foliar Calda: 1kg de pó para 10L de água* 

Compostagem 
de cama de 
aviário 

Acrescentar na cama de aviário 10 
doses de 500g/m³ ao longo de 10 
semanas, totalizando 5kg/m³

*Preparar a calda aquecendo água até a temperatura em torno de 80°C.

USOS E QUANTIDADES



Efeitos e resultados esperados 
No solo
• Contribui para a redução da acidez do solo;
• Favorece o desenvolvimento de fungos de solo 
benéficos, fazendo com que estes atuem contra 
os fungos que causam doenças;

• O aumento da vida do solo melhora a estrutura 
dos solos, aeração e infiltração de água.

Nas plantas
• Aumenta o poder de germinação das sementes;
• Melhora o desenvolvimento das raízes e parte aé-
rea das plantas, enrijece o caule e casca. Nas fo-
lhas desenvolve película protetora a doenças, da-
nos causados pelo vento, geadas, secas e outros; 

• Favorece o aumento da diversidade de espécies 
em pastagens. 

Nos alimentos
• Maior durabilidade dos alimentos no pós-co-
lheita;

• Aumento da concentração de nutrientes;
• Provoca coloração bem definida, maior peso por 
unidade e melhor sanidade;

• Acentua o sabor dos alimentos.

Por que mineralizar? 
•	Para	repor	nutrientes	ausentes	em	solos	
degradados	e	empobrecidos;
•	Para	reduzir	custos	com	fertilizantes	químicos;
•	Para	melhorar	o	desenvolvimento	e	a	
saúde	das	plantas,	animais	e	do	ser	
humano;
•	Para	melhorar	a	aparência	e	a	
qualidade	de	hortaliças	e	frutas;
•	Para	aumentar	a	qualidade	
nutricional	dos	alimentos.	

Para um melhor manejo, antes de usar o pó de 
rocha na lavoura, o agricultor deve fazer uma 
análise do solo e buscar o acompanhamen-
to de um engenheiro agrônomo ou téc-
nico agrícola. 
Recomenda-se distribuir a fa-
rinha de rocha sobre a super-
fície do solo. Na primeira 
camada concentram-
se as raízes e uma 
maior ativida-
de biológica de 
fungos, bac-
térias e outros 
microrganismos 
que irão fazer as pri-
meiras digestões da 
rocha. 
A prática de Biomineralização deve es-

tar associada a práticas de ciclagem de matéria 
orgânica, como por exemplo o manejo da vegeta-

ção nativa ou adubações verde.
A farinha de rochas possui todos os ele-

mentos minerais em estado natural. Para 
o melhor aproveitamento é importan-

te adotar práticas corretas de ma-
nejo de solo, evitando ero-

são, o uso de agrotóxicos 
e mantendo a cobertura 

do solo.
A utilização das fa-

rinhas de rocha 
é decrescente ao 
longo dos anos. A 

reposição é feita to-
mando a quantidade de 

nutrientes extraídos com as 
colheitas. 
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Recomendações para utilização 

Granulometria
A farinha de rocha 

deve estar moída em 
diferentes tamanhos 

(pó, pequenos cristais 
e pequenas pedrinhas) 

proporcionando 
condições de 

reatividade em curto, 
médio e longo prazo. 


