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Palavra do Professor-autor
Esta apostila apresenta conhecimentos básicos sobre a implantação de um sistema
orgânico de produção. Seu conteúdo aborda temas presentes no nosso dia a dia de
forma simples e clara, de modo a nortear seus estudos sobre os temas diversos bem
como direcioná-lo a um aprofundamento dos temas de maior interesse por meio
das leituras complementares sugeridas.
A apostila foi desenvolvida com o objetivo de resgatar seus conhecimentos e convidá-lo a aprimorar e reconstruir conceitos, além de habilitá-lo a discutir sobre
os assuntos relacionados à implantação do sistema orgânico de produção e suas
implicações.
Acredito que esta publicação, associada ao trabalho em sala de aula, práticas de
campo, visitas técnicas e a reflexão sobre os temas relacionados ao curso proposto, atenderão suas expectativas quanto ao conhecimento básico necessário para
a adoção das práticas propostas ao sistema orgânico de produção e assim proporcionar a você, sua família, à sociedade o acesso a produtos alimentícios de
melhor qualidade. Convido-o a refletir sobre as práticas atualmente empregadas
na agricultura e o compromisso do agricultor na adoção de práticas adequadas de
cultivo, as quais, além de muitos outros benefícios, certamente contribuirão com
a preservação dos recursos naturais e a segurança alimentar.
Ficam meus sinceros desejos de que este curso seja proveitoso e lhe traga satisfação e sucesso.
Bom trabalho!
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1. Introdução
A adoção do sistema orgânico de produção traz uma série de vantagens ao produtor
dentre elas, destacam-se: o resgate e consciência da sua importância enquanto
provedor pimário de alimentos essenciais; o resgate de seu compromisso com a
qualidade e sustentabilidade da agricultura, além de ter como resultado do seu
trabalho produtos amplamente reconhecidos pela alta qualidade, aos quais uma
boa parcela da população procura e adquire com fidelidade, por preços bem acima
dos praticados na agricultura convencional. Na agricultura orgânica o agricultor
torna-se o centro do sistema produtivo, não havendo pacotes tecnológicos engessados, gerados em realidades distantes do local onde se aplicam. Nesse sistema o
agricultor é agente transformador e recuperador do ambiente de modo a torná-lo
apto a produzir respeitando as particularidades do seu dia a dia, tendo como ponto
de partida os conhecimentos do agricultor e as possibilidades de aprimoramento
dos mesmos, sempre respeitanto as características da atividade e de seus agentes
executores. Além do exposto, a agricultura orgânica vem sendo incentivada por
diversos setores, principalmente por políticas públicas específicas com o objetivo
de aplicar recursos financeiros para adequações necessárias e ainda por meio de
programas ligados ao fome zero do governo federal, tais como PNAE(Programa
Nacional de Alimentação Escolar) e PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), os
quais priorizam produtos da agricultura orgânica.
Além do mais, agricultura convencional amplamente praticada na atualidade tem
sido alvo de uma série de problemas decorrentes dos pacotes tecnológicos adotados ao longo de sua história. A modernização da agricultura trouxe consigo uma
série de pacotes tecnológicos que visam, cada vez mais, à maximizar a produtividade, porém tais pacotes tecnológicos não consideram previamente os potenciais
problemas ambientais gerados (ZAMBOLIM &PICANSO, 2009). Os supostos benefícios dos sistemas de produção atualmente empregados em nada compactuam com
a realidade do planeta, visto que seus recursos naturais são limitados tendo uma
forte tendência ao esgotamento. A constante reflexão acerca dos impactos gerados
pelas práticas agrícolas tem despertado a sociedade quanto à adoção de tecnologias mais adequadas às diferentes condições ambientais em busca da sustentabilidade dos sistemas produtivos.
A agricultura orgânica vem ao encontro dos anseios da sociedade consciente, tendo
como princípio básico o cultivo da terra visando integrar o manejo dos recursos
naturais do solo, nutrição e a proteção de plantas em conformidade com práticas
conservacionistas, mantendo a integridade ecológica dos sistemas (Zambolim &
Picanço, 2009). Neste sentido, a adoção de práticas racionais de produção, comuns na agricultura orgânica, satisfaz perfeitamente as necessidades das gerações
atuais e principalmente as futuras, uma vez que previne a degradação ambiental
e buscam a sustentabilidade do sistema produtivo (PENTEADO 2008, COUTINHO et
al 2003; CARVALHO 2009; FLORES, 2009).
O cenário agrícola brasileiro apresenta particularidades que favorecem grandemente a adoção de sistemas orgânicos de produção. Neste sentido é importante
ressaltar o papel da agricultura familiar no cenário agrícola brasileiro, pois além
de atender as necessidades e exigências do mercado consumidor cada vez mais
exigente quanto a alimento de qualidade e produzidos com adoção de práticas
mais naturais, presta importantes serviços ambientais em regiões fortemente urbanizadas tais como, manutenção de cinturões verdes, preservação da biodiversidade, florestas e água (CARVALHO 2006), além de apresentar importância no
cenário produtivo nacional com cerca de 60% da produção de alimentos frescos.
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O direcionamento das atividades agrícolas visando principalmente tecnologias que
levem ao desenvolvimento da sociedade vem despertando a adoção de políticas
públicas que incentivam a produção orgânica para suprir fatias de mercado ainda
carentes tais como o atendimento a programa Fome Zero e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Neste sentido a adoção de práticas orgânicas de produção, além de ser ecologicamente corretos e promover a consciência ambiental,
tende a ser socialmente aceitável uma vez que contribui para o desenvolvimento
econômico e social, contribuindo ainda como a sustentabilidade e qualidade de
vida das gerações.
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Unidade 1
2. Fundamentação Histórica ,Teórica e Conceitual da
Agricultura Orgânica
Ao longo da história da humanidade houveram vários eventos marcantes acerca da
produção de alimentos, a partir do momento em que iniciou o processo de domesticação das plantas visando garantir a segurança alimentar. Ao logo deste módulo
será possível conhecer alguns dos eventos que marcaram a evolução dos processos
produtivos.

2.1 Agricultura em Januária No Norte De Minas Gerais
2.1.1 Atividade Introdutória
Gostaria de convidá-los a partilhar um pouco da sua estória de vida, suas lutas,
conquistas e anseios, enfim todas as experiências vividas por seus antepassados
construindo a uma parte da história de Januária-MG.
Momento de partilha em que os cursistas poderão relatar um pouco do seu histórico na agricultura, por meio das experiências vividas e passadas entre as gerações
de modo a construir um histórico da agricultura local, com base na vivência de
cada um e conforme sua visão. Nesse momento poderão ser discutidos aspectos
considerados modernos e obsoletos. Para tanto poderemos realizar uma roda de
discussão a respeito do histórico da agricultura local realizando um resgate das
histórias dos antepassados e sua relação com a agricultura a partir de questões
norteadoras tais como:
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•

Histórico familiar de atuação na agricultura.

•

Seus antepassados são da região de Januária-MG?

•

Caso não sejam, há quanto tempo sua família vive na região? Como vieram pra
essa região e em busca do quê?

•

Como era a estrutura familiar? Quantos membros em média?

•

Como era praticada a agricultura na região.

•

Sua família sempre esteve ligada a atividade agrícola? Em caso afirmativo, que
atividades desenvolviam e como era o sistema produtivo?

•

Saberes herdados.

•

Que tipo de equipamentos e técnicas de cultivo eram praticadas na agricultura
no passado?

•

Dentre estes equipamentos e técnicas, quais são utilizados nos dias atuais?

•

Levantamentos de aspectos culturais e artesanais ligados a atividade agrícola
local.
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•

Quais eram os costumes e tradições mais apreciados pela comunidade e que
sua família participava ativamente?

•

Dentre estes costumes e tradições quais ainda são preservados?

•

Aspectos evolutivos na atividade agrícola local.

•

Você sabe dizer qual era a principal atividade econômica desenvolvida na região no início de sua história? E nos dias de hoje?

De posse de todo esse acervo de informações levantadas acerca da realidade local,
poderemos extrapolar para uma realidade geral levantando informações ligadas
à dinâmica evolutiva da agricultura e sua importância para a humanidade, para
tanto alguns questionamentos prévios são necessários tais como:
a) Como era o relacionamento do homem primitivo com a agricultura?
b) Quais descobertas foram marcantes no desenvolvimento da agricultura atual?
c) Quais foram os impactos causados pela agricultura convencional?

2.1.2 Evolução dos Sistemas Agrícolas
Desde os primórdios, quando o homem iniciou o processo de domesticação das
plantas e animais, as atividades eram de caráter exploratório, no início, no entanto, o foco principal era a sobrevivência. Com o passar do tempo as técnicas
antes rudimentares foram se aperfeiçoando e possibilitando ao agricultor ampliar
seus horizontes, acumular excedentes e desenvolver sistemas de comercialização
e acúmulo de riquezas. Ao passo que o homem desenvolvia tecnologias voltadas à
exploração agrícola, os ecossistemas do planeta passaram a cada vez mais artificializados e distintos de sua condição natural. Tais mudanças foram se tornando
tão drásticas que caracterizaram verdadeiras Revoluções Agrícolas que a princípio buscavam solucionar problemas ligados à subnutrição da população crescente.
Nesse contexto, considerando o crescimento incontido da população, suas necessidades crescentes levaram à exploração desmedida dos recursos naturais, sem,
no entanto, solucionar os déficits nutricionais da população o que tem tornado a
exploração de água e recursos naturais em limites tais que ameaçam o equilíbrio
do planeta.
A agricultura moderna ditada pelo movimento conhecido como “Revolução verde”
se estabeleceu logo após a segunda guerra e logo se expandiu transformando o
cenário agrícola. A Revolução verde foi assim denominada por trazer tecnologias
extremamente radicais, transformando o cenário agrícola caracterizado pelas extensas áreas de monocultivo (cultivo de extensas áreas com uma única cultura),
trouxe consigo a adoção de uma série de pacotes tecnológicos que incluíam insumos externos (adubos químicos e pesticidas sintéticos), o que significou um elevado investimento capital. Esse sistema produtivo tinha como objetivo principal
a elevação da produção, porém não considerava seus efeitos na degradação e
contaminação ambiental. Como consequências houve um aumento considerável
na produção, porém aos poucos os efeitos nocivos vieram à tona: compactação dos
solos pela intensa utilização de maquinário, poluição ambiental pelo excesso de
insumos, tais como adubos minerais e produtos fitossanitários, além contaminação
dos alimentos, intoxicações crônicas e agudas dos trabalhadores rurais.
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Apesar de ter iniciado na década de 1950, somente por volta dos anos 1970 as intervenções foram efetivamente sentidas, revelando os graves efeitos provocando a
destruição dos solos, o aparecimento desenfreado de pragas e doenças bem como a
perda substancial da qualidade biológica dos alimentos e do próprio homem, além
do meio em que vive. E se tratando de ganhos econômicos o processo de modernização da agricultura alavancado pela revolução verde trouxe elevadas produtividades alcançando mercados exigentes e grande expressão do setor. No entanto no
que se referem aos efeitos sociais e ambientais, as tecnologias levaram a grandes
perdas da diversidade biológica em função dos desmatamentos provocados pela
expansão das fronteiras agrícolas, sem falar nos impactos gerados pela adoção
das mais diversas tecnologias próprias de cultivos convencionais, principalmente
o uso indiscriminado de adubação mineral, emprego intensivo de mecanização e
produtos fitossanitários afetando diretamente a qualidade dos solos e mananciais
hídricos (RAMPAZZO, 1997; OSORIO & ALCATARA, 2003). A prosperidade gerada pelo
sistema convencional de cultivo em nada repercutiu na qualidade de vida do homem do campo, pois os pacotes tecnológicos adotados geraram um pseudo desenvolvimento econômico beneficiando alguns poucos segmentos e ampliando ainda
mais a diferenciação social e o desemprego no campo.

2.1.2.1 Surgimento do Movimento Ecológico de Produção de Alimentos
Paralelamente ao avanço da agricultura convencional alavancada pela revolução
verde, surgiram também outras ideologias voltadas para a produção agropecuária,
sem agredir os recursos naturais. Conceitualmente agricultura orgânica em linhas
gerais, engloba uma série de linhas de pensamento, voltadas para o desenvolvimento da agricultura alternativa agregando tecnologias aplicadas nos mais diversos sistemas produtivos os quais comungam da mesma filosofia de cultivo, voltada
para a sustentabilidade. Dentre os sistemas de cultivo que abordam a temática
orgânica temos: agricultura biodinâmica, natural, biológica, ecológica e permacultura.

2.2 Atividade Complementar
De posse de todas essas informações poderemos argumentar sobre alguns aspectos, sugiro então que façamos um júri simulado, funciona como uma simulação de
tribunal judiciário onde seus componentes possuem funções predefinidas (debate
onde cerca de 45% dos presentes argumenta a favor de um dado tema, outros 45%
argumenta contra os 10% restantes formam o júri popular e o professor age como
um coordenador da atividade), desse modo faz-se possível o debate e o entendimento do assunto pelos mais diversos pontos de vista. Sendo assim podemos debater acerca dos seguintes temas:
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•

A agricultura como vem sendo praticada atualmente pode ser uma atividade
rentável?

•

A agricultura evoluiu? Considere os pontos positivos e negativos?
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2.3 Referências Complementares
HISTÓRIA DA AGRICULTURA http://www.historiadomundo.com.br/pre-historia/
agricultura-=-evolucao.htm. Acesso em maio 2014.
AGRICULTURA–AORIGEM http://www.youtube.com/watch?v=oWezdS9Gp_Q. Acesso em maio 2014.
AGRICULTURA E PECUÁRIA BRASILEIRA E MUNDIAL http://www.youtube.com/watch?v=AI75gPJOiXc. Acesso em maio de 2014
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Unidade 2
3. Sistema Orgânico De Produção: Características E
Vantagens
3.1 Atividade Introdutória
No módulo anterior foram abordados assuntos relacionados à evolução dos sistemas
de produção agrícola e seus impactos ao longo da história da humanidade. Houve
um tempo em que a principal preocupação era atender as demandas por alimento
de uma população crescente, porém, para atingir tais objetivos alguns aspectos
acabaram sendo negligenciados, principalmente aqueles ligados a qualidade dos
alimentos produzidos no que diz respeito à utilização de substâncias nocivas à saúde humana e ambiental. Estudos recentes mostram que algumas práticas comuns
em sistemas de cultivo tidos como convencionais ocasionam sérios impactos ambientais, além de comprometer direta e/ou indiretamente a saúde do consumidor
por meio de resíduos tóxicos presentes nos alimentos produzidos e contaminação
de mananciais hídricos. Sendo assim faz-se necessário o levantamento de alguns
questionamentos ligados ao tema abordado neste módulo tais como:
a) Como é praticada a agricultura atualmente na sua comunidade?
b) O que vem a ser um sistema orgânico de produção?
c) Quais as vantagens em adotar o sistema orgânico de produção?
Enfim ao final deste módulo seremos capazes de responder a estes e muitos outros
questionamentos que venham a surgir.

3.1.1 O Que é Agricultura Orgânica?
Por definição agricultura orgânica é tida como um sistema produtivo onde não
são permitidos o uso de quaisquer substâncias nocivas à saúde humana ou ofereça
riscos ao meio ambiente, tais como fertilizantes solúveis, agrotóxicos, produtos
transgênicos. A obtenção de produtos orgânicos no Brasil tem grandes perspectivas
uma vez que o nosso território ainda possui uma biodiversidade fabulosa, solos e
clima apropriados para os mais diversos cultivos. É importante salientar ainda que,
para ser considerada orgânica, a propriedade deve contemplar o uso consciente
dos recursos hídricos, solo, ar entre outros, desenvolvendo agrotecnologias adequadas à realidade local, além de considerar as relações sociais e culturais (MAPA,
2014; AAO 2014).
Conceitualmente, agricultura orgânica, em linhas gerais, engloba uma série de
linhas de pensamento voltadas para o desenvolvimento da agricultura alternativa,
agregando tecnologias aplicadas nos mais diversos sistemas produtivos, os quais
comungam da mesma filosofia de cultivo, voltada para a sustentabilidade. Havendo entre esses sistemas de cultivo que abordam a temática orgânica muitos pontos
em comum.
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A agricultura orgânica assim como a agricultura biodinâmica, biológica, ecológica
e permacultura, além de terem como princípios básicos a reutilização de recursos
naturais da propriedade, favorecendo o desenvolvimento de microrganismos decompositores responsáveis pela ciclagem de nutrientes, tornando-os acessíveis às
plantas, utilizam-se de técnicas para transformação de resíduos diversos, por meio
de compostagem e/ou minhocultura, utilização de fontes de nutrientes pouco solúveis, tais como pó de rocha.
Quanto aos problemas ligados a acidez do solo, o uso de calagem é uma prática
comumente aceita em sistemas alternativos de produção anteriormente citados,
bem como a utilização de cobertura do solo seja por material vegetal (vivo ou morto), adubação verde, incentivo a diversificação e rotação de cultivos, preferencialmente mantendo recursos naturais como fragmentos florestais e consorciação com
criação de animais, visando inclusive a utilização dos excrementos na reposição de
nutrientes e obtenção de biofertilizantes. Quanto aos problemas fitossanitários,
tais sistemas utilizam caldas tais como calda bordalesa, viçosa e sulfocalcica, as
quais têm dupla função, tanto atuam na prevenção de problemas fitossanitários
por promoverem o equilíbrio nutricional das plantas, quanto atum como agentes
de controle de diversas pragas e doenças além do uso de métodos como corredores
ecológicos, quebra ventos, plantas iscas extratos vegetais diversos, estratégias do
manejo integrado de pragas voltados para a manutenção de inimigos naturais. Enfim, a agricultura orgânica, assim como os demais sistemas de produção alternativos visam abolir técnicas convencionais para controle de problemas fitossanitários,
tais como agroquímicos em geral, além de quaisquer aditivos sintéticos ligados à
nutrição animal, bem como a utilização de recursos genéticos, tanto vegetal quanto animal, adaptados às condições ambientais locais.
A agricultura biodinâmica apresenta particularidades que a diferencia dos demais
sistemas de produção, uma vez que está pautada na utilização de “Preparados
Biodinâmicos” produtos obtidos segundo princípios da homeopatia por meio de
dinamizações e utilizados em baixas diluições. Estes preparados, dependendo da
forma de preparo, possuem as mais diversas aplicações, desde a reestruturação
da vida no solo, até o controle de pragas e doenças. Além dos aspectos técnicos
a agricultura biodinâmica está fundamentada na ciência espiritual antroposófica
(COSTA & CAMPANHOLA, 1997).
A agroecologia agrega conceitos da agricultura ecológica e agronomia, atendendo
a critérios de sustentabilidade na produção de alimentos, incorporando conceitos de forma harmoniosa entre ciência aplicada, natureza e o elemento humano
(GLIESSMAN, 2000). Para que esta junção seja possível, a agroecologia utiliza estrategicamente o termo agroecossistema onde as lavouras são vistas como ecossistemas podendo apresentar relações semelhantes aos ecossistemas naturais, tais
como ciclagem de nutrientes e interrelações entre as mais diversas formas de vida,
de forma equilibrada; considerando ainda as intervenções humanas influenciadas
por sua formação cultural. Nesta temática a visão ampla do sistema e sua perfeita
compreensão levam a uma produção satisfatória e cada vez mais independente de
insumos externos, com relações humanas e ecológicas aceitáveis culminando na
redução de impactos sociais e ambientais (MIKLÓS, 1999).
Na permacultura, também conhecida como “agricultura permanente”, é caracterizado por integrar, dentro das possibilidades do ambiente, a produção agropecuária
e a composição florística natural, ou seja, atividades agropecuárias desenvolvidas
em ambientes de mata preservada. Dentre as atividades comuns a este sistema,
temos tanto cultivos de plantas de ciclo perene como as frutíferas e essências flo-
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restais (preferencialmente nativas), quanto cultivos semiperenes como é o caso de
mandioca, bananeira e forragens entre outros, aliando a estes cultivos, atividades
zootécnicas ou silvipastoris. Esse sistema prioriza, ainda, a preservação do meio,
mantendo-o o mais natural possível, tentando harmonizar as intervenções humanas, tais como habitações e abrigos para os animais, estruturas físicas necessárias,
buscando sempre a autossuficiência energética do sistema. Comparativamente a
outros sistemas produtivos alternativos, a permacultura assemelha-se no que se
refere à preservação do meio ambiente e priorização da diversidade vegetal, porém apresenta uma pequena diferença ligada aos tipos de cultivos adotados, pois
não adota cultivos anuais.

3.1.2 Caracteríticas do Sistema Orgânico de Produção
O sistema orgânico de produção tem como características principais seu comprometimento com a saúde, a ética e a cidadania do ser humano. Suas ações estão
voltadas para a preservação da vida. Suas tecnologias próprias visam a utilização
dos recursos naturais de forma racional e harmônica, buscando interatividade entre agricultores e produtores, estabelecendo uma relação de confiança e parceria.
O sistema orgânico de produção tem como princípios básicos:
a) Relações trabalhistas sociais justas;
b) Preservação dos solos;
c) Respeito ao meio ambiente;
d) Integração racional entre criações animais e cultivo de plantas.

3.1.3 Vantagens da Adoção do Sistema Orgânico de Produção
Além de ser um sistema consagrado, devido aos benefícios que geram a saúde humana e ambiental, os sistemas orgânicos de produção geram rendas superiores aos
sistemas convencionais, uma vez que oferece produtos diferenciados de maior valor agregado, destinados a uma clientela também diferenciada e disposta a pagar
mais por tais produtos, contribuindo ainda com a segurança alimentar e gerando
empregos diretos e indiretos, consequentemente movimentando a economia. Sua
principal marca, então tida como vantagem, está ligada a obtenção de produtos
saudáveis, uma vez que há uma preocupação crescente quanto aos riscos oferecidos por resíduos de praguicidas presentes em alimentos; evita a contaminação
ambiental, uma vez que não utiliza produtos pesticidas os quais são potentes contaminantes e oferecem riscos ao consumidor e ao ambiente, mantendo seu equilíbrio; reduz consideravelmente a utilização de insumos; busca o fortalecimento das
plantas tornando-as resistentes a problemas fitossanitários; diminui os gastos com
insumos externos, uma vez que utiliza somente produtos naturais e presentes na
propriedade; além de atender a crescente procura por produtos sadios.
Em se tratando de produção orgânica de alimentos, vimos que são várias as tecnologias e sistemas produtivos que podem ser adotados. A escolha dos mais apropriados deve, no entanto, estar relacionada a fatores da realidade local e as particularidades da propriedade, ou seja, aquele sistema que mais atende as características
do terreno como clima, vegetação natural dominante e relevo. Quanto ao consuAgricultor Orgânico
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midor de produtos orgânicos, estudos recentes evidenciaram que, ao contrário do
que se imagina, pouco importa o sistema utilizado na produção, o que realmente
é levado em conta é simplesmente o fato de ser orgânico, uma vez que a principal preocupação deste tipo de consumidor é a idoneidade da unidade produtiva,
garantindo a autenticidade dos produtos reconhecidamente livres de resíduos de
agrotóxicos e afins, bem como o compromisso ecológico com o meio produtivo e
com as relações humanas.

3.1.4 Discussão em Grupo e Posterior Partilha
a) Que tipo de sistema de cultivo é utilizado pelo agricultor local?
b) Dentre as práticas atualmente empregadas, quais são mais impactantes?
c) Há possibilidade de substituir tais práticas por outras menos impactantes?
Quais?
d) Na sua opinião seria vantajoso realizar mudanças no sistema produtivo atual

3.1.5 Atividade Proposta
As atividades a seguir devem ser realizadas em grupo.
Grupo 1 - Traçar o perfil do consumidor local por meio de questionário aplicado
em feiras livres, de modo a verificar possíveis consumidores de produtos orgânicos;
Grupo 2 - Verificar a viabilidade de implantação de sistemas orgânicos de produção. Este grupo deverá buscar informações sobre assistência técnica especializada
na região, de modo a atender as demandas relacionadas à adequação dos sistemas
produtivos atuais;
Grupo 3 - Pesquisar junto entidades locais (sindicatos rurais, associações de produtores rurais e empresas de assistência técnica) as políticas públicas para atender
as necessidades de adequação dos sistemas produtivos atuais no processo de transição para o orgânico.
As informações obtidas serão partilhadas em forma de seminário.

3.1.6 Referências Complementares
SISTEMAS AGROECOLÓGICOS: INSTRUMENTOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL, AMBIENTAL
E ECONÔMICA http://www.youtube.com/watch?v=o24DnP8GbFM. Acesso em maio
de 2014.
AGRICULTURA ORGÂNICA.
Acesso em maio de 2014.

http://www.youtube.com/watch?v=Z37uYpl0KYw

.
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Unidade 3
4. Sistema Orgânico de Produção: Práticas Adequadas
de Manejo de Solo e Água
Este módulo refere-se aos componentes básicos para o desenvolvimento de qualquer sistema de produção que vise a obtenção de produtos orgânicos. Serão abordados aspectos relacionados ao manejo do solo e a água bem como das agrotecnologias apropriadas ao uso desses importantes recursos naturais em sistemas de
cultivo orgânico. Ao final deste módulo seremos capazes de responder aos seguintes questionamentos norteadores:
a) O que é um solo?
b) Quais são as características dos solos em sistemas de cultivo convencional e
orgânico?
c) Como ocorre a dinâmica das águas?
d) Que tipo de manejo de solo e água pode ser adotado em sistemas orgânicos de
produção de alimentos?

4.1 Conceitos Básicos
4.1.1 O que é Solo?
O solo pode ser definido como o ambiente onde as plantas se desenvolvem, fixam
suas raízes e de onde retiram água e nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento.
Os solos apresentam algumas propriedades tais como: vida bilógica (macro e microfauna), riqueza mineral, nutrientes originados do seu material de origem (rocha
mãe). No solo ocorrem reações químicas importantes na transformação da fração
mineral em matéria orgânica e virce-versa. A medida que os solos são formados
dão origem aos horizontes (camadas) que compõe o perfil do solo o qual varia conforme as condições em que foram formados e seu material de origem.

Figura 1. Esquematização dos fatores formadores do solo.
Fonte: BRITO & FREITAS 2012 (Curso de agricultura orgânica do programa mulheres mil 2012).
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A agricultura atual, baseada em alto consumo de insumos e uso intensivo do solo,
tem levado à degradação física, química e biológica dos agrossistemas, resultando
em solos adensados, ácidos, pobres em bases trocáveis, com baixa atividade microbiana e baixo teor de matéria orgânica, responsáveis pela redução da estabilidade dos agregados do solo e por sua desestruturação.
Essa situação não impediu o desenvolvimento da agricultura, mas, sem dúvida
alguma, tornou-a altamente dependente de práticas de conservação, que visam
reconstruir a estrutura perdida, caso contrário, os plantios sucessivos provocariam
a completa exaustão e a baixa produtividade.

A

B

Figura 2. Esquema do solos em ambientes de cultivo orgânico (A) estruturalmente e biologicamente
equilibrado e (B) solo típico de ambientes de cultivo convencional compactado estruturalmente biologicamente comprometido.
Fonte: Chaboussou (1995).

No manejo sustentável de um agrossistema o solo deve ser visto como um organismo vivo que deve ser protegido e alimentado, por isso o manejo orgânico privilegia
práticas que garantam um fornecimento constante de matéria orgânica fundamental para a construção da fertilidade do solo em seu sentido mais amplo. Ou seja,
maneja-se o solo para estimular as atividades biológicas que visam ao crescimento
de plantas bem nutridas que forneçam alimentos balanceados e saudáveis. Procura-se priorizar o uso de recursos naturais renováveis, localmente disponíveis,
para diminuir a dependência do produtor por insumos externos e poupar recursos
naturais não renováveis.
A matéria orgânica: é constituída por resíduos (frescos e em todos os estádios
de decomposição) de plantas, animais e microrganismos. A principal fonte são os
tecidos vegetais sob forma de folhas, caules, raízes, flores, frutos, sementes de
quaisquer tipos de plantas e os corpos e estruturas dos organismos que compõem
a fauna. A matéria orgânica pode ser dividida em dois grupos ou categorias de
materiais:
- resíduos orgânicos - tecidos originais e parcialmente decompostos que podem
ainda ser identificados;
- húmus - material bem decomposto, transformado biologicamente, que se apresenta em estado coloidal, normalmente, de coloração marrom a preta, que tem
muito pouca semelhança com qualquer material que lhe deu origem.
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Os tecidos vegetais frescos têm normalmente a seguinte composição: 75 % de água
e 25 % de massa seca, sendo 11 % de carbono, 10 % de oxigênio, 2 % de hidrogênio
e 2 % de cinzas. A matéria seca dos resíduos vegetais é constituída por celulose
(45 %), hemicelulose (20 %), lignina (20 %), proteína (8 %), açúcar e gomas (5 %)
e gorduras e ceras (2 %). Do ponto de vista químico, a matéria seca é constituída
por 44 % de carbono, 40 % de oxigênio, 8 % de hidrogênio e 8% de cinzas (Figura 3).
Nos 8 % de cinzas estão incluídos praticamente todo P, K, Ca, Mg e micronutrientes
absorvidos pelos vegetais que originaram os resíduos.

Figura 3. Composição de restos vegetais frescos (a), componentes orgânicos (b) e químicos (c) de
matéria seca vegetal.
Fonte: ARAÚJO, 2010.

Os resíduos animais mais comuns são os excrementos ou estercos bovinos, equinos,
galináceos, caprinos, ovinos e suínos, cuja composição mineral se encontra na
Tabela 1.

Fonte
Gado leiteiro
Gado de corte
Cavalo
Galinha
Ovelha
Porco

N

P

K

Ca

Mg

S

Fe

0.53
0.65
0.7
1.5
1.28
0.58

0.35
0.15
0.1
0.77
0.19
0.15

0.41
0.3
0.58
0.89
0.93
0.42

0.28
0.12
0.79
0.3
0.59
0.57

0.11
0.1
0.14
0.88
0.19
0.08

0.05
0.09
0.07
0
0.09
0.14

0.004
0.004
0.01
0.1
0.02
0.02

Tabela 1. Composição mineral (%) de resíduos de origem animal frescos.
Fonte: ARAÚJO, 2010

Agricultor Orgânico

25

4.1.2 Transformações dos Resíduos Orgânicos
A transformação dos resíduos orgânicos em húmus será determinada pelos fatores:
organismos; relação C/N do material orgânico; temperatura; umidade; oxigênio
(aeração); pH do meio; tipo e concentração de nutrientes disponíveis e conteúdo
de lignina e polifenóis dos materiais orgânicos, que devem estar em níveis adequados que favoreçam uma intensa atividade microbiana.
Na transformação dos resíduos orgânicos, basicamente, ocorrem dois processos
fundamentais e de natureza oposta: a- mineralização (processo de destruição) e
b-humificação (processo de conservação).
A mineralização é um processo de destruição que leva à desorganização estrutural
dos resíduos orgânicos, transformando-os em compostos mais simples que podem
ser solúveis ou gasosos. Esse processo pode gerar compostos diversos a depender das condições a que foram expostos, por exemplo, em reações ocorridas em
ambiente com intensa oxigenação o carbono, oxigênio e hidrogênio normalmente
formam CO2 e H2O, podendo, assim, originar HCO e CO . Já em condições opostas,
ou seja, na ausência de oxigênio, esses mesmos elementos podem formar abundantemente o CH4 (gás metano). Quanto ao N (nitrogênio) presente principalmente
nas proteínas, este sofre desdobramentos sucessivos até originar o NH4+ (amônio).
Em ambiente anaeróbio há acumulação dessa forma dependendo da Capacidade de
Troca de Cátions (CTC) do solo, enquanto que em condições aeróbias o íon amônio
é oxidado a nitritos e nitratos (NO , NO ) em sua quase totalidade.
O fósforo presente nos resíduos é mineralizado a ácido fosfórico (H3PO4) e vai
ocorrer nas formas dos ânions H2P0 , HPO ou PO , de acordo com as condições
de pH do solo; na presença de óxidos e hidróxidos de Fe e Al na fração argila, o P
pode ser adsorvido e, conforme a presença de outros elementos, ele pode também
ser precipitado na forma de fosfatos insolúveis. O enxofre sob forma orgânica é
mineralizado e se acumulará como S elementar e ácido sulfídrico, desde que haja
condições de anaerobiose, já que sob condições aeróbias essas formas são oxidadas
a SO e SO . Outros elementos que estejam presentes nos resíduos orgânicos serão
também mineralizados às suas formas mais simples e solúveis como: K+, Ca2+,
Mg2+, etc.

4.1.3 Frações que Compõem o Húmus
Normalmente se distinguem no húmus as frações designadas ÁCIDOS FÚLVICOS,
ÁCIDOS HÚMICOS e HUMINA, que apresentam como componentes básicos C, O, H,
N e outros elementos em menor quantidade.
Na formação do húmus identificam-se duas fases: uma onde ocorre a decomposição dos resíduos, formando as unidades estruturais (UEs) da molécula húmica
(compostos de natureza aromática e nitrogenados), e outra, caracterizada pela
condensação das UEs, dando-se a síntese das moléculas húmicas, que polimerizadas formam as partículas húmicas ou húmus, esses processos estão intimamente
ligados a alguns fatores tais como presença ou ausência de oxigênio no meio os
quais são capazes de interferir na atividade microbiana e consequentemente refletir num maior acúmulo de matéria orgânica próprio de baixa atividade biológica
ou alterações mais rápidas se a população microbiana for alta, aliada às boas con-
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dições de nutrientes no solo, pH, etc. No entanto é importante ressaltar que caso
haja algum fator limitante, pode ocorrer um acúmulo relativo de matéria orgânica
no solo.
Nem todo resíduo orgânico pode ser empregado diretamente na agricultura sem
causar danos agronômicos, em função de características que podem promover a
imobilização de nutrientes disponíveis, a elevação da temperatura na zona radicular etc. Contudo, esses materiais podem ser estabilizados para o uso agronômico
por meio da compostagem, uma prática antiga que hoje está sendo redescoberta
devido a necessidade de se manejar o solo de forma sustentável, o que só será
possível com a constante aplicação de matéria orgânica.

4.1.4 Compostagem - O Que é?
É o processo pelo qual se obtém o composto orgânico estável a partir da transformação microbiana de misturas de diferentes fontes de resíduos orgânicos (sólidos
e úmidos), por meio de decomposição aeróbia, em materiais que alcançaram a
maturação, a mineralização de determinados componentes e a humificação. O
produto estável obtido pelo processo de compostagem é denominado composto
orgânico.
Motivos para fazer a compostagem
•

Diminuição de problemas fitosanitários

•

Patógenos de plantas cultivadas

•

Sementes de plantas espontâneas

Benefícios
•

Aumento da quantidade de microrganismos benéficos;

•

Melhor aproveitamento de restos orgânicos com relação C/N desbalanceada;

•

Melhor aproveitamento de nutrientes da matéria orgânica.

Quadro 1. Motivos para fazer compostagem
Fonte:Arquivo pessoal

4.1.5 Fatores que Influenciam a Compostagem
A qualidade da elaboração do composto e do húmus produzido depende da ação
e interação entre os microrganismos, já que são influenciadas pela ocorrência de
condições favoráveis como:
Organismos: são os responsáveis pela decomposição dos resíduos orgânicos. Na
compostagem atuam organismos de diversos tamanhos, desde aqueles invisíveis
a olho nu, chamados microrganismos (actinomicetos, fungos, leveduras, algas,
vírus), até os maiores, visíveis a olho nu, que são os mesorganismos e macrorganismos (cogumelos, cupins, formigas, centopéias, lacraias, aranhas, besouros,
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minhocas). Estes estão presentes no solo, nos materiais crus e principalmente nos
estercos. Para acelerar o processo de compostagem deve-se inocular microrganismo via uso de solo, estercos e ou material em estado avançado de compostagem.
Existem disponíveis, no mercado, produtos à base de microrganismos decompositores celulolíticos como Compost AID, o Rumineve e outros. Em se tratando de
processos de compostagem, cuja fonte de carbono são materiais fibrosos, têm-se
recomendado a utilização de inoculação com microrganismos nas camadas de palhadas, usando 150 g de Compost AID por m3 de água, o que tem reduzido o tempo
de estabilização do composto para 30 dias, no período de temperatura elevada.
Durante a transformação dos resíduos orgânicos ocorre a produção de CO2, vapor
d`água, calor e material estabilizado (húmus e outros). Isto favorece o aumento
da temperatura da pilha que promove a sucessão de população de microrganismos
que melhor se adaptam às novas condições do meio. Assim, registram-se três fases
de temperatura durante o processo: uma mesófila (até 50oC), com predominância
de bactérias, fungos e actinomicetos que decompõem proteínas, amidos, açúcares
(carboidratos facilmente decomponíveis); uma termófila, quando a temperatura
ultrapassa os 50 oC, a população de microrganismos mesofílicos diminui em quantidade e passa a predominar os termofílicos (bactérias e actinomicetos), em função
da temperatura e do pH elevado (pH ± 7). As bactérias atacam frações de lipídeos e
de hemicelulose, os actinomicetos e fungos, frações de celulose; e uma fase criófila conhecida por resfriamento ou cura, caracterizada pela redução da temperatura
da pilha e reaparecimento das populações mesofílicas, além dos meso e macrorganismos (protozoários, nematóides, formigas, miriápodes, vermes e insetos).
Relação C/N do material orgânico: O “C” dos resíduos orgânicos está organizado
em diversas estruturas que variam desde as mais simples como os açúcares até as
mais complexas como as ligninas. Durante a compostagem, “o C” dos resíduos será
reorganizado pelos organismos quando, por exemplo, uma folha será transformada
em milhares de microrganismos. Os açúcares por serem de estruturas simples e
solúveis em água podem ser prontamente absorvidos pelos microrganismos; já nas
ligninas, devido à complexidade de suas estruturas, os microrganismos utilizam-se
de enzimas para degradá-las antes de absorvê-las, o que exige mais tempo para
sua decomposição. A ordem de resistência à decomposição é: açúcares < amidos e
proteínas simples < proteínas brutas < hemicelulose < celulose < lignina = gordura
e ceras. Logo, a lignina é o material mais recalcitrante: quanto maior a sua proporção num resíduo, menor será a biodisponibilidade deste material.
A resistência à decomposição destes componentes orgânicos está relacionada aos
seus teores de C e N. Quanto mais ricos em “C” e mais complexas forem as estruturas moleculares, mais energéticos e mais difíceis de decomporem serão. O
contrário pode ser dito em relação ao teor de “N “nesses componentes.
Os tipos de microrganismos atuantes no processo influenciam a quantidade de “N”
requerida por unidade de “C”; em geral, para os microrganismos usarem 30 partes
de peso de “C”, necessitam de uma parte de peso de N, o que resulta numa relação
C/N = 30:1.
A relação C/N entre 26 e 35 propicia uma compostagem rápida e eficiente, sendo
em geral feito misturas de resíduos de alta e baixa relação C/N, de forma que a
mistura final apresente C/N = 30. Resíduos com relações C/N muito superior a 30
têm lenta decomposição, enquanto que os resíduos com C/N muito inferior a 30
têm sua decomposição rápida e favorecem a perda de N (lixiviação, volatilização)
porque os microrganismos não conseguem absorver todo o N por falta de C.
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Um composto estabilizado ou curado deverá ter relação C/N igual ou menor que
18, na maioria dos casos chega a 10, podendo ser usado direto na agricultura.
Oxigênio: a pilha de compostagem deve, em todas as partes, receber ar suficiente
para atender à demanda dos microrganismos e, ao mesmo tempo, remover o gás
carbônico produzido.
A aeração ou suprimento de ar é afetada pelo tamanho da pilha, natureza, tamanho e teor de água no material. Nas condições que favorecem o aparecimento de
microrganismos anaeróbios, a decomposição é mais lenta e pode ocorrer odores
fétidos e presença de moscas, que são indesejáveis.
Para evitar a ausência ou limitação de oxigênio deve-se revolver (revirar) a pilha
tantas vezes quantas forem necessárias. Pilhas muito largas e altas dificultam a
aeração natural. O tamanho das partículas do resíduo orgânico deve variar de 1 a
5 cm, pois partículas muito pequenas reduzem a macroporosidade e a aeração, enquanto que grande demais reduz a superfície de ataque dos microrganismos e favorece a perda de calor, podendo reduzir a velocidade de decomposição. Deve-se
evitar excesso de água evitando prejuízo na aeração e a decomposição anaeróbia.
Umidade: os microrganismos necessitam de água para constituição dos seus corpos
e para suas atividades metabólicas. A presença de água é fundamental para o bom
desenvolvimento do processo. O teor de água na pilha deve variar de 40 a 60 %. A
umidade, sendo inferior a 40 %, a atividade microbiana diminui, podendo chegar a
zero quando o teor de água for menor que 30 %. Acima de 60 %, pode esfriar a pilha
demasiadamente e/ou provocar deficiência de oxigênio, reduzindo a velocidade
do processo.
pH: a faixa de pH ótima para a maioria dos microrganismos é de 6,5 a 8,0. No início
da compostagem, devido à produção de ácidos orgânicos, o pH fica abaixo de 6,0.
Com a evolução do processo, esses ácidos são neutralizados e o pH fica na faixa de
6,0 a 8,0, permanecendo até o final do processo.
Tipo e concentração de nutrientes disponíveis: os microrganismos necessitam de
nutrientes essenciais para constituírem seu corpo, multiplicarem-se e para suas
atividades metabólicas.

4.1.6 Atividade Prática
Agora que já discutimos a importância da matéria orgânica, vamos praticar os conhecimentos adquiridos e produzir nosso composto orgânico acompanhando todas
as fases do processo.

4.1.6.1 Como Produzir Compostos Orgânicos?
Deve-se verificar se há disponibilidade de resíduos orgânicos de fácil acesso, local
adequado para montagem da pilha, bem como insumos, ferramentas e utensílios
necessários ao trabalho de compostagem.
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4.1.6.2 Etapas do Preparo de um Composto Orgânico
•

PREPARO DA COMPOSTEIRA: O local destinado à montagem da pilha de composto deverá ter espaço suficiente para realização das operações de reviragem
dos compostos. Além disso, o local também deverá ser sombreado para evitar
incidência direta de radiação solar sobre a pilha de composto. Outra observação importante no momento da escolha do local de preparo do composto é
o fácil acesso a água, pois será necessário seu uso durante todo o preparo do
composto;

•

MONTAGEM DA PILHA DE COMPOSTO: Colocação da primeira camada – material
rico em carbono, aproximadamente 20 cm de capim picado, em seguida sobre
esta camada de capim coloca-se uma camada de material rico em nitrogênio
(esterco).

•

ALTERNÂNCIA DE CAMADAS: Alternar camadas de capim picado com camadas
de esterco. A cada camada, deve se proceder a irrigação da pilha, tomando
cuidado de não regar em excesso. A quantidade de água deve atender às necessidades dos decompositores uma vez que sendo demais pode prejudicar.

•

MONITORAMENTO DE ATIVIDADES MICROBIOLÓGICAS: introduzir um vergalhão
no interior da pilha para monitorar sua atividade microbiológica. Este monitoramento indicará o manejo da pilha na suas fases de compostagem. Havendo
uma elevação demasiada na pilha, proceder ao seu revolvimento e /ou regar
de modo a favorecer a atividade dos decompositores.

A altura da pilha não deve ultrapassar 1,5 metros de modo a facilitar seu manejo,
porém o comprimento fica a critério, podendo variar conforme a quantidade de
material disponível espaço para montagem e realização das operações. Ao final
do processo o composto apresenta aspecto típico: não possui odor desagradável
e sua coloração torna-se homogênea e escurecida de modo que não seja possível
identificar os materiais de origem.

5 Criação de Minhocas para Obtenção de Humus
Outra atividade importante para o agricultor orgânico é a criação de minhocas
para obtenção de húmus. O húmus é um rico adubo orgânico de ampla utilização,
podendo ser tanto fonte de nutrientes para as culturas desenvolvidas na propriedade, quanto fonte extra de renda para o agricultor orgânico, uma vez que este
adubo orgânico é muito utilizado por vários segmentos da agricultura tais como:
viveiricultura, paisagismo profissional ou caseiro e floricultores. A criação de minhocas é uma importante tecnologia para o agricultor orgânico, auxiliando na conquista da sustentabilidade na atividade agrícola, minimizando a entrada de recursos externos à propriedade, além de possibilitar a integração entre as atividades
desenvolvidas pelo agricultor. A integração de atividades é extremamente desejável tanto por razões econômicas, dando ao agricultor variadas possibilidades de
renda ao longo do ano, como também pela possibilidade de integrar as atividades,
de modo que o subproduto de uma atividade se torna matéria prima para a outras.
Um exemplo de integração de atividades coincidentemente é exatamente a mais
próxima da realidade de atividades agrícolas desenvolvidas pelo Norte Mineiro,
onde temos predominância de propriedades com desenvolvimento de múltiplas
atividades tais como cultivo de hortaliças, criações animais, principalmente bovi-
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nos de leite e corte e ainda pomares de frutas diversas. Sendo assim o subproduto
de cada atividade tais como esterco, hortaliças e frutas excedentes ou impróprios
para o consumo ou comercialização, pode servir de alimento ou substrato para a
criação de minhoca.

5.1 Características do Substrato para Criação de
Minhocas
O substrato é o meio utilizado para acomodar e alimentar as minhocas, sendo
assim os substratos têm dupla finalidade: a de oferecer um ambiente adequado,
devendo atender tanto às exigências das minhocas no que diz respeito às condições
ambientais tais como conforto térmico, boa oxigenação e umidade, bem como as
exigências nutricionais.
A matéria prima utilizada para a elaboração de um substrato adequado para criação de minhocas pode ser de diversas origens tais como: esterco, palhas, lixo
doméstico orgânico, lodo de esgoto, restos de culturas entre outros. No entanto,
para que estas matérias primas sejam utilizadas como substrato para a alimentação de minhocas é necessário que passem por um processo de fermentação ou
compostagem. Sendo assim devemos obedecer aos mesmos critérios vistos anteriormente para a elaboração de compostos orgânicos, balanceando corretamente
a relação carbono/ nitrogênio do material (relação C/N), maximizando assim o
aproveitamento do nitrogênio e uma degradação mais rápida do material.
A criação de minhocas também pode ser realizada sobre esterco curtido, distribuindo sobre uma superfície promovendo seu reviramento e irrigação, porém nesse
processo ocorrem grandes perdas de nitrogênio por volatilização na forma de amônia para atmosfera. É importante salientar ainda que este esterco necessita ser
moído para que tenha a granulometria adequada possibilitando seu processamento
pelas minhocas, outro problema que pode ocorrer ao utilizar esterco é a compactação deste em decorrência de chuvas intensas, por ser de difícil drenagem, necessitando de reviragem do substrato tornando o processo mais trabalhoso e oneroso. Outros materiais tais como restos de frutas e vegetais frescos, assim como
leguminosas como complemento alimentar para as minhocas. Entretanto para a
utilização restos de frutas e vegetais fresco alguns cuidados devem ser tomados,
evitando assim que ocorra cobertura total do canteiro, pois são materiais sujeitos
a fermentação, sendo assim é necessário que haja locais onde as minhocas possam
se refugiar até que cesse a fermentação. Quanto ao uso das leguminosas, essas
são altamente benéficas, devido apresentarem uma particularidade relacionada à
capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, pois apresentam uma relação simbiótica com algumas bactérias do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium, as quais são
capazes de fixar nitrogênio suficiente para atender suas demandas e ainda suprir
as necessidades das plantas a elas associadas. Sendo assim as leguminosas podem
ser semeadas diretamente no canteiro de produção, logo após a inoculação das
minhocas. Desta forma poderão germinar e ao completar seu desenvolvimento
podem ser cortadas e deixadas sobre o canteiro para alimentar as minhocas.

5.2 Local de Instalação do Minhocário
A criação de minhocas, ao contrário do que se imagina, é relativamente simples,
não exigindo grandes investimentos, sendo possível estabelecer criações em ins-

Agricultor Orgânico

31
talações rústicas e de tamanhos variáveis, os quais vão de pequenas caixas até
mesmo canteiros confeccionados em alvenaria. O importante para que a criação
se estabeleça é unicamente oferecer um acondicionamento satisfatório para as
minhocas. Para que seja possível acondicioná-las adequadamente, alguns fatores
devem ser observados, sendo a escola do local para instalação do minhocário fator
determinante o qual deve apresentar alguns aspectos tais como:
•

Evitar áreas de baixadas sujeitas a alagamentos;

•

O local deve possibilitar ampliações prevendo futuras demandas;

•

Facilidade de mão de obra;

•

Fácil acesso, possibilitando operações de manejo e escoamento da produção;

•

Proximidade de água abundante e de boa qualidade;

•

Energia elétrica disponível;

•

Abundancia de matéria prima.

5.3 Canteiros
Os canteiros, locais onde as minhocas são criadas podem ser construídos de materiais diversos, o ideal é que se utilize de matérias existentes na propriedade e que
seja de baixo custo.
Quanto ao dimensionamento dos canteiros, o recomendado é adotar as dimensões
de 1,00 – 1,10 m de largura por 0,30 – 0,40 m de altura, em relação ao comprimento este é variável. Os canteiros podem ser de dois tipos: tradicionais ou ecológicos,
a depender do material utilizado para sua construção.
Os canteiros tradicionais, construídos com tijolos, por exemplo, podem ser construídos individualmente, dispostos lado a lado ou duplos nos quais economizamos
uma parede. Os canteiros duplos apresentam melhores resultados por permitirem
um melhor acompanhamento e menor custo de produção. Quanto ao dimensionamento seguem o mesmo padrão sugerido anteriormente, podendo atingir no
máximo 20 m de comprimento. Os canteiros ecológicos são construídos com bambus ou com telas metálicas com malha de 20 mm, fixadas em mourões fincados
no solo, espaçados a cada 2,5 m. Esses canteiros são móveis de fácil montagem e
desmontagem seu comprimento pode atingir 50 m ou mais. É necessário que sua
construção obedeça às curvas de nível do terreno.
Os pisos internos dos canteiros podem ser de terra batida ou revestidos. Os pisos
impermeabilizados são mais dispendiosos, porém apresentam algumas vantagens
quando comparados aos de terra batida, tais como:
•

Menor consumo de água;

•

Permite a construção de canteiros em solos essencialmente argilosos e/ou em
cascalho;

•

Melhor controle sobre predadores;
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•

Evita fuga das minhocas através do solo;

•

Evita o contato do húmus com o solo do fundo do canteiro evitando sua mistura
no momento de seu recolhimento.

Outra particularidade que deve ser observada ao implantar os canteiros de criação de minhocas é a cobertura. Apesar da cobertura dos canteiros de criação de
minhocas seja considerado opcional é importante ressaltar que, quando mantidos
em ambiente protegido, temos a vantagem da economia de água uma vez que
canteiros protegidos evaporam menos e evita incidência direta de chuvas pesadas
que podem prejudicar os trabalhos.
Quanto aos equipamentos necessários, a criação de minhocas temos:
•

Enxadas e pás: para manejo do substrato e húmus na ausência de minhocas;

•

Garfos de pontas arredondadas: para manejo de canteiros com minhocas;

•

Carrinho de mão: para transporte de substrato e húmus;

•

Mangueira: para molhar o canteiro durante o processo de compostagem e vermecompostagem.

Existem ainda outras opções de ambientes de criação de minhocas para obtenção
de húmus são o sistema de camas e ninho box.
O sistema de camas consiste na formação de camas paralelas de material compostado, as quais devem conter uma camada grossa de 10 cm de cobertura seca,
podendo ser formados em terrenos de terra batida ou piso impermeabilizado. A
área de implantação deste sistema necessita de uma declividade em torno de 2% e
estar protegida com sistemas de drenagem superficial ou subterrânea. Assim como
os canteiros, o sistema de camas pode estar localizado no interior de agroflorestas, em regiões de clima quente, assim como locais sujeitos a ventos muito frios
em ambientes protegidos.
Quanto ao sistema de criação em ninho box, este consiste na utilização de caixas
suspensas em prateleiras, não necessitando de separar o húmus, pois as minhocas
migram de uma caixa para outra. As caixas para vermicompostagem variam em
volume, tipo de material constituinte, sendo a madeira e o plástico os mais comumente utilizados. O tamanho deve estar de acordo com o volume de resíduos
disponíveis. A profundidade de contentor deve estar compreendida entre 20-30
cm. Contentores com profundidade superior á indicada podem apresentar compactação do material a compostar, dificultando a movimentação das minhocas.
Geralmente um bom ninho box deve obedecer a alguns requisitos básicos:
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Deve ter seu interior protegido da luz;

•

Deve garantir boa ventilação e drenagem;

•

Deve possuir uma tampa que se adapte perfeitamente ao contentor.
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5.4 Preparação dos Canteiros para Inoculação das
Minhocas
Antes de receber as minhocas os canteiros devem ser preparados visando oferecer
condições ideais para a sua adaptação. Caso haja problemas com sanguessugas
deve ser adicionada uma camada de cal no fundo do canteiro como medida preventiva.
O canteiro deve receber uma camada de composto em torno de 40 cm de altura, o
volume de composto por metro quadrado é de 150 kg, sendo que o recomendado é
a produção de 300 kg/ m2, sendo 150 kg para preenchimento do canteiro e 150 kg
para reserva. O substrato para acomodação das minhocas deve apresentar umidade em torno de 75%. Em termos práticos a umidade pode ser verificada pelo teste
da mão que consiste em pegar um punhado do composto no terço médio do canteiro e apertá-lo na mão, caso escorra água significa que a umidade está excessiva,
o canteiro deve ser descoberto para favorecer a evaporação. Caso apenas torne a
mão úmida, escorrendo uma gota entre os dedos a umidade estará ideal, caso não
umedecer a mão então é necessário irrigar o substrato.

5.5 Que Tipo de Minhocas Utilizar e Onde Obter?
Existem cerca de 4.000 espécies de minhocas já catalogadas em todo o mundo,
as quais estão reunidas em 35 famílias de 3 ordens, nem todas são adequadas à
realização da vermicompostagem. As minhocas utilizadas para produção de húmus
necessitam ser dotadas de algumas particularidades as quais se seguem:
•

Potencial detritívoro – capacidade de viver e se alimentar predominantemente
de material orgânico em decomposição;

•

Devem adaptar-se a vida em cativeiros;

•

Devem ser prolíferas – grande capacidade reprodutiva.

Nome Científico

Eisenia foetida

Eudrilus
niae

Nome popular

Vermelha da Califórnia

Particularidades
Comprimento

Diâmetro

Peso

Longeividade

6-12 cm

0,3-0,6 cm

0,73-1g

16 anos

20- 227 cm

0,5-0,9 cm

2 , 4 - 7 anos
3,7g

euge- Gigante Africana

Tabela 2. Espécies de minhocas de interesse comercial.
Fonte: PERESSINOTO (2001).

A espécie Eisenia foetida é a que apresenta melhor desempenho, pois é a que melhor se adapta ao cativeiro, desde caixas, canteiros ou camas tolerando variações
de temperatura e umidade (CASTRO, 2003). Quanto ao potencial reprodutivo, em
condições ideais pode chegar a gerar em torno de 1.500 novas minhocas por ano.
Ingerem diariamente uma quantia de alimento equivalente ao seu próprio peso
em torno de 1 grama em média, sendo 60% desse alimento eliminado em forma
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de húmus. Enquanto a espécie Eudrilus eugeniae, é mais exigente em termos de
temperatura e umidade, sendo que temperaturas no interior da cama em faixas
baixo de 10°C e acima de 32°C podem levá-la a morte, além de comprometer sua
reprodução e crescimento. Apresenta maior mobilidade e taxa de fuga quando
comparada à espécie Eisenia foetida, principalmente durante a noite e em períodos de chuva com incidência de trovões.
Espécie

Condições ideais para o desenvolvimento
pH

Umidade

Temperatura

Eisenia foetida

7

70 – 80%

15,7 - 23,2°C

Eudrilus eugeniae

7

70 – 85%

20 - 25°C

Tabela 3. Condições ideais para o desenvolvimento e reprodução de minhocas para fins comerciais.
Fonte: PENTEADO 2009

5.6 Obtenção e Inoculação de Minhocas
A aquisição de minhocas pode ser realizada por meio de criadores especializados
no fornecimento de matrizes (minhocas sexualmente maduras). Conforme sugerido
por ALQUINO & LOUREIRO (2004), a quantidade de minhocas necessária para iniciar
uma criação é de aproximadamente 1 litro (aproximadamente 1500 minhocas/ m2.
Uma vez adquiridas as minhocas, deve proceder a sua inoculação no local de produção, porém para que haja sucesso neste processo e não ocorram problemas na
adaptação das minhocas e/ou fuga das mesmas devem ser tomados alguns cuidados:
•

Inoculação das minhocas pela manhã – dessa maneira elas terão o dia toda para
se adaptar ao substrato;

•

Devem ser livremente distribuídas por toda superfície de preferência nas manhãs de sol – a luminosidade faz com que as minhocas penetrem rapidamente
no substrato evitando fugas;

•

É essencial que haja cobertura dos canteiros com palha seca (canteiro ecológico) – a cobertura protege as minhocas da radiação solar direta, do impacto das
gotas de chuva e de predadores (pássaros);

•

Manter a umidade – acompanhando com o teste da mão mencionado anteriormente (em torno de 75%);

•

Evitar substratos em processo fermentativo: o aquecimento provocado pela
fermentação acarreta fuga das minhocas, podem levá-las a morte;

•

Monitorar inimigos naturais - as formigas lava-pés são predadoras vorazes ou
ainda as sanguessugas podendo vir a comprometer o processo de vermicompostagem;

•

Evitar que falte alimento para as minhocas – ao terminar o processo de vermicompostagem as minhocas devem ser transferidas para outro canteiro evitando fugas.

Oferecidas as condições ideais para a adaptação das minhocas, o processamento
total do substrato ocorre entre 45 a 60 dias.
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5.7 Atividade Prática
Acompanhar o processo de produção de húmus desde aquisição do substrato e inoculação das minhocas até a obtenção do produto final.

Material e instalações utilizadas
Serão utilizados minhocários comerciais indicado para vermicompostagem de resíduos doméstico-modelo, bem como será estimulada construção de modelos apropriados a nossa realidade, de modo que contenha adequações que atendam as
necessidades do agricultor orgânico da região utilizado os recursos disponíveis em
sua propriedade e/ou comunidade.

6. Adubação Verde
Adubação verde nada mais é do que cultivar espécies vegetais com alta capacidade
de produção de boa quantidade de massa vegetal para ser incorporado ao solo a
fim de incrementar a matéria orgânica deste, além de proporcionar uma melhoria
substancial das suas propriedades físicas, químicas e biológicas (ESPÍNDOLA et al.,
1997), além de estimular a atividade microbiana o que proporciona a competitividade microbiana beneficiando o sistema orgânico reduzindo inóculo inicial de
agentes causadores de doenças em plantas cultivadas e a quebra do ciclo de plantas espontâneas tanto pelo impedimento de germinação de sementes presentes no
solo e/ou lançamento de sementes novas.
A escolha da espécie a ser utilizada como adubo verde deve levar em consideração
sua capacidade de melhorar os fatores limitantes em questão tais como: redução
de inóculo de microrganismos ou elevar a disponibilidade de nitrogênio no solo via
fixação biológica. As famílias de plantas mais utilizadas como adubos verdes são as
Leguminosae embora haja outras como Gramínae Compositae, Cariofilácea e Crusiferaceae, sendo as três últimas utilizadas com restrições, pois são mais exigentes
quanto à fertilidade dos solos.
As leguminosas são as mais utilizadas para adubação verde, pois associam-se simbioticamente as bactérias do gênero Rhizobium e Bradyhizobium, as quais fixam
nitrogênio atmosférico por meio de modificações morfofisiológicas (nódulos) nas
raízes das plantas onde se alojam e se desenvolvem. É importante salientar que
essas estruturas se assemelham às estruturas de patógenos de plantas cultivas
denominados nematoides, porém podem ser facilmente enquanto que as estruturas formadas por nematoides são fortemente aderidas às raízes. O ideal é que
as sementes das leguminosas sejam inoculadas com a bactéria Rhizobium, proporcionando uma maior fixação do nitrogênio atmosférico conferindo a palhada
resultante uma melhor qualidade em função dos teores de nitrogênio que além
de adicionar este importante nutriente ao sistema de forma natural proporciona
ainda maior rapidez na decomposição dos restos vegetais por fornecer energia aos
decompositores.

6.1 Família das Gramíneas
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Diversas espécies pertencentes à família das gramíneas têm se destacado por apresentar satisfatório acúmulo de massa vegetal, mesmo em condições de solos de
baixa fertilidade, mostrando ainda bom desenvolvimento radicular nas camadas
mais superficiais do solo, ambiente onde há elevada atividade microbiana os quais
exercem considerável competição com diversos agentes patogênicos a plantas cultivadas. Embora a palhada de gramíneas possuam menores teores de nitrogênio o
que faz com que a decomposição da palhada ocorra mais lentamente apresenta
benefícios relacionados à manutenção de cobertura morta por mais tempo e manutenção da atividade biológica por mais tempo. No entanto alguns pontos devem
ser considerados com relação à utilização de gramíneas como adubo verde, pois
grande parte das espécies se propaga vegetativamente o que pode se tornar um
problema quando se considera a facilidade de propagação e a possibilidade de
competir com as culturas por água, luz e nutrientes.

Quadro 2. Relação de espécies de adubos verdes próprias para cultivo de verão.
Fonte: Barradas 2010.
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Quadro 3. Espécies de gramíneas apropriadas para cultivo de inverno.
Fonte: Barradas 2010.

6.2 Algumas Recomendações quanto ao Cultivo de
Adubos Verdes
Quanto à utilização de adubação verde é recomendada algumas particularidades:
deve ser levada em consideração afim de obter melhor aproveitamento desta importante aliada do agricultor orgânico.
a) Ao escolher as espécies, observar que época adequada de plantio é quando a
área está na fase de pousio, utilizando sempre espécies de família diferente da
que se costuma cultivar para fins comerciais. Assim o produtor evita a manutenção
de inóculo de patógenos sobreviventes no solo;
b) O agricultor deve ainda escolher a espécie que mais se adapta às condições de
fertilidade do solo garantindo assim um bom rendimento de massa vegetal, é importante salientar que ao completar seu desenvolvimento vegetativo essa massa
vegetal deve ser cortada e incorporada ao solo antes de completar seu ciclo, ou
seja, antes de produzir e lançar sementes viáveis, visto que não há interesse que
essas plantas se estabeleçam na área;
c) Ao escolher a prática de adubação verde consorciado a alguma cultura de interesse comercial, procurar espécies com baixo requerimento de recursos tais como
água, luz e nutrientes, de modo a não competir com a cultura e vir a prejudicar
seu desempenho. Também devem ser evitados nestes casos espécies de hábito
trepador, pois a mesma dificultará as práticas de manejo da cultura, além de prejudicar a fotossíntese e consequentemente reduzir sua produtividade.

7. Manejo da Água na Agricultura Orgânica
Ao implantar cultivos orgânicos atenção especial deve ser dada a qualidade da
água tanto no que se refere a contaminações químicas quanto biológicas. A água
utilizada nos cultivos orgânicos de ser de fontes conhecidas preferencialmente
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de nascentes na propriedade ou de origem conhecida e devidamente analisada,
mesmo quando se trata de riachos, rios e lagos que apresentem formas de vida tais
como peixes, sua qualidade deve ser verificada por meio de parâmetros estabelecidos pela Cetesb, Adolfo Lutz ou qualquer outro órgão oficialmente reconhecido.
Diversas práticas conservacionistas tais como plantio em nível, cobertura do solo
entre outras contribuem para a preservação de mananciais de água.

7.1 Cuidados Básicos para Manutenção da Qualidade
da Água
Em se tratando da preservação e manutenção da qualidade dos mananciais hídricos
algumas práticas são imprescindíveis:
a) A água residual proveniente de fossas cépticas e processamentos agroindustriais devem ser canalizados para lagoas de decantação evitando assim a contaminação dos lençóis freáticos;
b) Esgotos domésticos ou originários da criação animal também devem receber
tratamento adequado de modo a evitar contaminações;
c) Utilizar de modo racional (sem desperdícios) a água utilizada em processos de
irrigação a fim de evitar perdas desnecessárias;
d) Construir caixas para contenção da água utilizada na lavagem de implementos
evitando escoamento para cursos de água;
e) Proceder a lavagem dos pulverizadores imediatamente após o usos na aplicação de insumos, procedendo a pulverização das bordaduras da cultura com a
calda resultante;
f)

Preservar a mata ciliar, proceder a drenagem da água residual da chuva e irrigação de modo a evitar assoreamento.

7.2 Tratamento de Esgoto Doméstico por Meio de Fossas
Sépticas Biodigestoras
É inegável que a manutenção da qualidade da água é uma preocupação mundial.
Porém esse recurso imprescindível à vida tem sido sujeitas às mais diversas formas
de contaminação, tanto no meio urbano, quanto no meio rural. Uma das principais
fontes de contaminação das águas superficiais e subterrâneas ocorre pela falta de
saneamento básico. A falta de ações que visem minimizar esses efeitos tem gerado
sérios problemas à saúde humana e ambiental. No entanto uma tecnologia inovadora tem se mostrado a solução para os problemas de saneamento no meio rural: a
instalação de fossas sépticas biodigestoras as quais, além de tratar os dejetos adequadamente, geram um biofertilizantes de boa qualidade que podem ser utilizados
com segurança, sem riscos de contaminação biológica ao solo ou cursos de água.

Agricultor Orgânico

39

7.3 O Que São Fossas Sépticas Biodigestoras?
Trata-se de um sistema inovador de esgoto sanitário composto por três caixas coletoras com 1.000 litros cada uma, as quais ficam enterradas no solo, funcionando
conectadas exclusivamente ao vaso sanitário e interligadas entre si por tubos e
conexões de PVC. As Fossas Sépticas Biodigestoras garantem o Saneamento Básico
na Área Rural porque permitem o tratamento das fezes e da urina depositadas no
vaso sanitário das residências rurais. Esta tecnologia gerada pela Embrapa Instrumentação Agropecuária /São Carlos-SP, conforme demonstrado na figura 4.

7.4 Como Ocorre a Biodigestão?
Compreende um processo que utiliza esterco bovino fresco ou de outro animal
ruminante, a exemplo de cabras e ovelhas, para eliminar micróbios e bactérias dos
dejetos expelidos pelo ser humano. Além de proporcionar um tratamento microbiano dos dejetos eliminando organismos nocivos ao meio ambiente e ao homem,
gera ainda um adubo orgânico líquido livre odores característicos, sendo de boa
qualidade o qual pode ser utilizado na irrigação e fertilização do solo. Desta forma
o que antes era tido como um resíduo altamente poluente para o solo e lençol freático passa e ser considerado uma opção a mais na melhoria da qualidade do solo
gerando renda e melhor produtividade.

Figura 4. Representação esquemática da instalação de fossa séptica biodigestora.
Fonte: Novaes, 2001.

As fossas sépticas biodigestoras substituem o esgoto a céu aberto e as fossas rudimentares, também chamadas fossas “negras”, que nada mais são do que buracos
abertos na terra. Sem isolamento seguro, essas fossas permitem a infiltração de
resíduos de fezes e de urina no solo.
Assim, acabam contaminando a água do poço, que é retirada do subsolo, onde
estão os lençóis subterrâneos de água, causando diversas doenças aos moradores
da zona rural.
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As fossas sépticas biodigestoras substituem o esgoto a céu aberto e as fossas rudimentares, também chamadas fossas “negras”, que nada mais são do que buracos
abertos na terra. Sem isolamento seguro, essas fossas permitem a infiltração de
resíduos de fezes e de urina no solo.
Assim, acabam contaminando a água do poço, que é retirada do subsolo, onde
estão os lençóis subterrâneos de água, causando diversas doenças aos moradores
da zona rural.

8. Produtos Permitidos na Agricultura Orgânica para
Solucionar Problemas Fitossanitários
A agricultura orgânica não emprega agrotóxicos para solucionar problemas fitossanitários, pois tem como princípio básico obter plantas resistentes e a adequação do
meio ambiente favorecendo os inimigos naturais mantendo os problemas fitossanitários em níveis aceitáveis de modo a não comprometer a produção. Neste sistema
de cultivo postula que a baixa ocorrência de problemas fitossanitárias possui uma
forte correlação com o equilíbrio nutricional da planta aliado à preservação do
meio ambiente e ainda a utilização de espécies vegetais adaptadas as condições
climáticas locais. Estes preceitos estão baseados na teoria de CHABOUSSOU (1987),
que acredita que a nutrição da planta deve ser manejada de tal forma que mantenha sua condição fisiológica ótima, sendo assim a planta apresenta resistência a
problemas fitossanitários naturalmente.
Controle Fisiológico Princípio da Trofobiose
•

A palavra Trofobiose foi usada pelo pesquisador francês Francis Chaboussou
para dar nome a sua ideia de que não é qualquer planta que é atacada por
pragas e doenças.

•

Ou seja, a planta precisa é servir de alimento adequeado à praga ou doença
para ser atacada.

Quadro 4. Controle Fisiológico Princípio da Trofobiose
Fonte: Arquivo Pessoal

Entretanto se mesmo assim ocorrerem problemas fitossanitários, algumas alternativas para substituir os agrotóxicos, sendo estes de baixo custo e que não afetam a
saúde do homem nem afetam o equilíbrio ambiental.

8.1 Principais Defensivos Alternativos
8.1.1 Biofertilizantes Resultantes da Fermentação Anaeróbica de
Esterco Bovino
As atividades agrícolas no sistema orgânico também apresentam problemas fitossanitários (pragas e doenças), porém as práticas relacionadas ao controle e/ou
convivência com esses problemas são bem diferentes e todas facilmente obtidas na
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propriedade e preparados pelo próprio produtor. Estudos mostram que a aplicação
de biofertilizante de esterco bovino obtido por anaerobiose possui efeito fitoprotetor contra alguns patógenos como:
• Colletotrichum gloesporiodes (antracnose do jiló);
• Thielaviopsis paradoxa (podridão do abacaxi);
• Fusarium moniliforme (podridão dos frutos do abacaxi);
• Cladosporium spp (manchas deprimidas do maracujá).

8.1.2 O Que é um Biofertilizante?
Os biofertilizantes nada mais são do que adubos orgânicos líquidos de alta qualidade obtidos a partir de misturas de materiais orgânicos tais como esterco, leite,
restos vegetais entre outros enriquecidos com minerais (macro e micronutrientes)
e água os quais por vias fermentativas tanto em meio aeróbio ( na presença de oxigênio) quanto em anaerobiose (ausência de oxigênio), dão origem a um produto de
agrícola de baixo custo, cujo preparo leva em torno de 20 a 40 dias (NETO, 2006).
Além de ser considerado um excelente adubo foliar, os biofertilizantes atuam também como fitoprotetor (BETTTIOL, 1998; MEDEIROS et al., 2000).

Atividade Prática
Agora que já conhecemos os benefícios da utilização dos biofertilizantes, proponho o preparo deste importante aliado do agricultor orgânico. A seguir temos uma
sugestão de preparo:
Materiais necessários para o preparo de 180 litros de biofertilizante anaeróbio:
•

1 tambor plástico de 200 litros com tampa de boca larga hermeticamente fechada (O processo é anaeróbico e não pode entrar ar no tambor);

•

1 mangueira plástica ½” de 3 metros;

•

1 recipiente de 2 litros (para monitorara a atividade fermentativa);

•

Tudo de cola de silicone (usada em construção civil);

•

50 kg de esterco bovino fresco;

•

15 kg de farinha de ossos;

•

5 kg de cinza de madeira;

•

4 kg melaço de cana ou de rapadura ou açúcar mascavo;

•

100-120 litros de água (sem ser clorada).
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Modo de preparo:
1° Passo- Escolha um recipiente que possibilite o fechamento hermético de modo a
não permitir a entrada de oxigênio. Certifique-se de que o recipiente esteja limpo.
2° Passo- Acrescentar esterco fresco ao tambor e os demais ingredientes um a um
sempre homogeneizando a mistura. Acrescente por último o melaço de cana para
ativação dos microrganismos
3° Passo- Complete a mistura com água não clorada tomando o cuidado de deixar
um espaço de aproximadamente 20 cm entre o líquido e a borda do recipiente.
4° Passo- Como vimos esse processo deve ocorrer na ausência de oxigênio, para
tanto é necessário o preparo da tampa do recipiente o qual exige perícia. Deve
ser realizada um a perfuração para passagem da mangueira de modo a permitir a
saída dos gazes resultantes da atividade biológica. Em seguida proceder o encaixe
da mangueira e a impermeabilização do orifício de tal forma que não permita a
entrada de oxigênio no recipiente. Por fim a outra extremidade da mangueira deve
ser mergulhada em um recipiente cheio de água, dessa forma os gazes resultantes
da atividade biológica poderão ser liberados sem que haja entrada de oxigênio
no sistema conforme demonstrado na figura 2. O biofertilizantes estará pronto
quando a atividade biológica cessar o que pode ser facilmente percebido com a
ausência de bolhas de ar no recipiente com água.

Mangueira plástica
Tampa

Tambor (200L)

Recipiente com
água (2L)
Figura 5. Esquema demonstrativo de montagem do biodigestor para fermentação anaeróbia.
Fonte: Arquivo Pessoal.

8.1.3 Monitoramento do Biofertilizante
Sempre observar se há saída de bolhas de gás pela mangueira, isso indica que não
há entrada de ar por outro lugar e a fermentação segue normalmente. O gás que
sai possui cheiro muito desagradável (gás metano). No esse gás pode ser encanado
e comprimido, pois é combustível.
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8.1.4 O que se deve evitar no preparo de Biofertilizantes
1. Usar esterco seco o esterco seco perdeu a diversidade de microorganismos. Isso
deixa o biofertilizante pobre em microorganismos que venham do trato digestivo
dos animais.
2. Deixar qualquer resíduo no tambor dependendo do tipo de resíduo, ele pode matar os microorganismos, alterando a fermentação e a qualidade do produto final.
3. Deve- se evitar ainda a entrada de oxigênio (ar) no biodigestor pois, favorecerá
o crescimento de microrganismos aeróbios os quais são indesejáveis nesse tipo de
processo tornando-o impróprio para o uso a que se destina.

8.2 Como saber se o Biofertilizante está pronto?
Ao verificar que há alguns dias sem borbulhar, tendo passado pelo menos uns 20
dias, é porque o processo de fermentação está terminado e o biofertilizante está
pronto.
Após sua estabilização o biofertilizante deve ser armazenado ao abrigo de luz direta e da chuva em tambor plástico. Não é necessário ter fechamento hermético (é
só na fermentação que precisa ser fechamento hermético). Usar até mês seguinte
ao da preparação.
Como utilizar o biofertilizante em Culturas anuais, pomares e hortaliças de folha?
O biofertilizante será aplicado com uma diluição de 2 litros em 100 litros de água e
misturado com 200 ml de melaço ou 200 gramas de rapadura para facilitar a absorção das plantas. Aplica-se a cada 10 15 dias (múltiplas aplicações). Molhar bem as
folhas. Para seu uso, o biofertilizante deverá ser coado primeiramente em peneira
e depois em pano. Aplicar sozinho.
Pela primeira aplicação no solo, aplica-se 1 litro a cada metro de sulco ou 10 litros
por metro quadrado. Nos plantios subsequentes, reduzir a dose pela metade.

8.2.1 Fatores Positivos do Biofertilizante Bovino na Proteção de Plantas:
•

A - presença de substâncias antibióticas;

•

B - odores repelentes para insetos;

•

C - aumento do equilíbrio de plantas em “stress”;

Além do mais as algumas substancias contidas nos biofertilizantes podem afetar a
alimentação e locomoção dos insetos na plantas tratadas.
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8.2.2 Caldas Fitoprotetoras e Nutritivas
8.2.2.1 Calda Bordalesa
A calda bordalesa é um importante aliados do produtor orgânico, pois possui ação
fungicida e bacteriostática, além de atuar como repelente de muitos insetos que
podem causar prejuízos na lavoura. Trata-se de uma mistura preparada à base
de cal virgem e sulfato de cobre, cujas concentrações variam de acordo com a
finalidade de usos, tipo de planta a ser tratada, condições climáticas, o grau de
infestação da praga ou doença e ainda da fase de desenvolvimento da planta. O
recomendado é utilizar dosagens menores nas fases iniciais e em plantas mais
sensíveis. Para fruteiras tais como abacate, citros, manga, uva entre outras a concentração recomendada é de 600 a 1.000 gamas de sulfato de cobre e de 600 a
1.000 gamas de cal virgem em 100 litros de água (proporção de 0,6- 1,0 %). Em se
tratando de hortaliças como tomate e batata suportam bem concentrações entre
0,8-1,0 %, entretanto morango, cenoura, beterraba etc, recomenda-se 0,5% e para
hortaliças folhosas 0,1 – 0,15 % (PENTEADO, 2009).
Preparo da Calda Bordalesa:
1° Passo: Dissolver o sulfato de cobre em 5 L de água morna.
2° Passo : Preparar a Cal – para hidratar a cal leve em consideração a proporção
1:4 ou seja para cada parte de cal 4 partes de água, devendo ser preparado em
recipiente de metal.
3° Passo: Realizar a mistura dos preparados: primeiro adiciona-se ao recipiente
o sulfato de cobre e posteriormente acrescenta-se a cal hidratada lentamente e
completar o volume para 100 litros.

8.2.2.2 Calda Viçosa
É uma calda com ação fungicida que aplicada de forma preventiva também fornece
alguns micronutrientes para a planta. Usada contra ferrugem, olho pardo, pinta
preta, requeima e outras doenças, em culturas como batata, cebola, tomate, alho,
café, frutíferas em geral.
Composição para 20 lts de calda:

Agricultor Orgânico

•

Sulfato de cobre: 50 g;

•

Sulfato de zinco: 120 g;

•

Sulfato de magnésio: 80 g;

•

Ácido bórico: 80g;

•

Cal hidratada: 100g
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Material necessário:
•

Dois baldes plásticos com capacidade de 20 L cada;

•

Um pano ralo de algodão;

•

Uma pá de madeira.

Preparação:
Dissolver os sais em um pouco de água morna, completar com 8 L de água. Em outro balde, dissolver a cal hidratada em 8 lts de água. Despejar a água com os sais
sobre o leite de cal, nunca ao contrário.
Misturar bem com a pá de madeira. Se após a mistura, a calda apresentar aspecto
de leite talhado é porque a cal está muito velha e não deve ser usada. A preparação deverá ser feita no dia da aplicação, portanto não poderá ser armazenada.

8.2.3 Referências Complementares
PENTEADO, S. R.. 2010. Manejo da água e irrigação em propriedades ecológicas.
Editora Via Orgânica. Campinas-SP.
EMBRAPA FOSSA SANEAMENTO NA BÁSICO NA ÁREA RURAL. http://www.youtube.
com/watch?v=fsL9z-cQ_88. Acesso em maio de 2014.
EMBRAPA MINHOCÁRIO CAMPEIRO.
http://www.youtube.com/watch?v=sZ0xrwYPJjw. Acesso em maio de 2014.
USO DE ESPÉCIES VEGETAIS PARA ADUCAÇÃO VERDE. http://www.youtube.com/
watch?v=ZuLJmhgorxQ. Acesso em maio de 2014.
BIOFERTILIZANTES E DEFENSIVOS NATURAIS. http://www.youtube.com/watch?v=WXD-BNDteb8. Acesso em maio de 2014
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Unidade 4
9. Legislação Aplicada a Produção de Alimentos Orgânicos
9.1 Lei Orgânica Brasileira – Lei N° 10.831 de 23 de
Dezembro de 2003
A criação da Lei Orgânica brasileira teve como base a regulamentação e unificação de forma harmoniosa de todo o complexo sistema de certificação em vigor no
país. A regulamentação prevista, a Lei orgânica engloba produtos “in natura” (sem
qualquer tipo de processamento) e produto processados sejam de origem animal
ou vegetal, passando por roupas (obtidas de vibras produzidas organicamente),
medicamentos, cosméticos entre outros. A lei orgânica permite ainda que propriedades rurais obtenham certificação atestando seu enquadramento dentro das normas técnicas estabelecidas, garantindo assim sua origem e a qualidade orgânica.
É importante ressaltar que a legislação brasileira considera como orgânicos as
unidades produtoras ou encarregadas de distribuição e/ou comercialização que
adotam técnicas específicas de uso racional dos recursos naturais, com respeito á
integridade cultural das comunidades rurais de modo a garantir desenvolvimento
socioeconômico e sustentabilidade ambiental, garantindo ainda a “oferta de produtos saudáveis e isentos de contaminantes intencionais”.
A certificação de produtos do setor agrícola é um processo que envolve uma série
de entidades, as quais buscam estabelecer critérios para assegurar a procedência
e qualidade dos produtos obtidos desde a produção até sua comercialização. Desta
forma a certificação agrícola busca a confirmação do enquadramento da propriedade às normas estabelecidas, envolvendo a preservação do ambiente, a segurança alimentar e as relações sociais justas, desta forma havendo conformidade com
os critérios estabelecidos emite por escrito uma garantia de conformidade. Atualmente a certificação é realizada por várias entidades credenciadas no INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e MAPA (Ministério da
agricultura Pecuária e Abastecimento).
A Lei Orgânica n°10.831/03, dispõe sobre a produção orgânica englobando ainda
aos setores de produção, processamento e comercialização de produtos orgânicos.
Suas principais deliberações são:
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•

Venda direta sem certificação por agricultores familiares – o agricultor familiar
pode realizar comercialização diretamente ao consumidor desde que esteja
vinculado a um processo organizacional com controle social, cadastrado no
MAPA, sendo regularizada pelo Artigo 3 da Lei Orgânica o qual possibilita a
comercialização direta de produtos orgânico pelos agricultores familiares sem
que haja necessidade de certificação, pois assegura tanto aos consumidores
quanto ao órgão fiscalizador a rastreabilidade dos produtos e o livre acesso aos
locais de produção e processamento. No entanto, nos rótulos de tais produtos
deverá constar que se trata de produto orgânico não sujeito á certificação nos
termos da Lei n°10.831, de 23 de dezembro de 2003;

•

Agricultor ou agricultora familiar – Todo aquele(a) cuja principal fonte de renda são os produtos agropecuários ou extrativismo sustentável, sendo tais ati-
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vidades desenvolvidas pelos membros da família e onde se fizer necessária a
contratação de terceiros está não deverá ultrapassar 75% do total utilizado na
atividade em questão.
•

Informações sobre a qualidade orgânica – a identificação dos produtos orgânicos será efetuada pelo empregos dos termos: “PRODUTO ORGÂNICO” e
“PRODUTO ELABORADO COM INGREDIENTES ORGÂNICOS” podendo ainda ser
utilizados como complementos os termos genéricos Produtos Ecológicos, Biodinâmicos, Naturais, Regenerativo, Biológico, Agroecológico, Permacultura e
Extrativismo Sustentável, conforme sua origem;

•

Credenciamento das entidades Avaliadoras – Procedimento através do qual o
MAPA formaliza um organismo de avaliação de conformidade, estando este
apto a avaliar a procedência dos produtos orgânicos conforme a regulamentação em vigor.

•

Acreditação das entidades avaliadoras no INMETRO – Este processo pelo qual o
INMETRO reconhece formalmente um organismo como habilitado para proceder a certificação em conformidade com normas internacionais de acreditação
somados a requisitos específicos estabelecidos nos regulamentos ténicos de
produção orgânica;

•

Avaliação de conformidade – atividades realizadas pelas entidades certificadoras com o intuito de avaliar se a unidade produtiva está em conformidade com
as normas de produção orgânica. Seu objetivo é determinar de forma direta ou
indireta o atendimento aos requisitos exigidos;

•

Certificação orgânica – procedimento pelo qual as entidades certificadoras devidamente credenciadas pelo INMETRO, garantem por escrito que a produção
ou processo foram metodicamente acompanhados e avaliados e estão em conformidade com as normas de produção orgânica;

•

Processo de conversão orgânica – processo pelo qual uma área dentro de uma
unidade de produção seja considerada orgânica. O período de conversão é
muito variável, dependendo do histórico de atividades anteriores da referida
área, considerando ainda as condições ecológicas e sociais atuais;

•

Produção paralela, Orgânica e Convencional na mesma propriedade – É permitida a produção paralela nas unidades de produção e estabelecimentos onde
haja cultivo, criação ou processamento de produtos orgânicos, desde que estejam devidamente separados, sendo necessária uma descrição detalhada dos
processos de produção, processamento e armazenamento de modo a evitar
possíveis contaminações.

A Lei Orgânica é regulamentada pelo Decreto n°63 de 27 de dezembro de 2007,
o qual estabelece algumas alterações e novas deliberações conforme descrito a
seguir:
•

Criação do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SBACO),
o qual é regido pelo MAPA;

•

Quanto à avaliação de conformidade orgânica, esta será realizada por organismos acreditados pelo INMETRO e posteriormente credenciados pelo MAPA;

•

Criação do Sistema Participativo de Garantia de Qualidade Orgânica;
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•

Sansões diversas e multas isoladas ou cumulativas para casos de infringências
ás exigências legais para produção orgânica;

No entanto o MAPA, publicou em 28 de Dezembro de 2008, a Instrução Normativa
N° 64, para produção orgânica de produtos de origem animal e vegetal, cujo principais ítens seguem resumidamente:
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•

ANEXO I – Regulamenta normas técnicas para produção orgânica de produtos
de origem animal e vegetal;

•

Artigo 1° - Regulamento técnico referente ao estabelecimento de normas técnicas para sistemas orgânicos de produção animal e vegetal, os quais devem
ser seguidos por pessoa física ou jurídica responsável por unidades produtivas
estejam estes em fase de conversão do sistema convencional para o orgânico
ou por sistemas já ditos orgânicos;

•

Parágrafo 1° - Trata da produção animal, definindo normas técnicas voltadas
para sistemas orgânicos de produção de bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos,
equinos, suínos, aves, coelhos e abelhas;

•

Parágrafo 2° - Trata de normas técnicas para a aquicultura orgânica a qual
deve ser definida em regulamentos específicos.

•

Artigo 2° - Para efeito da Instrução Normativa n°64 considera-se:

•

I - Biofertilizantes – por definição, produtos que contem componentes ativos
ou agentes biológicos capazes de atuar, direta ou indiretamente sobre parte
ou em toda a planta cultivada, melhorando seu desempenho e/ou sistema de
produção desde que livre de substâncias proibidas pela regulamentação de
orgânicos;

•

II – Compostagem – processo, de obtenção de adubo orgânico por meios físicos,
químicos, físico-químicos, bioquímicos, naturais ou controlados cuja matéria
prima consistem em materiais de origem animal e vegetal, estando estes isolados ou misturados, podendo ainda ser acrescido de minerais ou agentes capazes de melhorar suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, desde que
isentos de substâncias proibidas pela regulamentação de orgânicos;

•

III – Composto orgânico – adubo orgânico obtido por meio de processo de compostagem;

•

IV – Conversão parcial de unidades produtivas – quando apenas uma parte da
unidade produtiva é submetida ao processo de conversão, estando prevista,
no entanto, em seu plano de manejo a conversão total de toda a unidade de
produção para o menjo orgânico;

•

V – Organismos de Avaliação de Conformidade Orgânica (OAC) – Trata-se da
instituição que se ocupa da avaliação, verificação da conformidade atestando
assim a credibilidade dos produtos e estabelecimentos sejam estes produtores
ou comerciais, desde que atendam ao disposto no regulamento da produção
orgânica. Esta instituição pode ser uma Certificadora ou Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica – OPAC;

•

VI - Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPAC)
– Entende por OPAC, a organização responsável formal por um conjunto de
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atividades ligadas ao Sistema Participativo de Garantia (SPG), constituído por
uma estrutura organizacional, por uma comissão de Avaliação e um Conselho
de Recursos, ambos compostos por representantes dos membros de cada SPG;
•

VII – Organização de Controle Social (OCS) – Compreende os grupos, associações e cooperativas de produtores e consórcios seja estes com ou sem personalidade jurídica, previamente cadastrada no MAPA, devendo estar vinculada
ao agricultor familiar em venda direta, com processo organizado de geração
de credibilidade a partir da interação de pessoas ou organizações, baseado na
participação, comprometimento, transparência e confiança, reconhecido pela
sociedade;

Quanto aos requisitos gerais dos sistemas orgânicos de produção tem como objetivos:
•

Art. 3° - Em se tratando dos aspectos ambientais, os sistemas orgânicos de
produção devem se adequar no sentido de manter as áreas de preservação permanente, bem como atenuar os impactos das atividades desenvolvidas sobre
os ecossistemas naturais e modificados, além de proteger e conservar e fazer
uso racionalmente dos recursos naturais;

•

Art. 4°- Quanto às atividades econômicas nos sistemas orgânicos de produção
estas devem buscar o melhoramento genético buscando sempre os organismos
melhor adaptados às condições locais, mantendo e recuperando as variedades
locais, tradicionais ou crioulas de modo a evitar perdas de potencial genético
(erosão genética), promover e manter o equilíbrio do sistema de produção de
modo a promover a sanidade de animais e vegetais bem como sua interação,
levando ema conta ainda os aspectos culturais e regionais associados ao processo produtivo;

•

Art. 5° - Referente aos aspectos sociais, os sistemas orgânicos de produção
devem estabelecer relações de trabalho fundamentadas nos direitos sociais
conforme determina a constituição Federal, sendo almejada sempre a qualidade de vida dos agentes envolvidos em toda a rede de produção orgânica;

•

Art. 6° - A Obtenção de documentação e registro também são importantes na
unidade de produção orgânica, a qual deverá ter registrados todos os procedimentos de todas as operações envolvidas na produção. Esta determinação
consta em Parágrafo único. Sendo determinado ainda que todos os registros
deverão permanecer arquivados por um período de cinco anos;

•

Art. 7° - Fica estabelecido ainda que todas as unidades de produção orgânica
deverão dispor de um Plano de Manejo Orgânico o qual deverá ser mantido
atualizado.

•

Parágrafo 1°- O planejamento das atividades se faz necessário durante o período de conversão e deverá ser específico de modo a contemplar os regulamentos
técnicos e ainda os aspectos de maior relevância para o processo produtivo;

•

Parágrafo 2° - No Plano de Manejo Orgânico, deverão constar o histórico de
utilização da área, a manutenção ou incremento da biodiversidade, o manejo
dos resíduos gerados, métodos de conservação de solo e água empregados,
técnicas de manejo da produção vegetal, tais como: manejo fitossanitário,
origem do material de propagação utilizado, aspectos geral a respeito das
instalações. Não se esquecendo de contemplar também as práticas de manejo
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da produção animal tais como: manejo sanitário, adequações nas instalações,
nutrição, reprodução e material de multiplicação sem se esquecer da ambiência conferindo bem estar animal;
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•

Procedimentos relacionados ao pós-processo produtivo tanto vegetal como
animal (processamento, envase, armazenamento, e logística também deve ser
contemplados;

•

Outro aspecto relevante trata da prevenção e minimização dos riscos de contaminação;

•

Implementação das boas práticas de produção;

•

A ocupação da unidade produtora, levando em consideração os aspectos ambientais: geomorfológicos, eficiência energética e bioclimatológicos

•

Implementação de ações que visem evitar contaminações internas e externas
como segue: medidas preventivas de proteção para áreas limítrofes afim de
evitar contaminação proveniente de unidades de produção convencionais;

•

A qualidade da água deve ser monitorada por meio de análises afim de verificar possíveis contaminações sejam elas de origem química ou microbiológica,
as quais deve ocorrer a critério do Organismo de Avaliação de Conformidade
(OAC) ou Organização de Controle Social (OCS) na qual está inserido o agricultor familiar em venda direta;

•

Art. 8° - Em caso de contaminação ambiental de qualquer natureza não prevista no plano de manejo deverá ser comunicada ao OAC ou á OCS, com o intuito
de definir medidas cabíveis;

•

Art. 9° - Trata do período de conversão das unidades de produção para que
possam ser consideradas orgânicas tendo por objetivos:

•

I – Garantir que as unidades de produção se encontram em conformidade com
os regulamentos técnicos da produção orgânica, inclusive no que se refere à
capacitação da força de trabalho;

•

II – Assegurar a implantação de um sistema de manejo orgânico através da
manutenção da fertilidade do solo bem como o estabelecimento do equilíbrio
ecológico e do agroecossistema, além da promoção e preservação da diversidade biológica dos ecossistemas naturais e modificados;

•

Art. 10° - A denominação de orgânico concedida a um produto só será possível
caso atenda os requisitos previstos nos princípios e normas estabelecidos na
regulamentação para produção orgânica, a qual estabelece períodos variáveis
de adaptação do sistema produtivo a depender de alguns fatores tais como: a
espécie cultivada, o histórico da unidade de produção, sua situação ecológica
atual, a capacitação dos agentes envolvidos no processo, além de realizar
análises e avaliações das unidades de produção pelos órgãos OACs ou OCSs.;

•

Art. 11° - Refere-se ao início do período de conversão deverá ser estabelecido pelo OAC ou pela OCS. Quanto à decisão do ponto de partida do período
de conversão basear-se a em informações levantadas durante as inspeções
e visitas de controle interno com o intuito de verificar a compatibilidade da
situação encontrada com os regulamentos técnicos por meio de elementos
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comprobatórios diversos entre eles:
•

Declarações de órgãos oficiais relacionados ás atividades agropecuárias;

•

Declarações de órgãos ambientais oficiais;

•

Declarações de vizinhos, associações e outras organizações envolvidas com a
rede de produção orgânica;

•

Análises laboratoriais;

•

Fotos aéreas e imagens de satélite;

•

Inspeções “in loco” – na área;

•

Documentos de aquisição de animais, sementes e mudas

•

Conhecimento dos produtores e trabalhadores quanto aos princípios, práticas
e regulamentação da produção orgânica

•

Art. 12 – Quanto à duração do período de conversão, este deverá ser estabelecido pelo OAC ou OCS, sendo variável a depender do tipo de exploração e
utilização anterior da unidade de produção, levando em conta sua situação
ecológica e social atual, porém obedecendo a uma duração mínima conforme
segue:

•

Doze meses de manejo orgânico na produção vegetal de culturas anuais (ciclo
completo em um ano ou menos), sendo o ciclo posterior considerado orgânico;

•

Dezoito meses de manejo orgânico de produção vegetal para culturas tidas
como perenes (ciclo produtivo explorado por mais de um ano)

9.1.1 Atividade Proposta
De acordo com o que foi estudado a respeito da lei orgânica brasileira (LEI 10.831
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003) marque V para alternativas VERDADEIRAS e F para
alternativas FALSAS:
a) ( ) A legislação brasileira considera como orgânicos as unidades produtoras
ou encarregadas de distribuição e/ou comercialização que adotam técnicas
específicas de uso racional dos recursos naturais, com respeito á integridade
cultural das comunidades rurais de modo a garantir desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade ambiental, garantindo ainda a “oferta de produtos
saudáveis e isentos de contaminantes intencionais.
b) (
) A legislação brasileira considera como orgânicos somente as unidades
produtoras(propriedades rurais), garantindo somente a oferta de produtos saudáveis e isentos de contaminantes intencionais.
c) ( ) A legislação brasileira se preocupa apenas com a não utilização de agrotóxicos na unidades produtivas, as contaminações de outras naturezas que
venham a ocorrer na estocagem e distribuição dos produtos orgânicos não é
considerada importante.
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d) ( ) A certificação de produtos do setor agrícola é um processo que envolve
uma série de entidades, as quais buscam estabelecer critérios para assegurar
a procedência e qualidade dos produtos obtidos desde a produção até sua comercialização.
e) (
) A certificação agrícola busca a confirmação do enquadramento da propriedade às normas estabelecidas, envolvendo a preservação do ambiente, a
segurança alimentar e as relações sociais justas, desta forma, havendo conformidade com os critérios estabelecidos, emite por escrito uma garantia de
conformidade.
f)

( ) Atualmente a certificação é realizada apenas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e MAPA (Ministério da agricultura
Pecuária e Abastecimento).

g) Atualmente a certificação é realizada apenas pela EMATER (Empresa de Assistência Técnica Rural) e MAPA (Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento).
h) Atualmente a certificação é realizada por várias entidades pelo credenciadas
no INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e MAPA
(Ministério da agricultura Pecuária e Abastecimento).
i)

( ) Organização de Controle Social (OCS) – Compreende os grupos, associações e cooperativas de produtores e consórcios seja estes com ou sem personalidade jurídica, previamente cadastrada no MAPA, devendo estar vinculada
ao agricultor familiar em venda direta, com processo organizado de geração
de credibilidade a partir da interação de pessoas ou organizações, baseado na
participação, comprometimento, transparência e confiança, reconhecido pela
sociedade;

j)

( ) O planejamento das atividades só é necessária durante o período de
conversão, não havendo necessidade de contemplar todos os regulamentos
técnicos para o processo produtivo;

k) ( ) No Plano de Manejo Orgânico, deverão constar o histórico de utilização
da área, a manutenção ou incremento da biodiversidade, o manejo dos resíduos gerados, métodos de conservação de solo e água empregados, técnicas
de manejo da produção vegetal, tais como: manejo fitossanitário, origem do
material de propagação utilizado, aspectos geral a respeito das instalações.
l)

( ) No Plano de Manejo Orgânico, não é necessário contemplar as práticas de
manejo da produção animal tais como: manejo sanitário, adequações nas instalações, nutrição, reprodução e material de multiplicação sem se esquecer
da ambiência conferindo bem estar animal.

m) ( ) Quanto a duração do período de conversão, este deverá ser estabelecido
pelo OAC ou OCS, sendo variável a depender do tipo de exploração e utilização
anterior da unidade de produção, levando em conta sua situação ecológica e
social atual.
n) ( ) O período de conversão de manejo orgânico na produção vegetal de culturas anuais (ciclo completo em um ano ou menos), sendo o ciclo posterior
considerado orgânico é de 18 meses;

Agricultor Orgânico

53
o) (
) O período de conversão de manejo orgânico de produção vegetal par
culturas tidas como perenes (ciclo produtivo explorado por mais de um ano) é
de 4 anos.

9.1.2 Referências Complementares
LEI ORGÂNICA BRASILEIRA (Lei nº 10.831/2003). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.831.htm. Acesso em maios de 2014.
LEI ORGÂNICA BRASILEIRA (Lei nº 10.831/2003) . http://www.organicsnet.com.
br/2010/11/legislacao-organica/. Acesso em maio de 2014
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Unidade 5
10. Obtenção de Certificação Orgânica
10.1. O que é Certificação orgânica e como obter?
Conforme a legislação orgânica brasileira, em seu Decreto n°6.323 de 27 de dezembro de 2007, certificação orgânica é um processo pelo qual um organismos
devidamente credenciado nos órgãos competentes (MAPA e INMETRO), avaliam a
conformidade do um sistema produtivo de modo a emitir uma garantia por escrito
de que todas as etapas do processo atendem as normas estabelecidas, atestando
assim sua qualidade (PENTEADO, 2008). Dentro de parâmetros eco-sociais, no entanto, a certificação compreende a confirmação do enquadramento da propriedade dentro de normas estabelecidas, que envolvem a preservação do ambiente
e a segurança alimentar, além de relações sociais justas. Para que seja possível
tal feito, no entanto, a propriedade em questão deve passar por um período de
transição entre o sistema adotado anteriormente e o sistema orgânico, havendo
acompanhamento constante por uma entidade certificadora, a qual rastreia todo
o sistema produtivo garantindo assim sua qualidade e confiabilidade.

10.1.1 Importância da Certificação
A importância da certificação está principalmente ligada à sustentabilidade do
agroecossistema, a segurança alimentar, o bem-estar do trabalhador rural, sua
inserção social e a saúde da população humana e animal. Além do mais, por ser
tratar de um instrumento regulador o qual engloba exigências do mercado consumidor, cria produtos diferenciados tanto no que se refere à aceitação e preços,
quanto por diferenciar produtos e produtores, tornando-se assim uma estratégia
forte e eficiente no que se refere a adoção de medidas regulatórias para assegurar
a sustentabilidade da atividade agrícola bem como permitir a formação de agricultores conscientes da preservação do meio ambiente e na obtenção de alimentos
saudáveis. A cerificação apresenta diversas vantagens tais como:
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•

Contribui para a sustentabilidade dos processos produtivos nos âmbitos ambiental, social e econômico;

•

Permite o uso adequado dos recursos das florestas, pois evita exploração predatória;

•

Contribui para a criação de modelos de boas práticas de extrativismo e produção agrícola;

•

Contribui com as práticas de cooperativismo e associativismo promovendo o
desenvolvimento organizacional nas comunidades e melhorias nos processos
de auto gestão;

•

Estimula a formulação de políticas públicas diferenciadas para financiamento
da atividade agrícola.
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10.1.2 O Que é um Organismo Avaliador de Conformidade?
São órgãos certificadores responsáveis pela avaliação da conformidade, sendo assim realizam auditorias na unidade produtora ou responsável pelo processamento
desses produtos, de modo a verificar o cumprimento das normas estabelecidas
pelas entidades normatizadoras (MAPA e INMETRO). Durante o processo de certificação há uma ativa participação dos órgãos certificadores, o que compreende o
acompanhamento de todas as etapas do processo desde a produção até a aquisição
pelos consumidores finais, verificando assim a fidelidade dos padrões estabelecidos.

10.1.3 De que forma posso aderir a um Processo De Certificação?
A adesão ao processo de cerificação tem um custo e é voluntário, ou seja, o produtor
que se interessar deve buscar a certificação a qual pode ocorrer por diversas vias:

•

Certificação individual – pode ocorrer em diversos níveis, desde produtor rural
ou até mesmo empresas de grande porte (processadoras ou distribuidoras),
porém neste caso o custo da certificação para o requerente é mais elevado,
pois todo o processo será custeado por apenas uma pessoa ou empresa;

•

Certificação de grupos de produtores – esta é a forma mais adequada para agricultores familiares ou grupos de produtores interessados, mas que não dispõem
de recursos financeiros suficientes para custear o processo de certificação o
que demanda uma grande organização dos produtores de modo a atender as
normas das certificadoras. Pela Lei 10.832 agricultores familiares cadastrados
numa organização de controle social estão dispensadas da certificação para
venda direta de produtos;

•

Certificação grupal – realizado por auditoria externa ao grupo de produtores,
cuja avaliação ocorre por amostragem do grupo, nesse caso o certificado é
emitido em nome do grupo e não individualmente;

•

Certificação participativa – o processo de certificação fica sob responsabilidade de um grupo local da Rede Participativa, compostos de agricultores familiares, técnicos e consumidores, os quais se reúnem em associações, cooperativas, ONGs e grupos informais, constituindo assim um Comitê de Ética. Esse
comitê local, encaminha ao Conselho de ética do Núcleo Regional (responsável
pela gestão do processo de certificação), os membros enquadrados nas normas
orgânicas para sua devida certificação na região. Dessa forma a certificação é
obtida individualmente.

•

Certificação florestal – Até mesmo os produtos originados de ambientes silvestres ou naturais necessitam de certificação, e devem ser inspecionados, cuja
certificação será dada conforme a área de extração ou exploração de modo a
assegura que não causarão desequilíbrio ao ambiente natural. As atividades de
exploração tais como apiários, manejo de palmito, demais plantas e animais
silvestres, somente recebem certificação quando atendem aos requisitos estabelecidos na normatização os quais prezam pela preservação do meio ambiente, manejo da mata e relações trabalhistas justas. A certificação pode ser feita
em florestas nativas ou em sistemas de reflorestamento.

Pronatec

56

10.1.4 Selos de Qualidade, o que são e quando é interessante obter?
Os selos de qualidade nada mais são do que uma nova modalidade de certificação a qual surgiu com o propósito de permitir a entrada de produtos agrícolas
principalmente “In natura” (ao natural, sem passar por processamento), no mercado internacional. A certificação ambiental ou os chamados “selos verdes” têm
sido utilizados para diferenciar produtores e produtos agrícolas atendendo aos
anseios de consumidores de países ricos, quanto a questões ambientais e sociais,
fundamentada no uso de técnicas e processos que não agridem o meio ambiente
e primam por relações sociais justas. A iniciativa para este tipo de certificação
tem partido exclusivamente de organizações não governamentais (ONGs), as quais
estabelecem os seus critérios próprios de certificação o que para a agricultura
refere-se a produtos orgânicos e biodinâmicos. Existem vários selos exigidos para a
entrada de produtos agrícolas no mercado internacional sendo:
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•

EUREOGAP – selo exigido pela União Européia, sistema de gestão de qualidade
com a finalidade de melhorar os padrões dos produtos da indústria alimentícia
incluindo boas práticas agrícolas promovendo uma padronização na agricultura
mundial de modo a assegurar a integridade, transparência e harmonização na
produção e consequentemente nos produtos.

•

APHIS – Exigido para entrada de produtos agrícolas nos Estados Unidos, este
certificado engloba regulamentos sanitários, fitossanitários e de saúde animal,
sendo que para cada fruta e vegetal há medidas e normas específicas envolvendo medidas técnicas e sanitárias.

•

BRC GLOBAL STANDART – Originado no Reino Unido, semelhante ao EUREPGAP, visa garantir a qualidade dos alimentos promovendo inspeções preventivas para evitar problemas seja no desenvolvimento, manufatura, distribuição,
propaganda ou na venda de gêneros alimentícios. Para atender as exigências
desse protocolo é necessário adotar e implementar o plano APPCC (Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controle); adotar um sistema de gerenciamento
de qualidade efetiva e documentada (ISO 9001:2000); estabelecer controle
operacional dos padrões, processos e pessoas entre outros.

•

PROGRAMA INTEGRADO DE FRUTAS (PIF) – Programa de Avaliação da Conformidade voluntário, desenvolvido pelo INMETRO em conjunto com o MAPA, o qual
paralelo ao SAPI (Sistema Agrícola de Produção Integrada) objetivam a produção de alimentos seguros no campo. O principal objetivo do PIF é substituir as
práticas convencionais onerosas por um processo que possibilite a diminuição
dos custos de produção, melhoria da qualidade, redução de danos ambientais
e aumento do grau de credibilidade e confiabilidade do consumidor em relação
às frutas brasileiras.

•

COMÉRCIO JUSTO – Movimento nacional que procura gerar benefício a quem
realmente produz, promovendo uma relação aberta entre produtores e consumidores garantindo a divisão equilibrada dos ganhos, enfraquecendo a exploração de intermediários comerciais. O comércio justo é um dos pilares da
sustentabilidade econômica e ecológica onde o produtor recebe remuneração
justa pelo seu trabalho e está baseado em três princípios: parte da receita é
destinada a projetos sociais na comunidade; as relações comerciais visam ao
longo prazo e os preços dos produtos são estabelecidos acima dos preços de
mercado corrente; parte da receita é destinada diretamente aos produtores
de forma a facilitar sua independência financeira e técnica.
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10.1.5 Atividade Complementar
Agora que sabemos o que é certificação orgânica e como obter, proponho que façamos uma discussão em grupo sobre o seguinte tema:
a) Dentro da nossa realidade é interessante obter certificação para os nossos
produtos? Por quê?
b) Há mercado para produtos certificados na nossa região?

10.1.6 Referências Complementares
MANUAL DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS. http://www.organicsnet.
com.br/certificacao/manual-certificacao/. Acesso em maio de 2014.
CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA PARTICIPATIVA. http://www.youtube.com/watch?v=ju5eBge6vt4. Acesso em maio de 2014.
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Unidade 7
11. Planejamento no Sistema Orgânico de Produção
11.1. Planejamneto de uma Propriedade Orgânica
Antes da instalação de cultivos orgânicos deve se fazer um estudo do mercado
local e regional de modo a verificar a possibilidade de inserção neste mercados
de produtos com padrão diferenciado, com preços justos. Fatores relacionados ao
clima, mão de obra especializada e assistência técnica também são fatores a se
considerar.
Quanto à propriedade, é fundamental que esta disponha de recursos hídricos de
qualidade para irrigação. No planejamento deve ser considerada, ainda, a declividade do terreno e a melhor disposição dos cultivos em relação ao sol (luminosidade), chuvas possibilitando drenagem quando for o caso entre outros.

11.1.1 Levantamento de Dados
•

Localização do terreno: fácil acesso, possibilidade de isolamento de áreas de
cultivo convencional de modo a evitar contaminação com defensivos;

•

Topografia: dar preferência a terrenos planos ou levemente inclinados (facilita
drenagem); evita erosão por forte chuvas

•

Exposição do terreno: locais mais expostos a radiação são mais propícios por
favorecerem crescimento vegetativo das culturas e menos problemas com doenças;

•

Identificação de particularidades do terreno: etapa crucial do planejamento,
para o conhecimento do microclima local, profundidade do perfil do solo direcionando o tipo de cultura propícia para cada realidade.

•

Identificação de plantas companheiras e indesejáveis: além de reconhecer as
plantas que podem ser nocivas ao desenvolvimento da cultura, também possibilita identificar plantas que influenciam positivamente sobre os cultivos que
se deseja implementar.

•

Planejamento por zoneamento da propriedade: avaliar os recursos naturais e
benfeitorias existentes para em seguida dividir a área em setores que demandem de maior ou menor mão de obra e a frequência das atividades.

11.1.2 Atividade Proposta
Visita técnica a comunidade Rio dos Cochos para conhecer as ações implementadas
por esta comunidade visando minimizar os efeitos da degradação ambiental decorrentes da atividade agrícola.

Agricultor Orgânico
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11.1.3 Referências Complementares
PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA DA PROPRIEDADE RURAL (PARTE1). http://
www.youtube.com/watch?v=SBzuNNmBTmM. Acesso em maio de 2014.
PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA DA PROPRIEDADE RURAL (PARTE2). http://
www.youtube.com/watch?v=PiMl8Xasm28. Acesso em maio de 2014.
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