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Apresentação 

 

 
Este material possui caráter informativo interno de apresentar os trabalhos realizados pelo Cen- 

tro de Pesquisa Mokiti Okada durante o período de 2017. Os trabalhos aqui apresentados foram di- 

vulgados em simpósios, congressos, revistas científicas, dissertações e capítulos de livros. 

Estes são frutos das atividades desenvolvidas pelos setores de: Pesquisa & Desenvolvimento de 

Sementes, Setor de Pesquisa em Manejo de Solo e Planta, Setor de Pesquisa em Animais de Produ- 

ção, e Setor de Microbiologia Aplicada a Agricultura e Pecuária. 

Estes trabalhos são de importante contribuição para que os modelos de produção sustentáveis 

possam ser cada vez mais disseminados e postos em prática, sendo assim úteis a sociedade e contribu- 

indo para o desenvolvimento e expansão da Agricultura Natural conforme preconizada por Mokiti 

Okada. 
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Amino acid-based fertilizer as an alternative to calda viçosa in organic agriculture

AMINO ACID-BASED FERTILIZER AS AN ALTERNATIVE TO CALDA
VIÇOSA IN ORGANIC AGRICULTURE

Diego Fontebasso Pelizari Pinto1,2, Sergio Kenji Homma1, Betânia Roqueto dos Reis1, Rodrigo
Henriques Longaresi1, Juliana Cristina Scotton1, Amália Aparecida Busoni Campos1, Wesley Luiz

Fialho Costa1

ABSTRACT - The aim of this study was to propose a mixture of micronutrients with amino acid-based foliar
fertilizer as an alternative to calda viçosa for application in organic agriculture. The study was conducted
in two simultaneous trials in an experimental field in Ipeúna, SP, Brazil. The test plant was carioca type
dry edible bean cv. Pérola. The treatments in trial 1 were: Control 1 = water; FA = JK® amino acid-based
foliar fertilizer; and FA+Mi = FA + CuSO

4
 + ZnSO

4
 + MnSO

4
 + H

3
BO

3
. In trial 2, the FA treatment was substituted

by calda viçosa (CVi). The treatments were through spray application three times. Dry edible bean leaves
were sampled for determination of macronutrient and micronutrient concentrations. Platings of the application
rates used in the treatments were performed in the laboratory in a mixture with Bacillus thuringiensis and
with Beauveria bassiana to compare the degree of compatibility by means of colony forming units (CFU).
The FA+Mi and CVi treatments raised the concentrations of Zn, Cu, and Mn in the leaves. The FA+Mi was
compatible, the FA was a stimulant, and the CVi was noxious to B. bassiana and to B. thuringiensis when
integrated in the spray mixture.

Keywords: Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, copper, manganese, zinc.

FERTILIZANTE A BASE DE AMINOÁCIDOS COMO ALTERNATIVA À CALDA
VIÇOSA NA AGRICULTURA ORGÂNICA

RESUMO - O trabalho objetivou propor a mistura de micronutrientes com fertilizante foliar a base de
aminoácidos como alternativa à calda viçosa para aplicação na agricultura orgânica. O estudo foi conduzido
em dois ensaios simultâneos em campo experimental em Ipeúna – SP. A planta teste foi o feijoeiro tipo
carioca cultivar Pérola. O ensaio 1 teve como tratamento: Controle 1 = água; FA = fertilizante foliar
JK® a base de aminoácidos; FA+Mi = FA + CuSO

4 
+ ZnSO

4
 + MnSO

4
 + H

3
BO

3
. No ensaio 2 substituiu-

se o tratamento FA pela calda viçosa (CVi). Os tratamentos foram pulverizados três vezes. Folhas do feijoeiro
foram amostradas para determinação dos teores dos macronutrientes e micronutrientes. Em laboratório
foram feitos os plaqueamentos das doses utilizadas dos tratamentos, em mistura ao Bacillus thuringiensis
e ao Beauveria bassiana para comparar o grau de compatibilidade por meio de unidades formadoras
de colônia (UFC). Os tratamentos FA+Mi e CVi elevaram os teores de Zn, Cu e Mn nas folhas. O FA+Mi
foi compatível, o FA foi estimulante e a CVi foi nociva ao B. bassiana e o B. thuringiensis, quando misturados
à calda de aplicação.

Palavras-chave: Bacillus thuringiensis. Beauveria bassiana, cobre, manganês, zinco.

1 Centro de Pesquisa Mokiti Okada, Setor de Pesquisa em Manejo de Solo e Planta, diego.pelizari@cpmo.org.br.
2 Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Universidade de São Paulo, Programa de Pós Graduação Solos e Nutrição

de Plantas.
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INTRODUCTION

The demand for organic food has increased each
year throughout the world, which has driven research
especially related to this type of agriculture (Dias et
al., 2015). Consumer demand for foods free of agricultural
chemicals has generated a 51.7% increase in the number
of organic producers certified in Brazil (Carvalho Júnior
& Hauffe, 2013; Brasil, 2015).  Thus, studies are required
to verify the efficiency of new alternatives for managing
fertilization and plant health in these systems to ensure
market supply.

The use of calda viçosa (a mixture of copper,
zinc, and magnesium sulfate, boric acid, and lime) is
a management technique widely used and recognized
by organic farmers in Brazil.  It is a derivation of calda
bordalesa (lime and copper sulfate), which has bactericidal
and fungicidal action, with the addition of nutrients
(Aquino et al., 2008; Androcioli et al., 2012; ; Silva,
2012; Carvalho et al., 2015) and has the function of
protecting and nourishing the plant. However, organic
agriculture is a systemic science and the plant health
objective of this mixture is not in agreement with
environmental balance because the mixture is not selective
for plant pathogenic microorganisms and can interfere
in the beneficial microbiota of the system (Nix-stohr
et al., 2007; Montalba et al., 2010; Pozzebon et al., 2010).
These beneficial microorganisms include
entomopathogenic bateria and fungi. They are regularly
used in organic farming through commercial products
and are frequently mixed with spray applications or
fertigation, with the goal of decreasing operating costs.

JK® is a commercial organic fertilizer applied
on leaves and classified as a Class A Fluid Foliar
Compound. This fertilizer is obtained from controlled
fermentation of fish residues with sugarcane molasses
(used as a pre-biotic). The final product contains diverse
amino acids and sugars derived from molasses that
can be utilized by the plant or other organisms of the
agricultural system (Newton et al., 2010).

With these characteristics, it is possible that
JK acts as a vehicle of nutrients in a manner less
aggressive to the entomopathogenic organisms that
should be preserved in the system.

The aim of the study was to propose a mixture
of micronutrients with amino acid-based foliar fertilizer
as an alternative to calda viçosa for application in organic
agriculture.

MATERIALS AND METHODS

The study was conducted in two simultaneous
trials in an experimental field (22º23’58" S; 47º40’56"
W) in the municipality of Ipeúna, SP, Brazil. The crop
used was carioca (beige with brown stripes) type dry
edible bean cv. Pérola. The soil is classified as a Latossolo
Vermelho eutrófico with clayey texture (Embrapa, 2006).
The climate in the region is Cwa, according to Köppen,
hot and humid, with a dry winter and altitude of 635
m AMSL. The area has been cultivated with organic
agriculture techniques since 1991, with diverse horticultural
crops and grains. Over this period, the area has not
received the addition of fertilizer or soil amendments.

The soil was previously sampled for chemical analysis
according to the methodology of Raij et al. (2001) and
exhibited the following results: pH (CaCl

2
) = 5.9, OM =

29.7 g dm-3, P = 64.8 mg dm-3, Ca = 64.5 mmol
c
 dm-3, Mg

= 34.4 mmol
c
 dm-3, K = 9.6 mmol

c
 dm-3, H+Al = 24 mmol

c

dm-3, CEC = 132.5 mmol
c
 dm-3, V% = 81.9%, Cu = 3.3 mg

dm-3, Fe = 26.2 mg dm-3, Mn = 15.5 mg dm-3, Zn = 4.2 mg
dm-3, and B = 0.3 mg dm-3. The area was tilled with a disk
plow and disk harrow. The crop was planted on May
20, 2013 at a density of 280,000 plants ha-1.

Both trials considered an area of 2100 m2 and were
composed of three treatments and seven replications,
using 9 m² plots in a completely randomized design.
The fertilizers chosen for the trials were JK® (Tables
1 and 2) and calda viçosa, a fertilizer composed of
lime water, CuSO

4
, ZnSO

4
, MnSO

4
, and H

3
BO

3
, which

is formulated according to the needs of each farmer.

Nutrient Concentration Unit

Nitrogen 2.20 %
Phosphorus (P

2
O

5
) 1.05 %

Potassium (K
2
O) 0.20 %

Calcium 1.10 %
Sulfur 0.16 %
Sodium 0.14 %
Organic Carbon 23.10 %
Magnesium 425 ppm
Iron 100 ppm
Manganese 9 ppm
Copper 8 ppm
Zinc 30 ppm
Boron 90 ppm
pH 3.6
Density 1.08 g mL-1

Table 1 - Nutrients, pH, and density contained in the
organic foliar fertilizer JK®
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In trial 1, the following spray treatments were used:
Control 1 = water; FA = JK® amino acid-based foliar
fertilizer; FA+Mi = FA + Mi (CuSO

4 
+

 
ZnSO

4
 + MnSO

4

+
 
H

3
BO

3
); and in trial 2: Control 2 = water; CV = calda

viçosa, and FA+Mi. The rates of micronutrients added
for composing FA+Mi were: 100 g ha-1 of CuSO

4
, 200

g ha-1 of ZnSO
4
, 200 g ha-1 of MnSO

4
, and 60 g ha-1

of H
3
BO

3
, diluted in 2 L ha-1 of FA. For preparation

of calda viçosa, the micronutrients (the same amount
used for FA) were diluted in 2 L ha-1 of lime water (2
L of water + 100 g of non-hydrated lime). The treatments
were sprayed three times with a backpack sprayer at
the concentration of 0.2% - at 57 days after planting
(DAP) at the third open trefoil stage, at 63 DAP at
the flower budding stage, and at 71 DAP at the pod
formation stage. Bean plant leaves were sampled at
67 DAP (flowering) for determination of Fe, Mn, Cu,
B, and Zn, as described in Malavolta et al. (1997).

The second part of the experiment was performed
in the laboratory. Each one of the three fertilizers tested
in the field was mixed with biological control agents
for the purpose of evaluating their compatibility. For
that reason, Bacillus thuringiensis was used as a test
bacteria coming from the commercial product Agree®,
and Beauveria bassiana as a test fungus, coming from
the commercial product Boveril®.

For the tests with B. thuringiensis, 0.150 g of
the commercial product in saline solution was added

to the control treatment. For the FA treatment, 0.2 mL
of the JK® was also added. For the FA+Mi treatment,
in addition to the previous items, 35.5 mg of CuSO

4
,

65 mg of ZnSO
4
, 65 mg of MnSO

4
, and 20 mg of H

3
BO

3

were added. And for the CV treatment, in addition to
the bacteria, 10 mL of lime water + 35.5 mg of CuSO

4
,

65 mg of ZnSO
4
, 65 mg of MnSO

4
, and 20 mg of H

3
BO

3

were added.

In the tests with B. bassiana, the treatments were
the same, just as the quantities of FA, micronutrients,
and lime water; however, the amount of commercial
product added was 0.133 g.

The concentrations of biological products were
those recommended for the dry edible bean crop according
to the product labels and adjusted for 100 mL of spray
mix (90 mL of saline solution + 10 mL of fertilizer solution).
The treatments were diluted in 90 mL of saline solution,
shaken, and left to rest for one hour for later dilution.
The dilutions for B. thuringiensis used in plating were
from 10-6 to 10-10, and for B. bassiana, they were from
10-5 to 10-9.

The culture medium used for B. thuringiensis was
nutrient agar (NA), and for B. bassiana, it was potato
dextrose agar (PDA) with pentabiotic. The B.
thuringiensis plates remained in a laboratory oven
at 30 °C for 24 hours whereas the B. bassiana plates
remained in BOD (Biological Oxygen Demand) at 28
°C for three days.

The colony forming units (CFU) were thus counted
and the degree of compatibility was subsequently
determined, simulating possible combined application
of the products in the spray mix.

The results were subjected to analysis of variance
and the mean values were compared by the Tukey test
at 5%.

RESULTS AND DISCUSSION

In trial 1, the application of FA+Mi resulted in
leaf concentrations of Mn, Cu, and Zn that were 32%,
57%, and 52% higher, respectively, than the control
(Table 3).

In trial 2, the application of FA+Mi and calda viçosa
resulted in leaf concentrations of Mn, Cu, and Zn that
were 59%, 67%, and 54% higher, respectively, in the
average of the FA+Mi and calda viçosa treatments,
than the control (Table 4).

Table 2 - Amino acids contained in the organic foliar
fertilizer JK®

Amino acid %

Aspartic Acid 0.387
Threonine 0.246
Serine 0.279
Glutamic Acid 0.596
Proline 0.154
Glycine 0.575
Alanine 0.691
Valine 0.241
Methionine 0.210
Isoleucine 0.206
Leucine 0.458
Tyrosine 0.133
Phenylalanine 0.185
Lysine 0.380
Ammonia 0.071
Histidine 0.064
Tryptophan 0.090
Arginine 0.252
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Thus, the FA+Mi is equal to calda viçosa in regard
to supplying nutrients through the leaf.  It was expected
that the supply of nutrients by FA+Mi would be greater
than in calda viçosa due to a possible interaction
(chelation) between the micronutrients added to the
mix and the amino acids of the fertilizer (Lucena, 2009;
Ghasemi, 2012). However, this could not be expressed
in the results obtained since this benefit is observed
by greater speed of nutrient uptake, which avoids nutrient
losses; this prevention of losses was not detected
up to the time of collecting leaves for analysis. At any
rate, the supply of these micronutrients was satisfactory
and these values were similar to those found through
the use of different combinations of calda viçosa itself
(Aquino et al., 2008; Androcioli et al., 2012; Carvalho
et al., 2012).

Boric acid added to the FA+Mi did not result in
higher leaf concentrations of B in relation to the control
in either of the two trials.  The same was observed
with calda viçosa. That shows that there was no leaf
absorption of the element by the plants. In some
situations, antagonism or synergism during leaf
absorption can occur between the elements B and Zn

when they are applied in the form of boric acid and
zinc sulfate. This occurrence can vary according to
the application rate, nutrient contents available in the
soil, and the source of the fertilizer (Aref, 2010; Silva
et al., 2014).

In trial 1, the application with FA resulted in a
higher Cu concentration in the leaves (Table 3), which
was 13% greater than in the control. Cu is a constituent
of tyrosinase (an enzyme abundant in the chloroplast
cell walls and membranes), which participates in
oxidation of tyrosine (Festa & Thiele, 2011; Marschner,
2012). Tyrosine is an amino acid component of FA,
so it may have led to the higher concentration of Cu
found in the leaves (Perotti et al., 2010). Consequently,
this micronutrient may be supplied by the FA at a
lower amount, even without the addition of copper
sulfate. If the objective of management operations
is to supply the nutrient and, in addition, stimulate
the microorganisms in the spray mixture, this may
be an interesting alternative because Cu is known to
be an element that at high concentrations may have
a bactericidal and fungicidal effect (Smith & Collins,
2007; Antoniolli et al., 2010).

Treatment Fe Mn Cu Zn B

mg kg-1

Water 297.43a 53.29 b 16.14 c 40.00 b 23.09a
FA 321.00a 55.43 b 18.29 b 42.86 b 23.97a
FA+Mi 295.86a 70.14 a 25.29 a 60.71 a 23.63a
CV (%) 10.50 11.36 7.27 7.88 10.02

 Table 3 - Micronutrient concentrations in the leaves of dry edible bean harvested at 67 days after planting
in trial 1, with water (control), FA (JK® amino acid-based foliar fertilizer), and FA+Mi (FA + CuSO

4

+ ZnSO
4
 + MnSO

4
 + H

3
BO

3
)

Mean values followed by the same letter in the column do not differ among themselves at 5% significance by the Tukey test. CV (%)
is the coefficient of variation.

Treatment Fe Mn Cu Zn B

mg kg-1

Water 203.79a 39.06 b 10.90 b 40.84 b 33.33a
Calda Viçosa 201.86a 61.29 a 18.33 a 61.81 a 34.43a
FA+Mi 212.46a 62.36 a 17.94 a 63.59 a 33.10a
CV(%) 11.91 17.06 13.40 15.29 4.49

Table 4 - Micronutrient concentrations in the leaves of dry edible bean harvested at 67 days after planting
in trial 2, with water (control), Calda Viçosa and FA+Mi (JK® amino acid-based foliar fertilizer + CuSO

4

+ ZnSO
4
 + MnSO

4
 + H

3
BO

3
)

Mean values followed by the same letter in the column do not differ among themselves at 5% significance by the Tukey test. CV(%) is
the coefficient of variation.
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In the trial of compatibility of the products with
the biological control agents, similar results were obtained
both for the fungus and for the bacteria tested (Figures
1 and 2).

mixture of FA alone with either of the two products
clearly stimulated the growth of both bacterial and
fungal colonies. Thus, we observed that the addition
of micronutrients to the mixture inhibited this stimulus.
From the results obtained, it can be deduced that adding
the micronutrients to the mixture hurt microorganism
growth. However, the addition of FA may have
mitigated the action of the micronutrients harmful
to microorganism growth. The influence of pH level,
of the concentration of chemical elements, and of
the type of chemical element on microorganisms is
already well known (Thies & Grossman, 2006). Contact
with large concentrations of some trace elements
can inhibit the growth of colonies (Nogueira & Soares,
2010). The stimulant effect caused by the FA is
certainly due to its composition. This product, in
addition to being rich in amino acids, passes through
a fermentation process with the addition of molasses,
and there are diverse carbohydrates in its composition.
These carbohydrates, together with amino acids,
serve as food for microorganisms, benefitting the
bacterium and the fungus tested, exhibiting vast
stimulant potential. Colony growth was an average
of 3.7 times greater in B. thuringiensis and 3 times
greater in B. bassiana. However, more tests would
be required to verify whether this biostimulation would
result in better plant health results by the products.

Results obtained from the mixture of calda viçosa
with the two entomopathogens were similar in regard
to the growth of colony forming units. In both cases,
the calda viçosa  l imited the growth of the
microorganisms. The mixture with calda viçosa
resulted in average growth of B. thuringiensis that
was only 27% of growth without calda viçosa, and
the average growth of B. bassiana was only 15%
of growth without calda viçosa. Calda viçosa
(fungicide and bactericide) proved to be an option
of low compatibility in this study (Kimati, 1995;
Chalfoun et al., 2007).

The results found in this study suggest some
management options with the use of the mixtures analyzed.
If the aim is to supply Zn, Cu, and Mn, and if there
is the intention or need to use bacteria or fungi as
biological control in the same operation, the use of
FA together with the micronutrient mix is recommended.
If the intention is to biostimulate the microorganisms
involved, use of FA without the micronutrients is
recommended, and it is still possible to supply Cu to

Figure 1 - Colony forming units (CFU) obtained from
plate count in the test of compatibility with
Beauveria bassiana with water, amino acid-
based fertilizer (FA), FA with the addition
of CuSO

4
 + ZnSO

4
 + MnSO

4
 + H

3
BO

3

(FA+Mi), and calda viçosa.

The mixture of FA+Mi with the B. bassiana fungus-
based commercial product or the mixture of FA+Mi
with the B. thuringiensis bacteria-based commercial
product did not show a difference in relation to the
control to which only water was added. However, the

Figure 2 - Colony forming units (CFU) obtained from
plate count in the test of compatibility with
Bacillus thuringiensis with water, amino
acid-based fertilizer (FA), FA with the addition
of CuSO

4
 + ZnSO

4
 + MnSO

4
 + H

3
BO

3

(FA+Mi), and calda viçosa.
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the crop in smaller proportions. If the need is to supply
Zn, Cu, and Mn, but without the addition of
microorganisms, calda viçosa is efficient in supplying
micronutrients, and there is potential for control of
some plant diseases (Schwengber et al., 2007).

CONCLUSIONS

Amino acid-based fertilizer with the addition of
micronutrients raised the concentrations of Zn, Cu,
and Mn in the plant in a manner similar to calda viçosa.
Nevertheless, none of the options tested were effective
in supplying B. Calda viçosa proved to be incompatible
with B. bassiana and with B. thuringiensis when mixed
with the spray for application, whereas amino acid-
based fertilizer with the addition of micronutrients did
not exhibit incompatibility as the water control treatment,
although did not differ from Calda Viçosa. Thus, this
proposal can be an interesting alternative for organic
agriculture.
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação no solo do 

biofertilizante FertBokashi®Premium, produto a base de água, extrato de levedura, 

composto orgânico e melaço de cana, para a redução populacional de nematóides nas 

raízes. O experimento foi realizado em casa de vegetação contendo 3 tratamentos: sem 

aplicação do biofertilizante, aplicação do biofertilizante preventivamente e aplicação do 

biofertilizante curativamente com 7 repetições. Após 60 dias, as plantas foram coletadas 

e avaliadas a massa seca da parte aérea, massa fresca da raiz e contagem de ovos e juvenis. 

A aplicação do biofertilizante reduziu o número de ovos e juvenis tratados 

preventivamente em 56% em relação ao controle. A massa fresca da raiz e a massa seca 

da parte aérea não diferiram significativamente do controle. 

 

Palavras-chave: produto biológico, Meloidogyne spp., nematóides das galhas, controle 

biológico, Solanum lycopersicum 
______________________________________________________________________________________________ 

Biofertilizer in the control of phytonematoids in tomato crop 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effect of the application in the soil of a 

biofertilizer FertBokashi®Premium, water-based product, yeast extract, organic 

compound and sugar cane mollasses, for the population reduction of nematodes in the 

roots. The experiment was carried out in a greenhouse containing 3 treatments: no 

biofertilizer application, biofertilizer application preventively and biofertilizer 

application curatively with 7 replications. After 60 days, the plants were collected and 

evaluated dry mass of the aerial part, fresh mass of the root and egg and juveniles counts. 

The application of the biofertilizer reduced the number of eggs and juveniles treated 

preventively in 56% in relation to the control. The fresh root mass and dry mass of the 

aerial part did not differ significantly from the control. 

 

Keywords: biological product, Meloidogyne spp., root-knot nematode, biological 

control, Solanum lycopersicum 
______________________________________________________________________________________________ 

 



 

INTRODUÇÃO 

O tomateiro (Solanum lycopersicum) é atacado por inúmeros patógenos que 

causam os mais variados tipos de doenças. Os nematóides do gênero Meloidogyne, 

formam estruturas no sistema radicular da planta denominadas galhas e podem ocasionar 

murcha das plantas durante os períodos mais quentes do dia, desfolha prematura, sintomas 

de deficiência mineral, clorose, redução e deformação do sistema radicular. São os 

patógenos de maior importância econômica, causando perda de produtividade com cerca 

de 25 a 85% (Araújo and Marchesi, 2009; Carvalho et al., 1999; Nunes et al., 2010; Sousa 

et al., 2006). Quando atacadas severamente apresentam redução do tamanho e da 

eficiência de seu sistema radicular (Robl et al., 2012).  

O controle de nematóides por meio de nematicidas além de apresentar riscos à 

saúde humana, animal e ao meio ambiente são pouco eficientes no controle de 

meloidoginose em hortaliças (Sousa et al.,2006). Contudo, o controle biológico tem se 

apresentado uma alternativa mais viável para o manejo destes fitopatógenos, por 

minimizar o dano ambiental e por ser economicamente mais vantajoso, em comparação 

aos métodos químicos convencionais (Araújo and Marchesi, 2009).  

Neste trabalho, o objetivo foi avaliar o potencial de controle de nematóides 

fitoparasitos por meio da aplicação do biofertilizante no solo, fornecendo assim uma 

alternativa de controle destes patógenos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Centro de Pesquisa Mokiti 

Okada- Ipeúna-SP. 

Utilizou-se vasos com capacidade para 2 litros, como substrato foi utilizado uma 

mistura de solo arenoso (50%) e areia grossa (50%), ambos submetidos ao processo de 

autoclavagem a 121°C por duas horas.  

Foram utilizadas sementes de tomates da variedade “Santa Clara” semeadas em 

bandejas plásticas de 128 células, contendo substrato autoclavado. Após 20 dias, as 

mudas foram transplantadas em vasos, onde cada vaso recebeu uma muda, representando 

uma unidade experimental.  

Para este estudo, foi utilizado o FertBokashi®Premium, biofertilizante a base de 

água, extrato de levedura, composto orgânico e melaço de cana de açúcar. 



 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, sendo 3 tratamentos 

com 7 repetições. Desta forma, o experimento contou com os seguintes tratamentos: T1- 

testemunha, irrigado somente com água; T2- aplicação do biofertilizante, de forma 

preventiva (antes da inoculação dos nematóides) e T3- aplicação do biofertilizante, de 

forma curativa (após a inoculação dos nematóides). A aplicação do produto foi realizada 

semanalmente via irrigação, com 0,05 mL por vaso. 

Foram inoculados 3.300 ovos de Meloidogyne spp. por planta. Antes da 

inoculação, foram feitos 3 orifícios de 3 cm de profundidade em cada vaso, ao redor do 

colo da planta, para que a suspensão infestasse diretamente a raiz. Com o auxílio de um 

micropipetador, foram inoculados 1 mL da suspensão em cada orifício. 

Após 60 dias, foram coletadas e extraídas as raízes das plantas e avaliados os 

seguintes parâmetros: contagem de ovos e juvenis na massa total e em 10 gramas de raiz, 

massa seca da parte aérea e massa fresca da raiz. Para extração dos ovos e juvenis utilizou-

se o método de Jenkins (Jenkins, 1964). 

As médias foram submetidas à análise de variância e comparadas pelo teste de 

Tukey a 10% de probabilidade com o auxílio do programa SISVAR (Ferreira, 2000). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os tratamentos que foram submetidos a aplicação do biofertilizante foram 

eficientes na redução da população dos nematóides em relação ao tratamento controle 

(Tabela 1). O número de ovos e juvenis na massa fresca total das raízes, foi 

significativamente menor quando a aplicação do biofertilizante ocorreu de forma 

preventiva, reduzindo em 56% da população em relação ao controle. Apesar do 

tratamento curativo não diferir estatisticamente, este reduziu em 37% o número de ovos 

e juvenis em relação ao tratamento, onde não houve a aplicação do produto (Figura 1). 

Tais resultados corroboram com o estudo de Sousa et al. (2006), onde a redução 

do número de massa de ovos de nematóides em raízes de tomate foi ocasionada pelo 

tratamento das mudas com cepas de micro-organismos. Segundo Maciel and Ferraz 

(1996), o controle biológico de nematóides pode ocorrer pela produção de exsudatos 

radiculares com propriedades nematicidas ou nematostáticas, reduzindo assim a 

capacidade reprodutiva.  

 

 



 

Tabela 1- Efeito do biofertilizante sobre o número de ovos e juvenis na massa fresca de 

10 gramas de raiz (MFR 10), número de ovos e juvenis na massa fresca total da raiz (MFR 

total), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa fresca da raiz (MFR) de tomateiro cv. 

Santa Clara.  

 

Tratamento 
MFR 10 

(nº ovos e juvenis) 

MFR 
MSPA 

(g) 
MFR 
(g) 

Total 
(nº ovos e juvenis) 

Controle 3.460 a(1) 15.529 b(1) 19,43 a(1) 42,95 a(1) 
Preventivo 2.124 a 6.904 a 19,85 a 35,6 a 

Curativo 2.467 a 9.823 ab 20,09 a 39,42 a 

CV% 27,84 30,23 8,14 10,34 
(1) Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 10% de 

probabilidade. Dados transformados a x^0,5. 

 

 

Figura 1- Percentual de redução populacional de Meloidogyne spp. nos tratamentos com 

aplicação de biofertilizante preventivo e biofertilizante curativo em relação ao controle. 

 

De acordo com Freitas (2001), a transformação dos exsudatos radiculares pelos 

micro-organismos pode fazer com que o nematóide não reconheça o estímulo 

quimiotrópico e continue movimentando-se no solo até morrer. O mesmo autor ainda cita 

que as rizobactérias ou seus metabólitos desencadeiam reações de hipersensibilidade nas 

células vegetais, impedindo que as fêmeas dos nematóides consigam energia suficiente 

para produzir ovos.  

Apesar de não haver diferenças estatísticas entre os tratamentos no número de 

ovos e juvenis em 10 gramas de raiz, a redução da populacional é bastante relevante em 

relação ao controle, com diferenças de 1340 e 993 ovos e juvenis no tratamento 

preventivo e curativo respectivamente.   

Em infestações severas, os nematóides fitoparasitas tendem a reduzir o 

desenvolvimento e consequentemente diminuem a massa da matéria seca das raízes 
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(Vilas-Boas et al., 2002). Todavia, a massa fresca da raiz avaliada neste estudo, obteve 

maior peso somente no tratamento controle. A massa seca da parte aérea também não 

demonstrou resultados significativos em relação ao controle, porém obteve uma maior 

massa no tratamento curativo com aplicação do biofertilizante.  

 Estudos demonstram que o controle biológico dos fitonematoides utilizando cepas 

individuais ou associações de micro-organismos, possuem capacidade de biocontrole 

desses fitopatógenos, como produção de antibióticos, enzimas líticas e indução a 

resistência (Dallemore-Giaretta et al., 2010; Sousa et al., 2006), corroborando que a 

aplicação do biofertilizante via irrigação no solo realizado de forma preventiva, pode ser 

uma alternativa viável no manejo do nematoide das galhas.  

 

CONCLUSÕES 

O biofertilizante mostrou-se eficiente no controle dos fitonematóides quando 

aplicado no solo preventivamente. Avaliações a campo serão necessárias para comprovar 

a eficiência do produto. 
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SCOTTON, J.C. et al.

DIFFERENT SOURCES OF INOCULUM TO THE BOKASHI PROVIDES
DISTINCT EFFECTS ON THE SOIL QUALITY

Juliana Cristina Scotton1, Juliana da Silva Pereira1, Amália Aparecida Busoni Campos1, Diego Fontebasso
Pelizari Pinto1,2, Wesley Luiz Fialho Costa1, Sérgio Kenji Homma1

ABSTRACT - Bokashi soil conditioner aims to assist in the resilience of natural microbiota and its associated
functions. Currently, there are several formulations of this conditioner, however, little is known about the
influence of the sources of inoculum on its quality. This study objective was to evaluate the effects of different
sources of bokashi inoculum on microbiological and physical attributes of the soil. The experiment was conducted
in tubes designated as microcosms, incubated at 24 °C for 32 days, with four treatments and ten replications:
C - control; SI - bokashi bran without inoculum; IN1 - bokashi with forest inoculum; IN2 - bokashi with consortium
inoculum. The microbiological parameters of colony forming units of fungi and bacteria, microbial biomass
carbon, basal soil respiration, metabolic and microbial quotient were evaluated. Among the physical parameters
evaluated were dispersed clay, geometric mean diameter (GMD) and organic carbon. The data were submitted
to ANOVA and the measurements compared by the Tukey test at 5%. The fungal density was significantly
higher for SI and IN1, as compared to the other treatments. In regards to the bacteria, there was an increase
for IN1, in comparison with the control. The IN1 treatment demonstrated higher microbial activity and higher
carbon uptake in the soil. Regarding the physical attributes, there was greater clay dispersion for IN2 and
greater GMD for C. The bokashi formulation with forest inoculum and cropping field provides higher microbiological
quality to the soil under controlled conditions.

Keywords: organic agriculture, soil conditioner, inoculation.

DIFERENTES FONTES DE INÓCULO DO BOKASHI PROMOVEM EFEITOS
DIVERSOS NA QUALIDADE DO SOLO

RESUMO - O condicionador de solo bokashi possui o objetivo de auxiliar na resiliência da microbiota natural
e de suas funções associadas. Atualmente, existem várias formulações de bokashi, no entanto, pouco se sabe
sobre a influência das fontes de inóculo na qualidade do mesmo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o
efeito de diferentes fontes de inóculo do bokashi, nos atributos microbiológicos e físicos do solo, em condições
controladas. O experimento foi conduzido em tubos denominados microcosmos, incubados em B.O.D. a 24°C
por 32 dias, com quatro tratamentos e dez repetições: C – controle; SI – farelos do bokashi sem inóculo;
IN1 – bokashi com inóculo de mata; IN2 – bokashi com inóculo de consórcio. Foram avaliados os parâmetros
microbiológicos de unidades formadoras de colônia de fungos e bactérias, carbono da biomassa microbiana,
respiração basal do solo, quociente metabólico e microbiano. Dentre os parâmetros físicos foram avaliados
argila dispersa, diâmetro médio geométrico (DMG) e carbono orgânico. Os dados foram submetidos a ANOVA
e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. A densidade de fungos foi maior nos tratamentos SI
e IN1, em relação aos demais. Para as bactérias houve aumento para IN1 em relação ao controle. O tratamento
IN1 apresentou maior atividade microbiana e maior aporte de carbono no solo. Dentre os parâmetros físicos
maior dispersão de argila para o IN2 e maior DMG para C. A formulação de bokashi com inóculo de mata
e campo de cultivo proporciona maior qualidade microbiológica ao solo em condições controladas.

Palavras-chave: agricultura orgânica, condicionador de solo, inoculação.

1 Centro de Pesquisa Mokiti Okada, Setor de Pesquisa em Manejo de Solo e Planta, juliana.scotton@cpmo.org.br.
2 Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Universidade de São Paulo, Programa de Pós Graduação Solos e Nutrição

de Plantas
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INTRODUCTION

The search for quality food that stimulates human
health has increased the demand for products from
organic production systems (Dias et al., 2015). Organic
agriculture seeks more sustainable alternatives to food
production, making the soil the main target. For this
agriculture model, the biological processes in soil are
crucial to maintaining sustainability (Kaschuk et al., 2010).
As such, better usage of these processes is indispensable,
and forms the basis for balance of the system and soil
resilience. Pristine soils, as in the case of forests, exhibit
high microbial and functional diversity (Rodrigues et
al., 2013; Paula et al., 2014), which guarantees a more
efficient utilization of available resources, such as carbon
sequestration and biogeochemical cycling of nutrients.

Within this concept is bokashi, a soil conditioner
that originated in Japan in the 19th century (Fundação
Mokiti Okada, 2002). This soil conditioner is an organic
compound composed of vegetable bran and microbial
inoculum, which, when submitted to a controlled
fermentation process, results in a product with
microorganisms that are capable of aiding in the improvement
of soil structure. Therefore, through bioaugmentation
(Inoculation of the substrate by previously selected
microorganisms) and biostimulation (Stimulation of
microorganisms by the addition of nutrients), recovery
of natural microbiota is sought as well as a variety
of the metabolic functions performed by these
microorganisms, which are essential for the processes
of plant nutrition and health (Siqueira & Siqueira, 2013).

Currently, studies involving bokashi have been
focusing on plant nutrition (Ferreira et al., 2013),
rhizosphere disease control (Duarte et al., 2006) and
on the characterization of the fungal microbiota (Magrini
et al., 2011). Nevertheless, there are several formulations
of bokashi available, about which there is no knowledge
regarding the influence of the different inoculum sources
on the fermentation process and on the possible
improvement of the microbial and physical attributes
of the soil. As such, this study objective was to evaluate
the effects of different sources of bokashi inoculum
on the microbiological and physical attributes of soil,
under controlled conditions.

MATERIAL AND METHODS

The experiment was conducted in cylindrical tubes
with a known volume of 272 cm3, designated as

microcosms. The experiment design was completely
randomized, with four treatments and ten replications.

The soil used in the assembly of this experiment
was collected at a depth of 0-10 cm with the aid of
a hoe, along the planting row of a conventional citrus
orchard; the signalgrass, Brachiaria decumbens, was
removed from between the rows of the same orchard.
The soil was passed through a sieve with 2 mm mesh,
and the grass dried in a greenhouse at 65 °C for 24
hours, and then ground up manually and homogenously.

The treatments and their compositions are shown
below (Table 1).

The bokashi was prepared with a mixture of 4.0
kg of rice bran; 3.7 kg of wheat bran; 2.0 kg of castor
cake; 100 mL of prebiotic, based on starch and glucose;
and 3.5 L of non-chlorinated water. The ingredients
of each batch of bokashi were homogenously mixed
and poured out in 20 cm deep furrows and covered
with 80% shade cloth. The fermentation process occurred
over three days and the temperature was monitored,
so as to never exceed 50 °C.

The microcosms were assembled in a laminar flow
chamber, with the following proportions by mass, 94.4%
of the soil, 3.1% of the dried brachiaria and 2.5% of
bokashi or bran, in accordance with each treatment.
The moisture in the microcosms was standardized with
deionized water to 75% of the field capacity, and
maintained throughout the experiment. In order to equalize
the conditions between the treatments, after the
microcosms were prepared, they were sealed with 80%
shade cloth and immediately inserted into B.O.D. at
4 °C. Upon completion of preparation, the microcosms
were randomly arranged and, immediately thereafter,
subjected to a gradual increase in temperature until
reaching 24 °C, with a relative humidity of 87% and
without photoperiod.

The experiment was evaluated over a period of
32 days after B.O.D. incubation. Fungi and bacteria
were quantified using the serial dilution technique,
followed by plating in specific culture media; PDA (Potato
Dextrose Agar) + chloramphenicol for fungi and PCA
(Plate Count Agar) for bacteria, in accordance with
the methodology of Moreira & Siqueira (2006).

For the microbial biomass carbon (MBC) analysis,
the procedure proposed by Vance et al. (1987) was
used. The fumigated soil samples were incubated for
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two days, after which the carbon was extracted from
the fumigated and non-fumigated samples, and determined
by titration. The determination of carbon was expressed
according to the following formula:

MBC=2,64 x Ec

Where:

2.64 = correction factor;

Ec = difference between fumigated and non-fumigated soil.

The basal respiration rate was estimated by the
CO

2
 released from 50 g of soil during incubation for

seven days, and the metabolic quotient was determined
through the relationship between basal respiration and
microbial biomass carbon (Silva etal., 2007). The microbial
quotient was expressed between the carbon ratio of
the microbial biomass and the organic carbon (OC),
and calculated in accordance with Powlson et al. (1987).

For the determination of soil aggregates, the samples
were submitted to the wet sieving process proposed
by Kemper & Chepil (1965). The stability of the aggregates
was expressed by the geometric mean diameter (GMD)
in accordance with the equation proposed by Mazurak
(1950):

Where:

wi = mass of the aggregates retained in each of the
sieves of the 5 classes (g);

Logxi = logarithm of the average diameter of the classes
of sieves used (mm).

The dispersed clay (DC) was determined in
accordance with a methodology adapted from Dexter
& Czyz (2000). Basically, 10 g of soil were weighed
and mixed in 100 mL of deionized water. The samples
were agitated in an orbital shaker at 140 rpm for 5 minutes,
followed by a resting period of 10 minutes. A 30 mL
aliquot was pipetted in order to achieve a turbidimeter
reading. The result was expressed in NTU.g-1
(Nephelometric Turbidity Units).

Data were submitted to the Shapiro-Wilk normality
test and those with abnormal distribution were
transformed by Box-Cox. Afterwards, they were submitted
to variance analysis (ANOVA) and the means were
compared by the Tukey test, at 5% significance.

RESULTS AND DISCUSSION

Treatments SI and IN1 presented a higher number
of fungi when compared to the others. While for the
bacteria, only the IN1 treatment showed an increase in
the number of CFU about the control group (Table 2).

The addition of organic bran stimulated the growth
of fungi for the SI and IN1 treatments, functioning
as a pre-biotic. However, for IN2, fungal growth was
not different from the control. In relation to the bacteria,
only the IN1 treatment showed a higher number of
CFU in comparison to the control group, demonstrating
that the type of inoculum was also an important factor
for bacterial growth.

Treatments Descriptions Composition of the inoculum

Control (C) Soil, brachiaria, without addition
of bran or inoculum -

Without inoculum (SI) Soil, brachiaria, bokashi bran,
without inoculum -

Inoculum 1 (IN1) Soil, brachiaria, bokashi with
forest inoculum Collected in cropping field and

Permanent Preservation Area (APP)
and composed of plant litter, transition
zone (area located between plant litter
and soil) and soil, collected at 0-10cm depth

Inoculum 2 (IN2) Soil, brachiaria, bokashi with Consortium of bacteria and yeasts collected
consortium inoculum from several places and environment (soil

and plant). They were isolated based on
plant disease control and mineral solubilizing criteria.

Table 1 - Treatments and their respective descriptions
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The increase in the number of fungi and bacteria
in the soil is beyond the addition of organic materials.
The ecological structure of the microbial community
of inoculum may be directly associated with these results
as it has a direct influence on numerous processes
in the soil such as organic material mineralization, nutrient
cycling, formation of humus and biological balance,
among others (Moreira & Siqueira, 2006). Thus, the
inoculum source is an important factor for the fungi
and bacteria increment on soil.

Table 3 shows the data of the indicators of soil
quality, demonstrating the differential of the IN1 treatment
in three of the four parameters evaluated.

Among the bioindicators of soil quality, there was
a significant increase in the microbial biomass carbon
(MBC) for the IN1 treatment. The basal respiration
of the soil (C-CO2) increased in all treatments to which
organic material bran had been added. In regards to the
action on the metabolic quotient (qCO2), there was a significant
difference between the SI and IN1 treatments, with the
latter demonstrating the lower level. However, the microbial
quotient (qMIC) presented a greater level in the IN1 treatment.

The results showed that the source of the inoculum
was a determining factor in the improvement of the
microbiological quality of the soil. Even with the SI
presenting similar quantities of fungi and bacteria,
an improvement in the evaluated parameters was not
guaranteed, as well as with the IN2 which, despite
being inoculated, showed no improvement in said
parameters.

Higher levels of soil quality bioindicators are
observed in forest soil (Kaschuck et al., 2010). The
diversity of organic composts from forest plant litter
is directly proportional to the plant diversity enabling
the coexistence of microbial communities with different
nutritional requirements (Moreira et al., 2013). As such,
the fact that the IN1 treatment presents greater
microbiological quality is closely linked to the composition
of the inoculum which, in this case, was composed
of three different layers (plant litter, transition zone
and soil) of one APP and cropping field. Furthermore,
there had been no selection of specific microbial groups
resulted in the preservation of pre-existing ecological
relationships within the soil, which fostered better usage
of the available nutrients.

Treatment Fungi Bacteria

(CFU x 106 g-1 soil) (CFU x 108 g-1 soil)

C 4.38 b 3.79 b
SI 10.51 a 5.01 ab
IN1 10.88 a 8.16 a
IN2 2.35 b 5.16 ab
CV% 25.45 33.69

Table 2 - Averages for fungi and bacteria in the soil (CFU.g-1 soil)

C = control; SI = without inoculum; IN1 = Inoculum 1; IN2 = Inoculum 2. Averages in the column, followed by the same letter, do
not differ statistically among themselves (P>0.05) by Tukey test. The data were processed by Box-Cox.

Treatment MBC C-CO
2

qCO
2

qMIC

(mg C kg-1soil) (mg C-CO
2
/kg-1soil day-1) (mgC-CO

2
.g-1/BMS-C.day-1)  (%)

C 821.08 b   99.27 b   0.13 ab 2.90 b
SI 913.30 b 133.14 a 0.15 a 2.88 b
IN1 1,238.98 a 132.75 a 0.11 b 3.93 a
IN2 927.40 b 125.61 a   0.14 ab 3.06 b
CV% 12.57 32.16 25.54 14.26

Table 3 - Average of the microbial biomass carbon (MBC), basal respiration of the soil (C-CO2), metabolic
quotient (qCO2) and microbial quotient (qMIC)

C = control; SI = without inoculum; IN1 = Inoculum 1; IN2 = Inoculum 2. Averages in the column, followed by the same letter, do not
differ statistically among themselves (P>0.05) by Tukey test. The C-CO2 data were processed by Box-Cox.
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Despite this, upon evaluating the growth of green
onions and cilantro using bokashi inoculated with
fermented milk, Mota (2013) observed a significant
increase in the MBC, suggesting that the conditioner
provides a stimulus to soil microbiota.

The increase in basal respiration (C-CO2) as of the
addition of bran material had been anticipated as it is a
source of nutrients for the micro-organisms, which in turn
favors the microbial activity. A similar result was found
by Poças et al. (2009) who, upon adding different organic
materials to the soil, verified an increase in basal
respiration.

The metabolic quotient (qCO2) showed that the
IN1 presented lower losses of CO2 per unit of biomass
in relation to the SI, being more efficient in the conversion
of organic material in soil microbial biomass. This index
expresses the efficiency substrate usage by the soil
microrganisms and lower values demonstrate greater
efficiency (Anderson & Domsch, 1993).

The microbial quotient provides clues about the
quality of organic matter, and shows that the IN1 treatment
demonstrated a greater ability to utilize the organic
material added, i.e. it managed to convert more readily
assimilable carbon into microbial biomass, culminating
in a greater increase of carbon in the soil. According
to Sampaio et al. (2008), the higher the value of this
index, the greater input of carbon into the system.

Therefore, the simple biostimulation of soil
microbiota with the addition of bran is not sufficient
to change the quality standards of the same, which
indicates that the composition of the bokashi inoculum
is a factor to be considered in order to obtain compost
that is able to improve the microbiological quality of
the soil.

The results of the clay dispersion, geometric
mean diameter and the organic carbon as a function
of the treatments are shown in Table 4.

The greatest dispersion of clay particles was
observed in the IN2 treatment which had the lowest
average GMD. The fact that this treatment contains
higher levels of clay dispersion can be associated with
the source of the inoculum. Consortium inoculum, despite
demonstrating potential in various areas of biotechnology
(Pindi & Satyanarayana, 2012; Mandalaywala & Trivedi,
2016) does not maintain the original ecological structure,
which may result in the rupture of ecosystemic functions

that are important when compared with the forest
inoculum. Moreover, a smaller amount of fungi was
found in this treatment (Table 2), which may have
influenced these results.

Soils that are susceptible to dispersion of clay
and low stability of aggregates are prone to densification
due to clogging of the capillary pores by clay. As a
result, the temperature of the soil rises, there is a decrease
in the rate of water infiltration and, consequently,
restriction of gas exchange between the soil and the
atmosphere (Dexter & Czyz, 2000) which negatively
influences soil microbial activity and its processes
(Cardoso et al., 2013).

With respect to the GMD, a significant difference
in the C treatment was observed. Included among the
numerous factors promoting the aggregation and
stabilization of the soil are the exudates of micro-
organisms, production of fungal mycelium, organic
matter content, wetting and drying cycles and the source
material of the soil (Moreira & Siqueira, 2006; Voroney,
2007). The greatest GMD value in the C treatment is
not attributed to microbial activity as this was inferior
to that found in the other treatments (Table 3). The
organic carbon (OC) of the soil was statistically lower
in C because there was no addition of soybean meal
(Table 4). Therefore, this result is due to the natural
densification process of the soil, in comparison to the
other treatments which received the organic material.
Soils with the same texture present GMD which is close
to this level, as demonstrated by Costa Jr. et al. (2012).

As such, the composition of the inoculum, which
proved decisive for the changes in the microbiological
processes of soil in the short term, did not influence
the physical properties of the same.

C = control; SI = without inoculum; IN1 = Inoculum 1; IN2 = Inoculum
2. Averages in the column, followed by the same letter, do not differ
statistically among themselves (P>0.05) by Tukey test.

Treatment CD GMD OC

 (NTU g-1) (mm) g.kg-1

C 23.16 b 2.45 a 28.41 c
SI 19.01 b 1.70 b 31.79 a
IN1 24.64 b 1.78 b 31.53 ab
IN2 44.46 a 1.60 b 30.25 b
CV% 3.90 25.45 3.64

Table 4 - Average values of clay dispersion (CD),
geometric mean diameter (GMD) and organic
carbon (OC) submitted to different treatments
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CONCLUSIONS

The source of bokashi's inoculum is a relevant
factor for its effect on soil quality. The bokashi made
with inoculum collected from soil of cropping area and
natural forest provided greater amount of microbial
biomass carbon and better efficiency to make available
the organic carbon for microrganism in the soil. The
bokashi with consortium inoculum showed a higher
soil clay dispersion.
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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi avaliar as possíveis relações entre os fungos micorrízicos 

nativos e a resposta nutricional no morangueiro, cultivado sob dois sistemas de 

produção orgânica. No tratamento com manejo orgânico convencional (OC) foi feito o 

preparo do solo com 2 t.ha-1 de fertilizante orgânico Magmaton®, 1 t.ha-1 de fertilizante 

organomineral Biorin®, 1 t.ha-1 bokashi e 4 t.ha-1 de cama de poedeira. Enquanto que 

no tratamento com manejo orgânico natural (ON) foi aplicado apenas 2 t.ha-1 de 

bokashi. Os resultados demonstraram associações significativas entre as variáveis 

analisadas (p<0,01). A colonização micorrízica correlacionou-se negativamente com S e 

B, enquanto os teores de glomalina facilmente extraível foram afetados negativamente 

pelos teores de P e Ca. Para a variável esporo não houve associação significativa com 

nenhum elemento avaliado. O maior aporte de adubo no sistema, mesmo que de 

procedência orgânica, diminui a colonização e atividade dos fungos micorrízicos 

arbusculares nativos do solo. 

 

Palavras-chave: adubação orgânica, micorrizas, morangueiro. 
______________________________________________________________________________________________ 

Native mycorrhizal fungi and strawberry nutrition in organic 

systems 

 

ABSTRACT 

This work objective was to evaluate the possible relations between the native 

mycorrhizal fungi and the nutritional response in strawberry cultivated under two 

systems of organic production. In the treatment with conventional organic management 

(OC) the soil was prepared with 2 t.ha-1 of Magmaton® organic fertilizer, 1 t.ha-1 of 

Biorin® organomineral fertilizer, 1 t.ha-1 bokashi and 4 t.ha-1 of poultry litter. Whereas 

the treatment with natural organic management (ON) only 2 t.ha-1 of bokashi were 

applied. The results showed significant associations between the analyzed variables 

(p<0,01). Mycorrhizal colonization correlated negatively with S and B, and the contents 

of easily extractable glomalin were negatively affected by P and Ca contents. There was 

no significant association with any evaluated elements for the spore variable. The higher 

fertilizer input in the system, even from organic source, decreases the colonization and 

activity of arbuscular mycorrhizal fungi native of the soil. 

 

Keywords: organic fertilization, mycorrhizae, strawberry. 
______________________________________________________________________________________________ 
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INTRODUÇÃO 

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) desempenham importante papel na 

aquisição de nutrientes para as plantas (Cardoso et al., 2010), especialmente em 

modelos ecológicos de produção, onde há uma maior dependência dos processos 

biológicos do solo para o equilíbrio e produtividade do sistema.  

No cultivo orgânico é permitido o uso de diversos tipos de adubos. Entretanto, 

sabe-se que a adubação em grandes quantidades, mesmo de procedência orgânica, pode 

provocar desiquilíbrio nutricional na planta e inibir a atividade dos FMA, que possuem 

taxa de crescimento inversamente proporcional ao aporte desses insumos (Trindade et 

al., 2000).  

O objetivo do trabalho foi avaliar as possíveis relações entre os fungos 

micorrízicos nativos e a resposta nutricional no morangueiro, cultivado sob dois 

sistemas de produção orgânica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em Latossolo Vermelho eutrófico. A 

caracterização química de fertilidade do solo foi: pH = 6,3; MO = 39 g kg; P = 43 mg 

dm-3; Ca = 84 mmolc dm-3; Mg = 22 mmolc dm-3; K = 5,0 mmolc dm-3; H+Al = 18 

mmolc dm-3; CTC = 129 mmolc dm-3; V% = 86% (Raij et al., 2001).  O experimento foi 

instalado em área comercial de produção orgânica de morango (Fragaria x ananassa), 

em Atibaia–SP. O ensaio foi composto por dois tratamentos: manejo orgânico 

convencional (OC) e manejo orgânico natural (ON). No preparo de ambas as áreas, o 

solo foi gradeado e foi plantado milho para a produção de fitomassa, sendo incorporado 

ao solo no florescimento. Posteriormente, foi realizado o transplantio das mudas de 

morango. Os tratamentos estão demonstrados conforme abaixo (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Adubos orgânicos e suas respectivas dosagens utilizados nos tratamentos, 

manejo orgânico convencional (OC) e manejo orgânico natural (ON). 

Tratamentos 

Composto 

bokashi  

Fertilizante orgânico 

Magmaton® 

Fertilizante 

organomineral Biorin®  

Cama de 

poedeira 

(3% N) (--) (18% P2O5 e 15% Ca) 
(3% N, 3% P e 

3% K) 

  ------------ t.ha-1  ------------ 

OC 1 2 1 4 

ON 2* 0 0 0 

*1 t.ha-1 de bokashi foi incorporado ao solo junto com o milho e 1 t.ha-1 antes do transplante das mudas.  
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Aos oito meses após o transplantio, foi realizada a amostragem. Inicialmente 

retirou-se a parte aérea da planta do morangueiro para determinação de macro e 

micronutrientes, e posteriormente, solo e raiz na profundidade de 0-20 cm, para 

avaliação de colonização micorrízica (COL), número de esporos viáveis (ESP) e 

glomalina facilmente extraível (EE-BRSP). 

A COL foi avaliada pelo método da clarificação e coloração das raízes (Phillips 

and Hayman, 1970), seguida de contagem em placa de Petri (Giovannetti and Mosse, 

1980). O ESP foi determinado pela técnica de peneiramento úmido (Gerdemann and 

Nicholson, 1963), seguida de centrifugação em água e sacarose 70% (Jenkins, 1964).  

A extração de EE-BRSP seguiu a metodologia de Wright and Updahyaya 

(1998), com quantificação segundo Bradford (1976). A avaliação dos teores minerais da 

parte aérea do morango foi realizada de acordo com Malavolta et al. (1997).  

Os dados foram submetidos à correlação de Pearson a 1% de probabilidade. 

Adicionalmente foi realizada análise de componentes principais (PCA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados demonstraram associações significativas entre as variáveis 

analisadas (p<0,01). A COL correlacionou-se negativamente com enxofre (S) e boro 

(B), enquanto os teores de EE-BRSP foram afetados negativamente pelas concentrações 

de fósforo (P) e cálcio (Ca). Para a variável esporo não houve associação significativa 

com nenhum elemento avaliado (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Coeficiente de Pearson (R) para correlações entre colonização micorrízica 

(COL), número de esporos viáveis (ESP) e glomalina facilmente extraível (EE-BRSP) e 

teores minerais da parte aérea na cultura do morango. 

Correlações N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B 

COL -0,12 -0,27 -0,43 -0,06 -0,17 -0,59 -0,20 0,43 -0,38 -0,11 -0,64 

ESP 0,20 0,29 -0,05 -0,06 -0,25 0,16 0,23 -0,10 0,06 0,10 -0,38 

EE-BRSP 0,42 -0,72 -0,27 -0,55 0,20 -0,17 -0,24 0,15 0,15 -0,41 -0,31 
Valores em negrito indicam correlações significativas a 1% de probabilidade. 

 

A medida que os teores de S e B aumentam na planta a colonização micorrízica 

diminui. Pouco se sabe sobre o papel dos FMA na absorção de enxofre e boro 

(Marschner, 2012). No entanto, a adubação fosfatada favorece a disponibilidade de S, 

pois o P apresenta maior energia de ligação e desloca o S adsorvido no solo, deixando-o 
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mais disponível (Alvarez V et al., 2007). Neste sentido, os resultados demonstram que 

os FMA são inibidos em altas concentrações de S, assim como ocorre com P (Cardoso 

et al., 2010). O OC recebeu um aporte de 310 kg ha-1 de P2O5 contra 20 kg ha-1 do ON. 

Ruuhola and Lehto (2014) demonstraram acúmulo transitório de B nas raízes de 

Betula pendula inoculadas com ectomicorrizas e fertilizadas com o elemento, resultando 

em captação foliar em fase posterior. Dessa forma, o acúmulo de B nas raízes, quando 

em endomicorrizas, pode também contribuir para inibição da colonização. 

Os resultados para EE-BRSP indicam que quanto maior teor de P e Ca na planta, 

menor a produção da proteína. O OC recebeu maior aporte de P e Ca (Biorin® e cama 

de poedeira). Fatores que afetam a simbiose micorrízica influenciam na produção desta 

proteína no solo (Sousa et al., 2012). A inibição da associação micorrízica em solos com 

alta fertilidade já é bem conhecida (Cardoso et al., 2010). Como consequência há um 

decréscimo nas taxas de produção da proteína, sendo encontrado menores teores em 

solos com altas concentrações de P, Ca e SO4
-2 (Purin and Klauberg Filho, 2010).  

 A análise de componentes principais (Figura 1), por meio das elipses em torno 

de cada tratamento, demonstram que o ON apresentou maior variação dos dados em 

comparação com o OC.  

 

Figura 1 – Análise de componentes principais (PCA) entre as variáveis microbiológicas 

e de teores minerais da parte aérea na cultura do morango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistemas orgânicos de produção apresentam maior heterogeneidade em termos 

de microbiota do solo (Lupatini et al., 2017), pois apresentam alta dependência dos 

atributos biológicos, conforme verificado no ON. Assim, verifica-se que os manejos 
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orgânicos nem sempre asseguram que as funções biológicas do solo sejam executadas, 

sendo importante a escolha criteriosa de insumos que serão aplicados no sistema.  

 

CONCLUSÕES 

 O maior aporte de adubo no sistema, mesmo que de procedência orgânica, 

diminui a colonização e atividade dos fungos micorrízicos arbusculares nativos do solo. 
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RESUMO 

O trabalho prospectou cepas de bactérias diazotróficas nativas da cultura do milho e 

avaliou o potencial de cada uma como rizobactéria promotora do crescimento de plantas 

(RPCP). Foram isoladas sete cepas e caracterizadas pela produção de ácido indolacético 

(AIA) e fixação biológica de nitrogênio (FBN). Dentre as cepas, AZM05 foi o maior 

produtor de AIA (86,0 µg.mL-1) e AZM04 o maior fixador de Nitrogênio (41,0 µg.mL-

1). Após, foi realizada a microbiolização de sementes de milho com a associação da 

cepa AZM04 com as outras seis. As associações AZM04+AZM06, AZM04+AZM07 e 

AZ-Comercial apresentaram os melhores resultados na promoção do crescimento 

vegetal. 

 

Palavras-chave: Zea mays, fixação biológica de nitrogênio, AIA, RPCP. 
______________________________________________________________________________________________ 

Seeds microbiolization with diazotroph bacteria isolated from maize 

 

ABSTRACT 

It prospected strains of corn crop natives diazotroph bacterias and evaluate its potential 

as plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR). Seven strains were isolated and 

characterized by IAA production and biological nitrogen fixation (BNF). Among the 

strains, AZM05 was the greatest IAA producer (86.0 µg.mL-1) and AZM04 the higher 

nitrogen fixer (41.0 µg.mL-1). After, was performed the maize seeds microbiolization 

with the association of AZM04 strain with the other six. The AZM04+AZM06, 

AZM04+AZM07 associations and AZ-Comercial exhibited the best plant growth 

promotion results. 

 

Keywords: Zea mays, biological nitrogen fixation, IAA, PGPR. 
______________________________________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays) é uma gramínea cultivada e comercializada no mundo todo 

e alvo de massivos programas de melhoramento produtivo. Todavia, poucos desses 



 

focam em estratégias para a eficiência na absorção de nutrientes, o que beneficiaria 

tanto regiões de solos pobres, quanto na redução do uso de fertilizantes (Gilbert, 2016). 

Se por um lado, o processo de domesticação e melhoramento proporcionou frutos e 

sementes maiores, por outro, negligenciou mecanismos que proporcionam a interação 

planta-rizobactérias promotoras do crescimento vegetal. Além disso, a transição para 

um sistema agrícola provocou a homogeneização microbiológica do solo, impactando 

drasticamente em interações benéficas neste ambiente (Pérez‑Jaramillo et al., 2016). 

Bactérias diazotróficas, como o gênero Azospirillum, são de vida livre e comuns na 

rizosfera de cereais e gramíneas, capazes de metabolizar nitrogênio de diversas fontes, 

executam sua fixação biológica, além de produzir auxina, influenciando na nutrição e 

crescimento vegetal (Steenhoudt e Vanderleyden, 2000). 

Competem novas pesquisas para entender melhor e aplicar a associação planta-

rizobactéria. Este trabalho se propôs a prospectar cepas de bactérias diazotróficas 

nativas da cultura do milho, caracterizar sua capacidade direta de influenciar o 

crescimento das plantas e, via microbiolização, selecionar os melhores isolados para 

potenciais usos na agricultura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Parâmetros in vitro  

Prospecção de bactérias diazotróficas. Para a obtenção das cepas bacterianas, 

primeiramente, foi coletada a mucilagem de raízes adventícias de milho experimental 

ZMG-01 em cultivo orgânico nove semanas após o plantio no Centro de Pesquisa 

Mokiti Okada (CPMO), Ipeúna-SP. As bactérias diazotróficas presentes na amostra 

foram isolados em meio NFb e purificados a partir de plaqueamentos sucessivos 

(Döbereiner et al., 1995). 

Produção de AIA. Inicialmente, as cepas foram cultivadas em 50 mL de meio 

de cultura Kasvi® Tryptic Soy Broth acrescido de 1 g.L-1 de triptofano. Cada frasco 

recebeu 100 µL de suspensão bacteriana (1,0 x 107 células.mL-1) e, mantidas sob 

agitação a 150 rpm por 48 h à 28°C. Uma alíquota de 2 mL da cultura foi centrifugada a 

4000 rpm por 15 min. Posteriormente, em 1,5 mL do sobrenadante adicionou-se 1,5 mL 

de reagente de Salkowski (Patten e Glick, 2002). Após 20 minutos, ocorreu a leitura em 



 

espectrofotômetro a 530 nm para a quantificação do fitormônio (Asghar et al., 2002). 

Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com três repetições por cepa. 

Fixação Biológica de Nitrogênio. As cepas isoladas foram cultivadas em tubos 

de ensaio 20x 70 mm, com 10 mL de meio de cultura NFb (Döbereiner et al., 1995). 

Cada tubo foi inoculado com 100 µL de suspensão (1,0 x 108 células.mL-1). Como 

controle, foi utilizado o meio de cultura sem micro-organismos. As culturas foram 

incubadas à 28°C por 7 dias (Kuss et al., 2007). A quantificação de nitrogênio procedeu 

pelo método semi-micro Kjeldahl (Malavolta et al., 1997). Foi utilizado um 

delineamento inteiramente casualizado, com três repetições por cepa. 

Parâmetros in vivo 

Microbiolização de sementes. Este experimento foi conduzido conforme 

metodologia adaptada de Amorim e Melo (2002). Sementes de milho Biomatrix® 

BM3061 foram desinfestadas em solução 0,7 % de hipoclorito de sódio durante 5 min e 

lavadas em água deionizada estéril. Após 2 horas à 25°C, as sementes foram imersas em 

suspensões de 1,0 x 108 células.mL-1 por 15 min, compostas pela cepa isolada (AZM04) 

e associações, compondo os tratamentos. Após 2 horas, foi semeada uma semente por 

tubete (150 cm3) contendo substrato composto de solo e areia (1:1). A testemunha 

consistiu de sementes desinfestadas e imersas em água deionizada estéril. O controle 

positivo (AZ-Comercial) consistiu do uso de produto comercializado à base de 

Azospirillum (1,0 x 108 células.mL-1).  Vinte dias após o plantio, o diâmetro do caule foi 

mensurado com paquímetro digital e as plantas foram secas a 105°C por 24h para 

avaliar a massa seca da raiz e da parte aérea. Foi utilizado um delineamento 

inteiramente casualizado, com 13 repetições por tratamento. 

Todos os dados obtidos foram submetidos à análise da variância ANOVA, sendo 

as médias comparadas entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade através 

do software estatístico SISVAR (Ferreira, 2000). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram isoladas sete cepas de bactérias diazotróficas. Dos parâmetros avaliados 

in vitro, a produção de Ácido Indol-acético apresentou resultados entre 48 e 86 µg.mL-1 

sendo o isolado AZM05 o maior produtor (Tabela 1). As concentrações são maiores que 



 

as apresentadas por Kuss et al. (2007). A fixação biológica de Nitrogênio ocorreu em 

todas as cepas e as que mostraram melhor desempenho foram AZM04 e AZM03 com 

41,06 e 37,80 µg.mL-1, respectivamente. Valores semelhantes foram expostos por Kuss 

et al. (2007). Os resultados demonstram a capacidade dos isolados em promover o 

crescimento vegetal, pois essas características influenciam diretamente na nutrição e 

fisiologia da planta (Glick, 2012). 

Tabela 1 – Caracterização das cepas pela produção de AIA e fixação biológica de Nitrogênio 

(N). 

Linhagem AIA (µg.mL-1) N (µg.mL-1) 

AZM05 86,08 a1 13,06 b1,2 

AZM04 74,28 b 41,06 a 

AZM01 74,24 b 29,86 a 

AZM02 59,45 c 25,66 a 

AZM06 58,12 c 17,26 b 

AZM03 53,81 c 37,80 a 

AZM07 48,03 c 17,73 b 

Controle 0,17 d 9,80 b 

CV (%) 9,63 18,85 
1Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade.  2Dados transformados (X^0,5). 

 

A fim de avaliar a promoção do crescimento vegetal in vivo, foi realizada a 

microbiolização das sementes de milho combinando a cepa AZM04 com as outras seis 

cepas isoladas, no intuito de encontrar associação benéfica que pudesse favorecer o 

crescimento da cultura do milho. Selecionou-se a linhagem AZM04 por apresentar os 

melhores resultados in vitro na biofixação de nitrogênio e relativamente boa produção 

de AIA. Com os resultados obtidos (Tabela 2), verificou-se que as combinações 

AZM04+AZM06, AZM04+AZM07 e AZ-Comercial proporcionaram aumento 

significativo nos três parâmetros avaliados in vivo, quando comparadas ao controle. Os 

resultados condizem com a literatura, onde a associação com bactérias diazotróficas 

beneficia o crescimento vegetal (Steenhoudt e Vanderleyden, 2000).  

As demais combinações proporcionaram maior crescimento vegetal que o 

controle, embora não significativo. O fato da baixa promoção de crescimento pode ser 

devido a três fatores: por diferentes modos de ação das bactérias envolvidas, por 

competição entres as cepas, ou pela combinação entre cepas não ter sido adequada. Se 

existisse sinergismo entre as cepas, os resultados possivelmente teriam se mostrado 

mais favoráveis ao crescimento da planta, conforme cita Giassi et al. (2016). 

 



 

Tabela 2 – Massa seca da parte aérea, massa seca da raiz e diâmetro do caule de sementes de 

milho BM3061 microbiolizadas com combinações de cepas de bactérias diazotróficas. 

Tratamentos 
Massa Seca Parte 

Aérea (g) 
Massa Seca 

Raiz (g) 
Diâmetro do 

Caule (cm) 

AZM04 + AZM06 0,2391 a1 0,3121 a 4,84 a 

AZ-Comercial 0,2196 a 0,2658 a 4,58 a 

AZM04 + AZM05 0,2063 a 0,2677 a 4,43 b 

AZM04 + AZM07 0,1984 a 0,2855 a 4,66 a 

AZM04 + AZM02 0,1858 b 0,2894 a 4,42 b 

AZM04 + AZM01 0,1775 b 0,2971 a 4,26 b 

AZM04 + AZM03 0,1769 b 0,2806 a 4,23 b 

AZM04 0,1699 b 0,2573 a 4,29 b 

Controle 0,1633 b 0,2776 a 4,25 b 

CV (%) 26,49 16,40 10,00 
1Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

CONCLUSÕES 

A cepa AZM05 foi a maior produtora de AIA (86,0 µg.mL-1) e AZM04 a maior 

fixadora de nitrogênio (41,0 µg.mL-1). As melhores combinações de cepas na promoção 

do crescimento de plantas de milho foram AZM04+AZM06, AZM04+AZM07 e AZ-

Comercial. Trabalhos a campo são necessários para comprovar a eficiência dos 

mesmos. 
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QUALIDADE FÍSICA DE OVOS ORIUNDOS DE POEDEIRAS CRIADAS EM
SISTEMA FREE RANGE COM E SEM GALOS

Dayana Cristina de Oliveira Pereira1, Gustavo do Valle Pereira2, Luiz Carlos Demattê Filho3, Camila Sayuri
Tsuda4, Késia Oliveira da Silva Miranda5

RESUMO - A presença de galos no sistema de produção de ovos cumpre um papel de enriquecimento ambiental
por ampliar o repertório de comportamentos inerentes à espécie, tais como os comportamentos reprodutivos.
Contudo tais comportamentos propiciam a produção de ovos férteis, o que pode alterar os atributos de qualidade
do produto. Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi determinar a qualidade física de ovos de poedeiras criadas
em sistemas free-range com e sem galos, armazenados em temperatura ambiente e refrigerados durante 28
dias. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente aleatorizado, em arranjo fatorial 2x3, sendo
2 sistemas de criação (sem galo e com galo) e três condições de armazenamento (temperatura ambiente, refrigerado
imediatamente após a postura e refrigerado 10 dias após a postura). Estabeleceu-se assim 6 tratamentos, com
14 repetições cada. Os ovos foram avaliados no dia da postura e aos 14 e 28 após a mesma. Os parâmetros
de qualidade aferidos foram unidade haugh (UH), porcentagem de albúmen, porcentagem de gema, índice de
gema, perda de massa, densidade e porcentagem de casca. Aos 14 dias após a postura houve interação entre
os fatores galo e método de armazenamento para UH, porcentagem de gema, porcentagem de albúmen e perda
de massa.  Ao final do período experimental, 28 dias da postura, não foi possível avaliar a qualidade interna
dos ovos oriundos de poedeiras criadas com galos acondicionados em temperatura ambiente, devido à degradação
da gema e do albúmen, ocorrido nos ovos fertilizados. A qualidade interna dos ovos decresce com o tempo
de estocagem em temperatura ambiente de forma mais acentuada em ovos fertilizados. Contudo, a refrigeração
prolonga o shelf life desses ovos minimizando os efeitos deletérios do tempo e reduzindo as diferenças qualitativas
em relação aos ovos não fertilizados.

Palavras chave: bem-estar animal, ovos fertilizados, temperatura, unidade haugh.

PHYSICAL QUALITY OF EGGS FROM LAYERS BRED IN FREE RANGE
SYSTEMS WITH AND WITHOUT ROOSTERS

ABSTRACT - Rooster presence in egg production plays a role enriching the environment with the amplification
of behaviors inherent to the species, such as reproductive behavior. However, this same behavior leads to
the production of fertile eggs, which alter the qualities of the product. The goal of this study was to determine
the physical quality of eggs from layers bred in free range systems with and without roosters, stored at room
temperature and refrigerated for 28 days. The experimental design was completely random, in an arrangement
of 2x3, two breeding systems (with and without roosters) and three storage conditions (room temperature,
refrigerated immediately after being laid, and refrigeration 10 days after being laid). Therefore, 6 treatments
were established with 14 repetitions for each. The eggs were evaluated the day they were laid and 14 and
28 days later. In this study was measured Haugh Unit (HU), percentage of albumen, yolk percentage, yolk
index, weight loss, density and percentage eggshell. There was interaction between rooster presence and storage
method factors for HU, yolk percentage, albumen percentage, and weight loss 14 days after the eggs were
laid. At the end of the experimental period, 28 days later, internal quality of the room temperature stored

1  Mestre em Ciências pela ESALQ-USP e Zootecnista do Centro de Pesquisa Mokiti Okada - CPMO, dayana.pereira@cpmo.org.br
² Zootecnista do CPMO.
³ Dr. em Ecologia Aplicada - CENA/ESALQ-USP e Coordenador Geral do CPMO.
4 Discente do curso de Zootecnia da UNESP-Ilha Solteira.
5 Prof. Dra. do Departamento de Engenharia de Sistemas Agrícolas - ESALQ-USP.
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eggs from the chickens bred with roosters could not be evaluated due to yolk and albumen degradation in
fertilized eggs. The rate of deterioration in internal quality faster in fertilized eggs. However, refrigeration
increases shelf life of these eggs minimizing deleterious effects of time and reducing qualitative differences
in relation to non-fertilized eggs.

Keywords: animal welfare, fertilized eggs, temperature, haugh unit.

INTRODUÇÃO

Os atuais métodos de produção agropecuários
entram em choque com importantes valores sociais
tais como a preservação da paisagem, da biodiversidade
e do bem-estar animal (Darnhofer et al., 2010).

No que se refere a produção de ovos as críticas
concentram-se no intensivo método de confinamento
das aves, as chamadas baterias de gaiolas. O reduzido
espaço e a ausência de enriquecimento ambiental
impossibilitam ou limitam o repertório de atividades
importantes para as aves, tais como: caminhar, ciscar,
tomar banho de areia e a expressão dos comportamentos
reprodutivos. Neste contexto, a utilização do sistema
free range e a introdução de galos nos sistemas
produtivos tem recebido maior atenção, por ampliar
a expressão dos comportamentos inerentes à espécie,
principalmente os comportamentos reprodutivos,
premissa esta, considerada importante para que as aves
estejam em situação de bem-estar (Pereira, 2016).

Contudo a presença de galos acarreta na produção
de ovos férteis, o que pode alterar os atributos de
qualidade do produto e consequentemente o seu tempo
de prateleira. De acordo com Alleoni & Antunes (2001),
as principais variáveis para estimar a qualidade dos
ovos, com bases quantitativas, são a unidade “Haugh”
e a porcentagem de clara. Outras variáveis como a perda
de massa, índice de gema, porcentagem de gema,
densidade e porcentagem de casca, também foram
descritas como importantes indicadores de qualidade
dos ovos (Carvalho et al., 2003; Figueiredo et al., 2013).

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar
a qualidade física de ovos obtidos de poedeiras criadas
em sistemas free-range com e sem galos, submetidos
a diferentes condições de armazenamento.

MATERIAL  E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida na fazenda Serra Dourada,
localizada em Ipeúna – SP, onde está sediado o Centro
de Pesquisa Mokiti Okada e a empresa Korin
Agropecuária. Foram coletados 256 ovos, de poedeiras

da linhagem Isa Brown® com 79 semanas de idade, criadas
em sistema free range.  Tal sistema caracterizou-se
pela criação de aves livres de gaiolas e com acesso
a área de piquete, sendo respeitadas todas as normas
de bem-estar estabelecidas pela Humane Farm Animal
Care (HFAC, 2014).

Foram utilizados dois galpões comerciais contíguos,
dispostos no sentido sudeste – noroeste (124° SE e
310° NO), com coordenadas geográficas de 22º40’23’’
latitude sul, 47º68’09’’ de longitude oeste e 640 metros
de altitude.

As dimensões dos galpões eram: galpão 1: 9,85m
x 69,00m e galpão 2: 9,85m x 70,00m (L x C); ambos
com pé direito de 3,00 metros. Suas laterais eram
delimitadas por muretas de alvenaria de 0,60m, a partir
desta altura a delimitação era por tela. Os mesmos
possuíam cortinas laterais acionadas manualmente e
piso de concreto.

No galpão 1 foram alojadas 4.500 poedeiras, a
densidade de alojamento foi de 6,6 aves/m². No galpão
2 alojaram-se 4.500 poedeiras e 250 galos, a densidade
utilizada foi de 6,8 aves/m². Estabeleceu-se assim uma
proporção de dezoito poedeiras para cada galo.

Para a climatização dos galpões foram utilizados
ventiladores e sistema de nebulização automático.
Adotou o programa de iluminação intermitente, de 15
horas de luz contínua seguida de 9 horas de escuridão.
A luz utilizada foi a fluorescente e a intensidade luminosa
foi de  40 lux.

A dieta das aves foi formulada de acordo com o
guia de manejo da linhagem (Hendrix genetic, 2012 –
2013). Não houve restrição alimentar. As dietas
experimentais foram formuladas somente com ingredientes
de origem vegetal, sendo estas livres de antibióticos,
agentes quimioterápicos, e produtos de origem animal.
Comedouros e bebedouros automáticos foram utilizados
na proporção determinada pela HFAC (2014).

A coleta dos ovos foi feita de forma aleatória. Para
isso foi realizado o sorteio dos ninhos ao longo dos
galpões experimentais.
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Inicialmente, 60 ovos do galpão 2 foram incubados
durante cinco dias para a determinação da taxa de
fertilidade.

Para o monitoramento das variáveis climáticas,
temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar,
foram utilizados dois termôhigrometros da marca Hobo
(modelo U12-013 com precisão de ± 2,5), com registro
automático dos dados. Estes foram dispostos no interior
do refrigerador e no ambiente externo onde foram
armazenados os ovos.

Determinou-se a qualidade dos ovos no dia da
postura e aos 14 e 28 após a mesma. As variáveis analisadas
foram: unidade haugh (UH), índice de gema, porcentagem
de gema, porcentagem de albúmen, perda de massa,
densidade e porcentagem de casca.

A UH foi calculada por meio da fórmula:

UH = 100 x log (H + 7,57 – 1,7 x W 0,37)

Em que:

H = altura da clara espessa (mm)

W = massa do ovo (g)

Para o cálculo do índice de gema, dividiu-se a altura
da gema pela sua largura. A massa da gema foi determinada
após sua separação do albúmen, estimando sua
porcentagem em função da massa total do ovo. A massa
do albúmen foi determinada pela diferença entre a massa
do ovo inteiro e a massa da gema e da casca seca.
Sua porcentagem também foi estimada em função da
massa total do ovo.

Para a avaliação da densidade utilizou-se a
metodologia de flutuação, baseada no conceito da
gravidade específica. Os ovos foram imersos em
recipientes contendo soluções salinas de NaCl em ordem
crescente de densidade (1,000 a 1,100) com intervalos
de 0,005. A menor densidade em que o ovo flutuou
foi considerada a densidade do mesmo (Hamilton, 1982).

A perda de massa foi expressa em porcentagem,
pela equação:

PM = [(MI – MF) / (MI)] x 100

Em que:

PM = perda de massa (g)

MI = massa inicial (g)

MF = massa final (g)

 A porcentagem de casca foi determinada após
as mesmas serem lavadas e secas em estufa à temperatura
de 60ÚC durante 24 horas.

Os tratamentos foram dispostos em um arranjo
fatorial 2 x 3, sendo 2 sistemas de criação (sem galo
e com galo) e três condições de armazenamento
(temperatura ambiente, refrigerado imediatamente após
a postura e refrigerado 10 dias após a postura). Estabeleceu-
se assim 6 tratamentos, com 14 repetições cada. Utilizou-
se o delineamento inteiramente aleatorizado. A análise
estatística dos dados foi realizada por meio da análise
de variância, para um experimento fatorial, sendo o
efeito dos tratamentos desdobrados, quando
significativos. As diferenças entre as médias das variáveis
estudadas foram detectadas pelo teste de Scott-Knott
ao nível de 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação de fertilidade, dos ovos coletados
no galpão com galo, evidenciou que 80% de ovos eram
férteis.

No ambiente não refrigerado, a temperatura média
encontrada durante o período de armazenamento foi
de 27,8°C. A umidade média relativa do ar foi de 64%.
No refrigerador, a temperatura média foi de 6,0°C e
a umidade média foi de 28%.

Os valores médios dos índices de qualidade obtidos
na análise realizada no dia da postura podem ser
verificados na Tabela 1.

O índice de gema dos ovos provenientes do galpão
sem galo foi maior estatisticamente (Scott-Knott, P<0,05).
As demais variáveis analisadas não diferiram
estatisticamente em função da presença dos galos.

De acordo com USDA (2000) valores de UH
superiores a 72 representam ovos de qualidade excelente,
valores entre 60 a 72 UH caracteriza ovos de alta qualidade
e valores abaixo de 60 caracteriza ovos de baixa qualidade.
Nesta pesquisa identificou-se que somente os ovos
oriundos do tratamento sem galos e avaliados no dia
postura foram classificados como de excelente qualidade,
e que, os ovos oriundos do galpão com galos possuíam,
no mesmo período, alta qualidade (Tabela 1). Observou-
se assim, uma tendência dos ovos não fertilizados a
apresentarem melhor qualidade no dia da postura. Tal
percepção foi reforçada pelo maior (Scott-Knott, P<0,05)
índice de gema dos ovos deste tratamento.
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Na análise realizada aos 14 dias após a postura
a diferença de qualidade tornou-se mais evidente. Os
ovos provenientes do galpão sem galo apresentaram
melhor qualidade (Scott-Knott, P<0,05), caracterizado
pela maior UH, índice de gema, porcentagem de albúmen,
densidade, assim como pela menor perda de massa
(Tabela 2).

O método de armazenamento mostrou-se um
fator determinante para a qualidade dos ovos. Assim,
quando estes foram refrigerados imediatamente
após a postura apresentaram melhores índices
(Scott-Knott, P<0,05) para as seguintes variáveis:
UH, índice de gema, densidade e perda de massa,
diferindo-se dos demais métodos de armazenamento
(Tabela 2).

Ovos refrigerados 10 dias após a postura e ovos
armazenados em temperatura ambiente apresentaram
perda de massa e densidade semelhante estatisticamente
(Scott-Knott, P>0,05). Porem estes diferiram quanto
a UH, índice de gema e porcentagem de albúmen, tal
fato atribuiu aos ovos que foram mantidos
exclusivamente em temperatura ambiente pior qualidade
(Scott-Knott, P<0,05), conforme pode ser observada
na Tabela 2. Corroborando com os dados desta
pesquisa, Alleoni & Antunes (2001) ao avaliarem a
qualidade de ovos armazenados com sistema de
refrigeração e em temperatura ambiente, observaram
valores da UH inferiores nos ovos armazenados em
temperatura ambiente.

De acordo com Jucá et al. (2011) o índice de gema
considerado normal varia entre 0,30 a 0,50. Segundo
Siebel e Souza-Soares (2004), o aumento da temperatura
de conservação influencia negativamente essa variável,
fato este também observado nesta pesquisa onde os
ovos acondicionados em temperatura ambiente
apresentaram valores de 0,21 ao passo que ovos mantidos

sob refrigeração apresentaram índice de gema igual
a 0,43 (Tabela 2).

Além da temperatura, a presença dos galos também
ocasionou redução (Scott-Knott, P<0,05) no índice de
gema tanto no dia da postura (Tabela 1), como na avaliação
realizada 14 dias após a mesma (Tabela 2).

A porcentagem de gema e de casca não diferiram
estatisticamente (Scott-Knott, P>0,05) em função das
três condições de armazenamento avaliadas. Estas
variáveis também não diferiram em função da presença
dos galos (Tabela 2).

Neste período, houve interação entre os fatores
Galo (G) e Armazenamento (A), para UH, porcentagem
de gema, porcentagem de albúmen e perda de massa
(Tabela 2).

O desdobramento da interação dos dois fatores
para UH demonstrou que os ovos oriundos de aves
alojadas sem galos apresentam maior índice (Scott-
Knott, P<0,05), portanto melhor qualidade, quando
comparado aos ovos armazenados em temperatura
ambiente e quanto refrigerado 10 dias após postura.
Quando os ovos são refrigerados imediatamente após
a postura estes não diferem (Scott-Knott, P>0,05) em
função da presença dos galos (Tabela 3).

Os ovos refrigerados somente após 10 dias da
postura possuem qualidade intermediária (Scott-Knott,
P<0,05) entre os demais métodos de armazenagem
estudados (Tabela 3).

O desdobramento da interação para porcentagem
de gema (Tabela 4) e a porcentagem de albúmen (Tabela
5) evidenciou que somente há diferença estatística
entre os ovos dos dois galpões, se os mesmos forem
mantidos em temperatura ambiente.

Fator
 Variáveis¹

 UH IG %G %A Massa Dens % Casca

Galo (G) Sem galo 74,44a 0,46a 26,07a 66,07a 63,68a 1,086a 9,98a

Com galo 70,38a 0,43b 25,84a 63,94a 61,49a 1,083a 9,86a

CV2 (%) 10,30 5,66 10,96 9,40 10,30 10,30 18,65

Tabela 1 - Qualidade de ovos provenientes de poedeiras alojadas com ou sem galos, analisados no dia da postura

Letras minúsculas distintas diferem na coluna pelo Teste de Scott-Knott (P<0,05).
1Massa, massa média de ovos; UH, unidade haugh; IG, índice de gema; %G, porcentagem de gema; %A, porcentagem de albúmen; Den,
densidade. 2CV, coeficiente de variação.
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Fatores
 Variáveis¹

 UH IG %G %A PM Dens % casca

Galo (G) Sem galo 51,08a 0,33a 27,84a 62,57a 2,69b 1,056a 10,01a

Com galo 39,42b 0,29b 28,45a 61,11b 3,24a 1,048b 9,75a

Armazenamento (A) Refrigerado 68,63a 0,43a 28,08a 63,07a 1,87b 1,065a 9,72a

Refri.10 37,53b 0,28b 28,04a 62,18a 3,39a 1,047b 9,86a

Ambiente 29,60c 0,21c 28,32a 60,32b 3,63a 1,045b 10,06a

CV (%)2 9,90 4,48 5,09 2,41 20,56 1,02 5,32

P (G) <0,0001 <0,0001 0,2108 0,006 0,0003 0,0016 0,1118

P (A) <0,0001 <0,0001 0,8766 0,0003 <0,0001 <0,0001 0,2562

P (G x A) 0,0122 0,3015 0,0275 0,0044 0,0036 0,2202 0,2664

Tabela 2 - Efeito dos fatores galo e armazenamento, assim como da interação dos mesmos, sobre a qualidade de ovos após
14 dias da postura

Letras minúsculas distintas diferem na coluna pelo Teste de Scott-Knott (P<0,05).
1(UH) = unidade haugh; (IG) = índice de gema; (%G) = porcentagem de gema; (%A) = porcentagem de albúmen; (PM) = perda de massa;
(Den) = densidade; (% casca) = porcentagem de casca. Refri. 10 = ovos refrigerados 10 dias após a postura.
2(CV) = coeficiente de variação.

Galos
Armazenamento

Refrigerado Refrigerado 10 dias após a postura Ambiente

Sem galos 71,27 aA 45,92 aB 36,07 aC

Com galos 65,99 aA 39,15 bB 23,13 bC

Tabela 3 - Desdobramento da interação entre os fatores galo e condições de armazenamento para Unidade Haugh (UH),
após 14 dias da postura

Letras minúsculas distintas diferem na coluna pelo Teste de Scott-Knott (P<0,05). Letras maiúsculas distintas diferem na linha pelo Teste
de Scott-Knott (P<0,05).

Galos
Armazenamento

Refrigerado Refrigerado 10 dias após a postura Ambiente

Sem galos 28,69 aA 27,54 aA 27,29 bA

Com galos 27,47 aA 28,54 aA 29,34 aA

Tabela 4 - Desdobramento da interação entre os fatores galo e condições de armazenamento para porcentagem de gema
(% gema), após 14 dias da postura

Letras minúsculas distintas diferem na coluna pelo Teste de Scott-Knott (P<0,05). Letras maiúsculas distintas diferem na linha pelo Teste
de Scott-Knott (P<0,05).

Galos
Armazenamento

Refrigerado Refrigerado 10 dias após a postura Ambiente

Sem galos 62,84 aA 62,60 aA 62,27 aA

Com galos 63,18 aA 61,77 aA 58,36 bB

Tabela 5 - Desdobramento da interação entre os fatores galo e condições de armazenamento para porcentagem de albúmen
(% albúmen), após 14 dias da postura

Letras minúsculas distintas diferem na coluna pelo Teste de Scott-Knott (P<0,05). Letras maiúsculas distintas diferem na linha pelo Teste
de Scott-Knott (P<0,05).
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Segundo Garcia et al. (2010) alterações nas
proporções de gema e albúmen ocorrem principalmente
em função do período de armazenamento. Contudo
nesta pesquisa identificou-se que estas variáveis também
foram alteradas significativamente em função da presença
dos galos (Tabelas 4 e 5) quando os ovos foram
armazenados em temperatura ambiente.

A perda de massa dos ovos durante o armazenamento
ocorre por perda de umidade para o meio ambiente,
através das membranas e da casca (Salvador, 2011).
Os ovos fertilizados apresentaram maior perda de massa
(Scott-Knott P<0,05) se comparado aos ovos obtidos
do tratamento sem galos, apenas quando estes foram
mantidos em temperatura ambiente (Tabela 6).

Ao avaliarmos somente os métodos de
armazenamento identificamos que para o tratamento sem
galo, o armazenamento aos 10 dias após a postura em
ambiente refrigerado não alterou significativamente (Scott-
Knott, P>0,05) a perda de massa dos ovos se comparado
aos ovos que foram mantidos em temperatura ambiente.
Resultados distintos foram encontrados no tratamento
com galo, onde a perda de massa dos ovos foi alterada
(Scott-Knott, P<0,05) em função dos três métodos de
armazenamento (Tabela 6). Constata-se assim, que além
da temperatura a presença dos galos também é capaz
de alterar a perda de massa dos ovos. Além disso, foi
possível observar que a combinação de temperatura
ambiente e ovos fertilizados ocasionou maiores perdas.

Ao final do período experimental (28 dias da postura)
não foi possível avaliar a qualidade interna dos ovos
de poedeiras criadas com galos acondicionados em
temperatura ambiente, devido à degradação da gema
e do albúmen. Com isso, não foi realizado a comparação
das médias dos ovos em temperatura ambiente na análise
fatorial, sendo utilizados apenas os ovos mantidos
em ambiente refrigerado e refrigerado 10 dias após a
postura, caracterizando um fatorial 2x2 (Tabela 7).

Não houve interação entre os dois fatores, para
nenhuma das variáveis analisadas. Na Tabela 8 encontram-
se as médias obtidas na análise de 28 dias após a postura,
dos ovos armazenados em temperatura ambiente.

As variáveis avaliadas não foram influenciadas
pela presença ou ausência de galos, 28 dias após a
postura (Tabela 7), quando não foram considerados
os ovos armazenados em temperatura ambiente. Em
relação ao método de armazenagem, ovos refrigerados
logo após a postura apresentaram melhor qualidade
se comparado aos que foram refrigerados 10 dias após
a postura (Tabela 7).

Identificou-se que a exposição inicial à temperatura
ambiente ocasionou maior perda de massa e
consequentemente tais ovos obtiveram maior porcentagem
de casca. Concomitantemente estes apresentaram menor
UH, índice de gema e densidade (Tabela 7).

Tendo em vista que a porcentagem de casca varia
principalmente em função da perda de massa dos ovos
(Garcia et al., 2010), identificou-se que esta variável
foi influenciada apenas pelo método de armazenamento,
aos 28 dias (Tabela 7), sendo que ovos refrigerados
após 10 dias da postura apresentaram maior porcentagem
de casca. Contudo, é importante salientar que a
porcentagem de casca permaneceu ao longo do período
experimental entre 8,5 e 10,5%, valores descritos por
Ferreira, (2013) como normais.

No que se refere a densidade dos ovos, Santos
et al. (2009) concluíram que ovos refrigerados apresentam
maior densidade se comparados a ovos que foram
expostos à temperatura ambiente, corroborando assim
com os dados do presente trabalho. Identificou-se que
além da temperatura de armazenamento a presença de
galos alterou a densidade dos ovos (Tabelas 2 e 8)
ratificando assim a influência de fertilização na qualidade
dos mesmos, sobretudo quando expostos a temperaturas
mais elevadas. Segundo Fasenko et al. (1991), ovos

Galos
Armazenamento

Refrigerado Refrigerado 10 dias após a postura Ambiente

Sem galos 1,85 aB 3,21 aA 3,02 bA

Com galos 1,89 aC 3,57 aB 4,25 aA

Tabela 6 - Desdobramento da interação entre os fatores galo e condições de armazenamento para perda de massa (PM),
após 14 dias da postura

Letras minúsculas distintas diferem na coluna pelo Teste de Scott-Knott (PM<0,05). Letras maiúsculas distintas diferem na linha pelo
Teste de Scott-Knott (P<0,05).
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Qualidade física de ovos oriundos de poedeiras criadas em sistema free range com e sem galos

fertilizados acondicionados em temperatura acima do
zero fisiológico (20-21ºC) podem iniciar o desenvolvimento
embrionário, sendo este possivelmente o motivo que
explica a acelerada degradação dos ovos oriundos do
galpão com galo, mantidos em temperatura ambiente.

Vale ressaltar também que todas as variáveis
discutidas anteriormente são alteradas em função da
idade das aves (Ganeco et al., 2015) o que pode explicar
a obtenção de índices de qualidade muitas vezes inferior
ao desejado, visto que os ovos em estudo foram obtidos
de poedeiras com 79 semanas de idade.

CONCLUSÃO

A presença dos galos altera a qualidade e o tempo
de prateira dos ovos sobretudo quando estes são
armazenados em temperatura ambiente.

A qualidade interna dos ovos decresceu com o
tempo de estocagem de forma mais acentuada em ovos
fertilizados mantidos em temperatura ambiente.

Fatores
 Variáveis¹

 UH IG %G %A PM Dens % casca

Galo (G) Sem galo 56,94a 0,38a 29,78a 59,78a 4,97a 1,038a 10,22a
Com galo 54,88a 0,37a 28,97a 60,37a 4,89a 1,033a 10,19a

Armazenamento (A) Refrigerado 66,51a 0,44a 29,70a 60,60a 4,45b 1,040a 9,98b
Refri.10 45,31b 0,32b 29,05a 59,55a 5,40a 1,031b 10,44a

CV (%)2 10,83 5,31 5,12 3,41 13,60 1,22 4,86
P (G) 0,3763 0,5386 0,1640 0,4550 0,7870 0,1452 0,8456
P (A) <0,0001 <0,0001 0,2610 0,1830 0,0040 0,0131 0,0144

P (G x A) 0,9502 0,2346 0,1460 0,0710 0,4040 0,7850 0,8620

Tabela 7 - Efeito dos fatores galo e armazenamento, assim como da interação dos mesmos, sobre a qualidade de ovos após
28 dias da postura

Letras minúsculas distintas diferem na coluna pelo Teste de Scott-Knott (P<0,05).
1(UH) = unidade haugh; (IG) = índice de gema; (%G) = porcentagem de gema; (%A) = porcentagem de albúmen; (PM) = perda de massa;
(Den) = densidade. Refri. 10 = ovos refrigerados 10 dias após a postura.
2(CV) = coeficiente de variação.

A refrigeração prolongou o tempo de prateleira
dos ovos fertilizados, mesmo quando estes foram
refrigerados somente 10 dias após a postura,
minimizando os efeitos deletérios do tempo reduzindo
as diferenças qualitativas em relação aos ovos não
fertilizados.
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Introdução 

A gestão dos resíduos (2) assim como a 

substituição dos ionóforos e dos antibióticos 

por aditivos que não transmitam resistência, 

tais como os probióticos, são preocupações 

atuais do setor avícola. Neste contexto o 

objetivo desta pesquisa foi avaliar o 

desempenho de frangos de corte criados em 

sistema antibiotic free alojados em cama nova 

e reutilizada (com ou sem a inclusão de 

probiótico na dieta). 
 

Material e Métodos 

Utilizou-se 540 pintainhos machos da 

linhagem Cobb, vacinados contra as doenças 

de Marek, New Castle e Coccidiose. As aves 

foram alojadas em 18 boxes experimentais 

com densidade de 12 aves/m². As rações 

isonutritivas, foram formuladas sem a inclusão 

de antibióticos, anticoccidianos e produtos de 

origem animal. O material utilizado como 

cama foi pó de pinos. Os tratamentos 

avaliados foram: T1 cama nova, T2 cama 

reutilizada, T3 cama reutilizada, porem as 

aves receberam na dieta a inclusão de um 

probiótico comercial. A cama reutilizada foi 

previamente enleirada e submetida ao 

processo de fermentação por 14 dias. A 

avaliação de desempenho foi realizada ao 

final do período experimental. As aves foram 

distribuídas em um delineamento inteiramente 

aleatorizado com três tratamentos e seis 

repetições, com 30 aves cada. 
 

Resultados e Discussão 

Houve diferença estatística na avaliação de 

desempenho das aves. O tratamento que 

utilizou a cama reutilizada sem a inclusão do 

probiótico apresentou maior (P≤0,05) índice 

de mortalidade se comparado aos demais 

tratamentos (Tabela 1). Resultados distintos 

foram descritos por Diniz et al. (1), que ao 

estudarem o desafio sanitário do reuso da 

cama concluíram que este não era suficiente 

para alterar o desempenho zootécnico das 

aves. Tal resultado sugere que existem 

particularidades que são inerentes aos 

sistemas alternativos de produção, onde 

antibióticos não são utilizados. Para estes 

sistemas o uso dos probióticos assume 

importância ainda maior quando se faz 

necessário o reuso da cama, visto que a sua 

inclusão proporcionou índices de 

desempenho igual ao obtido no tratamento 

que utilizou cama nova (Tabela 1).  
 

Tabela 1 – Desempenho de frangos de corte 

alojados em cama nova (T1), cama reutilizada 

(T2), e em cama reutilizada com inclusão de 

probiótico na ração (T3) no período de 1 a 42 

dias. 

Médias seguidas por letras distintas se diferenciam pelo 

teste de Tukey a 5%. ns = não significativo pelo teste de 

Tukey a 5%. CV = coeficiente de variação  

Legenda: Ganho de peso diário (GPD), peso médio das 

aves (Peso), consumo, conversão alimentar (CA), 

mortalidade (Mort) e índice de eficiência produtiva (IEP) 

 

TR GPDns Pesons Consns CAns  Mort  IEPns 

T1 63,6  2651,8  4798,6 1,8  1,7b  344,5   

T2 63,2  2637,5  4742,4 1,8  5,0a  332,6   

T3 64,1 2672,6 4766,4 1,8 0,0b 354,1 

CV
(%) 

3,0 2,9 2,8 3,4 82,7 4,5 



Conclusões 

O reuso da cama de frango elevou o índice de 

mortalidade dos frangos submetidos ao 

manejo antibiotic free. A utilização do 

probiótico, no entanto, reverteu esta 

tendência. Mais pesquisas devem ser 

realizadas afim de identificar as 

particularidades dos sistemas alternativos de 

produção. 
 

Bibliografia 
1. Diniz TT, Borba H, Mello JLM, Silva HO, Granja-

Salcedo YT. CES Medicina Veterinária y 

Zootecnia, 2014, 9(2):218-226. 

2. Glasenapp, AAB, Carletti RL, Silveira SE, 

Hübner M. Revista Maiêutica, 2016 4(1): 21-

28. 



 

 
                       15/fevereiro/2017 Campinas, SP 

 

IMPACTO DE DIFERENTES NÍVEIS NUTRICIONAIS SOBRE O DESEMPENHO DE FRANGOS 

DE CORTE, APÓS 41 DIAS DE ALOJAMENTO. 

GV Pereira¹, DCO Pereira¹, JK Xavier², LC Demattê Filho¹,2  
¹Centro de pesquisa Mokiti Okada, Ipeúna/SP, Brasil. 

²Korin Agropecuária Ltda, Ipeúna/SP, Brasil. 

 

Introdução 

O frango de corte comercial é hoje um dos 

animais com maior eficiência nutricional e 

rápido desenvolvimento. Especificamente 

para estes animais, alterações na composição 

da dieta é um fator potencialmente capaz de 

alterar desempenho e custo de produção. 

Diante disso, esta pesquisa teve como 

objetivo averiguar se variações na ordem de 

1% nos teores proteico e energéticos são 

capazes de alterar o desempenho de frangos 

criados em manejo antibiotic free.    
 

Material e Métodos 

Utilizou-se 720 pintainhos machos da 

linhagem Ross. O peso médio inicial das aves 

foi de 44,00g. As aves foram distribuídas em 

24 boxes experimentais com densidade de 12 

aves/m². Foram estabelecidos quatro 

tratamentos com seis repetições de 30 aves 

cada. Os tratamentos variaram em função do 

nível proteico e energético das rações. Foram 

eles: nível nutricional normal (3) (T1); 

Redução de energia (T2); Redução de energia 

e proteína bruta (T3); Aumento de proteína 

bruta (T4). As alterações nos níveis 

nutricionais, para mais ou para menos, foram 

da ordem de 1% do valor normal (3). A 

avaliação de desempenho foi realizada após 

41 dias de alojamento, quando foi 

determinado o ganho de peso diário, peso das 

aves, consumo de ração, a conversão 

alimentar, a mortalidade total e o índice de 

eficiência produtiva. Utilizou-se o 

delineamento em blocos casualizados. Para 

análise estatística adotou-se o teste de Tukey 

a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

Não houve diferença estatística na avaliação 

de desempenho (Tabela 1). Tal fato demostra 

que, não ultrapassado o limite de 1%, deve-se 

optar pela formulação que apresentar o menor 

custo. Segundo Leandro et al. (1) os níveis 

proteicos e energéticos influenciam não só o 

desempenho mas também o custo da dieta. 

Diferente do observado nesta pesquisa, 

alguns trabalhos nos quais os níveis de 

variação ultrapassaram a ordem de 1%, 

demonstram influência do aumento da energia 

da ração sobre o desempenho de frangos de 

corte, sendo reportado inclusive melhora na 

conversão alimentar (2). 
 

Tabela 1 – Desempenho de frangos de corte 

alimentados com quatro diferentes níveis 

nutricionais (TR), no período de 1 a 41 dias. 

TR GPDns Pesons Consumons 

T1 71,87 2989,90 5009,79 

T2 72,92 3033,78 5149,94 

T3 69,77 2904,36 5029,00 

T4 71,25 2964,69 5039,71 

CV (%) 4,55 4,49 4,58 

TR C.A.ns Mort.ns IEPns 

T1 1,69 2,22 421,10 

T2 1,69 2,33 424,97 

T3 1,73 3,33 395,28 

T4 1,70 5,00 404,85 

CV (%) 2,63 73,79 7,50 
ns = não significativo pelo teste de Tukey a 5%.  

CV = coeficiente de variação 

Legenda: Ganho de peso diário (GPD), peso 

médio das aves (Peso), consumo, conversão 



alimentar (CA), mortalidade (Mort) e índice de 

eficiência produtiva (IEP) 

 

Conclusão 

Em sistema de produção livre de antibióticos 

a variação de 1% não alterou o desempenho 

dos frangos de corte. Identificou-se assim um 

precedente importante nas estratégias 

nutricionais para este modelo de produção 

avícola. 
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O Brasil apresenta ampla diversidade de variedades de feijão e preferência dos consumidores 
quanto aos tipos de grãos. A avaliação de cultivares de feijoeiro comum em sistema orgânico 
auxilia produtores na escolha de novas cultivares adaptadas a esse sistema de produção, 
potencializando sua produção e permitindo retorno econômico mesmo em pequena área. O 
objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da interação genótipos (G) x ambientes (A) no 
desempenho agronômico de variedades de feijoeiro comum oriundos da EMBRAPA Arroz e 
Feijão/GO, sob sistema da agricultura natural, em 3 épocas distintas. Os experimentos se 
desenvolveram em uma área de 400 m2 no Centro de Pesquisa Mokiti Okada (Ipeúna/SP) nas 
épocas de seca 2015, inverno 2016 e águas 2016. As variedades testadas foram dos grupos 
comerciais: Carioca (BRS Ametista, BRS Estilo, BRS Notável, BRS Pontal e Pérola), Preto 
(BRS Campeiro, BRS Esteio e BRS Esplendor), rajado (BRSMG Realce), Cranberry (BRS 
Executivo), Manteigão (Jalo Precoce), Mulatinho (BRS Marfim), Dark Red Kidney (BRS 
Embaixador) e Roxinho (BRS Pitanga). Avaliaram-se o número de vagens por planta, grãos 

por vagem, a massa de 100 grãos e a produtividade (kg.ha-1). O delineamento experimental 
adotado foi de blocos casualizados com 4 repetições com parcelas de 6 m2. Para o teste de 
média utilizou-se Scott & Knott à 5 % de significância. As análises de variância individuais e 
conjunta foram efetuadas no programa Genes. As análises individuais revelaram efeitos 
significativos de tratamentos para os caracteres avaliados, exceto, produtividade na época de 
inverno. Já nas análises conjuntas revelaram efeitos significativos da interação G x A, em nível 
de 5 % de probabilidade, para todos os caracteres, demonstrando que as cultivares 
comportaram-se diferentemente de acordo com os ambientes. O material BRS Marfim 
apresentou 9,0 vagens por planta, se destacando dos demais genótipos. Na contagem de 
grãos por vagem os genótipos BRS Pontal, BRS Campeiro e BRS Esplendor se sobressaíram, 
apresentando média de 4,94, 4,59 e 4,82, respectivamente. Todos os cultivares avaliados 
apresentaram massa de 100 grãos dentro dos padrões normais de comercialização. Em 
termos de produtividade, o BRS Embaixador se destacou na época da seca (1.526,87 kg/ha). 
Nas outras épocas não houve diferença significativa entre as cultivares. Conclui-se que os 
cultivares avaliados têm potencial para serem cultivados no sistema da agricultura natural nos 
três ambientes. 
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Para atender à crescente demanda por produtos alternativos, mais saudáveis, as áreas com cultivo orgânico, 

também, vêm aumentando e quando a escala de produção aumenta, os agricultores optam por práticas que 

facilitem o manejo, como o uso de substratos comerciais, que proporcionam maior praticidade e uniformidade 

das mudas. No entanto, há uma carência de dados comparativos entre substratos comerciais utilizados para a 

produção de mudas orgânicas. Assim, a avaliação dos produtos mais comumente utilizados por produtores 

orgânicos torna-se de grande relevância, por disponibilizar informações sobre os seus desempenhos. Desse 

modo, no presente trabalho, o objetivo foi avaliar o desempenho de dois substratos comerciais indicados para 

plantio orgânico (PlantBokashi e Biomix “Mudas & plantio Orgânico”) e dois comerciais convencionais 

(Carolina Soil Padrão e Carolina Soil II), sendo os três últimos substratos suplementados com FertBokashi 

Premium, em três doses diferentes (0; 1 e 2 L/1.000 m²/semana). O ensaio foi conduzido em ambiente protegido, 

utilizando-se sementes de alface da cultivar Itapuã, em bandejas de poliestireno expandido de 200 células. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 10 tratamentos e quatro repetições, sendo duas 

repetições por bandeja, totalizando 20 bandejas. Foram avaliadas a emergência e velocidade de emergência de 

plântulas, a qualidade das mudas no ponto de transplante, a produtividade de alface no ponto de colheita para 

consumo e a taxa de retorno (análise econômica). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A emergência das plântulas não foi alterada 

pelos substratos, mas o Carolina Soil II proporcionou melhor qualidades das mudas, seguido do PlantBokashi. 

No entanto, as mudas obtidas no PlantBokashi se desenvolveram melhor na estufa e apresentaram maior 

produtividade (Kg/ha) de pés de alface, com maior taxa de retorno, seguido do Carolina Soil II. A menor muda 

e produtividade em estufa foram alcançadas pelo substrato Biomix e, tanto este como o substrato Carolina Soil 

Padrão apresentaram as menores taxas de retorno. Assim, considerando-se todo o processo produtivo, o melhor 

substrato para a produção de mudas de alface no sistema orgânico/natural é o PlantBokashi, pois é permitido no 

sistema orgânico de produção e as mudas obtidas apresentam melhor desenvolvimento na estufa, gerando maior 

produtividade e maior taxa de retorno por investimento. O FertBokashi Premium aplicado na fase de produção 

de mudas de alface na dose de 2 L/1.000 m²/semana amplia a prevalência dos substratos. 

Palavras-chave: Lactuca sativa L.; agricultura natural; análise econômica; produtividade 
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RESUMO 
 

Do convencional ao orgânico: respostas de um manejo de transição em um 
pomar cítrico 

 

Os modelos orgânicos de produção despontam como uma alternativa à 
agricultura convencional, entretanto, a falta de conhecimento para o processo ainda é 
uma grande lacuna. O objetivo deste trabalho foi testar o efeito da adoção gradual de 
insumos e práticas agronômicas mais ecológicas, até a total substituição por 
procedimentos permitidos pelas normas da produção orgânica (TRANS) na cultura 
dos citros. A comparação foi feita em área equivalente e contígua onde o manejo 
convencional da propriedade foi mantido (CONV). O ensaio foi conduzido por 5 anos 
dentro de uma quadra de produção comercial de citros. Para o presente estudo foram 
avaliadas as três últimas safras, sendo 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. As 
variáveis de solo foram analisadas em duas profundidades (00-20 e 20-50 cm) e foram 
avaliados dados de: microbiologia do solo (qPCR e T-RFLP de bactérias e fungos, C-
BMS, qCO2, qMIC, micorrìza e glomalina); física de solo (dados de Curva de Retenção 
e agregados estáveis) e; fertilidade do solo. Das variáveis de planta foram avaliadas: 
teor de nutrientes foliares, produtividade e índice “ratio” do suco. As comparações e 
as interações das variáveis no conjunto de respostas do ensaio foram analisadas pelo 
teste t de Student, Análise de Componentes Principais e Análises de Coordenadas 
Principais. O conjunto das variáveis de solo e planta mostraram melhores respostas 
no tratamento TRANS nas safras 13/14 e 14/15, convergindo com os melhores 
resultados de produtividade. Na safra 15/16 a resposta na nutrição das plantas, 
particularmente em N, Mn e Zn, não foram capazes de manter a produtividade nos 
mesmos patamares do CONV. A comunidade de bactérias e fungos do solo 
estruturaram-se de forma distinta na safra 13/14, em resposta ao manejo do 
tratamento TRANS e ao menor volume de chuva, e foram muito próximas nas safras 
14/15 e 15/16, períodos mais chuvosos. Os dados trazem vários indicativos para 
subsidiar práticas agronômicas voltadas à transição para a citricultura orgânica e 
sustentável. 
 
Palavras-chave: Citricultura; Agricultura orgânica; Microbiologia do solo; Nutrição 

vegetal 
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INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA POR Bacillus amyloliquefaciens E Lactobacillus 

paracasei À Phytophthora nicotianae EM PORTA-ENXERTOS DE CITROS  

 

 

Autor: WESLEY LUIZ FIALHO COSTA 

Orientadora: Profa. Dra. KATIA CRISTINA KUPPER 

 

 

RESUMO 

 

A citricultura se configura como uma das mais importantes culturas da balança 

agrícola brasileira. Estima-se que mais da metade do suco de laranja 

consumido no mundo origina-se dos pomares brasileiros. Nos últimos anos a 

citricultura vem sofrendo com diversos fatores de risco dentre esses, a alta 

incidência de pragas e de doenças. A introdução do “Huanglongbing” no Brasil 

fez o custo de pulverização aumentar exponencialmente nos últimos anos e, 

além disso, milhares de arvores cítricas foram erradicadas. Portanto, a 

reposição dessas plantas, tornou a muda o principal insumo da citricultura. Em 

viveiros de produção de mudas, patógenos do gênero Phytophthora 

causadores da “gomose dos citros” são de extrema importância. Tais 

patógenos são de difícil controle, principalmente, pelo fato de existirem poucos 

ingredientes ativos eficazes. O controle biológico, embora ainda incipiente, vem 

mostrando bons resultados para o controle dessas doenças através de 

bactérias antagonistas. Logo o objetivo desse trabalho foi avaliar a capacidade 

de dois isolados bacterianos, Lactobacillus paracasei e Bacillus 

amyloliquefaciens em induzir a produção de compostos fenólicos e, em ativar 

as enzimas de defesa, em dois porta-enxertos (PE) cítricos contra 

Phytophthora nicotianae. Sementes de Citrus sunki e Poncirus trifoliata 

suscetível e resistente, respectivamente, a P. nicotianae foram microbiolizadas 

com as bactérias, realizando ao todo três ensaios. A inoculação com o 

fitopatógeno ocorreu no substrato (75 dias após a semeadura) e na região do 

colo (aos 90 dias após a semeadura) nos ensaios 2 e 3, respectivamente. A 
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parte aérea das plantas foi retirada para quantificação das enzimas 

polifenoloxidase (PPO), peroxidasse (POD), fenilalanina amônia-liase (PAL) e 

dos compostos fenólicos. Nas plantas não inoculadas com P. nicotianae 

(Ensaio 1), com exceção da POD, a maior atividade das enzimas foi em C. 

sunki e as plantas tratadas com B. amyloliquefaciens apresentaram alta 

atividade da PAL, PPO. As plantas submetidas ao tratamento com L. paracasei 

apresentaram maior concentração de compostos fenólicos. Após a inoculação 

com P. nicotianae no substrato em C. sunki houve aumento da atividade 

enzimática em todas as plantas. Nos tratamentos com as bactérias as maiores 

atividades foram da PPO, PAL e houve acúmulo de fenóis. Em P. trifoliata 

houve alta atividade da POD em plantas tratadas com B. amyloliquefaciens. 

Observou-se, alta atividade da PAL logo após inoculação de P. nicotianae em 

todos tratamentos. Quando as plantas foram inoculadas na região do colo 

(Ensaio 3), a severidade foi maior em C. sunki e, essas plantas, quando 

tratadas com B. amyloliquefaciens, apresentaram maior atividade da POD e 

maior concentração de compostos fenólicos.  Conclui-se que, L. paracasei e B. 

amyloliquefaciens ativaram o sistema de defesa das plantas cítricas. Porém, a 

atividade enzimática dependeu da variedade do porta-enxerto e, se as plantas 

foram, ou não, inoculadas com o fitopatógeno. 

 

Palavras chave: Controle biológico, Citrus, Lactobacillus paracasei, Bacillus 

amyloliquefaciens, indução de resistência. 
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CaPítUlO 14

IntROdUçãO aOS MÉtOdOS IndEPEndEntES dE CUltIVO 
nO EStUdO da MICRObIOlOgIa dO SOlO

Ademir Durrer, Fernando Dini Andreote

14.1. Introdução

 Os capítulos anteriores demonstraram o quanto complexo é o 
ambiente solo e sua comunidade microbiana. Neles aprendemos os maiores 
detalhes sobre a sua ampla biodiversidade e o quanto isso é importante 
para a manutenção da sustentabilidade do sistema, seja ele natural ou 
agrícola. Contudo, pouco foi discutido a respeito de metodologias as quais 
nos permitem acessar e identificar a microbiota presente neste complexo 
ambiente, fato que iremos abordar neste capítulo. 

 O cultivo de microrganismos e técnicas moleculares independentes 
de cultivos são as metodologias que permitem explorar a diversidade 
microbiana presente em diferentes ecossistemas. No entanto, uma vez 
que a diversidade microbiana nos solos é enorme, e a adaptação dos 
diferentes organismos se dá em condições distintas uma das outras, pode-
se imaginar que apenas uma minoria pode ser facilmente cultivada em 
condições de laboratório (STALEY; KONOPKA, 1985; AMANN et al., 1995). 
Sabe-se hoje que o cultivo e o isolamento de microrganismos, apesar de 
tradicionais, abrangem apenas valores entre 0,1% e 10% da comunidade 
bacteriana no solo (TORVISK et al., 1996). Se considerarmos uma placa 
de cultivo na qual as condições nutricionais e físicas são constantes e 
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homogêneas, podemos facilmente observar a contradição em representar 
as comunidades microbianas do solo por meio de colônias obtidas em 
meios de cultivo (AMANN et al., 1995). Estudos recentes, focados na 
descrição de grupos bacterianos presentes no solo, porém de difícil 
cultivo, têm revelado a estratégia evolutiva desses organismos, como a 
organização genômica compacta, o que leva a uma maior eficiência 
na multiplicação celular, porém ligada a uma grande dependência da 
interação com demais organismos para completar seu ciclo vital (VAN 
SLUYS et al., 2002; DINI-ANDREOTE et al., 2012). Assim sendo, não apenas as 
condições de cultivo, mas nossa visão antrópica de obter os componentes 
das comunidades microbianas dos solos de forma isolada, dificulta o uso 
de métodos dependentes de cultivo para a o estudo e entendimento de 
forma mais robusta dessas comunidades.

 Neste sentido, a aplicação das técnicas chamadas de 
independentes de cultivo, baseadas na detecção e análise da 
diversidade de ácidos nucleicos (i.e. DNA ou RNA) em amostras 
ambientais é fundamental nos estudos de diversidade microbiana dos 
solos, permitindo uma análise mais fiel da estrutura das comunidades 
acessadas (RANJARD et al., 2000; ANDREOTE et al., 2009). 

14.2. Metodologias independentes de cultivo

 Dentro destas metodologias de análise, existem alguns subgrupos, 
como as análises baseadas em um gene (baseadas na amplificação 
do gene alvo por PCR), ou análises que contemplam todos os genes de 
maneira conjunta (metagenômica e metatranscriptômica). Estas análises 
passam atualmente por um intenso processo de automatização, o que 
é possível devido à evolução nas metodologias e na redução do custo 
do sequenciamento de DNA (item 14.3). Isto faz com que seja possível 
trabalhar com um maior número de amostras e acessar uma enorme 
quantidade de indivíduos em cada uma delas, trazendo grande robustez 
às inferências realizadas.

 Ecologicamente, essas análises são essenciais, pois permitem que 
dentro de comunidades compostas por um grande número de grupos 
taxonômicos tenha-se a amostragem de um grande número de indivíduos, 
gerando assim a cobertura ecológica necessária para se inferir de forma 
concreta sobre a composição e a resposta de tais comunidades frente a 
diferentes condições ambientais estudadas. O exemplo pioneiro neste tipo 
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de análise em solos enumerou as diferenças encontradas na composição 
do microbioma de solos de diferentes países por meio da análise de um 
grande número de sequências do gene 16S RNAr (ROESCH et al., 2007).

 A maioria dos estudos baseados em um gene se referem à 
taxonomia dos grupos microbianos, o que é comumente realizado 
com base em sequências dos operons ribossomais (gene 16S RNAr para 
bactérias e arquéias, e gene 18S RNAr ou regiões ITS para fungos) (HEUER et 
al., 1997; ANDERSON et al., 2003). A amplificação desses genes a partir de 
DNA ou cDNA (convertido a partir de RNA) obtidos de amostras de solo, dá 
suporte a análises posteriores, gerando informações sobre a estrutura das 
comunidades microbianas alvos de estudo (métodos de fingerprinting), 
a abundância (quantificação), ou a composição taxonômica dos 
organismos presentes nessas comunidades (métodos de sequenciamento) 
(ANDREOTE et al., 2009).

 No entanto, para obter informações correlacionadas com os papéis 
desempenhados por grupos microbianos nos solos, outros genes vêm sendo 
utilizados em estudos de microbiologia molecular, com destaque para os 
genes relacionados a etapas específicas dentro dos ciclos biogeoquímicos. 
Dentre estes, os genes mais utilizados são aqueles relacionados à ciclagem 
de nitrogênio (nifH – fixação biológica de nitrogênio; amoA – nitrificação; 
nirK, nosZ - desnitrificação), enxofre (dsrB – redução de sulfato; aprA – 
redução e oxidação do enxofre) ou carbono (mcrA – metanogênese, 
pmoA - metanotrofia) (HANSON; HANSON, 1996; HENCKEL et al., 2000; 
GEETS et al., 2006; HENRY et al, 2006; BERNHARD et al., 2007). Outras funções 
podem também ser estudadas, sendo o único fator limitante a fiel relação 
da presença de um gene com a observação do fenótipo desejado nos 
organismos que hospedam a sequência de DNA no ambiente.

 Considerando as análises mais amplas, primeiramente devemos 
ponderar a metagenômica, a qual surge como uma grande alternativa 
para descrever a diversidade microbiana do solo, contemplando em 
uma mesma análise as informações taxonômicas e funcionais presentes 
na comunidade. Este termo (metagenoma) foi cunhado em 1998 para 
representar os genomas da microbiota total encontrada em uma 
comunidade (HANDELSMAN et al., 1998). Esta estratégia oferece uma 
alternativa para a exploração do potencial metabólico de microrganismos 
que não são recuperados por métodos baseados em cultivo. O método 
consistia inicialmente na clonagem de fragmentos grandes de DNA (40 a 
100 kb), obtidos a partir de amostras ambientais, em vetores do tipo BAC 
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(Bacterial Artificial Chromosome) ou cosmídeos e a análise das bibliotecas 
resultantes em busca de uma nova expressão fenotípica na linhagem 
hospedeira de Escherichia coli (HANDELSMAN et al., 1998).

 No entanto, com o desenvolvimento das tecnologias de 
sequenciamento massivo (item 14.3), alterações surgiram neste conceito, 
sendo hoje possível acessar amplamente a informação genética contida 
em amostras de solo excluindo-se a etapa de clonagem. Este tipo de 
análise é bastante interessante pela possibilidade de descrever de 
maneira representativa os genes funcionais e taxonômicos conjuntamente, 
colocando estes enfoques em uma mesma análise, o que permite a melhor 
inferência sobre a relação entre a estrutura e a funcionalidade microbiana 
dos solos.

 O primeiro trabalho que utilizou este tipo de metodologia conseguiu 
reconstruir genomas bacterianos por meio do sequenciamento do DNA 
diretamente extraído de amostras de uma mina ácida, onde poucos 
grupos microbianos compõem o microbioma (TYSON et al., 2004). Outro 
exemplo desta aplicação buscou descrever a diversidade filogenética 
e funcional da comunidade microbiana presente em amostras de gelo 
glacial (SIMON et al., 2009), onde os resultados demonstraram parte do 
metabolismo microbiano neste ambiente, com destaque para a presença 
de genes de adaptação à psicrofilia.

 Em solos, este tipo de análise vem sendo amplamente utilizado, 
com um dos primeiros trabalhos realizados para a comparação da 
microbiota, suas funcionalidades e potencial biotecnológico com base 
no sequenciamento do DNA diretamente retirado do solo (TRINGE et al., 
2005). Mais recentemente, este tipo de análise vem sendo empregado na 
descrição de novas enzimas e na identificação da resposta da microbiota 
do solo a eventos de contaminação (FIERER et al., 2013).

 Em relação aos biomas brasileiros, o microbioma presente nos solos 
de manguezais foi descrito por este tipo de análise (ANDREOTE et al., 
2012), em que se nomearam os principais organismos componentes desta 
comunidade e se descreveram as principais transformações metabólicas 
envolvidas nos ciclos biogeoquímicos do nitrogênio, carbono e enxofre. 
Outros biomas brasileiros têm sido explorados com base neste tipo de 
análise, sendo estes sumarizados em um artigo recentemente publicado 
por Pylro et al. (2014).
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 Vale a pena comentar sobre as quantidades variadas de sequências 
de DNA obtidas em análises metagenômicas, as quais apresentam baixa 
ou nenhuma similaridade com aquelas presentes em bancos de dados. 
Isto demonstra o potencial desta análise em descrever novos genes, ou 
novos arranjos genômicos, distintos daqueles já conhecidos na literatura. 
Este grupo de sequências foi inicialmente tratado como algo de menor 
importância no início dos estudos metagenômicos, mas tem recentemente 
atraído bastante atenção, principalmente no intuito de desvendar a 
possível função contida nessas sequências de DNA (TOBAR-TOSSE et al., 
2013).

 Na mesma linha de análise, existe a possibilidade de se basear 
o sequenciamento na porção funcional do microbioma, utilizando 
moléculas de RNA como molde, em um tipo de estudo denominado de 
metatranscriptômica. Neste contexto, a metatranscriptômica aparece 
como uma metodologia poderosa para determinar padrões de expressão 
gênica de comunidades microbianas (PORETSKY et al., 2005; FRIAS-LOPEZ 
et al., 2008). Em contraste com a metagenômica, que fornece uma 
análise sobre a estrutura genética da comunidade, a metatranscriptômica 
identifica quais destes genes estão sendo ativamente transcritos no 
ambiente avaliado (GILBERT et al., 2008; PORETSKY et al., 2010). 

 Analisando amostras de comunidades microbianas marinhas, 
Gilbert et al. (2008) descreveram a alta eficiência desta metodologia e 
destacaram a possibilidade de detectar genes pertencentes a muitas 
famílias nunca anteriormente descritas em análises baseadas em moléculas 
de DNA. Em solos, alguns estudos utilizaram esta metodologia para a 
descrição de genes eucarióticos expressos sob diversas condições, como 
em solos de floresta (DAMON et al., 2012), ou na determinação de genes 
relacionados à resistência a metais pesados (LEHEMBRE et al., 2013). O foco 
inicial em eucariotos se deu devido ao método de separação do RNAm 
do RNA total. Uma vez que a grande maioria do RNA obtido é de origem 
ribossomal, a separação mais eficiente é por purificação em colunas poliT, 
onde os RNAm que possuem cauda poliA ficam retidos. No entanto, estes 
representam apenas a fração eucariótica das comunidades. O acesso 
aos transcritos de bactérias e arquéias se dá por meio do sequenciamento 
do RNA total, ou por meio de separação do RNAm desses organismos com 
o uso de hibridização por sondas para remoção do RNAr, como descrito 
por He et al. (2010). Resta ainda a possibilidade de sequenciar todo o RNA 
extraído, usando assim as sequências de genes ribossomais para uma 
análise taxonômica dos grupos com metabolismo ativo na amostra, ao 
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passo que as sequências de RNAm, mesmo que em menor número, são 
utilizadas para a análise das funções ativas na amostra. Isto foi feito em um 
dos primeiros trabalhos de metatranscriptômica em solos, em que se realizou 
uma análise conjunta da taxonomia e funcionalidade do microbioma de 
solos de uma área de preservação na Alemanha (URICH et al., 2008). Uma 
revisão recente enumera os estudos realizados com base nesta técnica, e 
comenta sobre as variáveis presentes nos estudos de metatranscriptômica 
de solo (CARVALHAIS et al., 2012). Esta ferramenta tem grande potencial 
de uso na descrição da atividade microbiana encontrada em diferentes 
solos brasileiros, levando à descrição dos grupos ativos nos diferentes 
ambientes e sob distintas condições de conservação e uso do solo.

 É importante destacar que não existe uma metodologia perfeita, a 
qual forneça todo tipo de informação sobre as comunidades microbianas 
do solo, mas existem metodologias adequadas para responder às 
diferentes questões que são geradas ao longo do desenvolvimento dos 
trabalhos focados no microbioma dos solos. Numa análise comparativa, é 
possível verificar a vantagem de metodologias baseadas em PCR devido 
ao melhor detalhamento que a mesma proporciona no acesso ao grupo 
alvo (maior cobertura de análise, por exemplo), enquanto que as ‘ômicas’ 
geram dados mais completos sobre taxonomia e funções microbianas, 
porém com uma cobertura menor da comunidade (normalmente 
representando principalmente os grupos mais abundantes). Ainda cabem 
nesta comparação, o custo para a obtenção dos dados e as análises dos 
mesmos, que requerem habilidades especificas e na grande maioria das 
vezes recursos computacionais de grande capacidade de processamento 
e tempo de análise.

14.3. Evolução dos métodos e do custo do sequenciamento de ácidos 
nucléicos

 O sequenciamento de DNA é a base da evolução das metodologias 
atuais empregadas no estudo de comunidades microbianas. Pode-se dizer 
que anteriormente ao surgimento destas, a microbiologia viveu sua fase 
mais estagnada, sendo os conhecimentos morfológicos e bioquímicos 
de células microbianas já não mais capazes de atribuir características 
diferencias aos organismos cultivados, os quais compunham a base dos 
estudos de caracterização e de ecologia microbiana.



Introdução aos métodos independentes de cultivo no estudo da microbiologia do solo 217

 As metodologias capazes de gerar as sequências do material 
genético têm evoluído de forma acentuada nos últimos anos. Se 
inicialmente os estudos baseados em sequências de DNA eram 
realizados por poucos grupos de pesquisa, devido ao seu elevado custo 
e à necessidade de equipamentos especiais, atualmente estes estão 
amplamente disseminados entre os pesquisadores, principalmente para os 
que atuam nas áreas de ecologia microbiana e microbiologia ambiental.

 O método de Sanger, o primeiro a ser descrito com esta finalidade, 
no ano de 1977, foi usado para sequenciar genes, fragmentos de DNA 
genômicos e até mesmo genomas pequenos, como o do bacteriófago 
φX174 (5.386 pb) (SANGER et al., 1977) e o da bactéria Haemophilus 
influenzae (1.8 Mb) (FLEISCHMANN et al., 1995).

 Esta metodologia passou por diversas adaptações as quais 
ampliaram a escala de trabalho, sendo a maior delas a automatização 
do sistema por sequenciamento em capilares, a qual possibilitou seu uso 
no estudo de genomas maiores, sendo o maior deles o sequenciamento 
do genoma humano, o qual foi resultado de mais de uma década de 
trabalho, sendo finalmente anunciado no ano de 2001 (VENTER et al., 
2001).

 No entanto, devido à necessidade de se clonar os fragmentos 
anteriormente ao seu sequenciamento e à capacidade de gerar poucas 
sequências por escala de tempo, tal metodologia possuía um elevado 
custo e baixo rendimento, principalmente quando empregada no 
estudo de genomas maiores ou mesmo daqueles que demandavam um 
maior número de sequências por organismos e/ou ambiente de forma 
concomitante. 

 O esperado avanço surgiu com o desenvolvimento das tecnologias 
nomeadas de sequenciadores de segunda geração (next generation 
sequencing) ou NGS, as quais não necessitam da clonagem prévia do 
material a ser sequenciado, e geram quantidades muito maiores de 
informação por tempo de processamento. Entre tais tecnologias estão 
aquelas desenvolvidas pelas empresas Roche (pirossequenciamento 454), 
Life Technologies (Solid, IonTorrent) e Illumina (HisScan, HiSeq2000), dentre 
outras. Tais tecnologias são concorrentes no mercado e têm levado ao 
amplo acesso da informação genética de organismos específicos, sejam 
estes encontrados em cultura pura ou em comunidades ambientais 
complexas. A grande vantagem que acompanha o montante de dados 
gerado é o custo do sequenciamento, o qual se reduziu drasticamente 
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Evolução do custo e da quantidade de dados gerados ao longo do 
desenvolvimento das metodologias de sequenciamento de DNA.

Figura 14.1 - 

Figura 14.1. Evolução do custo e da quantidade de dados gerados ao longo do desenvolvimento 
das metodologias de sequenciamento de DNA.  
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ao longo dos últimos anos, obedecendo à chamada Lei de Moore, 
inicialmente usada para descrever o avanço na capacidade de análise 
de dados computacionais e atualmente usada para predizer o avanço 
na capacidade de se gerar informações genéticas a partir de amostras 
biológicas. (Figura 14.1).
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           TEXTO DE PALESTRA  



O mercado de frangos e ovos orgânicos e caipira - Potencial de mercado 
Luiz Carlos Demattê Filho1, Gustavo do Valle Pereira2 

 
INTRODUÇÃO 

A exploração econômica de aves no Brasil abrangeu diferentes períodos de 

desenvolvimento. No período entre 1900 e 1930 a avicultura vivenciou o período chamado de 

“colonial”, onde se utilizava a criação extensiva sem nenhum critério específico de produção 

(SILVA; NAKANO, 1998). Entre os anos de 1940 a 1960, devido à baixa oferta de alimento 

provocada pela Segunda Guerra Mundial ocorreu o período de “Aptidões Mistas”, onde as aves 

para a produção de carne e ovos passaram a ser criadas no sistema de parques com acesso livre 

a áreas de pasto e também dentro de galpões (HELLMEISTER FILHO, 2003). Entre 1970 e 1975 

deu-se origem ao período “Super Industrial”, onde as linhagens comerciais, no sistema 

confinado, passaram a dominar o mercado com excelentes resultados de produção (PICOLI, 

2004). 

Nos dias atuais, sobretudo na produção de frangos de corte, predomina os sistemas de 

produção denominados integração vertical. Este formato deu um impulso extraordinário às 

escalas de produção, pois sob a coordenação da agroindústria, houve ganhos expressivos de 

produtividade, como resultado de melhorias contínuas em vários elos desta cadeia, tais como o 

melhoramento genético, manejo nutricional e sanitário e tecnificação das unidades de abate e 

de processamento. Com estas melhorias estabeleceu-se um processo produtivo coeso, 

homogêneo e de custo reduzido, impulsionando o consumo da carne de frango em todo o 

mundo (VOILÁ; TRICHES, 2013). Assim, a carne de frango no decorrer dos anos deixou de ser 

uma carne nobre destinada exclusivamente às classes privilegiadas. Hoje este alimento está 

difundido por todas as classes sociais, sendo o Brasil destaque mundial na produção e 

comercialização deste produto. 

Em 2015 o Brasil produziu 13,14 milhões de toneladas de carne de frango, resultado 

3,55% superior ao total produzido pelo setor em 2014 (ABPA, 2016). Neste mesmo ano o 

consumo per capita foi de 43,25 quilos por habitante (ABPA, 2016). Já produção brasileira de 

ovos avançou 6,1% em 2015, ante o ano anterior, para 39,5 bilhões de unidades, segundo 

levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O consumo doméstico 
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chegou a 191,7 unidades per capita, número 5,2% superior ao obtido em 2014 (Globo Rural, 

2016)  

Inegavelmente o gigantismo da indústria avícola projetou o Brasil no cenário mundial e 

ganhos econômicos e políticos foram alcançados. No entanto esta lógica produtivista intensiva 

também expôs aos consumidores deste produto, uma série de problemas que geram críticas e 

dúvidas cada vez mais frequente sobre a qualidade dos produtos. 

Notoriamente o uso intensivo de antibióticos e o pouco cuidado com as questões de 

bem-estar animal em razão do confinamento são objetos de contestações crescentes. Nos 

campos técnicos, acadêmicos e governamentais, discute-se o impacto ambiental provocado pela 

crescente necessidade de produção intensiva de grãos destinados à alimentação das aves.  

Além disso, no que diz respeito à saúde pública, em todo o mundo, discute-se a 

emergência de bactérias resistentes a antibióticos (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 

2014). Estudos mais recentes têm despertado hipóteses alarmantes sobre a exposição aos 

antibióticos que seres humanos têm estado sujeitos. Pesquisadores em saúde humana têm sido 

enfáticos ao questionar a prática de uso de antibióticos nas produções agropecuárias em todo 

o mundo, relacionando-as a uma série de doenças como asma, diabetes tipo 1, diabete juvenil, 

doença de Crohn, doenças do colo intestinal, alergias alimentares e a mais aparente de todas, a 

obesidade. A argumentação é que, pela saturação ambiental de resíduos de antibióticos, 

estamos efetivamente recriando o mesmo programa de “engorda” da indústria de proteína 

animal em seres humanos, tendo como resultado um crescimento irrefreável na obesidade, 

principalmente a infantil (McKENNA, 2014). 

Como consequência temos visto, no contexto internacional, o retorno da agricultura na 

agenda das políticas públicas o que reflete um interesse crescente pelos novos modelos de 

produção, identificado como alternativos e/ou emergentes.  

Neste contexto a Food and Agriculture Organization - FAO, em muitos relatórios, vem 

recomendando aos países que promovam o desenvolvimento de novas formas de produção 

agrícola. Com efeito, esta é uma orientação que se alinha ao “novo” mercado de consumo, o 

qual conta atualmente com consumidores muito mais atentos as questões anteriormente 

citadas sendo, portanto, os maiores responsáveis pela criação e manutenção das cadeias de 

valores diferenciadas. 

Assim, nota-se claramente que há duas vertentes que conduzem os sistemas produtivos: 

a primeira preocupada em produzir e vender cada vez mais objetos de todos os tipos e valores, 

e a segunda com uma consciência maior, lutando em prol de produtos que contemplem na sua 

cadeia produtiva o respeito ao meio ambiente, ao animal e ao consumidor (KOHLRAUSCH et al., 

2004). 



SISTEMAS DE PRODUÇÃO ALTERNATIVOS 

A Conferência das Nações Unidas em 1992 no Rio de Janeiro (Rio 92) estabeleceu um 

marco nas discussões relativas ao chamado desenvolvimento sustentável e contribuiu 

enormemente para a disseminação de muitas ideias, alimentando um debate acerca de formas 

de agricultura mais coerentes com a preservação ambiental, a alimentação de qualidade, e a 

saúde e bem-estar econômico e social. 

As demandas criadas acerca da sustentabilidade motivaram empresas do setor avícola 

a se alinharem a estes propósitos, criando um ambiente adequado para a emergência de novos 

modelos de produção avícola, o que promoveu o desenvolvimento de soluções inovadoras, tais 

como as certificações de conformidade. Estes selos permitem o reconhecimento dos sistemas 

mais zelosos com o meio-ambiente, com os animais, com a saúde do consumidor e com a 

população rural. Além disso, estes atribuem mais especificidades os produtos, agregando valor 

aos mesmos. Desta forma, o processo de diferenciação se consolida progressivamente, 

revelando riquezas até então não explorados (PECQUEUR, 2005). 

Para estes sistemas de produção diferenciados, os principais selos conferidos por 

certificadoras idôneas e acreditadas pelo INMETRO no Brasil, são:  

World Quality Services - WQS certifica a ausência de uso 

de antibióticos como terapêuticos, promotores de crescimento 

ou de quimioterápicos em qualquer etapa da produção de 

frangos ou ovos, bem como a ausência de ingredientes de 

origem animal na dieta.  

O Instituto Biodinâmico - IBD Certificações, 

considerada a maior certificadora de sistema orgânico da 

América Latina, é responsável por garantir o cumprimento das 

normas descritas na lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003 

(BRASIL, 2003), e suas instruções normativas, IN 46 (BRASIL, 

2011) e IN 17 (BRASIL, 2014) para a produção do frango 

orgânico.  

Por fim, o selo CERTIFIED HUMANE BRASIL atesta que 

os frangos e galinhas poedeiras são criados livres de quaisquer 

formas de maus tratos, sendo-lhes garantido o bem-estar 

animal previsto em lei e nas normas da Humane Farm Animal 

Care (HFAC, 2009 e HFAC, 2014). A certificação em bem-estar 

animal abrange desde a criação ao abate.  



Os principais sistemas alternativos de produção de aves estão definidos abaixo, 

conforme descritos nas normas de produção da Associação Brasileira da Avicultura Alternativa. 

 Sistema de Produção Antibiotic Free - AF: é o sistema de produção de aves sem restrição 

de linhagem, criado sem o uso de antibióticos, anticoccidianos, melhoradores de desempenho 

de base antibiótica, quimioterápicos e ingredientes de origem animal na dieta. Os frangos 

podem ser totalmente confinados. No caso da produção de ovos, o confinamento é permitido 

nas delimitações do galpão, mas jamais pelo confinamento em gaiolas (Figura 1). 

 

 Sistema Caipira: sistema de criação de aves comerciais destinadas à produção de carne, 

através de raças e linhagens de crescimento lento e à produção de ovos, através de raças e 

linhagens selecionadas para postura que ao final de seu ciclo de postura, sejam destinadas ao 

abate para a produção de carne e miúdos. Todas as aves têm acesso às áreas livres para pastejo 

em sistema extensivo ou semiextensivo e recebem ração isenta de melhoradores de 

desempenho de base antibiótica (Figura 2). 

 

Figura 1: Sistema de produção de frangos e ovos AF respectivamente. 

Figura 2: Sistema de produção caipira 



 Sistema Orgânico: é o sistema de produção de aves de produção definido pela lei nº 

10.831, de 23/12/2003 (BRASIL, 2003) e regulamentado principalmente pelas IN nº46 de 

06/10/11 (BRASIL, 2011) e IN n°17 de 18/06/2014 (BRASIL, 2014) do MAPA, nas quais se faz 

referência aos produtos obtidos pelo sistema orgânico, ecológico, biológico, biodinâmico, 

natural, sustentável, regenerativo e agroecológico (Figura 3). 

 

DESAFIOS NA PRODUÇÃO DE FRANGO E OVOS ORGÂNICO 

Os sistemas orgânicos de produção ganham força nos dias atuais, pois existe uma 

preocupação crescente com a sofisticação do consumidor, que mais preocupado com o meio 

ambiente, está elevando a demanda para produtos “quimicamente limpos” (FIGUEIREDO; 

SOARES, 2012).  

Contudo este setor constantemente sofre diversos desafios, o qual impacta nos preços 

dos produtos orgânicos que variam muito no tempo, principalmente em razão das tendências 

da estação de produção. Um ponto importante sobre os custos de produção é o fato de ainda 

não termos uma cadeia produtiva orgânica bem estabelecida. Segundo Buainain et al. (2007) os 

produtos orgânicos apresentam preços mais altos que o produto convencional, de 20 a 200% 

mais caros, dependendo do produto e do ponto de venda. Este prêmio no preço é resultado das 

dificuldades no processo de aquisição de matéria prima, transporte e armazenamento. Além 

disso também há os processos de comercialização e distribuição de produtos orgânicos que são 

complexos. Eles envolvem processos específicos de limpeza, classificação e uma distribuição 

pulverizada para atingir os consumidores que ainda estão se formando. Sem contar que, é 

preciso criar estratégias para driblar os grandes atacadistas cujo critério tem, em grande parte, 

base em quantidade e preço. Embalagens informativas também são um diferencial que eleva o 

custo destes produtos. 

Ao contrário do sistema convencional de produção avícola, no sistema orgânico os 

custos adicionais não podem ser diluídos aumentando-se o número de aves por metro 

Figura 3: Sistema de produção orgânico 



quadrado. A Instrução Normativa N° 46, regulamenta o número de aves por área, sendo para 

frango de corte utilizado 10 aves/m², e para aves de postura 6 aves/m². Outro diferencial 

produtivo exigido por lei é que todas as aves tenham acesso a áreas externas ao galpão 6 horas 

por dia, o que aumenta a complexidade da unidade produtiva e faz com que nem todas as 

instalações estejam aptas a receberem este modelo de produção. Na Tabela 1 estão ilustradas 

as principais diferenças de custo com infraestrutura existente entre o sistema convencional e 

orgânico. Uma estimativa do autor é que o custo fixo (mão de obra, energia elétrica, depreciação 

das instalações e equipamentos) para a produção do frango orgânico sejam no mínimo 40% 

superiores. 

 

Tabela 1 - Investimento necessário para a produção de 10.000 frangos nos diferentes sistemas 

de produção. 

Custo com infraestrutura 
Sistemas de produção 

Convencional Orgânico 

Número de aves alojadas 10.000 10.000 

Densidade de alojamento 16 10 

Acesso a área externa (%) 0 100 

Área externa (m²/ave) 0 0,5m²/ave* 

Infraestrutura do aviário (m²) 625,00 1000,00 

Custo de Infraestrutura do aviário (R$/m²) 66,30 66,30 

Construção do aviário 41.437,50 66.300,00 

Custo do terreno** 1,00 1,00 

Custo total/área exigida (interna e externa) 625,00 6000,00 

Estrutura de contenção - cercas (R$/metro linear) 27,62 27,62 

Custo total com estrutura de contenção 17.262,50 165.720,00 

Investimento total em infraestrutura 59.325,00 238.020,00 

* 0,5m²/ave se adotado o manejo de piquetes, ou 2,5 m²/ave em sistema extensivo de manejo da 
pastagem.  
** Valor hipotético devido a grandes variações no preço da terra existente nas diferentes regiões do Brasil 
Fonte: Adaptado de Demattê Filho (2014) 

 

Além disso existe o desafio na aquisição de produtos básicos como soja e milho. Segundo 

Demattê Filho (2014), O principal gargalo da produção de frango e ovos orgânicos é a baixa 

disponibilidade de grãos certificados e o custo dessas matérias primas. A oferta de produtos 

como o milho e a soja ficam restritos ao período de safra, uma vez que pequenos e médios 

produtores representam 90% do total de produtores orgânicos, atuando basicamente no 

mercado interno. Os 10% restantes, compostos de grandes produtores, encarregam-se 

principalmente da produção voltada para a exportação (BUAINAIN et al., 2007). Assim é 

necessário ter estruturas e equipamentos para armazenar os grãos comprados e/ou produzidos 

durante a safra. 



Além da dificuldade de se obter o produto, principalmente na entre safra, também há 

dificuldades para transportar este material no período de safra. Os produtores orgânicos se 

encontram distribuídos geograficamente pelo país, logo para obter estoque de produto tem-se 

que comprar em diferentes regiões, o que eleva o custo de produção pelo alto gasto com 

transporte 

Outro entrave consiste em garantir a qualidade dos grãos armazenados. Segundo Parra 

(2009), os danos diretos de insetos nos grãos armazenados resultam da atividade de 

alimentação das larvas e/ou adultos, que podem consumir o germe do grão, resultando assim 

em perdas qualitativa e quantitativa de matéria seca. Os danos indiretos consistem na 

contaminação com seus fragmentos e dejetos, alterações no odor e no sabor e o favorecimento 

do desenvolvimento fúngico. Além disso, podem haver, em decorrência de atividade biológica, 

a geração de calor e aumento da umidade, formando “bolsões de calor” que aumenta o risco de 

combustão espontânea. De acordo com Parra (2009), as principais espécies de insetos-pragas 

de grãos armazenados pertencem às ordens Coleóptera e Lepidóptera. O mesmo estima que a 

perda total (insetos, roedores e outras causas) seja da ordem de 3% a 10% do volume 

armazenado.  

Ao contrário do sistema convencional, no sistema orgânico é vetado a utilização de 

inseticidas para inibir o desenvolvimento de insetos, tornando necessário a utilização de formas 

alternativas de controle, que geralmente são menos eficientes no combate das pragas. 

Em relação ao farelo de soja, somada a dificuldade de se obter a soja orgânica, há também 

a dificuldade da estocagem. O farelo de soja é o produto obtido após a extração do óleo do grão 

de soja. A extração do óleo bruto pode ser realizada pelo método de prensagem mecânica e pela 

extração com solvente. O método de extração que utiliza solvente é mais eficiente, ficando o 

farelo submetido a este processo com uma pequena quantidade de óleo, em média 1% de 

extrato etéreo, no entanto o produto oriundo deste processo não é permitido na produção 

orgânica por utilizar solventes provenientes de petróleo. Em contrapartida, segundo dados 

fornecidos pela empresa Korin Agropecuária Ltda, a soja orgânica submetida ao processo de 

extração por prensagem conte de 6 a 8% de extrato etéreo.  

Por possuir altos níveis de ácidos graxos insaturados, por exemplo: oléico (18:1), linoléico 

(18:2) e linolênico (18:3), o óleo de soja é mais facilmente digerido pelas aves que as gorduras 

de origem animal (Lara, 2004). Porém, o perfil dos ácidos graxos do óleo de soja, favorece o 

desenvolvimento do processo oxidativo. Determinados processos com trituração, torrefação e 

secagem, tem como consequência alterações profundas de estruturas compartimentalizadas, 

provocando ruptura de glóbulos de gordura, favorecendo a ação de enzimas lipolíticas. Estas 

enzimas atuam sobre o ácido graxo poli-insaturado, catalisando a adição de oxigênio à cadeia 



de hidrocarbonada poli-insaturada (RAMALHO E JORGE, 2006). O resultado é a formação de 

radicais livres, peróxidos e seus produtos secundários (aldeídos, cetonas, hidrocarbonetos e 

álcoois), os quais estudos têm demonstrado exercer efeitos desfavoráveis no desempenho, 

sanidade animal e na qualidade da carne (RACANICCI et al., 2008). 

Diante disso, uma alternativa ao produtor de frango orgânico é adquirir o grão in natura, 

submetê-lo a um processo de desativação dos fatores antinutricionais e gradativamente triturá-

lo de acordo com a sua demanda, uma vez que o armazenamento dos farelos com 6 a 8% de 

extrato etéreo expõe a massa ao processo de oxidação. Percebe-se assim que o produtor de 

frango e ovos orgânico necessariamente deixa de comprar um subproduto, cujo o preço é mais 

acessível, para adquirir o produto principal. 

 

PECULIARIDADES DA PRODUÇÃO DE FRANGO E OVOS CAIPIRA 

Os avanços na genética, nutrição e manejo propiciaram a adoção de produção intensiva 

com períodos cada vez mais curtos de criação e alta produtividade na conversão ração/carne. 

Por outro lado o sistema de confinamento em galpões fechados e a alta concentração por área, 

levam a problemas de doenças e a dependência crescente de medicamentos como os 

promotores de crescimento e os medicamentos contra doenças e parasitas. As presenças de 

resíduos de antibióticos e dioxinas prejudiciais à saúde no frango convencional, abriram 

alternativas para a produção do frango caipira (CARBONE et al., 2014).  

Algumas condições para produção caipira que devem ser seguidas são: a) alimentação 

constituída por ingredientes, inclusive proteínas, exclusivamente de origem vegetal, sendo 

totalmente proibido o uso de promotores de crescimento de qualquer tipo ou natureza; b) 

sistema de criação (manejo) até 30 dias em galpões. Após essa idade, devem ter acesso a 

piquetes, e usar no mínimo 0,5 m² de pasto por ave alojada; c) idade de abate no mínimo 70 

dias e; d) linhagem exclusivamente de raças próprias para este fim, vedadas, portanto, aquelas 

linhagens comerciais específicas para frango de corte.  

Até 2015, somente o ofício circular de nº 07 de 1999, norteava a criação de frangos 

caipira. Este ofício ressaltava somente quesitos básicos da criação de aves caipiras, como por 

exemplo, o crescimento lento, a não utilização de antibióticos como melhoradores de 

desempenho, o acesso a piquetes externos, entre alguns outros aspectos de bem-estar animal. 

Esta falta de critérios mais específicos permitia interpretações diferentes que acabavam por não 

promover um padrão adequado de produto final, gerando descontentamento por parte do 

consumidor e uma baixa intenção de investimento por parte dos criadores (MORIKAWA, 2015). 

Dessa forma existia uma grande preocupação com o uso incorreto do termo “caipira”, 

que passou a ser utilizado por empresas que, efetivamente, não produzem frangos ou ovos 



provenientes deste sistema de criação. Interpretações errôneas como: “Os ovos vermelhos são 

caipiras só por serem vermelhos” ou, “galinhas poedeiras ou matrizes de frango de corte, 

destinadas ao descarte, são abatidas e comercializadas como produtos caipiras”, acabam 

confundindo o consumidor (DEMATTE FILHO, 2015).  

Contudo a Associação Brasileira de Avicultura Alternativa (AVAL) juntamente com o 

MAPA, o MDA, a ABPA e outras entidades ligadas ao setor empreenderam esforços para a 

normatização do sistema de produção caipira. Assim, juntamente com a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) elaborou-se uma normatização para a produção, abate, 

processamento e identificação do frango caipira e de seus respectivos cortes e miúdos 

comestíveis. A norma intitulada AVICULTURA – PRODUÇÃO, ABATE, PROCESSAMENTO E 

IDENTIFICAÇÃO DO FRANGO CAIPIRA, COLONIAL OU CAPOEIRA (ABNT/CEE 214) foi publicada 

em 27 de agosto de 2015. 

A partir da publicação da normativa pela ABNT, para serem consideradas caipiras, as 

aves terão que seguir os procedimentos do marco regulatório, o que também facilita a realização 

de auditorias e adequações em programas de conformidade de instituições, como o INMETRO 

(Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). 

A normatização beneficiará milhões de consumidores que passarão a ser atendidos 

sempre com produtos idôneos que, apesar de terem um preço mais elevado nas gôndolas dos 

supermercados, terão seus diferenciais realmente identificados (DEMATTÊ FILHO, 2015). 

Outro aspecto importante após a normatização é em relação a biosseguridade e 

controle sanitário das granjas dos produtores de frangos e ovos caipira. Abaixo descrevemos 

alguns tópicos constantes nesta norma:  

a) Requisitos básicos para os sistemas de produção:  

• Obtenção de pintos de um dia de estabelecimentos avícolas de reprodução registrados 

no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e em conformidade com os 

regulamentos do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA)  

• Os estabelecimentos devem ser registrados conforme legislação vigente e atender as 

normas de biosseguridade: 

• No incubatório, não é permitido aplicar antibióticos ou quimioterápicos nos pintos em 

caráter preventivo. 

Nota 1 Recomenda-se que os pintos de um dia destinados à produção sob o sistema 

caipira sejam vacinados contra a coccidiose no incubatório.  

Nota 2 Recomenda-se que as aves sejam vacinadas contra a doença de Newcastle 

• Os estabelecimentos com menos de 1 000 aves com finalidade comercial devem estar 

cadastrados no Serviço Veterinário Oficial (SVO) e atender às demais legislações vigentes. 



b) No que se refere ao controle sanitário as orientações incluem: 

• Manter as áreas internas dos galpões e dos núcleos limpas e organizadas.  

• Controlar e registrar o trânsito de veículos e acesso de pessoas ao estabelecimento, 

incluindo a colocação de sinais de aviso, para evitar a entrada de pessoas estranhas ao processo 

produtivo.  

• Proteger com cercas de segurança e estabelecer, nas vias de acesso, fluxo operacional 

e medidas higiênico-sanitárias, a fim de evitar a entrada de pessoas, animais e veículos na área 

de produção.  

• Adotar procedimento adequado para o destino de águas utilizadas, aves mortas, ovos 

descartados, esterco e embalagens.  

• Elaborar e executar programa de higienização a ser realizado nos galpões e 

equipamentos após a saída de cada lote de aves.  

• O sistema de produção de frango caipira deve ser mantido em núcleos, devendo haver 

um intervalo entre lotes de no mínimo dez dias. Devem-se estabelecer procedimentos e 

instruções de trabalho contemplando a higienização dos equipamentos, instalações e veículos, 

tratamento da água e controle de pragas.  

• As aves mortas devem ser recolhidas no mínimo uma vez por dia. A destinação das 

carcaças de aves mortas ou descartadas deve ser feita em local apropriado para compostagem 

ou outros métodos capazes de inativar agentes patogênicos.  

• A higiene pessoal deve ser controlada, como o uso de calçados e roupas específicas 

para o núcleo.  

• O uso de antibióticos, anticoccidianos e quimioterápicos deve ser prescrito pelo 

médico veterinário responsável, somente para finalidades de tratamento de doenças cujas 

prescrições devem ser arquivadas, por um período mínimo de dois anos, para fins de auditoria.  

• É proibida a aspersão de desinfetantes não registrados para este fim nas instalações 

dos aviários, durante o período de criação.  

• Os produtos utilizados na limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos do 

sistema de criação devem ser registrados ou autorizados nos respectivos órgãos competentes.  

• É obrigatória a observância ao período de carência dos medicamentos eventualmente 

utilizados durante a produção dos lotes de aves, sob responsabilidade do médico veterinário. 

• Estabelecer procedimentos para a desinfecção de veículos, na entrada e na saída do 

estabelecimento.  

c) É vetado o uso de: 

• Todos e quaisquer insumos, produtos e medicamentos veterinários não autorizados 

ou não registrados para uso em aves conforme a legislação vigente;   



• Azul de metileno, formol e violeta de genciana, usados como desinfetantes, 

antibacterianos e antifúngicos aspergidos sobre as aves e/ou nos aviários, e usados pela ração 

ou água de bebida;  

•  Óleos vegetais reciclados (de cozinha industrial ou restaurantes) como ingrediente de 

rações;   

• Antimicrobianos com finalidade preventiva e como melhorador de desempenho. 

 

É importante salientar que muito embora a produção caipira seja comumente associada 

à criação de fundo de quintal, todos os elos desta cadeia produtiva são regidos pelas normas do 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), sendo inclusas nos programas 

sanitários avícolas (PNSA). 

 

POTENCIAL DE MERCADO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA E CAIPIRA. 

Nas últimas décadas, o consumo de alimentos vem apresentando fortes mudanças nos 

países desenvolvidos e, em menor intensidade, nos países em desenvolvimento. Essa mudança 

alimentar é devido a consumidores mais preocupados com a segurança alimentar, meio 

ambiente e ecologia sustentável.  

As exigências dos consumidores por produtos livres de resíduos e a preocupação 

relacionada à possibilidade do desenvolvimento de resistência bacteriana cruzada entre 

humanos e animais, impulsionaram restrições pela União Europeia ao uso de antibióticos como 

promotores de crescimento (OTUTUMI et al., 2010). Estes exigiram o fim do uso contínuo desses 

antibióticos na produção de carnes afetando de forma incondicional as produções brasileiras 

voltadas à exportação (ALLIX, 2010). 

Dessa forma, esses consumidores geraram um importante nicho de mercado dos 

produtos alternativos ou diferenciados, que podem ser representados pelos produtos avícolas 

caipira e orgânico. Existe uma parcela do mercado consumidor que está disposta a pagar a mais 

por estes produtos diferenciados, uma vez que são substancialmente mais caros. Esses nichos 

de mercados são cada vez maiores e, de acordo com a UNCTAD (1999), são esperadas no médio 

prazo taxas de crescimento entre 5% e 40%, dependendo do tipo do produto. 

Essa crescente demanda por produtos diferenciados, vem despertando o interesse de 

muitos especialistas da alta gastronomia. Esses “Chefs” acreditam que as características 

originais como aroma, cor e sabor são preservadas nestes produtos, ou seja, produtos de melhor 

qualidade aliados a sustentabilidade do setor. Neste cenário observa-se parcerias entre 

restaurantes e pequenos produtores rurais que produzem tais produtos (OTTAIANO; LEÃO, 

2016).  



As normatizações e certificações de conformidade, assim como os selos que permitem 

o reconhecimento dos sistemas aqui expostos, deu oportunidade para grandes empresas e, 

principalmente, para pequenos produtores de comercializar seus produtos alternativos com 

maior facilidade, alcançando hoje grandes redes de varejo, em um mercado que até então era 

essencialmente informal (ROCHA et al., 2016). Apesar do sistema de produção orgânico e caipira 

possuírem um custo de produção mais elevado, estes são competitivos, sobretudo pelo preço 

de venda que vem obtendo no mercado. 

Porém esses modelos de produção alternativos, embora destaquem na preferência de 

uma parcela significativa da população, possui “pontos” que dificultam a sua expansão. Dentre 

eles o custo do produto final é o fator mais relevante (BARBÉ, 2009; ANDRADE e BERTOLDI, 2012, 

OLIVEIRA e HOFFMANN, 2015). 

Assim é de se esperar que em um cenário de crise econômica o impacto negativo seja 

mais significativo nestes modelos de produção, visto que há uma alteração no padrão de 

consumo da população que nitidamente busca substituir os alimentos mais caros. Segundo 

Deaton e Muellbauer (1980) apud Ferreira (2015), a decisão de compra do consumidor depende 

de suas preferências e de suas possibilidades. Seguindo a mesma linha de pesquisa, Oliveira e 

Hoffmann (2015) identificaram que alimentos orgânicos possuem elasticidades-renda da 

despesa e do consumo físico mais elevadas do que os mesmos produtos nas suas versões 

convencionais. 

Contudo existe a tendência do consumidor valorizar os alimentos orgânicos e caipiras, 

pois apresentam, além das qualidades intrínsecas, decorrentes do sistema de produção, 

qualidades extrínsecas, como: a) proteção do meio ambiente, possibilitada pelo 

desenvolvimento de um sistema produtivo sustentável; e b) dinamização social, pois esse 

sistema exige uma utilização maior de mão-de-obra, sendo uma boa alternativa para a pequena 

propriedade familiar (DEMATTÊ FILHO, 2014). Tais características motivam o consumo, 

principalmente na Europa (REZENDE, 2003). 

Essa constatação tem sido detectada em várias pesquisas de mercado. Nos últimos anos, 

grandes varejistas como Pão de Açúcar e Carrefour vêm ampliando a oferta de produtos 

orgânicos, com apelos à vida saudável. Convém lembrar que esta tendência tem base em uma 

percepção subjetiva do consumidor a respeito de tais produtos (DEMATTÊ FILHO, 2014). 

Farina & Fagá (2002) conduziram uma pesquisa em amostra de consumidores de alta 

renda, 91% com renda familiar acima de 10 salários mínimos e 57% com renda acima de 15 

salários. Nessa amostra 51% consumiam somente frango alternativo e 60% consumiam tanto o 

frango caipira como o alternativo sem antibióticos. Os autores constataram que a marca ou selo 

de qualidade eram mais importantes do que o preço para esses consumidores. 



Neste momento vale ressaltar que o papel desempenhado por estes consumidores é 

vital para a manutenção e desenvolvimento destas iniciativas de diferenciação, uma vez que 

estes aceitam pagar um preço diferenciado por estes produtos. Este prêmio de preço é resultado 

do reconhecimento destes consumidores pelos atributos tangíveis de qualidade diferenciada, 

mas também por atributos intangíveis como os conceitos e princípios filosóficos implícitos no 

produto (DEMATTÊ FILHO, 2014). 

Outro ponto a ser destacado é que a produção avícola são, muito provavelmente, as 

mais fortemente orientadas para a produção e para a redução de custos, gerando uma estrutura 

dominada pelas grandes agroindústrias do setor. Neste modelo convencional, é notória a 

dificuldade em distribuir os benefícios, sobretudo em direção ao produtor. Há uma acirrada 

disputa de preços, reduzindo margens, que na maioria das vezes esmaga o pequeno agricultor. 

Assim a produção de frangos e ovos, tanto caipira como orgânico é uma estratégia de escopo, 

como no caso da produção diferenciada com atributos específicos de qualidade, podendo 

permitir que o prêmio a partir do preço pago pelo consumidor possa se transmitir à montante, 

rentabilizando o produtor, favorecendo o desenvolvimento rural sustentável (DEMATTÊ FILHO, 

2014). 

 

Considerações finais 

A complexidade inerente ao sistema alternativo o torna naturalmente voltado e atento 

para as questões sociais e econômicas dos seus agentes, assim como para as questões de 

equilíbrio ambiental dos seus locais de produção. 

A certificação de conformidade é um mecanismo importante para assegurar a 

veracidade e padronização dos produtos alternativos, o qual facilita a comunicação entre os 

agentes responsáveis pelo processo de produção e o seu consumidor. 

Apesar das dificuldades de produzir e comercializar os produtos avícolas orgânico e 

caipira, observa-se que existe um nicho de mercado constituído de consumidores bem 

informados (grau de instrução), preocupados com a composição nutricional dos alimentos com 

seus possíveis efeitos na saúde humana e dispostos a pagar um valor adicional pelo produto. 

O Brasil, devido à sua privilegiada situação geográfica de solos e climas, tem condições 

de, no curto prazo, tirar grandes vantagens desse novo nicho de mercado agropecuário, não 

somente em território nacional, mas também internacional. 

A produção avícola alternativa é viável devido ao valor agregado que o produto final 

possui. Desta forma, a produção alternativa de aves apresenta grande potencial, especialmente 

para pequenos produtores. 
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PRODUÇÃO DE FRANGOS E OVOS EM SISTEMAS DIFERENCIADOS – 
ORGÂNICOS E CAIPIRAS 

Luiz Carlos Demattê Filho1, Gustavo Do Valle Pereira2 

 
Introdução 

Há nitidamente no cenário mundial uma crescente preocupação com relação à 

produção de alimentos e suas interações com o meio ambiente, a qualidade dos alimentos 

produzidos, com o bem-estar e a prosperidade social e econômica dos produtores rurais. 

De forma mais impactante no momento, surge às discussões acerca do intensivo uso de 

antibióticos, promotores de crescimento nos sistemas produtivos. Com isso, Dinamarca e Suécia 

foram os dois primeiros países a abolir o uso de antibióticos como promotores de crescimento, 

com base em estudos que mostraram a relação entre seu uso na pecuária e o desenvolvimento 

de resistência bacteriana e resíduos potencialmente alergênicos nos alimentos (DANISH 

INTEGRATED ANTIMICROBIAL RESISTANCE MONITORING AND RESEARCH - DANMAP, 2012).  

Apesar disso, segundo Demattê Filho (2014) os antibióticos continuam sendo 

empregados de forma intensa e extensivamente na produção animal. Estudos da Universidade 

de Princeton estimam que a utilização de antibióticos deverá crescer em dois terços entre 2010 

e 2030, e dobrar em gigantes emergentes como China, Brasil, Índia e Rússia (MENDONÇA, 2015). 

Ou seja, salvo raríssimas exceções, as criações industriais de animais recebem regularmente 

antibióticos como melhoradores de desempenho, junto com a ração que consomem ou junto 

com a água que bebem ou ambos. Tal cenário se deve a postura eminentemente produtivista 

adotada pelo sistema convencional.  

Sem dúvidas o desenvolvimento na agricultura e nos sistemas alimentares da 

industrialização, em contexto de acelerada globalização, tem trazido um impacto sócio 

econômico considerável em todo o mundo. A fragilidade na saúde dos animais submetidos a 

sistemas intensivos de produção e a consequente dependência de antibióticos e 

quimioterápicos constitui uma significativa ameaça à saúde humana no mundo (DEMATTÊ 

FILHO, 2014).  

Neste aspecto, as discussões igualmente crescentes sobre o bem-estar dos animais de 

produção, inicialmente no âmbito dos consumidores e mais recentemente mudanças nos 

                                                           
1Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Ecologia Aplicada – CENA/ESALQ – USP, Diretor Industrial 

da Korin Agropecuária Ltda e Coordenador Geral do Centro de Pesquisa Mokiti Okada – CPMO filial da 

Fundação Mokiti Okada.  
2 Pesquisador do Centro de Pesquisa Mokiti Okada – CPMO filial da Fundação Mokiti Okada. 
Palestra proferida no XXI Seminário Nordestino de Pecuária – PECNordeste, Ceará-Fortaleza, julho de 
2017.   



setores de produção das agroindústrias, alimentam iniciativas produtivas diferenciadas como é 

o caso da produção de frangos e aves caipiras, frangos orgânicos e frangos isentos de 

antibióticos, quimioterápicos. 

Diante deste contexto observa-se crescente a busca pelos consumidores por alimentos 

com atributos de qualidade diferenciada, criando se assim um novo perfil de consumidor. Estes 

“novos” consumidores têm-se mostrado cada vez mais atentos as questões relacionas com a 

segurança alimentar, a preservação ambiental e com as questões relacionadas ao bem-estar dos 

animais de produção. 

Com essa sofisticação dos consumidores, está elevando a demanda para produtos 

“quimicamente limpos”, aumentando a seleção pela origem dos produtos e o regionalismo com 

as compras locais, o que incentiva as empresas a dar respostas a essas expectativas crescentes 

dos consumidores (FIGUEIREDO E SOARES, 2012). Dessa forma sistemas de produção 

alternativos ganham força perante aos novos consumidores.  

 

Sistemas diferenciados de produção de frangos e ovos  

Em 1992, a RIO 92 (Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro) estabeleceu um 

marco com discussões relativas ao chamado desenvolvimento sustentável e contribuiu 

enormemente para a disseminação de muitas ideias, alimentando um debate acerca de formas 

de agricultura mais coerentes com a preservação ambiental, a alimentação de qualidade, e a 

saúde e bem-estar econômico e social.  

Atualmente a emergência de novos modelos de produção avícola vem favorecendo o 

desenvolvimento de soluções inovadoras, tais como as certificações de conformidade. Estes 

selos permitem o reconhecimento dos sistemas mais zelosos com o meio-ambiente, com os 

animais, com a saúde do consumidor e com a população rural. Além disso, estes atribuem mais 

especificidades dos produtos, agregando valor aos mesmos. Desta forma, o processo de 

diferenciação se consolida progressivamente, revelando riquezas até então não explorados 

(PECQUEUR, 2005). 

Essas demandas criadas em torno da sustentabilidade motivaram empresas do setor 

avícola a se alinharem a estes propósitos, criando um ambiente adequado para a emergência de 

modelos de produção avícola alternativa, estas certificadas pelos selos de conformidade. 

Para estes sistemas de produção diferenciados, os principais selos conferidos por 

certificadoras idôneas e acreditadas pelo INMETRO no Brasil, são:  

 

 



 

 

 

 

 

World Quality Services - WQS certifica a 

ausência de uso de antibióticos como 

terapêuticos, promotores de crescimento ou 

de quimioterápicos em qualquer etapa da 

produção de frangos ou ovos, bem como a 

ausência de ingredientes de origem animal na 

dieta.  

 

 

 

 

 

O Instituto Biodinâmico - IBD Certificações, 

maior certificadora de sistema orgânico da 

América Latina, é responsável por garantir o 

cumprimento das normas descritas na lei 

10.831 de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 

2003), e suas instruções normativas, IN 46 

(BRASIL, 2011) e IN 17 (BRASIL, 2014b) para a 

produção do frango orgânico.  

 

Por fim, o selo CERTIFIED HUMANE BRASIL atesta que os 

frangos e galinhas poedeiras são criados livres de quaisquer 

formas de maus tratos, sendo-lhes garantido o bem-estar 

animal previsto em lei e nas normas da Humane Farm Animal 

Care (HFAC, 2009 e HFAC, 2014). A certificação em bem estar 

animal abrange desde a criação ao abate.  

 

Os principais sistemas alternativos de produção de aves, certificados com estes selos 

estão definidos na sequência, conforme descritos nas normas de produção da Associação 

Brasileira da Avicultura Alternativa. 

 

Sistema de produção Antibiotic Free – AF (livre de antibióticos)  

As aves não recebem antibióticos (nem terapêuticos, nem como melhoradores de 

desempenho), quimioterápicos e anticoccidianos. Os frangos podem ser totalmente confinados 

(em densidade de no máximo 12 aves/m² e em ambiente controlado) ou com acesso a áreas de 

piquete. No caso da produção de ovos, o confinamento é permitido nas delimitações do galpão, 

mas jamais pelo confinamento em gaiolas. Não existe restrição de linhagem. 

A ração não contém ingredientes de origem animal. Os ingredientes são 

cuidadosamente balanceados nutricionalmente e adquiridos diretamente de produtores, como 

no caso de grande parte do milho e soja. Usam-se meios naturais para favorecer a saúde dos 



animais, como os probióticos (bactérias benéficas que atuam no ambiente intestinal), extratos 

vegetais, óleos essenciais e ácidos orgânicos. 

Os frangos AF são certificados pelo selo WQS e CERTIFIED HUMANE BRASIL, de acordo 

com as Normas para produção, abate e controle laboratorial de frango certificado alternativo.  

 

Sistema de produção de carne e ovos Caipira 

Como exposto acima o sistema de criação de aves caipiras, destinadas à produção de 

carne, deve ser necessariamente através da criação de raças e linhagens de crescimento lento, 

com idade mínima para abate de 70 dias. A produção de ovos é através de raças e linhagens 

selecionadas para postura e ao final de seu ciclo de postura são destinadas ao abate para a 

produção de carne e miúdos. Além disso este sistema de produção também chamado de colonial 

e capoeira, todas as aves devem ter acesso às áreas livres para pastejo, em sistema extensivo 

ou semiextensivo, em uma densidade de 0,5 m²/ave alojada. A ração que recebem deve ser 

isenta de melhoradores de desempenho de base antibiótica.  

 Até 2015, somente o ofício circular de nº 07 de 1999, norteava a criação de frangos 

caipira. Este ofício ressaltava somente quesitos básicos da criação de aves caipiras, como por 

exemplo, o crescimento lento, a não utilização de antibióticos como melhoradores de 

desempenho, o acesso a piquetes externos, entre alguns outros aspectos de bem-estar animal. 

Esta falta de critérios mais específicos permitia interpretações diferentes que acabavam por não 

promover um padrão adequado de produto final, gerando descontentamento por parte do 

consumidor e uma baixa intenção de investimento por parte dos criadores (MORIKAWA, 2015). 

Contudo a Associação Brasileira de Avicultura Alternativa (AVAL) juntamente com o 

MAPA, o MDA, a ABPA e outras entidades ligadas ao setor empreenderam esforços para a 

normatização do sistema de produção caipira. Assim, juntamente com a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) elaborou-se uma normatização para a produção, abate, 

processamento e identificação do frango caipira e de seus respectivos cortes e miúdos 

comestíveis. A norma intitulada AVICULTURA – PRODUÇÃO, ABATE, PROCESSAMENTO E 

IDENTIFICAÇÃO DO FRANGO CAIPIRA, COLONIAL OU CAPOEIRA (ABNT/CEE 214) foi publicada 

em 27 de agosto de 2015. 

A partir da publicação da normativa pela ABNT, para serem consideradas caipiras, as 

aves terão que seguir os procedimentos do marco regulatório, o que também facilita a realização 

de auditorias e adequações em programas de conformidade de instituições, como o INMETRO 

(Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).  

Existia uma grande preocupação com o uso incorreto do termo “caipira”, que passou a 

ser utilizado por empresas que, efetivamente, não produzem frangos ou ovos provenientes 



deste sistema de criação. Interpretações errôneas como: “Os ovos vermelhos são caipiras só por 

serem vermelhos” ou, “galinhas poedeiras ou matrizes de frango de corte, destinadas ao 

descarte, são abatidas e comercializadas como produtos caipiras”, acabam confundindo o 

consumidor. Dessa forma percebeu-se a necessidade de melhorar e normatizar o setor 

produtivo, beneficiando milhões de consumidores que passarão a ser atendidos sempre com 

produtos idôneos que, apesar de terem um preço mais elevado nas gôndolas dos 

supermercados, terão seus diferenciais realmente identificados (DEMATTÊ FILHO, 2015). 

 

Sistema de produção de carne e ovos orgânicos 

A produção de carne e ovos orgânicos, diferentemente da produção caipira não há 

restrição de linhagens. Sua exploração comercial é produzida segundo legislação brasileira para 

os sistemas orgânicos de produção, cujas especificações produtivas encontram-se 

principalmente descritas na Instrução Normativa n°46 de 07/10/2011 e n°17 de 18/06/2014 do 

MAPA. Nas quais se faz referência aos produtos obtidos pelo sistema orgânico, ecológico, 

biológico, biodinâmico, natural, sustentável, regenerativo e agroecológico. 

Sua principal característica produtiva é a ração das aves com ingredientes que tenham 

origem orgânica certificada, cultivados sem a utilização de defensivos e fertilizantes químicos, 

respeitando-se o bem-estar animal e o meio ambiente. Além disso as aves devem ter a 

possibilidade de saída para área externa com forragem verde por pelo menos 6 (seis) horas no 

período diurno, em uma densidade de 2,5 m² por frango em sistema extensivo ou 0,5 m² 

disponível por ave, no piquete, em sistema rotacionado.  

Para aves de postura não é permitido a contenção das aves em gaiolas, além de ser 

necessário uma área de 3 m² por galinha em sistema extensivo ou 1 m² disponível por ave, no 

piquete, em sistema rotacionado. 

O principal gargalo da produção de Frango Orgânico é a baixa disponibilidade de grãos 

certificados e o custo dessas matérias primas. A oferta de produtos como o milho e a soja ficam 

restritos ao período de safra, uma vez que pequenos e médios produtores representam 90% do 

total de produtores orgânicos, atuando basicamente no mercado interno. Os 10% restantes, 

compostos de grandes produtores, encarregam-se principalmente da produção voltada para a 

exportação (BUAINAIN et al., 2007). 

Esta situação leva a necessidade de se ter estruturas e equipamentos para armazenar 

os grãos comprados e/ou produzidos durante a safra. Ao contrário do sistema convencional de 

produção avícola, no sistema orgânico este custo de produção não pode ser diluído 

aumentando-se o número de aves por metro quadrado. A Instrução Normativa N° 46, 



regulamenta o número de aves por área, sendo para frango de corte utilizado 10 aves/m², e para 

aves de postura 6 aves/m², além da necessidade das aves de ter acesso a áreas externas. 

Os sistemas alternativos aqui expostos implicam em uma gama de diferenças 

significativas (tabela 1), que vão desde os manejos mais básicos relacionados ao produtor e seu 

estabelecimento, chegando aos consumidores finais. Neste momento vale ressaltar que o papel 

desempenhado por estes consumidores é vital para a manutenção e desenvolvimento destas 

iniciativas de diferenciação, uma vez que estes aceitam pagar um preço diferenciado por estes 

produtos. Este prêmio de preço é resultado do reconhecimento destes consumidores pelos 

atributos tangíveis de qualidade diferenciada, mas também por atributos intangíveis como os 

conceitos e princípios filosóficos implícitos no produto (DEMATTÊ FILHO, 2014). 

 

Figura 1: Sistema de produção de 
frango AF 

Figura 2: Sistema de produção 
de frango orgânico  

 

Figura 3: Sistema de produção 
de frango caipira 

 

Experiência de sucesso na produção diferenciada 

No Brasil dentre as várias cadeias produtivas de alimentos a avicultura destaca-se como 

uma das mais fortemente orientadas para a produção e para a redução de custos, gerando uma 

estrutura dominada pelas grandes agroindústrias do setor. Neste modelo, é notória a dificuldade 

que se tem em distribuir os benefícios marcadamente em direção ao produtor. Há uma acirrada 

disputa de preços, reduzindo margens, que na maioria das vezes esmaga o pequeno agricultor 

(DEMATTÊ FILHO, 2014). 

Assim uma estratégia de escopo, como no caso da produção diferenciada com atributos 

específicos de qualidade, pode permitir que o prêmio de preço pago pelo consumidor possa se 

transmitir à montante, rentabilizando o produtor, favorecendo o desenvolvimento rural 

sustentável. Além dos benefícios a estes pequenos produtores a adoção de manejos de 

produção alternativos consistem em uma estratégia para as empresas do setor, driblarem está 

acirrada concorrência existente no mercado de produtos comoditizados. 

 

 



Tabela 1: Principais diferenças entre os sistemas de produção Convencional, Antibiotic free (AF), 

Caipira e Orgânico, para frangos de corte. 

Atributos 

Sistemas de produção 

Convencional 
Antibiotic 

free 
Caipira  Orgânico 

Uso de aminoácidos sintéticos Sim Sim Sim *Sim 

Uso de promotores de 
crescimento 

Sim Não Não Não 

Uso de vitaminas e minerais Sim Sim Sim Sim 

Uso de coccidiostáticos e 
antibióticos 

Sim Não Não Não 

Subprodutos de origem animal Sim Não Não Não 

Necessidade de área externa Não Não Sim Sim 

Densidade de alojamento no 
galpão 

16 12 10 10 

Densidade de alojamento - 
área externa 

Não Não 0,5m2/ave 0,5m2/ave 

Linhagens industriais de 
crescimento rápido 

Sim Sim Não Sim 

Fonte: Demattê Filho (2014) 
Nota: *A permissão para utiliza-los baseou-se no entendimento que estes são necessários para a nutrição, 
saúde e bem-estar das aves, que resultou na alteração das normas brasileiras de produção orgânica. 

 

Localizada na região central do Paraná e de origem familiar, a empresa Frango Caipira 

Ivaiporã atua desde 1998 na produção de frangos caipira. Pautada na qualidade e na produção 

artesanal a empresa desenvolve técnicas de produção que visam preservar a rusticidade das 

aves, sendo este um dos seus diferencias de produção. A preocupação com a saúde, com o meio 

ambiente a com a ética animal fez com que o produto caísse no gosto dos consumidores que 

não abrem mão da qualidade e do sabor tradicional e marcante deste produto.  

Inicialmente a criação de frango na empresa surgiu com a ideia de diversificação da 

então pequena propriedade rural. Contudo devido à percepção da boa oportunidade de negócio 

a mais de 10 anos a mesma família dedica-se exclusivamente a esta atividade. Utilizando um 

sistema de produção moderno e não intensivo, a aplicação de tecnologias de produção e manejo 

se fazem presentes e contemplam principalmente as práticas nutricionais e sanitárias. 



Em 2001 a instalação de um abatedouro artesanal, marcou o início das atividades 

comerciais do Frango Caipira Ivaiporã. Atualmente, sob a vigilância do serviço de inspeção do 

Paraná (SIP/POA), a empresa fornece frango caipira a todo o Estado, inclusive pela certificação 

do SISBI, vem também estendendo suas atividades para além das fronteiras estaduais (Demattê 

Filho; PEREIRA, 2015a). 

Outro exemplo de empresa que sobrevive no mercado devido aos seus diferenciais de 

produção e a Korin Agropecuária Ltda. Fundada em 1994, a empresa implantou um sistema de 

produção diferenciado cujo objetivo final abrange não só a produção de alimentos, mas também 

a saúde de produtores e consumidores, a preservação do meio ambiente e a responsabilidade 

social, valores estes, alinhados às tendências mundiais atuais (Brasil, 2014a). Em 2016 esta 

empresa protagonizou um fato inédito no Brasil e deu início à primeira exportação de frangos 

orgânicos da história do País. 

Porém, inicialmente foram inúmeros os desafios para se estabelecer um sistema de 

produção diferenciado. Chamava atenção a alta morbidade dos desafios sanitários. Questões 

sanitárias como a coccidiose e clostridiose, acarretavam perda de peso e elevada conversão 

alimentar, diminuindo a eficiência das aves. Nesta época, alternativas aos aditivos tradicionais 

não existiam, por isso ao longo de anos foram desenvolvidas internamente e junto a 

fornecedores externos novas estratégias e novos produtos. Alguns produtos naturais como 

como os probióticos, prebióticos e simbióticos passaram a integrar o portfólio da empresa, 

devido principalmente aos seus efeitos benéficos na manutenção do equilíbrio da microbiota 

gastrointestinal dos hospedeiros (BIELECKA, et al. 2002; DEMATTÊ FILHO, 2004). Como 

alternativa aos coccidiostáticos alguns tipos de vacinas, principalmente as vivas virulentas e 

atenuadas, passaram a ser estudadas para o controle da coccidiose. Ao mesmo tempo 

introduziu-se, não de forma rotineira, a prática fitoterápica.  

Além disso, a utilização dos aminoácidos sintéticos na produção orgânica, ao longo de 

muitos anos foi objeto de discussões frequentes, sendo o seu uso proibido. Desde junho de 

2014, a Instrução Normativa N ° 17 (Brasil, 2014b) passou a alterar a Instrução Normativa N ° 46 

(Brasil, 2011), permitindo o uso de tais substâncias. No entanto, o seu uso baseia-se na 

prevenção de deficiências e doenças nutricionais e, consequentemente, na melhoria do bem-

estar dos animais. Neste momento, é importante enfatizar que essa permissão se baseia na falta 

de fontes alternativas com eficiência similar às sintéticas, o que acarretava altos índices de 

mortalidade (DEMATTÊ FILHO et al., 2016). 

Outro ponto considerado essencial para a produção de aves em sistemas alternativo de 

produção é o respeito às normas de bem-estar animal. A sua importância, além das questões 

éticas, se deve principalmente à influência que este tem sobre a resiliência dos animais. Em 



situação de ausência de bem-estar, a ação das catecolaminas e dos glicocorticoides tem 

repercussões negativas no sistema imunológico, tornando os animais mais susceptíveis às 

enfermidades (MENDL et al., 2001; PALME et al., 2005; CARRAMENHA & CARREGARO, 2012).  

O gráfico a seguir, proposto por Demattê Filho e Pereira (2015b), ilustra a conexão entre 

o não uso de antibióticos e as questões de bem-estar animal. 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além das questões ambientais, genéticas, nutricionais e de qualidade de manejo no 

aviário é sabido que as dinâmicas populacionais dos microrganismos, tanto no ambiente interno 

das aves (sistema gastrointestinal) como no ambiente externo (galpões, cama, piquete entre 

outros), interferem diretamente no status sanitário das aves. Sendo assim a compreensão desta 

dinâmica constitui um ponto chave no entendimento e na estabilização dos resultados 

produtivos em tais sistemas. 

Com a experiência de longos anos de trabalho e pesquisas, percebemos que para os 

sistemas não convencionais a complexidade microbiológica deve ser incentivada, pois é 

fundamental que o indivíduo (ave) encontre o seu equilíbrio com o meio ao qual está inserido. 

Este é um ponto crítico, pois implica em mudanças importantes sobre o manejo da cama (reuso 

e fermentação) e sobre o emprego estratégico e não corriqueiro de desinfetantes e sanitizantes 

Figura 4: Relação entre a restrição ao uso de antibióticos e o nível de BEA 

*Sistema de produção coerente com a definição de “One Health” elaborada pela FAO. 

**Dois principais vetores que conduzem ao sistema de produção ideal. 

 



nas granjas. Além disso, o uso do histórico detalhado dos desafios sanitários pregressos e o 

emprego de microrganismos benéficos via ave e via ambiente constituem pontos fundamentais 

para o sucesso em tais modelos. Almeja-se, portanto nestes sistemas de produção o equilíbrio 

das populações microbiológicas em detrimento da abordagem convencional que procura 

elimina-las provocando a redução da biodiversidade. 

 

Considerações finais 

A complexidade inerente ao sistema diferenciado o torna naturalmente voltado e atento 

para as questões sociais e econômicas dos seus agentes, assim como para as questões de 

equilíbrio ambiental dos seus locais de produção. 

A certificação de conformidade é um mecanismo importante para assegurar a 

veracidade e padronização dos produtos alternativos, o qual facilita a comunicação entre os 

agentes responsáveis pelo processo de produção e o seu consumidor. 

Há uma nítida carência de pesquisa nesta área, principalmente em comparação a 

quantidade e densidade de trabalhos desenvolvidos nos moldes convencionais. É de se esperar, 

portanto melhoras significativas à medida que mais pesquisas forem realizadas.  

Para os sistemas alternativos a saúde das aves deve ser trabalhada de forma integrativa. 

O respeito às normas de bem-estar aliado a utilização de linhagem mais rusticas e o 

conhecimento dos agentes participantes deste sistema, embasados em práticas sanitárias 

obrigatórias e recomendadas, são os principais fatores da manutenção de um status sanitário 

adequado. 
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A presente Cartilha é resultado do trabalho
desenvolvido por diferentes setores do município de Ipeúna-
SP, CEAPLA – Centro de Análise e Planejamento Ambiental
e o Departamento de Geografia do IGCE – Instituto de
Geociência e Ciências Exatas da UNESP, Câmpus de Rio
Claro, através de Convênio firmado entre estes,   interessados
no Desenvolvimento Rural Sustentável.

A Cartilha integra resultados das atividades
desenvolvidas para o VII Workshop Políticas de
DESENVOLVIMENTO RURAL - Desafios e práticas para
implementação do turismo em área rural e da agricultura
natural. O objetivo do evento foi aproximar a comunidade
rural, os   gestores   e   conselhos   públicos municipais,
fundação/Centro   de   Pesquisa (Fundação Mokiti  Okada),
empresa  (Korin Agropecuária)  e  a  Universidade,  visando
o estreitamento   das   relações,   a   promoção   do
desenvolvimento político, econômico e social do município
de  Ipeúna-SP,  através  de  discussões sobre a organização
do turismo em áreas rurais e a  implementação  de  práticas
de  tecnologia  de produção   orgânica   e   natural,   assim
como, formas   de   manejo   mais   sustentáveis.

Também participa deste trabalho a PROEX-Pró-
Reitoria de Extensão da UNESP que financia o projeto de
extensão “Caracterização da Organização do Espaço Agrário
do Município de Ipeúna: o caso das pequenas propriedades
rurais”, ao longo de 2017.

Os desenhos que constituem essa Cartilha foram
produzidos pelos alunos dos 6ºs e 8ºs anos da Escola Estadual
Prof. Odecio Lucke – Cordeirópolis/SP sob a orientação da
Profª. Cibele Marto de Oliveira.
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 TURISMO EM ÁREA RURAL

João Carlos Geraldo

Quando a gente pensa em turismo, quase sempre vem à cabeça a ideia
de sol, praia e mar. É que durante muito tempo essa era a forma de se fazer
turismo no Brasil. Nas férias escolares as pessoas viajavam, e ainda viajam,
para o litoral, para se divertir na praia.
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Nos últimos 20 anos outras formas de turismo foram aparecendo e
entrando no Brasil. Uma dessas maneiras de viajar e se divertir é o Turismo
Rural. Mas o que é que se pode fazer no campo para se divertir, perguntavam as
pessoas?

A ideia do campo é sempre de um lugar de muito trabalho, de sol a sol,
mas sem diversão. Só que o campo sempre ofereceu muita coisa legal para se
fazer. Tanto assim que sempre as crianças iam passar férias nas propriedades
dos avós ou tios, que moravam no campo.

Também no campo se mantém as tradições de festas e quermesses
tradicionais, dos santos e santas padroeiros, das festas juninas... As comidas e
doces tradicionais brasileiros, como o curau, a pamonha, doces de leite e de
frutas são ainda produzidos no campo.
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Tem gente jovem, de cidades maiores, que nunca viu um fogão à lenha,
nem nunca comeu as delícias de comidas e doces feitas nele. Para essas pessoas
os hotéis-fazenda e pousadas no campo oferecem refeições feitas num fogão
desses e tiradas das panelas, direto do fogão.

Isso é muito diferente de um restaurante da cidade. É uma experiência
diferente para quem nunca viu ou para quem conheceu, mas hoje mora em
cidades maiores e não tem como ter um fogão desse tipo. Assim as pessoas
matam as saudades da infância.



7

E falando em hotel-fazenda e pousadas rurais, hoje há uma procura
bastante grande por esses estabelecimentos. Muitas pessoas querem fugir, pelo
menos durante um final de semana ou férias, dos barulhos e correrias da cidade
grande. Por isso procuram o campo e o sossego, junto a natureza.
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Banhos de cachoeira, nadar em lagos e córregos também são atrativos1

importantes para o Turismo em Meio Rural. Propriedades que tenham esses
recursos para oferecer são bem valorizadas, trazendo renda extra para os donos.

1 atrativos são os recursos encontrados nas localidades, tanto naturais como construídos,
e trabalhados para atrair visitantes. Podem ser construções antigas, passeios de charrete
e a cavalo, cachoeiras, pescaria, matas e muitas outras coisas.
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O meio rural ainda oferece muitas outras possibilidades de se fazer
turismo, como os esportes de aventura, turismo ambiental ou ecológico,
acampamentos (camping). Nas localidades onde são encontrados paredões de
pedra e cachoeiras há a possibilidade de se fazer várias atividades, como a
escalada (rapel) em cachoeiras ou mesmo nas paredes secas.



10

As caminhadas por rios e córregos (cascading), até chegar aos paredões
e cachoeiras também é muito comum nessas áreas. A existência de áreas de
matas e reservas pode ser utilizada para passeios e trilhas ecológicas e
educacionais.
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O modo de vida moderno não deixa muito tempo para fazer refeições
de qualidade, com produtos sem agrotóxicos.

Algumas propriedades rurais produzem alimentos mais “limpos”,
melhores para a saúde do que os encontrados em supermercados e quitandas
das cidades.

Isso também pode ser usado como atrativo para levar os moradores
urbanos ao campo, para comprar produtos de melhor qualidade ou os
produzidos artesanalmente, como mel, geleias e compotas, doces caseiros,
rapaduras, linguiças.

Também não podemos esquecer as cachaças e licores artesanais, que
tanto sucesso fazem ultimamente.
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Em alguns lugares, como no Rio Grande do Sul, são comuns os
chamados ‘circuitos’ turísticos, formando as chamadas Rotas. Essas rotas têm
alguma identidade temática2 e trabalham juntas, realizando passeios que passem
por todas as propriedades associadas. Essas propriedades vão oferecer seus
produtos mais característicos, sem competir muito umas com as outras, mas
sim se complementando, para que todo mundo possa ganhar com isso. Umas
podem oferecer pouso, outras restaurantes, produtos típicos e assim por diante.

O Turismo em Área Rural, às vezes chamado só de Turismo Rural,
surgiu na Europa e na América do Norte e, além de servir para aumentar a
renda das propriedades, tem uma grande contribuição na fixação da população
no campo, isto é, fazer com que as pessoas não deixem o campo de vez e mudem-
se para as cidades. Esse problema existe no mundo todo e vem fazendo as
cidades “incharem” e o campo ficar vazio de moradores.

Esse tipo, ou modalidade, de turismo representa uma fonte de
rendimentos importante em regiões brasileiras onde ainda existem propriedades
rurais familiares, pois é uma característica marcante dessa forma de turismo a
existência nessas propriedades, em geral pequenas ou médias. Algumas
propriedades grandes também exploram o turismo, como fazendas no Pantanal,
ou mesmo na região central do estado de São Paulo, mas o modelo de pequenas
propriedades é o mais comum.

2 Quando existe um tema ou identidade em comum nas localidades ou propriedades,
formando os circuitos. Esses circuitos são trabalhados em conjunto, para que todos
possam se beneficiar.
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O QUE É AGRICULTURA ORGÂNICA?

Luiz Carlos Demattê Filho
Sakae Kinjo
Giuliana Castro Magalhães
Patricia Augusto da Silva
Guilherme Pozzato Francisco de Souza

O conceito de sistema orgânico abrange as denominações: ecológico,
biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológico, permacultura e
outros.

É todo sistema de produção agropecuária que adota técnicas
específicas:

Respeita à natureza: reconhece nossa dependência com os recursos
naturais que não se renovam (água, solo, petróleo, carvão mineral e outros).

Trata o solo como organismo vivo: ofertar constantemente matéria
orgânica (adubos verdes, folhas, composto orgânico, palha, cobertura morta)
que alimenta os micro-organismos, resultando em maior disponibilidade de
nutrientes para planta.

Fontes : https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-agricultura-organica,69d9438af1c9
2410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/tecnicas-para-melhorar-solo.htm
http://alunosonline.uol.com.br/geografia/diferenca-entre-mata-ciliar-galeria.html
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Possui independência de insumos: sempre que possível substituir
insumos sintéticos por insumos orgânicos e naturais

 Produz alimentos SEM USO de AGROTÓXICOS,
FERTILIZANTES QUÍMICOS e SEMENTES TRANSGÊNICAS.
As substâncias permitidas estão listadas no Anexo I da Instrução
Normativa 46/2011 da Lei nº 10.831/2003.

Fonte: https://www.cpt.com.br/cursos-agricultura-organica/artigos/agricultura-organica-definicao-
principio-objetivo-e-beneficios

“Art. 1º Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam
técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos

disponíveis e o respeito à integridade
cultural das comunidades rurais, tendo por
objetivo a sustentabilidade econômica e
ecológica, a maximização dos benefícios
sociais, a minimização da dependência de
energia não renovável, empregando,
sempre que possível, métodos culturais,
biológicos e mecânicos, em contraposição
ao uso de materiais sintéticos, a eliminação
do uso de organismos geneticamente
modificados e radiações ionizantes, em
qualquer fase do processo de produção,
processamento, armazenamento,
distribuição e comercialização, e a proteção
do meio ambiente.” (Lei nº 10.831/2003)
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Porque faz bem?

Preserva o meio ambiente.

Promove saúde e bem estar do
Consumidor e do agricultor.

Os alimentos têm maior valor nutritivo e mais
sabor.

Melhora qualidade de vida da agricultura
familiar, mantendo a vida no campo e a

sucessão familiar

Qual a diferença?

Alimento convencional
Produzido com muita água, fertilizante químico,

veneno, aplicando hormônios e antibióticos, derrubando e
queimando mata nativa, ocupando muita terra com único
tipo de cultivo, cansando a terra...

Fontes: http://www.guarapari.es.gov.br/v3/index.php/noticias-semed/2318-edital-chamada-publica-no-
0022014-aquisicao-de-generos-alimenticios-da-agricultura-familiar-e-empreendedor-familiar-
rural.html

http://martinsmetais.com.br/gestao-ambiental/     https://blogvidabionatural.wordpress.com/tag/
atividade-fisica/

MAPA/ Secretaria da Agricultura Familiar. Escolha, freguês!, 2005
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Alimento orgânico/natural
Produzido conservando as fontes de água, usando controle biológico

e natural, diversificando os cultivos e manejando o solo e a matéria orgânica,
seguindo as práticas da Agricultura Natural...

Vale a pena investir?

Potencial da Agricultura orgânica

Em 2014 movimentou R$ 2 bilhões.
Nos últimos 2 anos as vendas triplicaram.
Agregam 30% mais valor que os convencionais.
O setor cresce em média 25%, no mundo inteiro.

Atualmente são: 11.084 produtores
950 mil hectares em produção
Brasil faz negócio com mais de 76 países

Fontes: MAPA/ Secretaria da Agricultura Familiar. Escolha, freguês!, 2005
MAPA/Coordenação de Agroecologia. Produto orgânico. Melhor para vida de todos e do planeta.
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O que devo fazer?

 Produzir alimentos SEM USO de AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES
QUÍMICOS, SEMENTES TRANSGÊNICAS e SUBSTÂNCIAS NÃO
PERMITIDAS listadas na Instrução Normativa 46/2011 da Lei nº 10.83/2003.

Como fazer?

 Conversão GRADUAL da unidade produtiva
ADOÇÃO DE PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS e não

necessariamente ter como objetivo obter a certificação orgânica.

 Utilização de área que DISPENSA conversão
Geralmente são áreas que usam terra arrendada, em pousio ou que já

possuíam certificação.

 Conversão RADICAL ou imediata de
 TODA ÁREA ou PARTE DA ÁREA

ELIMINAÇÃO imediata de todos os insumos agroquímicos e práticas
não permitidos na agricultura orgânica.

ADOÇÃO de práticas ou insumos permitidos na agricultura orgânica.

 Converter a área de produção convencional para orgânica:
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 Garantir a qualidade do produto através:
Certificação por Auditoria

Sistemas Participativos de Garantia (SPG)

Controle Social (OCS) para Venda Direta Sem Selo
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Agricultura orgânica/natural,
transformando o presente com

as futuras gerações!




