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Apresentação 

 

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

tro de Pesquisa Mokiti Okada durante o período de 2016. Os trabalhos aqui apresentados foram di- 

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

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

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

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

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

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

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

Okada. 
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The microbial community plays an essential role in maintaining the ecological balance of soils. Interac - 

tions between microorganisms and plants have a major influence on the nutrition and health of the latter, 

and growth-promoting rhizobacteria can be used to improve plant development through a wide range of 

mechanisms. Therefore, the objective of the present study was to evaluate bacteria as growth-promoting 

agents for citrus rootstocks. A total of 30 bacterial isolates (11 of Bacillus spp., 11 actinobacteria, and 8 

lactic acid bacteria) were evaluated in vitro for indoleacetic acid production, phosphate solubilization, 

and nitrogen (N) fixation. In vivo testing consisted of growth promotion trials of the bacterial isolates 

that yielded the best results on in vitro tests with three rootstocks: Swingle citrumelo [Citrus × paradisi 

Macfad cv. Duncan × Poncirus trifoliata (L.) Raf.], Sunki mandarin (Citrus sunki Hort. ex Tan), and rang- 

pur (Citrus × limonia Osbeck). The parameters of interest were height, number of leaves, stem diameter, 

shoot and root dry mass, and total dry mass at 150 days after germination. The results showed that  most 

bacterial isolates were capable of IAA production. Only one lactic acid bacterium isolate (BL06) solubi- 

lized phosphate, with a high solubilization index (PSI > 3). In the actinobacteria group, isolates ACT01 

(PSI = 2.09) and ACT07 (PSI = 2.01) exhibited moderate phosphate-solubilizing properties. Of the Bacil- 

lus spp. isolates, only CPMO6 and BM17 solubilized phosphate. The bacterial isolates that most fixated  

nitrogen were BM17, ACT11, and BL24. In the present study, some bacteria were able to promote growth 

of citrus rootstocks; however, this response was dependent on plant genotype and isolate. Bacillus spp. 

BM16 and CPMO4 were able to promote growth of Swingle citrumelo. In Sunki mandarin plants, the best 

treatment results were obtained with BM17 (Bacillus sp.) and ACT11 (actinobacteria). For Rangpur lime 

rootstock, only BM05 (Bacillus sp.) was able to promote increase in two parameters assessed, height and 

number of leaves. When the bacterial isolates were used in mixture there was not promoted growth of 

plants on rootstocks. This fact may be associated with the different mechanisms of action of each bacteria 

involved or with the presence of competition among the microorganisms of the  mixture. 

© 2016 Elsevier GmbH. All rights reserved. 

 
 

 

 
1. Introduction 

 
The citrus are grown and marketed worldwide, and are among 

the most economically important crops. Nursery trees are the main 

material needed to establish a citrus grove, and the rootstocks most 

commonly used for budding include the Swingle citrumelo and the 

Rangpur lime (Prado et al., 2008). 

 
 

∗ Corresponding author at: Laboratory Plant Pathology and Biological Control, 

Sylvio Moreira Citriculture Center/IAC, Rodovia Anhanguera, Km 158, CEP 13490- 

970 Cordeirópolis, SP,  Brazil. 

E-mail addresses: katia@centrodecitricultura.br, katia kupper@hotmail.com 

(K.C. Kupper). 

During their formative period, citrus plants go through a nursery 

phase, which facilitates the inoculation of beneficial microorgan- 

isms into the growing medium. Plant growth-promoting bacteria 

are commonly present in many plant species, enhancing develop- 

ment and potentially shortening the growth cycle. Therefore, these 

organisms could be used to speed development of citrus trees, 

increase their dry mass production and, consequently, shorten 

nursery time (Silveira et al., 2003; Freitas and Aguilar Vildoso, 

2004). Furthermore, they could provide the possibility of reducing 

the use of agricultural inputs, with economic and environmental 

advantages, thus making citrus growing more sustainable. 

Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) live in the rhi- 

zosphere, where they occupy approximately 5 to 17% of the total 
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root surface (Gray and Smith, 2005). The most widely studied 

genera include Bacillus, Pseudomonas, Azospirillum, and Rhizobium. 

These microorganisms have beneficial effects on seed germination, 

seedling emergence, and plant growth (Ahmad et al., 2008). 

According to Richardson et al. (2009), the interactions between 

plant roots and soil microbiota play a significant role in plant 

nutrition. Soil microorganisms may promote plant growth through 

synthesis of plant hormones (auxins and gibberellins), nitrogen fix- 

ation, solubilization of inorganic phosphate, and mineralization of 

organic phosphate, thus making these elements available to plants 

(Rodríguez and Fraga, 1999). 

The major auxin is indoleacetic acid (IAA), a plant growth regu- 

lator produced in the apical meristem that plays a role in promoting 

root and stem growth through cell elongation. Studies have shown 

that many rhizosphere microorganisms are capable of synthesizing 

plant growth regulators in vitro. Sarwa and Kremer (1995) studied 

microorganisms in the rhizospheres of different plants and found 

that root-associated isolates were more efficient in terms of auxin 

production than non-associated isolates. It is estimated that 80% 

of bacteria isolated from the rhizosphere are able to produce IAA 

(Pereira et al., 2012; Patten and Glick, 1996). 

Rhizobacteria assimilate inorganic N and convert it into organic 

constituents of their cells and tissues. Furthermore, the compounds 

synthesized by these microorganisms can undergo partial mineral- 

ization and become available to plants (Alfaia, 2006). The possibility 

of partially or completely replacing nitrogen-based fertilizers with 

atmospheric N fixated by biological systems could be of great eco- 

nomic and environmental importance (Bhattacharjee et al., 2008). 

Phosphorus is one of the main limiting nutrients in plant 

growth, as it influences a variety of metabolic processes, including 

cell development and division, energy transport, macromolecule 

biosynthesis, respiration, and photosynthesis (Khan et al., 2014). 

The low phosphorus availability observed in tropical soils directly 

affects the magnitude and frequency of response to fertilization 

with other nutrients (Wang et al., 2010). Although the soil con- 

tains phosphorus reserves, they are largely unavailable to plants; 

in addition, phosphate fertilizers become partly unavailable once 

applied to the soil (Rodríguez and Fraga, 1999). Many bacterial 

species that colonize the rhizosphere are capable of solubilizing 

phosphorus through production of low-molecular-weight organic 

acids (Collavino et al.,  2010). 

Within this context, the present study sought to evaluate bacte- 

ria as growth-promoting agents for citrus rootstocks, with a view 

to selection of strains with the potential for using in agriculture. 

 

 
2. Materials and methods 

 
2.1. In vitro microorganism  selection 

 
The initial stage of this study consisted of a laboratory assess- 

ment of 30 bacterial isolates: 11 Bacillus  spp.  isolates:  BM01,  

BM05, BM16, BM17, BM18, BM24 (these isolates were obtained 

from strawberry leaves), CPMO2, CPMO3, CPMO4, CPMO5, CPMO6 

(from coffee leaves); eight lactic acid bacteria isolates BL01, BL06, 

BL10, BL12, BL14, BL16, BL24, BL29 (isolated from the fermentation 

process  for  cachaç a  (sugarcane  liquor)  production),  and  11  acti- 

nobacteria isolates ACT01, ACT02, ACT05, ACT06, ACT07, ACT08, 

ACT10, ACT11, ACT14, ACT15 (all isolated from citrus growing soils) 

and SG (provided from Collection of Crops Tropical of André Tosello 

Foundation) were tested for IAA production, phosphate solubiliza- 

tion, and N fixation. 

After these assays, 16 bacterial isolates were selected for exper- 

iments with citrus seedlings in a greenhouse setting: Bacillus  

spp. BM001, BM05, BM16, BM17, BM24, CPMO2, CPMO3, CPMO4, 

CPMO5,  and  CPMO6;  actinobacteria  ACT01,  ACT05,  ACT11,    and 

 
ACT15; lactic acid bacteria BL06 and BL16; and a mixture of BM24, 

BL06, and ACT05. This combination was chosen according to plant 

growth promotion traits presented by bacterial isolates, such as IAA 

production (BM24), phosphate solubilization (BL06) and, nitrogen 

fixation (ACT05). 

 
2.1.1. IAA production 

For assessment of IAA production, bacterial isolates were first 

grown in 100-mL Erlenmeyer flasks containing 50 mL of 10% TSB 

medium (15 g tryptone, 5 g soy peptone, 1 g tryptophan, 8 g NaCl, 

1000 mL deionized water; pH 7.0). To each flask, 1 mL of bac- 

terial suspension (1.0 × 107 cells/mL) was added. Cultures were 

then shaken at 150 rpm for 72 h at 28 ◦C. After incubation, a 2 mL 

aliquot of each culture was centrifuged at 4000 rpm for 15 min. 

Then, 1.5 mL of Salkowski reagent (7.5 mL FeCl3 0.5 M; 150 mL con- 

centrated H2SO4; 250 mL distilled water) was added to 1.5 mL of 

supernatant (Patten and Glick, 2002). The reaction was run for  

20 min and read in a spectrophotometer at 530 nm (Asghar et al., 

2002). The same medium without added bacterial suspension was 

used as control. 

For quantitation of IAA, a calibration curve was constructed 

using different known concentrations of commercially available 

IAA (0, 2, 4, 10, 16 µg mL−1). A completely randomized design was 

used, with 31 treatments and three replications. The data obtained 

were entered into an analysis of variance (ANOVA). Means were 

compared by the Scott-Knott test, at the 5% level, in the SISVAR 

software environment (Ferreira, 2000). 

 
2.1.2. Bacterial phosphate solubilization assay 

Assessment of inorganic phosphate-solubilizing bacteria was 

performed using the method described by Verma et al. (2001) and 

Rodriguez et al. (2000). Bacteria were grown in a modified medium 

containing insoluble phosphate (10 g glucose, 5 g NH4Cl, 1 g NaCl, 

1 g MgSO4·7H2O, 4 g CaHPO4, 15 g agar, pH 7.2, 1000 mL deionized 

water). One loop of each of the chosen bacteria was taken from an 

active colony, seeded on predetermined points in a Petri dish con- 

taining the culture medium, and incubated at 28 ◦C. Assessment 

was determined by the presence of a halo around the colony, indica- 

tive of phosphate solubilization. Isolates were assessed after 10 

days. The diameter (ø) of the solubilization halo, visualized as a clear 

area surrounding the colony, was measured with a digital caliper. 

Using these measurements, the phosphate solubilization index 

(PSI) for each isolate was calculated with the formula: PSI = halo 

ø (mm)/colony ø (mm), as described by Hara and Oliveira (2004). 

According to Silva Filho and Vidor (2000), solubilization may be 

classified as low (PSI < 2), moderate (2 ≥ PSI ≤ 3), or high (PSI > 3). A 

completely randomized design was used, with three replications. 

Again, the data obtained were entered into an analysis of variance 

(ANOVA). Means were compared by the Scott-Knott test, at the 5% 

level, in the SISVAR software environment (Ferreira, 2000). 

 
2.1.3. Nitrogen fixation assay 

For nitrogen fixation testing, bacteria were grown in 20 × 70- 

mm test tubes containing 10 mL of semisolid NFb (nitrogen-fixing 

bacteria) medium (5 g malic acid, 0.5 g K2HPO4, 0.2 g MgSO4.7H2O, 

0.1 g  NaCl,  0.01 g  CaCl2·2H2O,  4 mL  Fe.  EDTA  [1.64%]  solution, 

2 mL/L bromothymol blue [0.5%], 2 mL/L micronutrient solution 

[0.2 g  Na2MoO4.2H2O,  0.235 g  MnSO4·H2O,  0.28 g  H3BO3,  0.008 g 

CuSO4.5H2O, 1000 mL deionized water], and 1.75 g/L agar; pH 6.8) 

(Döbereiner et al., 1995). A 0.5 mL aliquot of bacterial suspension 

(1.0 × 107 cells/mL) was placed into each tube. The same medium 

without added bacterial isolate was used as control. Cultures were 

incubated in a BOD incubator at 28 ◦C for 7 days  (Kuss  et  al., 

2007). Aliquots (10 mL) of each culture (medium + cell content) 

were poured into tubes for digestion by the semi-micro Kjeldahl 

method (Malavolta et al.,   1997). 
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Then, 0.7 g of digestion mixture (100 g Na2SO4, 10 g 

CuSO4.5H2O,  1 g  selenium  powder,  1 mL  H2O2,  2 mL     H2SO4, 

Table 1 

Assessment of bacterial isolates by IAA production, phosphate solubilization index 

(PSI = halo ø [mm]/colony ø [mm]), and nitrogen (N) fixation. 
in this order) was added to each tube containing the lysed   cells.    
The tubes were heated in a block heater digestion system for       

2 h at 180 ◦C. The temperature was then raised to 360 ◦C and 
maintained until the mixture became straw-colored. At this point, 

the mixture was left to stand until the temperature had reduced 

to approximately 40 ◦C and distilled water was added to a final 
volume of 10 mL. The mixture was then distilled with NaOH and 

the solution titrated for quantitation of total N (Nt) (Malavolta  

et al., 1997). The amount of Nt fixed was expressed in micrograms 

per mL of culture medium. 

There were three replications per treatment. The data obtained 

were entered into an analysis of variance (ANOVA) and means were 

compared by the Scott-Knott test, at the 5% level, in the SISVAR 

software environment (Ferreira, 2000). 

 
2.2. Promotion of citrus rootstock growth by exposure to bacteria 

 
To assess the potential of growth promotion by the selected bac- 

teria, three varieties of citrus rootstocks were used: Rangpur lime, 

Sunki mandarin, and Swingle citrumelo. 

This study was carried out in a greenhouse setting, using seeds 

from the budwood sector of Sylvio Moreira Citriculture Center/IAC, 

Cordeirópolis, state of São Paulo, Brazil. Seedlings were grown in 

50 cm3 tubes, using unsterilized growth medium of vegetable ori- 

gin. During the experiment, plants received two nutrient solutions, 

which were switched every 15 days: Solution 1: 0.4 g ammo- 

nium nitrate; 1.0 g calcium nitrate; 0.006 g zinc sulfate; 0.008 g 

manganese sulfate; 0.008 g copper sulfate; 0.03 g iron sulfate; 

and 1000 mL water. Solution 2: 0.45 g ammonium nitrate; 0.1 g 

monoammonium phosphate; 0.51 g potassium nitrate; 0.83 g mag- 

nesium sulfate; 0.012 g zinc sulfate; 0.03 g iron sulfate; and 1000 mL 

water. 

Bacteria were grown in Petri dishes containing specific nutri-  

ent agar medium (NA, Himedia®) for Bacillus spp. (BM01, BM05, 
BM16, BM17, BM24, CPMO2, CPMO3, CPMO4, CPMO5, CPMO6) and 

incubated in a BOD incubator at 28 ◦C for 24 h (Amorim and Melo, 

2002); lactic acid bacteria (BL06 and BL16) were grown in de Man- 

Rogosa-Sharpe (MRS) agar, Kasvy® (Brashears et al., 2003), and 

incubated for 48 h at 35 ◦C. Actinobacteria isolates (ACT01, ACT05, 
ACT11, ACT15) were grown in starch casein agar (SCA) medium 

(10 g starch, 0.3 g casein, 2.0 g potassium nitrate, 2.0 g NaCl, 2.0 g 

dipotassium phosphate, 0.05 g magnesium sulfate, 0.01 g ferrous 

sulfide, 20 g agar, 1000 mL distilled water) and incubated for 10 

days at 28 ◦C (Frighetto and Valarini, 2000). An additional treatment 

was established consisting of a mixture of bacterial isolates (BM24, 

BL06, and ACT05, in equal proportion). These bacteria were grown 

separately and mixed extemporaneously at the time of application. 

To prepare each inoculum, 15 mL of sterile saline water (0.85% 

NaCl + 0.05% Tween 80) was added to each culture-containing 

Petri dish. A platinum inoculation loop was then used to scrape 

and transfer the colonies into a saline  solution (0.85% NaCl). 

The colony concentrations were then calibrated in a Neubauer 

counting chamber. Sixty days after seeding, a 5-mL aliquot of sus- 

pension (1 × 107 cells/mL) of each bacterial isolate was added to 

each tube. Non-inoculated plants given water alone were used as 

untreated controls. At 120 days after seeding, plants were once 

again treated with the bacteria (method adapted from Freitas and 

Aguilar Vildoso, 2004). 

The parameters of interest were height, number of leaves, stem 

diameter, shoot and root dry mass, and total dry mass, at 150 days 

after seeding. 

Treatments were distributed across a completely randomized 

design with five replications, with each replication consisting of 

one plant. Data were analyzed separately for each variety. The data 

Treatments IAA (µg mL−1)2 PSI2 Total N (µg mL−1)3
 

 
 

BM24 21.07a1 0.00 f 41.36 b 

CPMO5 20.34 a 0.00 f 41.08 b 

BM16 20.17 a 0.00 f 17.69 c 

CPMO2 19.43 a 0.00 f 45.09 b 

BM01 19.16 a 0.00 f 0.00 e 

CPMO4 18.02 a 0.00 f 15.79 c 

CPMO6 16.48 b 1.48 c 6.23 d 

BM05 16.25 b 0.00 f 0.00 e 

BM17 16.03 b 1.38 d 56.50 a 

CPMO3 15.84 b 0.00 f 14.60 c 

BM18 13.10 c 0.00 f 0.00 e 

ACT15 10.59 c 1.09 e 38.10 b 

ACT08 5.92 d 1.04 e 0.00 e 

BL12 5.46 d 0.00 f 0.00 e 

BL01 4.78 d 0.00 f 0.00 e 

BL14 2.63 e 0.00 f 0.00 e 

SG 2.09 e 1.06 e 2.80 d 

BL16 2.02 e 0.00 f 35.57 b 

BL10 1.61 e 0.00 f 0.00 e 

ACT14 1.40 f 1.27 d 2.83 d 

ACT10 0.92 f 0.00 f 23.82 c 

BL06 0.79 f 3.10 a 33.57 b 

ACT11 0.73 f 1.42 d 61.54 a 

ACT06 0.63 f 1.61 c 5.28 d 

ACT07 0.43 f 2.01 b 0.00 e 

ACT05 0.37 g 1.13 e 50.18 a 

BL29 0.32 g 0.00 f 0.00 e 

ACT02 0.18 g 1.49 c 21.13 c 

ACT01 0.15 g 2.09 b 15.84 c 

BL24 0.00 h 0.00 f 40.64 b 

CV% 11.45 8.37 17.46 
 

 

1 Same letter along the same column denotes no significant difference (p < 0.05, 

Scott-Knott test). 
2 
√

x transformed data. 

3 
√

x + 1 transformed data. 

 
obtained were entered into an analysis of variance (ANOVA) and 

means were compared by the Tukey test, at the 5% level, in the SIS- 

VAR software environment (Ferreira, 2000). This experiment was 

carried out in duplicate. 

 
3. Results 

 
3.1. In vitro microorganism  selection 

 
3.1.1. IAA production 

Of the 30 bacterial isolates studied in vitro, except BL24 all 

were capable of producing IAA. All Bacillus spp. and actinobacte- 

ria isolates produced IAA, with the highest values obtained by the 

isolates BM24 (21.07 µg mL−1) and ACT15 (10.59 µg mL−1) respec- 

tively. Among the lactic acid bacteria, isolate BL12 exhibited the 

highest IAA production (5.46 µg mL−1) (Table 1). 

 
3.1.2. Phosphate  solubilization 

Of the eight lactic acid bacteria tested, only the BL06 isolate 

solubilized phosphate, with a high PSI (>3). Among the tested 

Actinobacteria, isolates ACT01 (PSI = 2.09) and ACT07 (PSI = 2.01) 

exhibited moderate phosphate solubilization. All other isolates 

(except for ACT10, which was unable to solubilize phosphate) 

exhibited a low PSI (<2). Among the Bacillus spp. isolates, only 

CPMO6 and BM17 solubilized phosphate, both with low PSIs (1.48 

and 1.38 respectively) (Table   1). 

 
3.1.3. Nitrogen fixation 

Most of the tested Bacillus spp. isolates were capable of N fix- 

ation, with values ranging from 6.23 (CPMO6) to 56.50 µg mL−1 

(BM17). Isolates BM01, BM05, and BM18 did not exhibit N   fixa- 
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Table 2 

Height, number of leaves, stem diameter, shoot and root dry mass, and total dry mass of Swingle citrumelo exposed to bacterial isolates. 
 

Treatment Height (cm) No. leaves Diameter Dry mass (g)  

   Stem (cm) Root3
 Shoot3

 Total3  
BM16 22.56 a1

 16.40 a 0.38 a 0.41 a 1.03 a 1.44 a  
CPMO4 20.64 ab 16.40 a 0.38 a 0.38 a 0.93 ab 1.31 a  
BM24 20.60 ab 16.20 a 0.37 ab 0.38 a 0.96 ab 1.35 a  
BM17 19.44 ab 15.00 ab 0.36 ab 0.37 ab 0.88 ab 1.26 a  
ACT05 19.14 ab 15.60 ab 0.38 a 0.39 a 0.87 ab 1.26 a  
CPMO3 18.94 ab 15.40 ab 0.35 ab 0.33 ab 0.52 bc 0.86 ab  
CPMO5 18.88 ab 15.80 ab 0.35 ab 0.26 ab 0.76 abc 1.02 ab  
ACT01 18.80 ab 14.20 ab 0.36 ab 0.29 ab 0.76 abc 1.05 ab  
ACT15 18.56 ab 14.40 ab 0.39 a 0.32 ab 0.89 ab 1.22 a  
BM05 18.34 ab 13.80 ab 0.36 ab 0.34 ab 0.83 ab 1.17 a  
BM01 18.10 ab 14.60 ab 0.35 ab 0.38 a 0.83 ab 1.21 a  
CPMO2 17.94 ab 15.00 ab 0.35 ab 0.34 ab 0.52 bc 0.87 ab  
BL06 17.80 ab 14.20 ab 0.38 a 0.40 a 0.81 ab 1.22 a  
CPMO6 17.72 ab 14.60 ab 0.37 ab 0.32 ab 0.71 abc 1.03 ab  
ACT11 17.44 ab 14.80 ab 0.35 ab 0.34 ab 0.80 ab 1.14 a  
BL16 15.58 bc 13.20 ab 0.34 ab 0.28 ab 0.65 abc 0.93 ab  
Mix2

 15.28 bc 13.40 ab 0.37 ab 0.38 a 0.63 abc 1.02 ab  
Control 11.90 c 12.00 b 0.29 b 0.14 b 0.38 c 0.53 b  
CV% 13.26 11.47 10.09 17.81 13.30 13.73  
1  Same letter along the same column denotes no significant difference (p < 0.05, Tukey test).  
2 bacterial mixtures (BM24, BL06, and ACT05). 
3  

√
xtransformed data. 

 

tion. Among the tested actinobacteria, ACT08 and ACT07 did not 

fix N, whereas the other isolates exhibited fixation values ranging 

from 5.28 (ACT06) to 61.54 µg mL−1 (ACT11). Of the tested lactic 

acid bacteria, only three fixed N (BL06, BL16, BL24), with values of 

34.57, 35.57, and 40.64 µg mL−1 respectively (Table 1). 

 
3.2. Promotion of citrus rootstock growth by exposure to bacteria 

 
Assessment of the ability of bacterial isolates to promote growth 

of Swingle citrumelo rootstock revealed that, except for isolate 

BL16 (lactic acid bacteria) and the bacterial mixture, all other tested 

isolates yielded a significant increase in plant height, with differ- 

ences ranging from 6 to 11 cm in relation to untreated controls. 

Furthermore, a significant increase in the number of leaves was 

observed in plants treated with the Bacillus spp. isolates BM16, 

CPMO4, and BM24. Stem diameter was significantly increased in 

plants treated with the Bacillus spp. isolates BM16 and CPMO4, 

with the actinobacteria isolates ACT05 and ACT15, and with lac- 

tic acid bacteria isolate BL06. Only four Bacillus spp. isolates (BM16, 

CPMO4, BM24, and BM01), one actinobacteria isolate (ACT05), one 

lactic acid bacteria isolate (BL06), and the mixture of three iso- 

lates were able to increase root dry mass significantly in relation 

to controls. Regarding shoot dry mass, the treatments associated 

with the greatest increase in this parameter were the Bacillus spp. 

isolates CPMO4, BM05, BM01, BM16, BM17, and BM24; the acti- 

nobacteria isolates ACT05, ACT11, and ACT15; and the lactic acid 

bacteria isolate BL06. Total dry mass increased significantly (115% 

to 171%) in plants treated with the Bacillus spp. isolates BM01, 

BM05, BM16, BM17, BM24, and CPMO4; the actinobacteria isolates 

ACT05, ACT11, and ACT15; and the lactic acid bacteria isolate BL06. 

Bacillus spp. isolates BM16 and CPMO4 efficiently boosted all plant 

development parameters evaluated. BM16 increased height, num- 

ber of leaves, stem diameter, root dry mass and dry mass of shoot in 

89, 37, 31, 193, and 171%, respectively, while the CPMO4 increased 

the parameters in 73% (height), 37% (number of leaves), 31% (diam- 

eter stem), 171% (root dry mass), and 145% (dry mass of shoot) when 

in comparison to the control (Table 2 and Fig. 1). 

When using Sunki mandarin rootstock, only two of the tested 

isolates (BM17 and BM05) were capable of increasing plant height. 

These isolates yielded growth percentages ranging from 34 to 33% 

in relation to untreated controls (Fig. 2). Regarding leaf number, no 

treatment yielded a significant difference in relation to control. The 

only isolates associated with a significant increase in stem diameter 

were BM17 and ACT11, both yielded 31% increase in this parameter 

in relation to controls. Regarding shoot and root dry mass, no isolate 

was capable of promoting a significant increase in these parame- 

ters in relation to controls. As for total dry weight, isolate ACT11 

yielded a significant difference from control plants in this parame- 

ter, with a 64% increase in total dry mass; however, it did not differ 

significantly from the other   treatments. 

For Rangpur lime rootstock, the data shown in Figs. 3 and 4 

demonstrate differences between treatments regarding impact on 

plant height, with the greatest increases obtained in plants treated 

with isolates ACT01, BM05, CPMO3, ACT05, ACT15, BL16, and BM17, 

which differed significantly from controls. Regarding leaf number, 

only isolate BM05 was able to promote an increase (33%) in this 

parameter. None of the tested isolates was able to promote plant 

growth in relation to controls as measured by any of the other 

parameters under study. 

 

4. Discussion 

 
Initially, for the present study, in vitro assays were carried out to 

evaluate IAA production, phosphate solubilization, and N fixation 

by 30 bacterial isolates. Then, the isolates which yielded the best 

results in vitro were evaluated in vivo as growth-promoting agents 

in three citrus rootstocks. 

IAA production was observed in the majority of bacterial iso- 

lates, with the highest outputs in each group obtained by the 

isolates BM24 (Bacillus spp.), ACT15 (actinobacteria), and BL12 (lac- 

tic acid bacteria). Similar results were obtained by other authors. 

Moreira and Araújo (2013) studied potential growth-promoting 

agents in Eucalyptus urograndis and found that Bacillus spp. isolates 

produced large amounts of auxins. Khamna et al. (2010) reported 

that, among the tested actinobacteria isolates, 11.2% were able to 

produce IAA, whereas Mohite (2013), in an analysis of IAA pro- 

duction by rhizosphere bacteria, found that the lactic acid bacteria 

Lactobacillus casei and L. acidophilus tested were positive for pro- 

duction of this plant hormone. 

Regarding phosphate solubilization, the best isolates were 

CPMO6 and BM17 (Bacillus spp.), ACT01 and ACT07 (actinobac- 

teria),   and   BL06   (lactic   acid   bacteria).   These   results partially 



P á g i n a  | 12 

 
50 V. Giassi et al. / Microbiological Research 190 (2016) 46–54 

 

 
Fig. 1. Growth of Swingle citrumelo rootstock 150 days after sowing and treatment with different bacterial isolates.  

 
 

corroborate those obtained by Zlotnikov et al. (2013), who assessed 

phosphate solubilization by lactic acid bacteria and found that, of 

the 15 isolates studies, all were capable of solubilizing insoluble 

phosphate in a solid culture medium. Viruel et al. (2014) assessed 

the phosphate-solubilizing bacteria Serratia marcescens, Pantoea 

eucalypti EV1, Pantoea agglomerans, P. eucalypti EV4, Pseudomonas 

tolaasii, Enterobacter aerogenes, and Pseudomonas koreensis in maize 

plants (Zea mays L.) in a greenhouse setting and found that all 

strains had a positive effect on plant growth. 

The isolates that most fixed nitrogen within each group of bac- 

teria studied in the present work were BM17, ACT11, and BL24. 

Similar results were reported by Kuss et al. (2007), who analyzed 

biological nitrogen fixation by diazotrophic endophytes in vitro and 

found high variation in the behavior of these bacteria regarding 

total N fixation in the culture medium. Fernandes et al. (2001) ana- 

lyzed  biological  fixation  by  diazotrophs  associated  with coconut 

 
trees and also found variation in the behavior of these microorgan- 

isms regarding N fixation in vitro. 

Assessment of in vivo data for Swingle citrumelo rootstock 

shows that Bacillus spp. isolates BM16 and CPMO4 efficiently 

boosted all plant development parameters evaluated (Table 2). In 

a study by Araujo and Guerreiro (2010) on the effect of Bacillus 

spp. inoculation of maize seeds, the authors found that isolates 

had a significant effect on the variables number of leaves and 

total dry biomass. According to the authors, most of the isolates 

that promoted maize growth were not among the top producers 

of IAA in vitro. In the present study, although isolates BM16 and 

CPMO4 produced IAA and fixed nitrogen in vitro, they were not 

among the greatest producers of this plant hormone. According to 

Han and New (1998), biological N fixation in a semisolid culture 

medium did not correlate with N fixation in the field, as demon- 

strated by their experiments. Similar findings were reported   by 
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Fig. 2. Height, stem diameter and total dry mass of Sunki mandarin rootstock exposed to bacterial isolates. Same letter denotes no significant difference (p < 0.05, Tukey 

test). Bacterial mixtures (BM24, BL06, and ACT05). 

 
Mehnaz and Lazarovits (2006). According to the authors, in studies 

of IAA-producing bacterial isolates, the isolate that expressed the 

greatest IAA production did not promote the greatest growth in 

maize plants; however, the authors claimed that production of the 

plant hormone was the major mechanism involved in growth pro- 

motion. Regarding this aspect, Dobbelaere et al. (2002) reported 

that the ability of microorganisms to produce high rates of IAA 

in vitro is not a prerequisite for plant growth to occur; according 

to the authors, the beneficial effect depends on the concentration 

employed. At low concentrations, this substance can stimulate root 

growth, but at higher concentrations, it may have an inhibitory 

effect on plant growth. However, the ability of the microorganism 

to produce high rates of IAA in vitro does not guarantee that this 

microbe is also a good growth-promoting agent, as observed in the 

respective work. 

It should be stressed that treatment with the BM24, ACT05, and 

BL06 isolates essentially promoted growth of the Swingle citrumelo 

rootstock, with the exception of one parameter per isolate. How- 

ever, when these isolates were combined, the resulting mixture 

promoted growth of only one parameter (root dry mass). The fact 

that the mixture of isolates did not promote growth of plants bud- 

ded on Swingle citrumelo rootstock may be associated with two 

factors: first, the different mechanisms of action of the bacteria 

involved (Raupach and Kloepper, 1998); second, the presence of 

competition among the microorganisms in the mixture (Hibbing 

et al., 2010), therefore, the microorganisms used in this mixture 

were not the most adequate. 

Further studies should be carried out trying to find a proper mix- 

ture, since several studies have reported that functionally diverse 

rhizospheric bacterial communities enhance plant productivity 

(Singh et al., 2015). However, it was not what occurred in this 

study. On the other hand, if we just mixed the highest IAA producers 

(BM24, ACT 15 and BL12) for example, possibly the result would be 

the same, whereas it would be using different groups of microor- 

ganisms, but with a single functional trait. This can be confirmed 
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Fig. 3. Height and number of leaves of Rangpur lime rootstock exposed to bacterial isolates. Same letter along the same column denotes no significant difference (p < 0.05, 

Tukey test). Bacterial mixtures (BM24, BL06, and ACT05). 

 
 

by the above authors, who reported that functionally redundant 

nitrogen fixing community did not enhance plant biomass. 

Conversely, in Sunki mandarin plants, the best treatment results 

were obtained with the BM17 isolate, which was associated with 

increased height and stem diameter. Analysis of in vitro data shows 

that this Bacillus spp. isolate produced IAA, solubilized phosphate, 

and fixed N (Table 1). It is important to mention that, although 

the ACT11 (actinobacteria) isolate did not yield additional plant 

growth as assessed by the majority of parameters, it was associated 

with a 64% and 31% increase in total dry mass and stem diameter, 

respectively, in relation to controls. A similar finding was reported 

by Freitas and Aguilar Vildoso (2004), who found that 8% of Bacil- 

lus species inoculated into citrus seedlings had no effect on stem 

growth, but increased root dry matter. 

In many cases, growth-promoting bacteria do not yield the 

desired effects when  applied  in  the  field.  This  may  be  due  

to insufficient colonization of the rhizosphere by the applied 

microorganisms. According to Compant et al. (2010), rhizosphere 

colonization by a bacterial strain is an indispensable requirement 

for successful plant growth promotion. 

For rangpur lime rootstock, among the parameters assessed, the 

only ones that differed significantly across treatments were height 

and number of leaves. Significant differences in relation to the 

 
control treatment were observed with application of the Bacillus 

spp. isolates BM05, BM17, and CPMO3, the actinobacteria isolates 

ACT01, ACT05, and ACT15, and the lactic acid bacteria isolate BL16. 

BM05 was the only isolate to increase the number of leaves signif- 

icantly in relation to control plants (Fig. 3). 

A growth-promoting effect of lactic acid bacteria was observed 

in plants budded on Swingle citrumelo and rangpur lime rootstock. 

With Swingle citrumelo, isolate BL06 promoted plant development 

as assessed by all parameters except the number of leaves. With 

rangpur lime rootstock, isolate BL16 provided the greatest increase 

in plant height. Murthy et al. (2013), in a study of the effects of 

lactic acid bacteria on tomato plants, found that strains of Lacto- 

bacillus paracasei subsp. tolerans and L. paracasei subsp. paracasei 

promoted plant growth by increasing fresh matter, stem length, 

and root length in relation to controls. 

In the present study, the growth-promoting effects of the var- 

ious tested microorganisms on citrus plants were dependent on 

plant genotype. BM16 and CPMO4 were able to promote growth 

of Swingle citrumelo. In Sunki mandarin plants, the best treat- 

ment results were obtained with BM17 (Bacillus sp.) and ACT11 

(actinobacteria). For Rangpur lime rootstock, only BM05 (Bacillus 

sp.) was able to promote increase in two parameters assessed, 
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Fig. 4. Growth of Rangpur lime rootstock 150 days after sowing and treatment with different bacterial isolates.  

 

height and number of leaves. Reports in the literature have shown 

that associations between plants and bacteria may involve specific 

interactions (Benizri et al., 2001), and that differences in the com- 

position of root exudates may influence bacterial colonization of 

the rhizosphere (Lugtenberg et al., 2001); these may be attractive 

or deleterious to the microorganisms present, which may explain 

why some isolates had superior effects on one rootstock and not on 

others. According to Spaepen et al. (2007), one of the components of 

root exudates that most varies across plant species is tryptophan, 

which has been identified as the main precursor of IAA synthe- 

sis in bacteria. This may explain the growth promotion observed 

with Swingle citrumelo rootstock as compared to the other tested 

rootstocks. 

In the present study, we found that the ability of a microor- 

ganism to produce IAA, solubilize phosphate, or fix nitrogen is not 

necessarily associated with a growth-promoting effect on citrus 

plants. 

Future studies are needed to elucidate these interactions 

between plant hosts and beneficial microorganisms, so as to facil- 

itate selection of strains with agricultural potential that could 

increase the productivity of citrus rootstocks and make them less 

susceptible to abiotic stress and disease. 
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plantas: princípios e aplicaç ões. In: Metodologia Para Análise de Elementos em 

Material Vegetal. Potafos, Piracicaba, pp. 236–238. 

Mehnaz, S., Lazarovits, G., 2006. Inoculation effects of Pseudomonas putida, 

Gluconacetobacter azotocaptans and Azospirillum lipoferum on corn plant 

growth under greenhouse conditions. Microb. Ecol. 51, 326–335. 

Mohite, B., 2013. Isolation and characterization of indole acetic acid (IAA) 

producing bacteria from rhizospheric soil and its effect on plant growth. J. Soil 

Sci. Plant Nutr. 13, 638–649. 

Moreira, A.L.L., Araújo, F.F., 2013. Bioprospecc¸ ão de isolados de Bacillus spp. como 

potenciais promotores de crescimento de Eucalyptus urograndis. Rev. Árvore 

37,  933–943. 

Murthy, K.N., Malini, M., Savitha, J., Srinivas, C., 2013. Lactic acid bacteria (LAB) as 

plant growth promoting bacteria (PGPB) for the control of wilt of tomato 

caused by Ralstonia solanacearum. Pest Manag. Hort. Ecosyst. 18, 60–65. 

Patten, C.L., Glick, B.R., 2002. Role of Pseudomonas putida indoleacetic Acid in 

development of the Host Plant Root System. Appl. Environ. Microbiol. 68, 

3795–3801. 

Patten, C.L., Glick, B.R., 1996. Bacterial biosynthesis of indole-3-acetic acid. Can. J. 

Microbiol.  42, 207–220. 

Pereira, A.P.A., Silva, M.C.B., Oliveira, J.R.S., Ramos, A.P.S., Freire, M.B.G.S., Freire, F.J., 

et al., 2012. Influência da salinidade sobre o crescimento e a produç ão de ácido 
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ORGANIC FERTILIZER: EFFECT ON YIELD AND QUALITATIVE TRAITS OF 

BRACHIARIA BRIZANTHA  CV.  MARANDU AFTER THE  THIRD HARVEST 

 
Gustavo do Valle Pereira1, Dayana Cristina de Oliveira Pereira², Diego Fontebasso Pelizari Pinto¹, Luiz 

Carlos Demattê Filho³, Sérgio Kenji Homma4, Reinaldo da Costa Botelho1
 

 
ABSTRACT - This study aimed to evaluate the efficiency of a commercial organic fertilizer on the structural, 

productive, and qualitative characteristics of Brachiaria brizantha cv. Marandu after three consecutive harvests. 

The experiment was conducted under controlled condition in a greenhouse. A randomized-block design with 

four treatments, four blocks, and two replications per block was adopted. The following treatments were assessed: 

T1 – no application of organic fertilizer (Control); T2 – one application of organic fertilizer; T3 – two 

applications of organic fertilizer; and T4 – three applications of organic fertilizer. The highest number of 

tillers and leaves was observed in the plants that received two and three applications. Likewise, the shoots 

fresh and dry masses were statistically higher in the treatments that received more organic fertilizer applications, 

than the control treatment. As regards the forage quality, the highest percentage of dry matter was observed 

in control treatment, whereas the lowest result was found in plants that received three applications of the 

organic fertilizer. This treatment also achieved the highest percentage of fiber and crude protein, as compared 

with the other treatments. The use of organic fertilizer increased the forage yield and the crude fiber and 

crude protein rates of the Brachiaria brizantha cv. Marandu. 

 

Keywords: animal production, organic fertilizers, pasture. 
 
 

FERTILIZANTE ORGÂNICO: EFEITO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS 

PRODUTIVAS E QUALITATIVAS DA BRACHIARIA BRIZANTHA CV. 

MARANDU,  APÓS  O  TERCEIRO CORTE 

 
RESUMO - O objetivo desta pesquisa foi avaliar a eficiência de um fertilizante orgânico comercial, sobre 

as características estruturais, produtivas e qualitativas da Brachiaria brizantha cv. Marandu após três cortes 

consecutivos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados 

com 4 tratamentos, 4 blocos e 2 repetições por bloco. Os tratamentos avaliados foram: T1 – sem aplicação 

de fertilizante orgânico (Controle); T2 – uma aplicação de fertilizante orgânico; T3 – duas aplicações de 

fertilizante orgânico; T4 – três aplicações de fertilizante orgânico. Maior número de perfilhos e folhas foram 

observados nas plantas que receberam duas e três aplicações. Da mesma forma, a massa verde e a massa 

seca da parte aérea foram estatisticamente superiores nos tratamentos que receberam maior aporte do fertilizante, 

sendo observado no tratamento controle a menor média. Em relação a bromatologia, maior porcentagem 

de matéria seca foi observada no tratamento controle ao passo que a menor porcentagem foi observada 

nas plantas que receberam três aplicações do fertilizante orgânico. Este tratamento também obteve maior 

porcentagem de fibra e de proteína bruta se comparado aos demais tratamentos. A utilização do fertilizante 

orgânico aumentou a produção e elevou a porcentagem de fibra e proteína bruta da Brachiaria brizantha 

cv. Marandu. 

 

Palavras-chave: fertilizantes orgânicos, pastagem, produção animal. 
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1. INTRODUCTION 

The Brazilian cattle raising is mostly undertaken 

on pastures, where it can be carried out with low 

investments (Dias-Filho, 2011). 

However, this low investment has led to the increase 

of the degraded pasture areas, directly affecting the 

sustainability of the livestock system. Consequently, 

reduction of the land value and delaying of animals 

slaughter age are occurring (Peron & Evangelista, 

2004). 

One of the main causes of this degradation is the 

soil fertility declining due to nutrients removal caused 

by the unsuitable farming process. According to Arruda 

et al. (2011) besides improving the productivity, the 

use of organic fertilizers can contribute to amend the 

soil physical, chemical, and biological attributes, which 

have a direct impact on the plant growth. 

Given these considerations, the present study aimed 

to evaluate the efficiency of a commercial organic fertilizer 

on the structural, productive, and qualitative 

characteristics of Brachiaria brizantha cv. Marandu 

after three consecutive harvests. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

The experiment was conducted in a greenhouse located 

in Ipeúna/SP, Brazil (22°24’5" S and 47°40’58" W). 

Experimental plots were performed using plastic 

pots with 30 cm upper diameter and 10 dm-3 capacity. 

The type of soil utilized was a mixture of 50% Oxisol 

and 50% sandy soil. Soil chemical fertility properties 

are shown in Table 1. 

No soil-acidity amendments were necessary. Thirty 

days after seeding, 5 g of the 07-28-16 formulation were 

applied to each pot. 

Brachiaria brizantha cv. Marandu was used as 

the test plant. Five seeds were sown in each pot. The 

thinning was performed ten days after seed emergence, 

 

 

leaving three plants per pot. The parameters utilized 

for thinning were homogeneity, position in the pot, 

and size. 

The experimental period began with a plot-leveling 

cut made 42 days after seeding, 5 cm above the soil 

surface. At the occasion, one tiller was identified per 

plant with a colored ring. 

During the experimental period, pots were irrigated 

according to their field capacity. The commercial organic 

fertilizer tested in this study contained 1.5% nitrogen, 

15% total organic carbon, 1.135 g/L density, 3.8 pH, 

13 mS/cm electric conductivity, and 10 salinity index. The 

input was applied directly on the soil, by 100 ml.pot-1 to each 

application, diluted in 400 mL water. 

It was adopted a randomized-block statistical 

design with four treatments, four blocks, and two 

replications per block. The treatments was comprised 

by different amounts of the organic fertilizer 

applications, as follows: 

 T1 – no application of organic fertilizer (Control); 

 T2 – one application of organic fertilizer (after 

the plot-leveling cut); 

 T3 – two applications of organic fertilizer (after 

the plot-leveling cut and the first harvest); 

 T4 – three applications of organic fertilizer (after 

the plot-leveling cut and the first and second harvests). 

The plant shoots were harvested by 35-day intervals, 

totaling three harvests. Before the last one, the number 

of live tillers was determined by a total count. The 

number of live leaves was estimated by counting the 

leaves on the identified tillers, with later extrapolation 

by the number of tillers. 

After the harvest, shoots were sent to the laboratory 

for fresh mass (g), dry mass (g), dry matter (%), crude 

fiber (%), and crude protein (%) measurements. For 

the last three, the methodology described by Silva 

& Queiroz (2002) was employed. 

 
Table 1 - Soil chemical fertility 

pH P OM Ca Mg K H+Al Al SB CEC BS 

CaCl2  mg.dm     mmolC.dm    % 

4.9 23  16 13 9 2  28 1 24 52   

46  

pH CaCl : pH in calcium chloride; P: phosphorus (resin); OM: organic matter; Ca: calcium; Mg: magnesium; K: potassium; H: hydrogen; Al: 
aluminum; SB: sum of bases; CEC: cation-exchange capacity; BS%: base saturation. 
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Results were subjected to analysis of variance 

by the F test, and means were compared by the Scott- 

Knott test at 5% probability. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The average temperature registered during the 

experimental period was 32.0 °C, with absolute minimum 

of 16.7 ºC and absolute maximum of 50.0 ºC. 

The amount of organic fertilizer applications 

influenced the tillering and number of live leaves on 

the forage plant (Figure 1). It was observed a higher 

number of tillers in the plants that received two and 

three applications. In the same way, the number of 

live leaves was statistically higher in the treatments 

that received a larger amount of the organic fertilizer. 

The control treatment had the lowest number of leaves 

(Figure 1). 

As is known, tillers are considered the basic grow 

unit of forage plants, and thus management practices 

that stimulate tillering, such as the use of organic fertilizers, 

are an important strategy to maintain the grass perenniality. 

In addition to tillers, an increase in the number of live 

leaves is also essential to ensure the productivity and 

perenniality of the grasses (Gomide & Gomide, 2014). 

Hodgson (1990) stressed that the increased leaf area raises 

plant’s ability to use solar energy to perform photosynthesis. 

The possibility of forage biomass increase was observed 

in this study (Figure 2). 

Because the shoots fresh and dry mass are 

composed mainly by leaves and tillers, these variables 

were higher in the treatments that received two and 

three applications of the organic fertilizer, and the lowest 

mean values was observed in control treatment (Table 

2). 

At field conditions, the increase of the forage 

availability has great importance to increase voluntary 

intake by the ruminants, since they find alternatives 

to select the most digestible portion (Chizzotti & Chizzotti, 

2014). Furthermore, it is known that under low forage 

availability, the low forage intake is the main limiting 

factor to animal production performance, rather than 

the nutritional quality (Reis et al., 2009). Thus, it is 

speculated that the use of organic fertilizers can improve 

the performance of animals under grazing condition. 

Knowing that nutritional value of a grass is as 

important as determining its productivity, since there 

are compounds that can limit its intake, such as crude 

fiber (CF) and crude protein (CP) content, which can 

redirect the ruminant-diet supplementation  practices. 

In this research, the highest percentage of dry 

matter was observed in the control treatment, whereas 

the lowest one was observed in plants that received 

three applications of the organic fertilizer. Furthermore, 

three applications also resulted in a higher percentage 

of crude fiber and crude protein, compared to the other 

treatments (Table 2). 

 
 

 
 

Figure 1 - Effect of the organic fertilizer applications on the structural traits of Brachiaria brizantha cv. Marandu. Bars with 

different letters differ by the Scott-Knott test at 5% probability. 
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Figure 2 - Effect of the organic fertilizer applications on the yield of Brachiaria brizantha cv. Marandu. Bars with different 
letters differ by the Scott-Knott test at 5% probability. 

 

Table 2 - Chemical analysis (mean ± error): dry matter (DM), crude fiber (CF), and crude protein (CP), under different 
treatments 

 

Number of applications DM (%) CF (%) CP (%) 

0 22.47  ± 0.47a
 27.93  ± 0.29b

 5.37  ± 0.10b
 

1 21.37  ± 0.58b
 28.87  ± 0.62b

 5.66  ± 0.12b
 

2 20.39  ± 0.31b
 29.13  ± 0.35b

 5.70  ± 0.13b
 

3 17.70  ± 0.47c
 31.20  ± 0.57a

 8.19  ± 0.28a
 

CV (%) 5.32 4.80 6.42 

Means followed by a different letter in the column differ by the Scott-Knott test at 5% probability. CV (%): coefficient of variation. 

 

 

It is believed that the lower percentage of dry matter 

in the treatments that received the organic fertilizer, 

if compared with control treatment (Table 2), is mainly 

due to the larger number of leaves present in these 

treatments, since they have a higher moisture content 

(Pereira & Reis, 2001). These results attributes an important 

role to the organic fertilizer, since the priority for animals 

is to consume greater nutritive leaves (Stobbs, 1978). 

The treatment with three applications of the organic 

fertilizer (T4) reached a higher percentage of crude 

fiber (Table 2), probably due to the greater ratios of 

structural carbohydrates, such as cellulose, hemicellulose, 

and pectin, which are important constituents for ruminant 

nutrition (Norton, 1982). This theory is based on the 

fact that this treatment showed the most reproductive 

tillers. According to Santos et al. (2010), reproductive 

tillers usually have higher neutral detergent fiber contents, 

due to the higher stem elongation. Thus, in practice, 

 

it is believed that the use of the organic fertilizer may 

reduce the interval between grazing sessions. 

The number of applications of the organic fertilizer 

also changed the crude protein content; the highest 

percentage was obtained in the treatment that received 

three applications. According to Santos et al. (2014), 

the crude protein contents are highly influenced by 

the nitrogen doses, applied after each harvest or grazing. 

This result indicates that there was a greater supply 

of nitrogen in this treatment, although the content of 

nitrogen in the organic fertilizer was only 1.5%. 

According to Van Soest, (1994), crude protein intake 

lower than 7% of the dietary dry matter leads to lower 

animal performance. Thus, the application of three doses 

of the organic fertilizer is the best alternative, considering 

that it was the only treatment that showed a crude 

protein content above this percentage (Table 2). 
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4. CONCLUSIONS 

The organic fertilizer was effective to improve yield 

and qualitative traits of the Brachiaria brizantha cv. 

Marandu, providing higher fresh and dry mass 

production. There was also increase of fiber and crude 

protein contents. 
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ABSTRACT - The objective of this study was to evaluate the effect of the presence of roosters on  

welfare and egg production of layers reared in an alternative system. Two breeding systems were 

established: Shed 1 - layers reared without roosters (4,500 birds); and Shed 2 - layers reared with 

roosters (4,500 layers and 250 roosters). Microclimate of the facilities, egg production, mortality, and 

behavior of the birds were evaluated. The analysis of the microclimate in the facilities showed, except 

for the morning period, that birds were under constant periods of heat stress. Even in this context, egg 

production and mortality were compatible with the indices recommended by the manual of the strain  

in the shed without roosters; in the shed with roosters, indices were even better, characterized by 

higher egg production and lower mortality rates. In addition to productive benefits, the introduction of 

roosters broadened the repertoire of activities performed by the birds, when reproductive behaviors 

were introduced. Coupled with this, there was a significant decrease in the tolerance-reflex behavior, 

which, according to the discussions of this study, are correlated with the impossibility of expressing 

reproductive behaviors. This fact proves that roosters are an important tool to poultry welfare. The 

present study launches new possibilities for evaluating, under other conditions, the presence  of 

roosters in egg production systems. 

 

 

Key Words: ambience, antibiotic-free, behavior, enthalpy, layer 
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1. Introduction 

Along with issues concerning the environmental preservation and food safety, animal welfare is 

a topic of great repercussion in the media and productive environments. This scenario has been further 

impacted by the awareness of the population about the productive process as well as by the demand   

for foods with differentiated quality attributes (Pereira et al., 2015). 

With regard to poultry farming, there has been much criticism on the practices involved in the 

production of commercial eggs. Images of beaked birds, reared in cages with extremely small paces, 

are truly moving. 

In an attempt to make animal welfare a less empirical topic, making its adoption and inspection 

possible in a productive system, the Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1993) listed five concepts 

of freedom to which animal must have access, as follows: nutritional, sanitary, psychological, 

environmental, and behavioral. The last one determines that animals must be reared under conditions 

in which they can express the natural behaviors of their species, such as scratching the floor, flapping 

wings, perching, among others. In this scenario, the presence of roosters in the production system is an 

important study factor, since reproductive behaviors are natural to this species, though egg production 

systems do not utilize roosters, except in rare cases. 

In view of the lack of research, the present study aimed to evaluate the effect of the presence of 

roosters on the welfare and productivity of layers reared in an alternative egg production system. 

1. Material and Methods 

 

Two adjacent commercial sheds of the Korin Agropecuária company, located in Ipeúna - SP, 

Brazil (124° SE and 310° NW), were used in the experiment. 

Layers and roosters of the Isa Brown strain were evaluated in the period between the start (15 

weeks of age) and peak of egg-laying (31 weeks of age). The egg production system, here referred to 

as alternative, is characterized by the birds being reared on the ground, complying with the norm 

established by Humane Farm Animal Care (HFAC, 2014), and the diets utilized were free of 

antibiotics, chemoterapeutic agents, and animal products. 

The effect of the presence of roosters was thus evaluated: Shed 1 - Housing for 4,500 layers; Shed 2 - 

Housing for 4,500 layers plus 250 roosters. 

2 
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Proportions of feeders, drinkers, and perch area were adjusted according to the number of birds 

housed, so as to comply with the current norms established by HFAC (2014). 

Data referring to dry bulb temperature (DBT) and relative humidity (RH) were collected inside 

the sheds using data loggers brand HOBO
® 

model H08-00X-02, installed at 1.50 m above the floor. 

Readings were obtained in one-hour intervals. To obtain the black globe temperature, one globe- 

thermometer was installed in each shed. This variable was recorded once weekly, at 09.00 h, 13.00 h, 

and 17.00 h. Globe temperature-humidity index (GTHI) and enthalpy were calculated according to 

Buffington et al. (1981) and Villa Nova (1999) and cited by Furlan (2001), respectively. 

Egg production and mortality rates were evaluated daily. Behavioral patterns (Table 1) were 

assessed once weekly, by the scanning method, in three periods of the day: morning (08.00 h to 09.00 

h), noon (12.00 h to 13.00 h), and afternoon (16.00 h to 17.00 h). Images of the behaviors were 

captured simultaneously by cameras installed in the center of the sheds opposite one another. The 

observation period lasted 1 min, held in regular 10 min intervals, totaling twelve observations per  

hour, considering that each shed had two cameras. 
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Table 1 - Behavioral patterns evaluated 
 
 

Behavioral group Behavior Description of behavior 
 

 

Drinking Ingestion of water at the drinker 

 

Physiological 

 

 

 

 

 

 

Reproductive 

Feeding Ingestion of feed at the feeder 
 

Permanence at nest 
Permanence of the bird at nest for laying 

eggs 

Mating rituals 
Rooster moving in half-circles around the 

layer 
 

Mating The act of mounting 

Layer lowering itself in human presence 

Tolerance reflex similarly to the behavior performed before 

  mating  
 

Agitation Birds agitated and moving rapidly 
 

 
Anomalous and agonistic 

 
Fighting 

Two or more birds confronting each other, 

bristling the feathers on the neck and 

hitting each other with beak and nails 

Cannibalism 
Bird pecking another bird in an already 

injured region 
 

 

 

 

 

 

 

Indicative of welfare 

Sand bathing Bird throwing litter material over itself 
 

Flapping wing 
Stretching and moving wings up and 

down 

Stretching legs and wings 
Stretching leg and wings to axes opposite 

to the body 

Social interaction Birds developing non-agonistic activities 

together, with coordinated movements 

Shaking and fluttering 

feathers 

Movement in which bird shakes its body 

and bristles its feathers 

Investigating feathers 
Activity in which bird cleans and 

straightens its own feathers with the beak 

 

 

The methodology of evaluation of the tolerance-reflex behavior (Figure 1) consisted of counting 

the number of birds that manifested it along thirty linear meters from the entry of the shed. This 

evaluation was performed at the end of the image-recording period for the analysis of the other 

behaviors. 
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Figure 1 - Manifestation of the tolerance-reflex behavior. 

 

 

 

The experimental design adopted was a randomized block in split plot arrangement. Data 

referring to egg production, mortality, meteorological variables, and behavioral variables were 

subjected to analysis of variance using the SAS statistical package (2001). Means were compared by 

Tukey's test at 0.05 significance level. Behavioral variables were subjected to the                   

transformation. 

 

2. Results and Discussion 

 

Tukey's test applied to the temperature, humidity, GTHI, and enthalpy data did not indicate 

evidence to reject the hypothesis of equality between the thermal environments of the sheds (Table 2); 

therefore, the differences found can be attributed to the studied parameters. 

The lowest temperature and the highest relative humidity index were recorded in the morning 

period, as compared with the other times (Table 2). The average and maximum daily temperatures 

remained most part of the time above the thermal neutral zone, which, according to the management 

guide of the strain (2012-2013), is in the narrow range of 21 ºC to 24 ºC, characterizing a situation of 

heat stress. The highest temperature recorded throughout the experimental period was 35.6 ºC and 35.7 

ºC in sheds 1 and 2, respectively. As expected, the relative air humidity values were significantly 

higher in the morning period (Table 2). 
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Table 2 - Mean values for temperature (ºC), relative humidity of the air (RH, %), globe temperature 

humidity index (GTHI), and enthalpy (Kj/kg dry air) values recorded in the sheds during the three 

periods of the day (8.00 h-9.00 h, 12.00 h-13.00 h, and 16.00 h-17.00 h) and in the whole day. 

 

Sheds 
Temperature RH GTHI Enthalpy 

 
 

9h 13h 17h 9h 13h 17h 9h 13h 17h 9h 13h 17h 
 

72.9 

 
72.8 

73.5 

 
73.4 

 

 

 
 

CVp - coefficient of variation of plot (rooster); CVs - coefficient of variation of subplot (times). 

Means followed by the same uppercase letter in the row and lowercase letter in the column do not differ by 

Tukey's test at 0.05 probability. 

 

 
According to Ferreira (2005), adult birds have better production when reared in environments 

with relative humidity in the range of 40% to 70%. In the present study, except for the morning period, 

a misting system was necessary so that relative humidity would not reach critical levels; i.e., values 

below 40%. 

The GTHI was significantly lower in the morning period. Adopting the values cited by Tinoco 

(1998), in which the GTHI of up to 75 is considered as thermal comfort for layers, we identify that the 

values shown in the period of midday and afternoon —between 77 and 78 — were above the 

recommended, which characterizes a situation of danger according to Baêta and Souza (1997). 

The analysis of thermal conditions from the perspective of enthalpy confirms the condition of 

heat stress characterized by the values above 70. According to Barbosa Filho et al. (2007) and Silva et 

al. (2006), the comfort zone has upper and lower values of 70 and 64, respectively. 

3.1 Productivity and mortality of birds 

The egg production of the birds reared with roosters was statistically superior to that of the birds 

reared without them, and to the value recommended by the management guide of the strain (2009- 

2010) (Table 3). The birds housed with roosters, also displayed a lower mortality rate. 

 

 

 

 

 

6 

With 

roosters 
2

 
4.0

Ba
 29.9

Aa    
30.1

Aa   
78.8

Aa
 52.0

Ba    
52.2

Ba   
73.7

Ba
 78.2

Aa    
78.4

Aa   
67.4

Ba
 

 

Aa Aa 

Without 

roosters 
2

 
3.9

Ba
 30.0

Aa    
30.3

Aa   
78.8

Aa
 51.5

Ba    
50.7

Ba   
73.3

Ba
 78.3

Aa    
77.3

Aa   
67.3

Ba
 

 

Aa Aa 

CVp (%)  1.33   5.38   3.08   0.85  

CVs (%)  1.38   3.28   2.22   2.02  
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Table 3 - Mean values for egg production and mortality of Isa Brown layers reared with and without 

roosters and according to the management guide of the strain (manual of the strain). 

Sheds Egg production (%) **Mortality (%) 

With roosters 84.40
A

 0.25
B

 

Without roosters 76.21
B

 0.51
A

 

Manual of the strain 75.33
B

 0.52
A

 

CV (%) 9.56 33.3 

Means  followed  by the same  letter  in the column  do  not differ  statistically by Tukey's test (P<0.05).     CV  - 

coefficient of variation. ** Highly significant. 

 

 
At the 18th week of the age, according to the manual of the strain, birds were supposed to reach 

an egg-laying rate of 2%. Layers housed without roosters reached rates of 10.94%, and those housed 

with roosters had an egg-laying rate of 18.87%. It is inferred that the presence of roosters was the 

factor determining these results, which corroborates Leonard et al. (1993), who reported an 

improvement in the productivity of birds stemming from the exposure to the opposite sex. 

According to Newberry (1995), the rooster plays a role of environmental enrichment, which can 

provide improvements in the biological functioning of birds in captivity and consequent improvements 

in their health. This fact can explain the lower mortality rate recorded in the shed in which roosters 

were used. 

In absolute terms, at the end of the experimental period, in the shed with roosters, the mortality 

rate recorded was 0.49%, whereas in the shed without roosters the rate was 0.96%. It should be 

stressed that although mortality was more prevalent in the shed without roosters, that value was not 

higher than the 1.11% described by the manual of the strain at the end of the 31st week of age of the 

birds. 

3.2 Behavior of birds 

 
As regards the study of behavior, the obtained data were grouped as follows: physiological 

behaviors, reproductive behaviors, anomalous and agonistic behaviors, and behaviors indicative of 

welfare. 

3.2.1 Physiological behaviors 

 
Physiological behaviors are described in Table 4. 
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Table 4 - Expression of physiological behaviors, in percentage values, recorded in the sheds where 

layers with and without roosters were housed, in three periods of the day (8.00 h-9.00 h, 12.00 h-13.00 

h, and 16.00 h-17.00 h) and in the whole day. 

 

Sheds 

Behavior 

Drinking Feeding Permanence at nest 

 9h 13h 17h 9h 13h 17h 9h 13h 17h 

With roosters 31.3
Ab

 36.8
Aab

 45.1
Aa

 80.5
Aa

 77.1
Aa

 81.9
Aa

 91.0
Aa

 16.6
Ab

 11.80
Ab

 

Without roosters 29.2
Aa

 35.8
Aa

 37.8
Aa

 84.7
Aa

 77.1
Aa

 84.7
Aa

 83.3
Aa

 15.9
Ab

 11.80
Ab

 

     Whole day     

With roosters 

Without roosters 

 37.72
A

 

34.26
A

 

  79.87
A

 

82.18
A

 

  39.80
A

 

34.25
A

 

 

Means followed by the same uppercase letter in the column and lowercase letter in the row do not differ by 

Tukey's test at 0.05 probability. 

 

 
The  frequency  of  the  ―drinking‖  behavior  was  significantly  changed  only  by  the  time  of 

observation in the shed 1. There was no statistical difference due to the introduction of roosters; 

frequency in the whole-day period remained the same (Table 4). 

The increased water consumption at the hottest time of the day is directly related to  the 

increased demand for water to be used in the process of heat loss through evaporative processes. Many 

studies have suggested that endogenous heat production is associated with the lean tissue accrual 

shown by the individual (Brown-Brandl et al., 2004; Ballet al., 2008). This fact can explain the 

increase in drinking behavior only seen in the shed where roosters were housed, since they are heavier 

than the layers, which probably causes greater sensitivity to heat stress and make them more  

dependent on the latent forms of heat dissipation. 

The ―feeding‖ behavior  was not influenced by the presence of roosters or by the observation 

time (Table 4). This was found to be a behavior of high priority, and its manifestation thus occurred at 

the high frequency of 77.1% to 84.7%. 

In the evaluated production system, it was apparent that the greatest stimulus to consumption 

was the sound produced by the activation of the automated drinker. Upon hearing it, birds went 

straight to the feeder, and, for a few minutes, this was the prevailing behavior in the sheds. Utilizing 

the scanning method, Pereira et al. (2015) also did not observe a significant difference in the frequency 
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of the feeding behavior. However, other authors such as Barbosa Filho et al. (2007) and Silva et al. 

(2006), utilizing the method of individual bird tagging, reported a decrease in its frequency as the 

temperature increased. 

The permanence at the nest was statistically similar regardless of the presence of roosters, but 

statistically superior at 09.00 h in both sheds, which is consistent with data available in the literature 

reporting a lower egg-laying rate in the morning period. At that time, frequencies of 90.97% and 

83.33% were observed in the sheds with and without roosters, respectively. At the other times, 

frequency was lower than 17%, characterizing the high influence of the time in its expression. 

According to Riber (2010), the use of nests is an important part of the behavioral repertoire of 

layers, and, thus, in commercial conditions, they must be granted this right so as to minimize their 

stress and improve their welfare. In this context, it is worth mentioning that the egg-laying incidence at 

the litter was low, which is in agreement with the reports of Barbosa Filho (2004), according to whom, 

after a period of acclimation, birds ―learn‖ to utilize the nests. 

3.2.2 Reproductive behaviors 

With regard to the reproductive behaviors (Table 5), statistical analyses were not applied to 

compare the means between sheds for the mating rituals and mating behaviors, as the birds housed 

without roosters could not perform them. 

 
Table 5 - Expression of reproductive behaviors, in percentage values, recorded in the sheds where 

layers with and without roosters were housed, in three periods of the day (8.00 h-9.00 h, 12.00 h-13.00 

h, and 16.00 h-17.00 h) and in the whole day. 

 

 
Sheds 

Behavior 

Mating rituals Mating Tolerance reflex 

9h 13h 17h 9h 13h 17h 9h 13h 17h 
 

With roosters 4.85
b
 12.49

a
 13.19

a
 8.32

b
 13.19

ab
 19.43

a
 0.36

Ba
 0.43

Ba
 0.43

Ba
 

Without roosters - - - - - - 22.50
Ac

 36.64
Ab

 55.07
Aa

 

Whole day 

With roosters - - - - - -  0.40
B 

Without roosters - - - - - - 38.07
A

 

Means  followed  by the same  uppercase letter  in the column and  lowercase letter  in the row do  not differ   by 

Tukey's test at 0.05 probability. 

(-) absent behavior. 
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Both the mating rituals and the mating act itself had their expression significantly changed 

according to the observation time. Mating rituals were less frequent in the morning period, expressed 

at a frequency lower than 5%. 

The mating frequency was statistically higher in the later afternoon when compared with the 

morning period. In these intervals, the frequency increased from 8.32% to 19.43% (Table 5). At 13.00 

h, the recorded frequency was similar to that of the other times (Table 5). 

Studying the behavior of birds, Campos (2000) suggested that the highest frequency of mounts 

being in the afternoon period is correlated with the lower egg production in this period, which, 

according to him, can be a strategy to facilitate the ascent of spermatozoa through the reproductive 

tract, thereby allowing fertilization. The results of the present study thus corroborate those found by 

that author. 

The tolerance-reflex behavior was more frequent in birds reared without the presence of roosters 

at all observation times (Table 5). The time significantly affected its expression only where there were 

no roosters, with the highest frequency observed in the afternoon periods (55.07%) and the lowest in 

the morning period (22.50%). The analysis of the whole-day period showed this behavior is 

significantly altered by the presence of roosters. 

Particularly, the mating behavior reinforces the idea that the tolerance-reflex mechanism is 

indeed related to the lack of an opportunity to execute the reproductive behaviors, since it is more 

frequently expressed in the absence of roosters and in the afternoon period, when the occurrence of 

mounts is also higher (Table 5). This fact confirms that roosters are an important tool to behavioral 

freedom. 
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3.2.3 Anomalous and agonistic behaviors 

The following represented the anomalous and agonistic behaviors, i.e., indicators of stress: 

agitation, fighting, and cannibalism (Table 6). 

 

 

Table 6 - Expression of anomalous and agonistic behaviors, in percentage values, recorded in the  

sheds with and without roosters, in three periods of the day (8.00 h-9.00 h, 12.00 h-13.00 h, and  16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whole day 

With roosters 1.84
A

 3.23
A

 - 

Without roosters 3.46
A

 0.92
B

 - 

Means  followed  by the same  uppercase letter  in the column and  lowercase letter  in the row do  not differ   by 

Tukey's test at 0.05 probability. 

 

 
The frequency of agitation in birds was low — lower than 5% — in both sheds, not differing 

statistically as a function of the presence of roosters and observation time. 

It is possible that the roosters contributed to this low incidence, given that even the birds housed 

without their presence had visual and auditory stimuli due to the proximity to the experimental sheds, 

which might have transmitted a greater sensation of safety also to these birds. Odén et al. (2015) 

identified that layers reared with roosters demonstrated shorter periods of tonic immobility and a lower 

frequency of vigilance time, which are typical behaviors of animals with fear, and concluded that the 

presence of roosters reduces the fear sensation of layers. 

The incidence of fights was significantly altered due to the presence of roosters and also 

observation time. The shed that included the presence of rooster showed a higher frequency of fights  

in the later afternoon (6.23%), differing statistically from the frequency recorded by the birds housed 

without the rooster (0.69%) (Table 6). Interestingly, at this time, the fights occurred almost totally 

among roosters. The higher frequency of mounts recorded in the late afternoon (Table 5) is likely to 

have intensified the disputes for females, causing increased conflicts among roosters. However, it 

11 

h-17.00 h) and in the whole day.     

   Behavior 

Sheds Agitation   Fighting   Cannibalism 

9h 13h 17h 9h 13h 17h 9h 13h 17h 

With roosters - 2.77
Aa

 2.77
Aa

 2.07
Ab

 1.38
Ab

 6.23
Aa

 - - - 

Without roosters 2.07
a 

4.16
Aa

 4.16
Aa

 1.38
Aa

 0.69
Aa

 0.69
Ba

 - - - 
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should be noted that this was an occasional behavior, occurring in a proportion lower than 10%, which 

corroborates the reports of Rodenburg et al. (2003), who observed a lower frequency of aggressive 

behavior in birds reared in big groups. 

There was no cannibalism (Table 6), which can be attributed mainly to the low idleness of the 

birds, due to the possibility of expression of numerous other behaviors. In this same line of thought, 

Rocha et al. (2008) stresses the environmental enrichment as a tool to minimize cannibalism. Janczak 

and Riber (2015) also emphasized that, as a result of a continuous genetic selection, it is possible that 

the current genotypes utilized in egg production are less susceptible to feather-plucking and 

cannibalism, emphasizing the need for new studies investigating the actual practical need for 

debeaking. 

 

 

3.2.4 Behaviors indicative of welfare 

 
In this research, it was identified that the production system carried out on the ground allows the 

expression of a wide array of behaviors indicative of welfare, among which, in this study, the 

frequency of the following behaviors was quantified: sand bathing, flapping wings, stretching legs and 

wings, social interaction, shaking and fluttering feathers, and investigating feathers (Table 7). 

The expression of the behavior named ―sand bathing‖ was influenced only by the time of 

observation. This variable was less frequent (p<0.05) in the morning period for both sheds. The 

analysis of the whole-day period demonstrated that this behavior is expressed at a similar frequency 

between the sheds. 

According to Santos et al. (2010), sand bathing consists of a mechanism of heat exchange with 

the environment; thus, it is coherent that this behavior was more frequent at the hottest times of the 

day, i.e., at 13.00 and 17.00 h, whereas in the morning period its frequency was lower than 3%. 
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Table 7 - Expression of behaviors indicative of welfare, in percentage values, recorded in the sheds 

with and without roosters, in three periods of the day (8.00 h-9.00 h, 12.00 h-13.00 h, and 16.00 h- 

17.00 h) and in the whole day. 
 

Behavior 
 

Sheds 
Sand bathing Flapping wings Stretching legs and wings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sheds feathers 

Investing feathers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Means followed by the same uppercase letter in the column and lowercase letter in the row do not differ by Tukey's test at 

0.05 probability. 

 

 

It was noted that, when given the chance to choose, birds prefer to sand-bathe at places with 

direct incidence of sun rays. It is though that the three main factors influencing this preference are: 1 - 

at these sites, the litter is usually drier and thus softer, facilitating the dispersion of the material over 

their legs; 2 - the exposure to sun rays benefits the control of ectoparasites; and 3 - when moving the 

bedding material, the incidence of sun rays causes some particles to reflect the light, which can whet 

their curiosity. Petherick et al. (1995) reported that the litter exerts an important visual stimulus to 

birds, representing one of the main factors that trigger the processes of sand-bathing behavior. 

There was a statistical difference in the frequency of the ―flapping wing‖ behavior as a function 

the presence of roosters in the period of 13.00 h and 17.00 h. At these times, their presence 

significantly increased the expression of this behavior, which reached indices of 72.2% and 68.76%, 

 

13 

9h 13h 17h 9h 13h 17h 9h 13h 17h 

With roosters 2.77
Ab

 36.80
Aa

 45.12
Aa

 70.83
Aa

 72.20
Aa

 68.76
Aa

 4.15
Aa

 4.15
Aa

 3.45
Aa

 

Without roosters 2.08
Ac

 30.55
Ab

 53.45
Aa

 62.50
Aa

 45.81
Ba

 51.37
Ba

 6.23
Aa

 4.15
Aa

 2.77
Aa

 

    Whole day     

With roosters 

Without roosters 

28.69
A

 

28.23
A

 

  70.59
A

 

53.23
B

 

  3.92
A

 

4.38
A

 

 

    Behavior     

Social interaction 
Shaking and fluttering 

9h 13h 17h 9h 13h 17h 9h 13h 17h 

With roosters 13.86
Aa

 24.31
Aa

 24.30
Aa

 31.92
Aa

 34.70
Aa

 32.62
Ba

 86.12
Aa

 65.28
Ab

 55.56
Ab

 

Without roosters  13.09
Aa

 22.92
Aa

 17.35
Aa

 36.79
Aa

 36.10
Aa

 47.22
Aa

 86.11
Aa

 70.13
Aa

 61.78
Ab

 

    Whole day     

With roosters 

Without roosters 

19.90
A

 

18.04
A

 

  33.08
B

 

40.04
A

 

  72.67
A

 

68.99
A
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respectively, whereas in the shed without roosters, the frequency was 45.81% and 51.37%. There was 

no difference (p<0.05) between the observation times. The evaluation of the whole-day period 

indicated that such behavior occurs at different frequencies between the sheds. 

The observations made in the current study allowed us to identify that this behavior was 

executed proportionally more by the roosters, which agrees with reports of Wood-Gush (1956), 

according to whom this is a typical behavior of roosters during aggressive contacts and when courting 

females. Leonard and Zanette (1998) studied the behavior of roosters and also identified an increase in 

the frequency of this behavior when layers were around, and defined it as a mechanism of body  

display that influences the choice of roosters for hens. 

―Stretching legs and wings‖ was expressed in similar proportions (p<0.05) in both sheds, not 

differing statistically as a function of the observation time (Table 7). Pereira et al. (2013), evaluating 

the behavior of layers, also observed a low frequency of expression of this behavior as was found in 

the present study, in which its frequency ranged from 2.77% to 6.23%. Of the behaviors indicative of 

welfare, this one had the lowest frequency. 

The frequency of ―social interactions‖ was not altered by the studied variables (roosters and 

time), with its occurrence in the whole-day period having no significant differences. In this study, the 

occurrence of this behavior varied between 13.09% and 24.31%; i.e., it was a very frequent behavior. 

A trend was observed in layers towards greater interaction with roosters, cleaning their legs and 

giving them delicate and numerous little pecks, usually on the face. These forms of interaction, 

specifically, were less frequent where roosters were not present. In this condition, without the males, 

the predominant forms of interaction were collective sand baths and the act of scratching the ground 

together searching for insects and/or other objects in the litter. 

The presence of roosters caused a significant decrease in the frequency of the ―shaking and 

fluttering feathers‖ behavior in the afternoon period. In this period, this behavior was expressed at a 

frequency of 32.62%, whereas in the shed without roosters its frequency was 47.22%. Considering that 

the allocation of time and resources to different physical or behavioral activities is controlled by 

motivational mechanisms, it is hypothesized that this reduction is associated with a higher frequency  

of other behaviors performed in this day period; e.g., the reproductive behaviors. 
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The same behavior was expressed in a similar proportion in the different periods of the day; in 

other words, the observation time did not modulate its frequency, probably because it was  more 

closely related to the act of straightening the feathers than the attempts to dissipate heat. Studying the 

frequency of this behavior, Pereira et al. (2005) also did not identify the influence of time on its 

frequency. 

Also described as a behavior inherent to the species and representative of a state of welfare, 

 

―investigating feathers‖ had its frequency changed according to the observation period, not showing 

significant differences as a function of the roosters. The shed with roosters showed a higher frequency 

in the morning period — 86.12% — whereas the shed without roosters showed higher frequencies in 

the periods of morning and midday: 86.11% and 70.13%, respectively (Table 7). 

It was found that, of the behaviors indicative of welfare, this was the most frequently performed 

by the birds in the morning period. Furthermore, it was possible to identify that this activity was 

systematically more expressed by the perched birds, whereas the birds on the floor were more 

dedicated to other activities such as feeding, drinking, and interactions with the litter. 

3. Conclusions 

 

This alternative rearing system appears to be a production model in line with animal welfare for 

providing and stimulating the manifestation of behaviors considered important for birds. Even 

subjected to constant periods of heat stress, the birds with and without the presence of roosters show 

egg production and mortality rates equal to or better than those recommended by the manual of the 

strain. In this production system, the presence of roosters allows the expression of reproductive 

behaviors, thereby widening the repertoire of natural behaviors of birds. Moreover, their presence 

significantly reduces the tolerance-reflex behavior, which, according to the discussions presented in 

this study, is correlated with the lack of an opportunity to exert the reproductive behaviors, 

characterizing the presence of roosters as an important tool to animal welfare. 
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ALTERNATIVA PARA SUPRIMENTO DE MICRONUTRIENTES VIA 

FOLIAR NA AGRICULTURA ORGÂNICA 
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resi1, Amália Aparecida Busoni Campos1, Juliana Cristina Scotton1, Sergio KenjiHomma1
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A aplicação de micronutrientes foliares é uma técnica muito utilizada para correção de dese- 

quilíbrios nutricionais em diversas culturas. Na agricultura orgânica é comumente usada para esse 

fim a calda viçosa, porém essa tem função bactericida e fungicida, causando impacto negativo nos 

microrganismos benéficos de controle biológico. O JK® é um fertilizante orgânico a base de diversos 

aminoácidos, feito a partir da fermentação de resíduos de peixe e melaço. Por sua composição, é 

plausível que seu efeito sobre esses microrganismos seja benéfico junto aos micronutrientes. O traba- 
lho objetivou propor a mistura de micronutrientes com fertilizante foliar a base de aminoácidos como 

alternativa à calda viçosa para suprimento de nutrientes na agricultura orgânica. O presente estudo  
foi conduzido em dois ensaios simultâneos em campo experimental em Ipeúna – SP. A planta teste 

foi o feijoeiro tipo carioca cultivar Pérola. O solo é caracterizado como Latossolo Vermelho eutrófi- 
co de textura argilosa. A foi preparada com grade aradora e grade niveladora sem necessidade de 

aplicação de corretivos. O plantio foi realizado no dia 20.05.2013 em uma área de 4200 m² com den- 

sidade de 280.000 plantas.ha-1. Os dois ensaios foram compostos de três tratamentos e sete repetições 

cada, utilizando-se parcelas de 9 m². O ensaio 1 teve como tratamento: Controle 1 = água; FA = ferti- 

lizante foliar JK® a base de aminoácidos; FA+Mi = FA + CuSO4 + ZnSO4 + MnSO4 + H3BO3. No 

ensaio 2 substituiu-se o tratamento FA pela calda viçosa (CV). As dosagens dos micronutrientes fo- 

ram: 100 g ha-1 de CuSO4; 200 g ha-1 de ZnSO4; 200 g ha-1 de MnSO4 e 60 g ha-1 de H3BO3, diluídos 

em 2 L ha-1 de FA, para a confecção do FA + Mi e em 2 L ha-1 água de cal (2 L de água + 100 g de  

cal não hidratada) para confecção da CV. Os tratamentos foram pulverizados três vezes, aos 57 dias 

após plantio (DAP), 63 DAP e 71 DAP. Folhas do feijoeiro foram amostradas aos 67 DAP (floresci- 
mento) para determinação dos teores dos macronutrientes e micronutrientes. Em laboratório foram 

feitos os plaqueamentos das doses utilizadas dos tratamentos, em mistura ao Bacillusthuringiensis e 
ao Beauveriabassiana para comparar o grau de compatibilidade em unidades formadoras de colô- 

nias. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado. Os resultados roam sub- 
metidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a α=5%. Os tratamentos 

FA+Mi e CV elevaram os teores de Zn, Cu e Mn nas folhas. Não houve elevação nos macronutrien- 

tes. O tratamento FA elevou o teor de Cu nas folhas. A inclusão de H3BO3 não proporcionou o au- 
mento no teor de B nas folhas. O FA+Mi foi compatível, o FA foi estimulante e a CV foi nociva ao 

B. bassianae o B. thuringiensis, quando misturados à calda de aplicação. 

Palavras-chave: Phaseolusvulgaris, aminoácidos, calda viçosa. 
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O cultivo orgânico de feijão tem ganhado espaço no meio rural. O feijoeiro é conhecidamente 

uma cultura exigente em micronutrientes, os quais tem papel fundamental no bom desenvolvimento 

vegetativo e produtivo. Esses micronutrientes tem boa resposta em aplicação foliar e existem diver- 

sos produtos comerciais para esta finalidade. Na agricultura orgânica é comumente usada para essa 

função a calda viçosa, entretanto essa tem função bactericida e fungicida, causando impacto negativo 

nos microrganismos benéficos do filoplano. Em contrapartida os micronutrientes complexados com 

aminoácidos não tem efeito negativo registrado, além de proporcionar uma absorção mais rápida 

pelas folhas. O Objetivo do trabalho foi comparar o potencial de acúmulo de micronutrientes nas 

folhas do feijoeiro orgânico em resposta à aplicação de fertilizante a base de aminoácidos, com e sem 

a adição de micronutrientes, em comparação à calda viçosa. O presente estudo foi conduzido em dois 

ensaios simultâneos no campo exper 
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Controle biológico da Mancha Preta dos Citros por Bacillussubtilis: uma alternativa para a 

citricultura orgânica. 

W.L.F. Costa1,2, K.C. Kupper2, R.C. Botelho1, S.K. Homma1, A.C. da Silva2, V. Giassi1. 

1Centro de Pesquisa Mokiti Okada, Ipeúna, Brasil; 2Centro de Citricultura "Sylvio Moreira"/IAC, 

Cordeiropolis, Brasil; 

A Mancha Preta dos Citros (MPC), causada pelo fungo GuignardiacitricarpaKiely (Phyllostictaci- 

tricarpa (McAlp.) van der A.A.), é uma das principais doenças dos citros. Mesmo no cultivo con- 

vencional o leque restrito de produtos para o controle da doença é preocupante uma vez que pode 

selecionar estirpes resistentes do patógeno. Na agricultura orgânica é ainda mais complicado, sendo 

os produtos à base de cobre a única alternativa para o controle. O uso de agentes de biocontrole pode 

ser uma alternativa interessante para o manejo da doença e, entre os organismos mais estudados en- 

contram-se as bactérias do gênero Bacillus spp. Este trabalho teve por objetivo avaliar um isolado de 

B. subtilis no controle da MPC em pomar de citros orgânico. O Ensaio foi realizado em um pomar 

comercial no município de Mogi-Guaçu/SP durante a safra 2014/2015. Foram avaliadas duas áreas 

de laranja doce (variedade Westin). Na área convencional foram realizadas duas pulverizações de 

óxido cuproso e duas de óxido cuproso mais piraclostrobin (estrobirulina), enquanto que, na área de 

pomar orgânico foram realizadas cinco aplicações com a bactéria (108 células.mL-1). A severidade  

da doença foi avaliada uma semana antes da colheita, utilizando uma escala diagramática que confe- 

re notas de severidade de acordo com o nível de sintomas nos frutos, determinando-se o índice de 

doença (ID). Para o tratamento convencional o ID foi de 0,58 e, no tratamento biológico foi de 2,62. 

Em áreas sem aplicação de produtos, o índice de doença foi de 4,0. O isolado apresentou um controle 

interessante embora ainda não podendo ser equiparado ao manejo convencional. 

Agradecimentos: Centro de Pesquisa Mokiti Okada e Centro de Citricultura "Sylvio  Moreira"/IAC. 

Palavras-chave:Citrusspp.;Phyllostictacitricarpa; índice de doença. 
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O fósforo (P) é visto com grande preocupação pela ciência agronômica, devido aos baixos te- 

ores nos solos tropicais e a reserva mundial do mineral. É sabido que existe uma fração gigantesca de 
P não lábil no solo e supõe-se que uma alternativa potencial para viabilizar sua disponibilidade é a 

atividade microbiana, embora ainda não seja uma técnica dominada. O presente trabalho objetivou 
observar e comparar o comportamento quantitativo do P no solo e na planta, face ao P aplicado e 

exportado, em um manejo de transição do cultivo convencional para o orgânico, durante cinco anos. 
O trabalho foi conduzido em um pomar de laranja doce (Citrussinensis L. Osbeck) cultivar Westin, 

implantado em 2007, no município de Mogi Guaçú, SP, em solo do tipo Latossolo vermelho, textura 
franco-areno-argiloso e o clima tipo Cwa, mesotérmico. O ensaio foi iniciado em 2011 e foram utili- 

zados dois tratamentos: Manejo de Transição (TRANS) e; Manejo Convencional (CONV). Na área 

TRANS (2,25 ha) os insumos agrícolas convencionais foram progressivamente reduzidos e substituí- 
dos por opções ecologicamente mais adequadas, introduzidas de forma paulatina e integradas, plane- 

jada em cinco anos (2011 – 2015). Todos os insumos foram previamente classificados conforme ris- 
co de impacto sobre a biologia do agroecossistema, baseados em literaturas e ensaios laboratoriais e 

experimentais. No CONV, em área contígua e de mesmo tamanho, o manejo convencional da propri- 
edade foi mantido. O quantitativo de P foi avaliado por: análises químicas do solo (0 a 20 cm); análi- 

ses químicas de folha (3ª ou 4ª folha); quantidade e fórmulas dos adubos utilizados e; quantidade de 
colheita (170 g de P para cada 1000 kg de fruto). O experimento foi delineado em faixas, com dois 

tratamentos e dez repetições, áreas compostas de oito plantas. As médias foram comparadas pelo  

teste t-Student. A aplicação de fontes de P foram baixas em ambos os tratamentos, devido à alta dis- 

ponibilidade no solo. O CONV recebeu 29,3 kg.ha-1 de P, entre 2011 e 2015, e o TRANS apenas 9,6 

kg.ha-1. A quantidade exportada de P no período foi igual em ambos os tratamentos (32,9 kg.ha-1),  

em função da quantidade similar de frutos colhidos. O teor de P foliar foi similar entre os tratamentos 

e sempre dentro das faixas recomendas (1 a 2 mg.kg-1) ao longo do período. Os níveis de P no solo se 

mantiveram acima do recomendado para a cultura, sendo que o TRANS apresentou valores superio- 

res nos últimos dois anos. Mesmo recebendo apenas 33% do aporte de P do CONV, o TRANS man- 

teve os quantitativos deste nutriente em níveis similares ou superiores no solo, na folha e no volume 
exportado. O manejo de transição mostrou maior habilidade na utilização da fração não lábil do P do 

solo. 
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A microbiota do solo é bastante alterada pelo manejo agrícola e uma dessas alterações é a re- 

lação fungo-bactéria. Calagens, fertilizantes nitrogenados e resíduos de fungicidas são os principais 

fatores que alteram a proporção fungo-bactéria no solo e podem afetar o potencial funcional do solo 

no longo prazo. O objetivo deste trabalho foi comparar a proporção fungo-bactéria e sua influência 

na conversão do carbono (C) de um solo sob manejo de transição do cultivo convencional para o 

orgânico. O trabalho foi conduzido em um pomar de laranja doce (Citrussinensis L. Osbeck), culti- 

var Westin, no município de Mogi Guaçú, SP, em solo do tipo Latossolo vermelho, textura franco- 

areno-argiloso e o clima tipo Cwa, mesotérmico. O ensaio foi iniciado em 2011 e foram utilizados 

dois tratamentos: Manejo de Transição (TRANS) e; Manejo Convencional (CONV). Na área do 

TRANS (2,25 ha) foi aplicada uma redução e substituição progressiva dos insumos agrícolas con- 

vencionais por opções ecologicamente mais adequadas, planejada em cinco anos (2011 – 2015). To- 

dos os insumos foram previamente classificados conforme risco de impacto sobre a biologia do agro- 

ecossistema, baseados em literaturas e ensaios laboratoriais e experimentais. No CONV, em área 

contígua e de mesmo tamanho, o manejo convencional da propriedade foi mantido. Foram avaliadas 

as variáveis: quantidade de fungos e bactérias do solo, por extração de DNA do solo e quantificação 

no PCR quantitativo em tempo real (qPCR); relação fungo-bactéria, por meio da razão das quantida- 

des de ambos; carbono da biomassa microbiana do solo (C-BMS), por fumigação-extração e; quoci- 

ente metabólico (qCO2), calculado a partir da razão entre respiração basal (titulação de NaOH com 

HCl 0,5 mol.L-1) e C-BMS, todos em quatro profundidades (0-10, 10-20, 20-30 e 30-50 cm). O expe- 

rimento foi delineado em faixas, com dois tratamentos e dez repetições composta de oito plantas ca- 

da, sendo as médias foram comparadas pelo teste t-Student. Foram utilizados para esta discussão 

dados de 2014 e 2015, os dois últimos anos de conversão para o cultivo orgânico. Em 2014 houve 

elevação da relação fungo-bactéria no solo no TRANS nas três primeiras profundidades (0-10, 10-20 

e 20-30 cm), comparado com o CONV, e os dados se correlacionaram com o C-BMS. Em 2015 a 

relação fungo-bactéria foi significativamente superior em todas as profundidades no TRANS e os 

dados mostraram correlações significativas positivas com C-BMS e, negativas com qCO2. O manejo 

de transição proporcionou melhor equilíbrio na relação fungo-bactéria do solo e este resultado se 

correlacionou com maior eficiência na conversão do C orgânico no solo pelos micro-organismos. 

 

Palavras-chave: Micro-organismos, matéria orgânica, manejo. 
 

mailto:sergio.homma@cpmo.org.br


P á g i n a  | 47 

 

 

MANEJO DE ADUBAÇÃO E TEOR DE NUTRIENTES NO MORANGUEIRO 

ORGÂNICO 

 

Diego FontebassoPelizari Pinto1, Juliana Cristina Scotton1, Amália Aparecida Busoni Campos1, Bru- 

no Picareli1, Wesley Fialho Costa1, Rodrigo Henriques Longaresi1, Sergio KenjiHomma1
 

 

Centro de Pesquisa Mokiti Okada (CPMO), Ipeúna –SP, diego.pelizari@cpmo.org.br. 

 
O cultivo orgânico visa à produção de alimentos como reflexo de um sistema de manejo do 

solo e planta que evite desequilíbrios que possam ocasionar desordens nutricionais e fisiológicas. 
Neste é permitido o uso de adubação com esterco, biofertilizantes e algumas caldas foliares, em con- 
trapartida estes podem ser prejudiciais ou desnecessários. Dentre as linhas de agricultura orgânica, 
existe a Agricultura Natural de Mokiti Okada. O objetivo do trabalho foi avaliar nutricionalmente 
dois sistemas de manejo orgânico de morango. O experimento foi conduzido em Atibaia – SP em 
campo aberto em 3755 m² de área total em solo do tipo Latossolo Vermelho eutrófico. O experimen- 
to foi dividido em dois tratamentos, sendo OC: manejo orgânico convencional e ON: manejo orgâni- 
co natural. Ambas as áreas foram gradeadas, e plantou-se milho para a adubação verde, mas no ON 

foi aplicado 1000 Kg ha-1 de bokashifúngico. No florescimento, ambas as áreas foram roçadas e gra- 

deadas. No OC foi adubado com 2000 Kg ha-1 de fertilizante orgânico Magmaton®, 1000 Kg ha-1 de 

fertilizante organomineralBiorin®, 1000 Kg ha-1 de Nutri Bokashi® e 4000 Kg ha-1 de cama de poe- 
deira. Enquanto que no ON foi aplicado o bokashifúngico com bactérias fotossintéticas + Tricho- 

dermil® a 0,2% a 1000 Kg ha-1. Foi passada a grade e foi aplicado 1000 Kg ha-1 no ON do Master 

Bokashi®, depois disso ambos foram encanteirados. O transplantio das mudas foi realizado no dia 
14/03/2013. 35 dias após o transplantio foi colocado o mulching plástico preto. No OC foram aplica- 

dos semanalmente calda viçosa para nutrição, a calda bordalesa e o FertiBokashi® para controle fi- 
tossanitário, todos a 0,2%. No ON foram aplicados semanalmente o fungicida biológico Bacillussub- 

tilis + Trichodermil® + FertiBokashi® a 0,2% para o controle fitossanitário, duas aplicações de calda 

bordalesa, e o fertilizante orgânico foliar JK® + 100 g ha-1  de CuSO4; 200 g ha-1  de ZnSO4; 200 g ha- 

1 de MnSO4 e 60 g ha-1 de H3BO3a 0,2%. Ao fim do experimento foi contabilizado a produtividade 
total das áreas e o teor de nutrientes nas plantas inteiras, sendo dez repetições de uma planta cada, 
nesse caso. As médias foram comparadas pelo teste t de Student a α=5%. A produtividade total nas 

áreas foi de 374 g planta-1 no OC e 314 g planta-1 no ON. O único nutriente que diferiu no ON foi o  

B, sendo de 26,27 mg kg-1, estando abaixo do OC, 48,36 mg kg-1, e abaixo do limite mínimo ideal 

que é de 35 mg kg-1. O ON não cumpriu seu papel nutricional uma vez que o B ficou abaixo do limi- 
te mínimo. A proposta de adubação baseada na Agricultura Natural cumpriu com o fornecimento dos 
nutrientes essenciais, com exceção do B. 

Palavras-chave: micronutriente, boro, bokashi. 
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Com as exigências da sociedade por alimentos produzidos de forma sustentável, a produção 

de orgânicos se destaca. Porém, a produção de milho orgânico tende a ser limitada devido à falta de 

opções por insumos orgânicos que ofertem a quantidade de nitrogênio (N) requerida para uma boa 

produção da cultura. A farinha de penas mostra-se potencial alternativa ao fornecimento de N em 

cultivos orgânicos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade do milho a partir do uso 

de farinha de penas (FP)associado ou não com bokashi (B), aplicados em cobertura. O experimento 

foi realizado no Centro de Pesquisa Mokiti Okada (Ipeúna – SP), em área experimental com Latosso- 

lo Vermelho eutrófico, o qual é cultivado com milho no sistema orgânico desde 1990, nos períodos 

de safra. Utilizou-se a cultivar de polinização aberta Al Bandeirante com retirada de sementes pró- 

prias na mesma área. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco blocos e 

seis tratamentos, sendo: T. Sem aplicação; B. 500 kg ha-1de B; FP. 500 kg ha-1 de FP; M1. 300 kg ha- 

1 B + 200 kg ha-1 FP; M2. 200 kg ha-1B + 300 kg ha-1 FP; e M3. 100 kg ha-1 B + 400 kg ha-1FP, ten- 

do em vista que quanto maior a quantidade de FP maior foi o aporte de N. Os tratamentos foram 

aplicados em cobertura nas parcelas 33 dias após o plantio. Foram realizadas análises químicas de 

folha e solo, além de cálculos de produtividade nos diferentes tratamentos. As médias obtidas foram 

submetidas à análise de variância e foram comparadas pelo teste LSD. Também foram feitas regres- 

sões lineares para relacionar os parâmetros avaliados. Em relação às análises foliares, foi observado 

que o tratamento M3 apresentou maior concentração de N nas folhas, sugerindo maior absorção do 

nutriente devido à interação entre o bokashi e a farinha de penas. Ainda foi possível inferir que o teor 

de N foliar aumentou linearmente, mediante as doses crescentes de farinha de penas. A fertilidade do 

solo após a colheita não mostrou diferenças consideráveis ao sistema de produção, pois mesmo ante- 

rior aos tratamentos encontrava-se alta. A produtividade do milho aumentou com o aporte de N atra- 

vés das doses crescentes de farinha de penas, destacando-se o tratamento FP. Conclui-se que a FP é 

uma eficiente fonte alternativa de N para a cultura do milho, visto que houve efeito positivo das do- 

ses na elevação da produtividade. 

 

Palavras-chave:produtividade; nitrogênio; orgânico. 

Apoio financeiro: CPMO. 
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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi avaliar a frequência dos principais comportamentos indicati- 

vos de bem-estar expressos por poedeiras criadas em sistema cagefreeem diferentes períodos do 

dia.Foram utilizadas 4.500 poedeiras da linhagem Isa Brown no período compreendido entre a 15° e 

a 31° semanas de idade das aves. Foram analisados o microclima da instalação, e a frequência dos 

principais comportamentos indicativos de bem-estar (banho de areia, bater asa e investigação de pe- 

nas). Estes foram avaliados uma vez por semana em três períodos distintos do dia: manhã, meio do 

dia e a tarde. Utilizou-se o delineamento casualizado em blocos. As médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey, a 5% de significância. A análise do microclima das instalações evidenciou, exceto no 

período da manhã, situação de estresse por calor. O comportamento ―banho de areia‖ foi menos fre- 

quente no período da manhã e mais frequente no período da tarde. O ato de bater a asa não foi altera- 

do estatisticamente em função do horário de observação. A frequência de investigação de penas foi 

menor no período da tarde se comparado aos demais horários. Constatou-se que os principais com- 

portamentos indicativos de bem-estar foram expressos pelas aves criadas no sistema cagefree. O ho- 

rário de observação exerceu influência na expressão dos comportamentos banho de areia e investiga- 

ção de penas. 

 

Palavras–chave: banho de areia, bater asa, investigação de penas 

 

Cage free system and the expression of the main welfare of laying behavio1
 

 

Abstract:The objective of this research was to evaluate the frequency of the main welfare indicative 

behaviors expressed by layers created in cage free system at different times of the day. 4500 laying 

Isa Brown hens were used on the period between the beginning and the peak of the production at  

15th and 31st weeks of age. 

They analyzed the microclimate of the installation, and the frequency of the main welfare indicative 

behaviors (sand bathing, flapping wing and investigating feathers). These evaluations were conduct- 

ed once weekly, by the scanning method, in three periods of the day: morning (08.00 to 09.00 h), 
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noon (12.00 to 13.00 h) and afternoon (16.00 to 17.00 h). The experimental design adopted was a 

randomized block. Means were compared by Tukey's test at 0.05 significance level. The analysis of 

the microclimate of the premises revealed except in the morning, stress situation for heat.The behav- 

ior "sand bathing" was less frequent in the morning and more frequent in the afternoon. The act of 

flapping wing was not statistically changed due to the observation time. The frequency of "investi- 

gating feathers" was lower in the afternoon compared to other times. It was found that the main be- 

haviors indicative of well-being were expressed by birds reared in cage free system. The observation 

time exerted influence on the expression of the sand bath and behavior investigating feathers. 

 

Keywords: sand bathing, flapping wing, investigating feathers 

 

 

Introdução 

 

No que diz respeito à avicultura, várias críticas estão voltadas para as práticas envolvidas na 

produção de ovos comerciais. As imagens das aves debicadas, criadas em gaiolas com pouquíssimo 

espaço, causaram e ainda causam verdadeiras comoções. 

 

Inegavelmente o aumento do poder aquisitivo, a crescente preocupaçãocom a qualidade dos 

alimentos, e o maior esclarecimento da população em relação asenciência animal, elevou a demanda 

por parte dos consumidores por produtos oriundos de sistemas menos intensivos e respaldados nos 

conceitos de bem-estar animal. Neste contexto a adoção de ―novas‖ práticas de manejo, tais como a 

utilização do sistema cagefree, desponta como uma importante ferramenta na busca pelo bem-estar 

das aves. Tal sistema de produção tem como principal característica a criação das poedeiras em piso, 

ou seja, livres para expressarem os comportamentos naturais da espécie, requisito este, descrito pela 

Farm Animal WelfareCouncil (FAWC, 1993) como essencial para o bem-estar das aves. 

 

Assim, considerando que a avaliação do comportamento faz parte do diagnóstico de bem-estar, 

esta pesquisa teve como objetivo avaliar a frequência dos principais comportamentos indicativos de 

bem-estar animal expressos por poedeiras criadas em sistema cagefree, em diferentes períodos do  

dia. 

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido em um galpão comercial de poedeiras da empresa Korin Agrope- 

cuária localizada em Ipeúna – SP. Foram alojadas 4.500 poedeiras da linhagem Isa Brown. A densi- 

dade das aves assim como a proporção de comedouros, bebedouros e área de poleiro foram estabele- 

cidasde acordo com as regras estabelecidas pela HFAC (2014).O período experimental compreendeu 

a idade de 15 a 31 semanas das aves. 

 

As variáveis climáticas: temperatura (°C), temperatura de globo negro (°C) e umidade relativa 

do ar (UR%) foram registradas diariamente ao longo das 24 horas em intervalos regulares de uma 

hora. Para melhor caracterização do microclima das instalações foi calculado o índice de ITGU se- 

gundo Buffingtonet al. (1981).A avaliação do comportamento foi realizada pelo método de varredu- 

ra. Para isso, foram instaladas no centro do galpão duas câmeras. As gravações das imagens ocorre- 

ram semanalmente em três períodos: manhã (08:00 às 09:00h), meio do dia (12:00 às 13:00h) e a 

tarde (16:00 às 17:00 h). Registrou-se a frequência dos principais comportamentos indicativos de 

bem-estar animal. Foram eles: banho de areia, bater asa e investigação de penas. 
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Utilizou-se o delineamento casualizado em blocos. Os dados foram analisados pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de significância. As variáveis comportamentais foram submetidas à transfor- 

mação: Yt= arcsen√(Y/100). 

 

Resultados e Discussão 

As variáveis climáticas foram significativamente alteradas em função do horário de observação 

(Tabela 1). A temperatura ambiente foi significativamente menor no período da manhã. Tal período 

também registrou o maior índice de umidade relativa do ar. Os valores de ITGU, exceto no horário  

de nove horas, evidenciaram situação de estresse térmico caracterizado por valores acima do limite 

definido como seguro, de até 74, (BAÊTA; SOUZA, 1997). 

 

Tabela 1 - Valores médios de temperatura (°C), umidade relativa do ar (UR) (%) e ITGU registrados 

  ao longo do período experimental  
 

Variáveis Temperatura (°C)  UR (%)   ITGU   

Período 8-9h 12-13h 16-17h 8-9h 12-13h 16-17h 8-9h 12-13h 16-17h 

Índices 23,9B
 30,0A

 30,3A
 78,8A

 51,5B
 50,7B

 73,3B
 78,3A

 77,3A
 

CV (%) 1,38   3,28   2,22   

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente ente si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. CV: coefi- 

ciente de variação. 

 

A expressão do comportamento ―banho de areia‖ foi influenciado pelo horário de observação 

sendo este menos frequente (p<0,05) no período da manhã (Figura 1). É coerente que este compor- 

tamento tenha sido mais frequente nos horários mais quentes do dia uma vez que este consiste em  

um mecanismo de trocar calor com o ambiente (SANTOS et al., 2010). Percebeu-se que quando lhes 

são dadas o direito a escolha, as aves preferem tomar o banho de areia em locais onde há incidência 

direta de raios solares. Imagina-se que três principais fatores influenciem esta preferência: 1°) nestes 

locais normalmente a cama se encontra mais seca e, portanto, mais ―fofa‖ facilitando a dispersão do 

material sobre suas penas, 2°) a exposição aos raios solares favorece o controle de ectoparasitas e 3°) 

ao movimentarem o material da cama a incidência dos raios solares faz com que algumas partículas 

reflitam a luz o que pode aguçar a curiosidade das mesmas. 
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Figura 1 - Expressão dos principais comportamentos indicativo de bem-estar expresso por poedeiras 

criadas em sistema cagefree. 
Letras distintas deferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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O ato de bater a asa não foi alterado estatisticamente em função do horário de observação. Isso 

se deve, provavelmente, ao fato de este ser um comportamento mais utilizado para exibição corporal 

(Leonard et al., 1998), do que para as tentativas de perda de calor. Segundo Barbosa Filho (2004)  

este comportamento serve para diferenciar sob qual condição ambiental estão submetidas às aves, 

uma vez que, sob estresse as aves não o manifestam. Desta forma, reforça-se a ideia de que o sistema 

cagefree correlaciona-se positivamente com as questões de bem-estar das aves. 

Descrito também como um comportamento inerente da espécie e representativo de bom estado 

de bem-estar a investigação de penas teve sua frequência alterada em função do horário de observa- 

ção, sendo menos frequente no período da tarde se comparado ao período da manhã. Considerando 

que a alocação de tempo e de recursos a diferentes atividades fisiológicas ou comportamentais é con- 

trolada por mecanismos motivacionais a hipótese e que esta redução, no período da tarde, esteja as- 

sociada a maior frequência de outros comportamentos realizados neste horário, por exemplo, os 

comportamentos relacionados com a dissipação de calor, como é o caso do banho de areia. 

 

Conclusões 

 

Os principais comportamentos indicativos de bem-estar foram expressos pelas aves criadas no 

sistema cagefree. O horário de observação exerceu influência na expressão dos comportamentos 

banho de areia e investigação de penas 
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This research study refers to the activities and relationships developed around a Brazilian agri- 
food company named Korin Agropecuária Ltda. With a peculiar origin, this company was founded with 
the purpose of putting into practice the principles, concepts and methods originated from the Nature 
Farming system. Nature Farming is an agricultural approach created and advocated by Mokiti Okada 
(Japan, 1882-1955). Okada emphasized the necessity of a perfect balance between human activities and 
the nature forces in order to achieve good results in the production, favouring food safety, nature inter- 
action and respect, health, and the social-economic well-being of all players of this system. According to 
Okada, Nature Farming is one of the pillars of true civilization and an ideal society where health, pros- 
perity and peace are predominant. Thus, while a productive method, perfectly fits in the idea of sustain- 
able agriculture since its methodological aspects as the non-use of chemical fertilizers, pesticides, anti- 
biotics, growth promoters and other synthetic inputs, leading to a social-environmental approach to 
agriculture, with a focus on differentiated quality food. Regarding chicken meat and eggs regular pro- 
duction, we discuss the concerns about the overuse of antibiotics and growth promoters, showing the 
technical evolution of this particularly verticalized system where these substances are not used and the 
animal welfare is highly take into consideration. As a priority, we address in this work, sustainability 
from the point of view of the multifunctionality of agriculture1 and also addressing the company‟s de- 
velopment from the perspective of Localized Agrifood Systems. Considering these approaches, we con- 
ducted a qualitative research on twenty eight integrated farmers who are linked to the company, apply- 
ing semi-structured questionnaire. The objective was to explore and describe their attitudes, percep- 
tions and experiences in relation to the company concepts and methods towards the environment, food 
safety, and their socio-economic conditions. With regard to corporate headquarters, located in a farm  
on a rural area, we present a study on the sustainability of the production system through a social- 
environmental indicator developed by Embrapa, named APOIA – NovoRural2. This indicator was de- 
signed to analyse rural productive units with focus on the environmental management based on local 
context. The company have achieved an excellent sustainability3  index (0.87), due to its history for  
more than twenty years of Nature Farming's handling. Peculiarly this Nature Farming complex is in- 
serted at the confluence of two conservation units of the state of São Paulo, called Environmental Pro- 
tected Areas of Corumbataí and of Piracicaba, which reinforces the need to search for environmentally 
suitable models of agrifood production. The data obtained from this study with the integrated farmers 
have allowed us to verify that the dimensions of multifunctionality of agriculture are being recognized 
within this particular territory, streamlining and consolidating this agrifood localized system under a 
sustainability perspective in agricultur 

 

mailto:luiz.dematte@cpmo.org.br


P á g i n a  | 54 

 

References 
 

1. CARNEIRO, M.J.; MALUF, R.S. Para além da produção: multifuncionalidade e agricultura familiar. 
Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 230p. 

 
2. RODRIGUES, G.S.; CAMPANHOLA, C. Sistema integrado de avaliação de impacto ambiental aplicado a 
atividades do novo rural. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 38, n. 4, p. 445-451, Abr. 2003. 

 
3.DEMATTÊ FILHO, L.C.; PEREIRA, D.C.O.; RODRIGUES, G.S.; MENDES, C.M.I. Gestão ambiental de    ativi- 
dades rurais no Polo de Agricultura Natural de Ipeúna (SP). Revista Brasileira de Agropecuária Sus- 
tentável, Viçosa, v.4, n.2, p. 41-48, Dezembro, 2014. 



P á g i n a  | 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÕES 



P á g i n a  | 56 

 
 
 
 

1 

 

Universidade de São Paulo 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presença de galos em um sistema alternativo de produção de ovos 
visando o bem-estar animal 

 
 
 
 
 
 

 
Dayana Cristina de Oliveira Pereira 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada para obtenção do título de 
Mestra em Ciências. Área de concentração: 
Engenharia de Sistemas Agrícolas 

 
 
 
 
 
 
 

 

Piracicaba 
2016 



P á g i n a  | 57 

 
 

2 

Dayana Cristina de Oliveira Pereira 
Zootecnista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presença de galos em um sistema alternativo de produção de ovos visando o 

bem-estar animal 
 
 
 

versão revisada de acordo com a resolução CoPGr 6018 de 2011 

 

 

 

 

 
Orientadora: 
Profª. Dra. KÉSIA OLIVEIRA DA SILVA MIRANDA 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada para obtenção do título de 
Mestra em Ciências. Área de concentração: 
Engenharia de Sistemas Agrícolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piracicaba 
2016 



P á g i n a  | 58 

 

11 
 
 

 

RESUMO 
 

Presença de galos em um sistema alternativo de produção de ovos visando o 
bem-estar animal 

 
Dentre as cinco liberdades citadas pela Farm Animal Welfare Council a 

liberdade comportamental consiste na possibilidade de exercer os comportamentos 
naturais das espécies. Neste contexto a presença de galos no sistema de produção 
de ovos pode contribuir para o bem-estar das aves ao propiciar a manifestação dos 
comportamentos reprodutivos que são inerentes à espécie. Assim, esta pesquisa 
teve como objetivo avaliar o efeito da inserção de galos em um sistema alternativo  
de produção de ovos, visando avaliar os seus efeitos tanto no bem-estar animal 
quanto na produção de ovos de poedeiras criadas nesse tipo de sistema de 
produção. O experimento foi conduzido em galpões da empresa Korin Agropecuária, 
a qual se baseia nos princípios e conceitos da Agricultura Natural, conforme 
preconizado por Mokiti Okada (Japão, 1882 – 1955). Foram utilizadas poedeiras e 
galos da linhagem Isa Brown no período compreendido entre o início e o pico de 
produção 15° e 31° semanas de idade, respectivamente. Foram estabelecidos dois 
tratamentos: Tratamento 1: criação de poedeiras sem galos (4500 aves) e 
Tratamento 2: criação de poedeiras com galos (4500 poedeiras e mais 250 galos). 
Esta proporção foi estabelecida considerando as variáveis custo de produção e área 
disponível. As variáveis avaliadas foram: microclima das instalações, produção de 
ovos, mortalidade e comportamento das aves. Este último foi analisado uma vez por 
semana em três períodos distintos: manhã (8hs às 9hs), meio do dia (12hs às 13hs) 
e à tarde (16hs às 17hs), as demais variáveis foram avaliadas diariamente. Utilizou- 
se o delineamento casualizado em blocos. As médias foram analisadas pelo teste de 
Tukey, a 5% de significância. A análise do microclima das instalações evidenciou, 
exceto no período da manhã, que as aves foram submetidas a períodos constantes 
de estresse, caracterizados pelo Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade 
ITGU (acima de 74) e pela entalpia (acima de 70). Mesmo neste contexto a  
produção de ovos e mortalidade das aves foram compatíveis aos índices 
preconizados pelo manual da linhagem no tratamento sem galos. No tratamento com 
galos os índices foram ainda melhores, caracterizado pela maior produção de ovos e 
menor índice de mortalidade. A análise comportamental permitiu identificar a 
presença de todos os comportamentos indicativos de bem-estar e baixa ocorrência 
de comportamentos anômalos e agonísticos em ambos os tratamentos. Pôde-se 
notar que a introdução de galos, além dos benefícios produtivos, ampliou o  
repertório de atividades das aves, ao introduzir os comportamentos reprodutivos. 
Somado a isso, houve redução significativa no comportamento reflexo de tolerância, 
o qual segundo as discussões desta pesquisa correlacionam-se à impossibilidade de 
expressar os comportamentos reprodutivo. Tais resultados ratificam os galos como 
sendo uma importante ferramenta na busca pelo bem-estar das aves. Essa  
pesquisa, portanto, inaugura novas possibilidades de se avaliar, sob outras 
condições, a presença dos galos nos sistemas de produção de ovos. Novas 
proporções de poedeiras e galos devem ser investigadas a fim de se estabelecer um 
valor que mantenha os benefícios citados e torne a introdução de galos mais  
eficiente em termos econômicos. 

 

Palavras-chave: Ambiência animal; Comportamento animal; Galo; Poedeiras 
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RESUMO 

 

 

A transformação da produção agrícola atual de forma sustentável e produtiva se 

caracteriza como um dos maiores desafios da atualidade. A transição de manejos convencionais 

para aqueles mais sustentáveis é uma alternativa de transformação, na qual as plantas se tornam 

mais dependentes das interações microbianas, constituindo-se um fator chave no controle da 

produtividade e da qualidade nos ecossistemas agrícolas. O objetivo deste trabalho foi avaliar 

a influência do manejo de transição, da agricultura convencional para a agricultura orgânica, 

sobre a diversidade de fungos do solo, em cultivo de citros. O experimento foi realizado na área 

experimental de citros na Fazendo Santo Antonio do Lageado em Mogi Guaçu-SP. O 

delineamento utilizado foi em faixas contemplando dois tratamentos, manejo convencional 

(MC) e manejo de transição (MT) com quatro anos de implantação, avaliados no período seco 

e úmido, sob os parâmetros de número de unidades formadoras de colônia (UFC), riqueza e 

diversidade dos principais grupos de fungos, parâmetros micorrízicos e físico-químicos do solo. 

Os dados individuais foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste t. A associação das variáveis microbiológicas e físico-químicas do solo foi avaliada por 

meio do coeficiente de correlação de Pearson, sendo ambos os testes a 5% de probabilidade. 

Além disso, foi utilizada a análise de componentes principais para interpretação geral dos 

dados. As contagens de UFC não apresentaram diferenças entre tratamentos nos períodos 

avaliados, no entanto o MT demonstrou maior riqueza e diversidade de grupos fúngicos no solo 

em ambos os períodos. Foram identificados 11 táxons distintos, dentre eles Aspergillus spp., 

Fusarium spp., Metarhizium spp., Paecilomyces spp., Penicillium spp., Phialophora spp., 

Neurospora spp., Trichoderma spp., Dematiáceos, Leveduras e Mucoromycotina. A frequência 

fúngica demonstrou predominância de Paecilomyces spp. para o MC, com 45% de isolados 

deste gênero, enquanto a distribuição do MT se mostrou mais equilibrada em termos de gêneros. 

Nos parâmetros micorrízicos, houve maior esporulação no MT para o período seco. As 

correlações de Pearson indicaram que enxofre (S), alumínio (Al), capacidade de troca de cátions 

(CTC), temperatura e textura foram os parâmetros que mais apresentaram associações com os 

fungos avaliados. A análise de componentes principais, revelou distinção entre os tratamentos 

e períodos. Perante os resultados obtidos sugere-se que a maior diversidade no MT expressa 

maior estabilidade e eficiência na utilização de recursos disponíveis, além de ser mais eficiente 

na propagação de fungos micorrízicos, por meio de esporos. 

 

 

Palavras-chave: Fungos do solo. Diversidade. Manejo de transição. Citros. 
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1. introdução

  A carne de frango no decorrer dos anos deixou de 
ser uma carne nobre destinada exclusivamente às classes 
privilegiadas. Hoje este alimento está difundido por todas 
as classes sociais, sendo o Brasil destaque mundial na pro-
dução e comercialização deste produto. 
 Os avanços na avicultura industrial vêm ocorrendo 
através de processos produtivos intensivos. Segundo a UBA-
BEF (2013),  a produção brasileira de carne de frango, princi-
pal produto avícola, foi de 12.645 milhões de toneladas. 
 Neste contexto o Brasil mantem -se como o 3° 
maior produtor e o principal país exportador de carne de  
frango.
 Em 2012 a avicultura enfrentou a maior crise de 
sua história e as consequências só não foram mais acentu-
adas pela solidez do setor avícola (UBABEF, 2013). Em par-
tes, esta solidez se deve à  grande integração deste setor . 
Esta integração permite a redução dos custos de produção 
e de transação, resultando no aumento da competitivida-
de, que geralmente se inicia na redução dos preços dos 
fatores de produção: frango,  ração e insumos (IPARDES, 
2002). Não por acaso, atualmente, a estrutura de gover-
nança que favorece a dinamização da indústria avícola tem 
como principal componente o contrato de parceria entre 
processadores e produtores rurais.
 Também, os grandes avanços na área de nutri-
ção, genética, manejo e sanidade, além do próprio sta-
tus adquirido pelo Brasil na produção de frango de corte 
contribuíram para a obtenção de ganhos de escala signi-
ficativos. Numa visão sistêmica, comparando-se as várias 
cadeias produtivas de alimentos no Brasil, talvez possamos 
perceber que aquelas de produção avícola sejam as mais 
fortemente orientadas para a produção e para a redução 
de custos, gerando uma estrutura agroindustrial coesa.  

Luiz Carlos Demattê Filho e Dayana Cristina de Oliveira Pereira

capítulo 04

(Demattê e Marques, 2011).
 Como consequência desta industrialização da 
avicultura, o frango se “comoditizou” e iniciativas de dife-
renciação com o objetivo de adicionar valor passaram a 
se fazer presentes nesta cadeia. Segundo Pecquer, (2005) 
a diferenciação de um produto agrega valor ao mesmo e 
consiste em uma estratégia de reorganização da economia 
territorial, face ao crescimento das concorrências na esca-
la mundial. Desta forma, o processo de diferenciação se 
consolida progressivamente, revelando riquezas até então 
não exploradas . 
 Neste contexto, estabelece-se um conjunto de 
atividades desempenhadas com objetivo de agregar valor 
ao produto final, denominada cadeia de valor. 
 Na cadeia de valor empresarial o custo e a quali-
dade dos produtos são responsáveis pelas vantagens com-
petitivas que a organização dispõe, em relação a  outras 
empresas inseridas no mesmo ramo. Silva (2002) comple-
menta afirmando que “a noção espacial da cadeia de va-
lor é externa à empresa, sendo esta apenas uma parte do 
todo”. Desta forma, cada atividade criadora de valor na ca-
deia é, portanto, um processo que possui, além da relação 
de custo e valor, as ligações entre clientes e fornecedores 
(elos da cadeia). Segundo o mesmo autor, existem proces-
sos dentro de cada etapa da cadeia que podem  ser otimi-
zados, podendo assim, ampliar ou minimizar as incertezas 
do ambiente, dependendo do nível de amadurecimento 
dessa relação.

2. sistemas de produção 
diferenciados 

 A Korin é uma das empresas e talvez a de maior 
sucesso na história recente da atividade avícola a trabalhar 
o conceito de cadeia de valor, conseguindo grandes dife-

valor agregado na cadeia 
produtiva do frango de corte: 

a experiência da korin
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renciações produtivas e mercadológicas. 
 Fundada em 1994, em São Paulo, a empresa tem 
como missão contribuir para a expansão da Agricultu-
ra Natural* e o desenvolvimento pleno e sustentável de 
seus praticantes. Em Ipeúna-SP, centraliza-se as atividades 
de produção de frangos, ovos, ração, vegetais orgânicos 
e Bokashi. Sua maior diferenciação acontece pelo fato de 
produzir frango e aves sem o emprego de antibióticos, 
quimioterápicos, melhoradores de desempenho e sem a 
utilização de produtos de origem animal em suas rações. 
 A produção de frangos na unidade divide-se em 
três categorias: i) AF (antibiotic free): sem uso de antibióti-
cos terapêuticos ou como melhoradores de desempenho 
e sem ingredientes de origem animal na dieta; ii) Caipira: 
criados nos mesmos moldes que o AF, mas com utilização 
de raça de crescimento lento sendo portanto, abatidos 
com idade maior; iii) Orgânico: criados de acordo com a 
legislação brasileira, com ingredientes vegetais orgânicos 
na ração. 
 Atualmente as normas para produção de frangos 
orgânicos estão descritas na Lei 10.831 (BRASIL, 2003) e 
em  suas instruções normativas, sobretudo na Instrução 
Normativa n° 46, que trata dos sistemas animais e vegetais 
de produção orgânica (BRASIL, 2011).
 No Brasil, a indústria avícola tem sido alvo de críti-
cas e dúvidas, cada vez mais frequentes sobre a qualidade 
dos produtos. O uso intensivo de antibióticos e o pouco 
cuidado com as questões de bem-estar  animal, em razão 
notadamente do confinamento, são objeto de contesta-
ções crescentes (Demattê e Marques, 2011). 
 Pelo lado da saúde pública, em todo o mundo, 
discute-se a emergência de bactérias resistentes a antibió-
ticos, a contaminação por dioxinas na cadeia de suprimen-
tos, afetando os produtos finais e o crescente risco associa-
do às epidemias zoonóticas (Palermo Neto, 2002; Barnabé, 
2010). Por essas razões, a União Europeia proibiu, desde 
janeiro de 2006, o comércio e utilização de antibióticos 
destinados à alimentação animal. 
 O fato de a Korin produzir segundo os princípios 
da Agricultura Natural, sendo este método reconhecido 
justamente por buscar o respeito aos princípios da nature-
za, o não uso de antibiótico e também o bem-estar  animal 
já era parte integrante do seu processo de produção des-
de a sua fundação. Na década de 1990, no entanto muito 
pouco se falava sobre este tema. 
 Como exemplo, a utilização de programas de luz 
muito intensivos, de 16 horas e em alguns casos pratica-
mente 24 horas de luz era rotineira na produção conven-

cional há quinze anos . Ao mesmo tempo a densidade de 
alojamento era muito alta. Já nesta época a empresa em 
questão, aconselhava seus produtores integrados a forne-
cerem, no mínimo, seis horas de escuro aos frangos aloja-
dos. Da mesma forma, os galpões eram alojados com 12 
aves/m². 
 Neste momento, vale ressaltar que práticas de 
bem-estar animal são ainda mais relevantes quando não 
se utilizam antibióticos. Isso acontece, pois, em situação 
de estresse prolongado ou mesmo crônico, a ação das ca-
tecolaminas e dos glicocorticóides tem  repercussões ne-
gativas no sistema imunológico, tornando os animais mais 
susceptíveis às enfermidades (Mendl et al., 2001; Palme et 
al., 2005; Carramenha e Carregaro, 2012). 
 Diante disso, a diferenciação pelo não uso de an-
tibiótico e pelo respeito ao bem-estar animal, passaram 
cada vez mais a serem parte integrante dos produtos Ko-
rin, alavancando a notoriedade da marca junto aos consu-
midores. 
 Para transmitir ao consumidor informações não 
perceptíveis do processo de produção, a Korin  construiu 
um mecanismo de certificação do frango AF baseada nas 
normas da Associação de Avicultura Alternativa (AVAL). 
Com a evolução de um processo pioneiro,  alcançou tam-
bém a certificação pela utilização de ração 100% vegetal 
e por seguir os requerimentos descritos no protocolo da 
Humane Farm Animal Care- HFAC, tornando-se a primeira 
empresa no Brasil a alcançar esta certificação em seus pro-
dutos finais. Atualmente o sistema de criação e abate de 
frangos de corte Antibiotic Free, Orgânico e Caipira, assim 
como a criação de galinhas de postura, possuem o selo de 
conformidade com as questões de bem-estar  animal.
 Vale ressaltar que todas as certificações são con-
cedidas por certificadoras independentes que auditam e 
conferem o selo de conformidade aos requerimentos das 
normas. 
 Hoje os produtos Korin, sobretudo a carne de 
frango, devido à cadeia de frios, chega a todos os estados 
brasileiros contribuindo para a conscientização de milha-
res de consumidores. A empresa estima que 600 mil pes-
soas consumam seus produtos mensalmente. 
 A construção da cadeia de avicultura alternativa 
praticada pela Korin vem aumentando a demanda por 
milho e soja produzidos de maneiras mais sustentáveis, 
contribuindo assim, para a expansão da produção agrícola 
alternativa. 
 Em resumo, a aplicação dos princípios da agricul-
tura natural e a aderência aos programas de certificações, 

*Sistema inicialmente desenvolvido por Mokiti Okada (Japão 1882 – 1955), que objetiva a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e a saúde e bem-
-estar socioeconômico dos agricultores e consumidores.
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implantados em todos os sistemas produtivos da empresa, 
podem ser apontados como os principais fatores de agre-
gação de valor e consequentemente da construção de 
uma cadeia de valor relevante para a agropecuária do país.

3. relevância da empresa 
para o desenvolvimento 
local

 Toda a ração fornecida aos frangos de corte, cerca 
de 19 mil toneladas/ano, é produzida na fábrica de ração 
da empresa. Anualmente são consumidas 13 mil toneladas 
de milho, sendo que 52% deste volume é comprado dire-
tamente de 200 produtores da região (Leme, Araras, Piras-
sununga, São Pedro, Santa. Cruz da Conceição, Rio Claro 
e Corumbataí), fortalecendo dessa forma uma cadeia de 
suprimentos local.
 Visando o estreitamento de relações com estes 
produtores de milho, a empresa oferece a oportunidade 
de firmar contrato de compra antecipada para entrega 
futura. A quantidade a ser comprada e o valor pago são 
estabelecidos em contrato. Vários formatos de negociação 
são estabelecidos, desde o auxílio  no cultivo da lavoura a  
compras antecipadas com preço previamente acordados.
Além disso, como parte da estratégia de divulgação da 
agricultura natural, os produtores são incentivados para 
que desenvolvam sua produção em bases agroecológicas, 
iniciando com a redução de adubos solúveis e agroquími-
cos, aumentando a adoção de práticas conservacionistas 
como o plantio direto e o uso de compostos naturais. 
 A produção de frango de corte é feita em sistema 
de integração. São 27 integrados, situados nos municípios 
de Rio Claro, Corumbataí, Itirapina, Ipeúna, Charqueada, 
São Pedro, Águas de São Pedro, Santa Maria da Serra e Ja-
boticabal, onde alojam-se anualmente 4 milhões de aves.
 O abatedouro, da própria empresa, inicialmente 
construído para o abate de 1.500 aves/dia, abate atual-
mente 16.000 aves/dia. Almejando novos mercados, a Ko-
rin fornece para uma empresa que trabalha com produtos 
Kosher, destinados à comunidade judaica, 30 toneladas de 
frangos Kosher mensalmente. 
 A farinha derivada do abate de aves AF ou orgâni-
cas é fornecida para produção de rações de cães e gatos de 
uma linha sofisticada de ração. Tal ração é comercializada 
com os mesmos diferenciais produtivos dos produtos Ko-
rin, contribuindo na agregação de valor desta cadeia pro-
dutiva.

 Em 2004, a empresa expandiu o negócio para o 
ramo de produção de ovos e diferentemente das produ-
ções convencionais, que mantém as galinhas confinadas 
em gaiolas durante o ciclo produtivo, a criação das aves 
poedeiras é realizada em piso, as aves têm acesso a pique-
te externo e a postura dos ovos ocorre em ninhos (Figuras 
1 e 2). A produção de ovos iniciou-se no polo de Ipeúna, 
com 1.500 aves, hoje conta com mais de 20.500 aves. Adi-
cionalmente novos produtores foram treinados e capacita-
dos para, em sistema de integração, começarem a produzir 
ovos seguindo este modelo de produção. 

Figura 1. Sistema de criação de poedeira onde as aves pos-
suem acesso a piquete externo gramado.

Figura 2. Sistema de criação de poedeira, em piso, onde 
as aves tem acesso a piquete externo e efetuam a postura 
em ninhos.
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4. relação com 
produtores e 
consumidores

 A Korin trabalha na orientação para a adoção de 
práticas conservacionistas junto aos seus produtores. Para 
isso, a empresa disponibiliza visitas e auxílio técnico de 
profissionais de nível superior, a fim de adequar, dentro 
das normas ambientais, as propriedades dos integrados. 
Outra prática implantada é a coleta de embalagens dos 
produtos utilizados no processo de criação das aves, a fim 
de promover a reciclagem ou o destino correto das mes-
mas. 
 A empresa também possui um programa de 
treinamentos para os produtores integrados. A cada três 
meses são oferecidos treinamentos, que abordam temas 
como: manejo geral das aves, controle de pragas, manejo 
de composteira, preservação ambiental, importância das 
certificações, filosofia da empresa, entre outros.
 Em 2012, somente na unidade de Ipeúna – SP, a 
Korin recebeu cerca de 2.000 pessoas, entre consumido-
res, clientes e estudantes de nível superior em programas 
de visitas, esclarecendo e pontuando seus diferenciais. 

5. importantes parcerias

 Outra importante iniciativa, visando manter-se 
sempre atualizada é a parceria com o Centro de Pesquisas 
Mokiti Okada – CPMO. Juntas,  as instituições desenvolvem 
pesquisas dentro da agricultura natural e da avicultura al-
ternativa, a fim de criar técnicas ou aprimorar as existen-
tes, convergindo aspectos naturais e visando melhorar a 
produtividade, rendimento e rentabilidade. Os resultados 
deste trabalho são publicados em âmbito nacional e inter-
nacional, de forma a difundir os modelos de agricultura e 
pecuária alternativos. 
 Paralelamente, a Korin mantem  parcerias e con-
vênios com ONGs e órgãos de ensino e pesquisa, nacionais 
e internacionais, como: WAP (World Animal Protection), FAI 
(Food Animal Initiative), USP e UNESP, que resultam em ex-
perimentos, artigos, teses de mestrado e doutorado, tra-
balhos acadêmicos e estágios curriculares. A FAI é parceira 
na produção de ovos e na criação de frango caipira.
 Nos próximos meses a empresa irá lançar seu 
mais novo produto, carne bovina com cortes especiais, 
oriunda do bioma pantaneiro. Tal projeto, realizado em 
parceria com a Associação Brasileira de Pecuária Orgâni-

cos do Mato Grosso do Sul (ABPO) e com apoio daWorld 
Wildlife Fund (WWF), está incentivando a implantação de 
práticas de sustentabilidade social, ambiental e econômi-
ca nesta região. Este processo produtivo seguirá um con-
junto de normas pré-estabelecidas visando a  preservação 
do bioma, assim como, do modo de vida das populações 
locais.
 Desta forma, como uma agroindústria, a Korin 
exerce uma grande influência no seu ambiente de pro-
dução rural e contribui com a elevação da consciência de 
milhares de pessoas em todo o Brasil para as questões so-
ciais, ambientais e de saúde concernentes à produção de 
alimentos. 

6. o desempenho de 
gestão amBiental da 
atividade rural

 Devido à escala espacial em que se realizam as 
atividades agropecuárias e ao conjunto de recursos natu-
rais por elas explorados, a gestão ambiental de estabeleci-
mentos rurais merece prioridade (Rodrigues e Campanho-
la, 2003). 
 Dentre os métodos mais aceitos para se realizar 
a análise de desempenho ambiental de atividades rurais, 
os indicadores de sustentabilidade, envolvendo aspectos 
ecológicos, econômicos e socioculturais  estão entre os 
mais utilizados. Desenvolvido por pesquisadores (Rodri-
gues e Campanhola, 2003) da Embrapa Meio Ambiente, a 
metodologia APOIA – NovoRural visa a gestão ambiental 
de atividades rurais, conforme verificação em campo, com 
62 indicadores de sustentabilidade. A metodologia, ante-
riormente testada e aplicada em outras empresas e até em 
outros países, possui trabalhos publicados e reconhecidos 
internacionalmente. 
 O APOIA – NovoRural possui uma escala entre 0 
e 1 no índice de desempenho ambiental da atividade, os 
resultados a partir de 0,7 indicam aspectos de sustentabi-
lidade do negócio.  As dimensões da análise são Ecologia 
da paisagem, Qualidade ambiental – atmosfera, Qualida-
de ambiental – água, Qualidade ambiental – solo, Valores 
socioculturais, Valores econômicos e Gestão e administra-
ção. 
 Em 2012, esta metodologia foi utilizada para ava-
liar o desempenho da unidade da Korin em Ipeúna. Na 
ocasião a propriedade apresentou todos os indicadores de 
desempenho superiores à linha de base preconizada pelo 
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sistema APOIA-NovoRural, (Figura 3). 
 Esses índices representam uma admirável situ-
ação de gestão ambiental, uma vez que a metodologia 
apresenta um viés para o centro da distribuição (ou seja, 
na ausência de alterações os indicadores tendem à linha 
de base = 0,70). Desta  forma, quanto mais afastado da li-
nha de base, maiores as exigências para progressões ulte-
riores de desempenho.
 No mesmo ano, motivada por estes resultados, a 
Korin concorreu e foi gratificada com o prêmio ECO 2012, 

na modalidade “Práticas de Sustentabilidade”, categoria 
“Processos” pela construção de uma cadeia produtiva sus-
tentável numa agroindústria de avicultura alternativa. 
 Lançado em 1982 pela Amcham, organização não 
governamental sem fins lucrativos, o Prêmio ECO é pionei-
ro no reconhecimento de companhias que adotam práti-
cas sustentáveis no Brasil, ratificando a Korin como uma 
empresa que cumpre um papel social relevante por priori-
zar o desenvolvimento sustentável.
 

Figura 3. Desempenho ambiental e índice integrado de sustentabilidade observado na Korin Agropecuária Ltda – Ipeúna - 
SP, segundo as dimensões de avaliação do Sistema APOIA-NovoRural, 2012.
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1. INTRODUÇÃO 

Logo após a Segunda Guerra Mundial desenvolveu-se nos Estados Unidos, sobretudo na pro- 

dução de frangos para corte e suínos, sistemas de integração vertical, comumente denominado de 

―sistema integrado‖. Este formato deu um impulso extraordinário às escalas de produção, pois sob a 

coordenação da agroindústria, houve ganhos expressivos de produtividade, como resultado de me- 

lhorias contínuas em vários elos desta cadeia, tais como o melhoramento genético, o manejo nutrici- 

onal e sanitário, o desenvolvimento de engenharia, e a tecnificação das unidades de abate e de pro- 

cessamento. Com estas melhorias estabeleceu-se um processo produtivo coeso, homogêneo e de cus- 

to reduzido, impulsionando o consumo da carne de frango em todo o mundo (VOILÁ & TRICHES, 

2013). Assim, a carne de frango no decorrer dos anos deixou de ser uma carne nobre destinada ex- 

clusivamente às classes privilegiadas. Hoje este alimento está difundido por todas as classes sociais, 

sendo o Brasil destaque mundial na produção e comercialização deste produto. 

Somente em 2014 o Brasil produziu 12,692 milhões de toneladas de carne de frango, resulta- 

do 3,02% superior ao total produzido pelo setor em 2013, Neste mesmo ano o consumo per capita foi 

de 44,8 quilos, resultado 2,0% maior em relação ao índice registrado no ano anterior (ANUALPEC, 

2015). 

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

nhos econômicos e políticos foram alcançados. No entanto esta lógica produtivista intensiva também 
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expôs aos consumidores deste produto, uma série de problemas que geram críticas e dúvidas cada 

vez mais frequente sobre a qualidade dos produtos. 

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

animal em razão do confinamento são objetos de contestações crescentes. Nos campos técnicos, aca- 

dêmicos e governamentais, discute-se o impacto ambiental provocado pela crescente necessidade de 

produção intensiva de grãos destinados à alimentação das aves. Além disso, no que diz respeito à 

saúde pública, em todo o mundo, discute-se a emergência de bactérias resistentes a antibióticos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2014). Estudos mais recentes têm despertado hipó- 

teses alarmantes sobre a exposição aos antibióticos que seres humanos têm estado sujeitos. Pesquisa- 

dores em saúde humana têm sido enfáticos ao questionar a prática de uso de antibióticos nas produ- 

ções agropecuárias em todo o mundo, relacionando-as a uma série de doenças como asma, diabetes 

tipo 1, diabete juvenil, doença de Crohn, doenças do colo intestinal, alergias alimentares e a mais 

aparente de todas, a obesidade. A argumentação é que, pela saturação ambiental de resíduos de anti- 

bióticos, estamos efetivamente recriando o mesmo programa de ―engorda‖ da indústria de proteína 

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

palmente a infantil (McKENNA, 2014). 

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

da das políticas públicas o que reflete um interesse crescente pelos novos modelos de produção, iden- 

tificado como alternativos e/ou emergentes. 

Neste contexto a FoodandAgricultureOrganization - FAO, em muitos relatórios, vem reco- 

mendando aos países que promovam o desenvolvimento de novas formas de produção agrícola. Com 

efeito, esta é uma orientação que se alinha ao ―novo‖ mercado de consumo, o qual conta atualmente 

com consumidores muito mais atentos as questões anteriormente citadas sendo, portanto, os maiores 

responsáveis pela criação e manutenção das cadeias de valores diferenciadas. 

Assim, independente do cenário econômico, nota-se claramente que há duas vertentes que 

conduzem os sistemas produtivos: a primeira preocupada em produzir e vender cada vez mais obje- 

tos de todos os tipos e valores, e a segunda com uma consciência maior, lutando em prol de produtos 

que contemplem na sua cadeia produtiva o respeito ao meio ambiente, ao animal e ao consumidor 

(Kohlrauschet al., 2004). 

 

2. SISTEMAS DE PRODUÇÃO ALTERNATIVOS 

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

nas discussões relativas ao chamado desenvolvimento sustentável e contribuiu    enormemente para a 
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disseminação de muitas ideias, alimentando um debate acerca de formas de agricultura mais coeren- 

tes com a preservação ambiental, a alimentação de qualidade, e a saúde e bem-estar econômico e 

social. 

As demandas criadas acerca da sustentabilidade motivaram empresas do setor avícola a se 

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

produção avícola, o que promoveu o desenvolvimento de soluções inovadoras, tais como as certifi- 

cações de conformidade. Estes selos permitem o reconhecimento dos sistemas mais zelosos com o 

meio-ambiente, com os animais, com a saúde do consumidor e com a população rural. Além disso, 

estes atribuem mais especificidades os produtos, agregando valor aos mesmos. Desta forma, o pro- 

cesso de diferenciação se consolida progressivamente, revelando riquezas até então não explorados 

(PECQUEUR, 2005). 

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

ras idôneas e acreditadas pelo INMETRO no Brasil, são: 

World Quality Services - WQS certifica a ausência de uso de antibióti- 

cos como terapêuticos, promotores de crescimento ou de quimioterápi- 

cos em qualquer etapa da produção de frangos ou ovos, bem como a 

ausência de ingredientes de origem animal na dieta. 

O Instituto Biodinâmico - IBD Certificações, considerada a maior 

certificadora de sistema orgânico da América Latina, é responsável 

por garantir o cumprimento das normas descritas na lei 10.831 de 23 

de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003), e suas instruções normativas, 

IN 46 (BRASIL, 2011) e IN 17 (BRASIL, 2014) para a produção do 

frango orgânico. 

Por fim, a ECOCERT Brasil concede aos produtos o selo CERTIFIED 

HUMANE BRASIL que atesta que os frangos e galinhas poedeiras são 

criados livres de quaisquer formas de maus tratos, sendo-lhes garanti- 

do o bem-estar animal previsto em lei e nas normas da Humane Farm 

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

estar animal abrange desde a criação ao abate. 

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

descritos nas normas de produção da Associação Brasileira da Avicultura Alternativa. 
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 Sistema de Produção AntibioticFree - AF: é o 

sistema de produção de aves sem restrição de 

linhagem, criado sem o uso de antibióticos, an- 

ticoccidianos, melhoradores de desempenho de 

base antibiótica, quimioterápicos e ingredien- 

tes de origem animal na dieta. Os frangos po- 

dem ser totalmente confinados. No caso da 

produção de ovos, o confinamento é permitido 

nas delimitações do galpão, mas jamais pelo 

confinamento em gaiolas (Figura 1); 

 

 Sistema Caipira: sistema de criação de aves co- 

merciais destinadas à produção de carne, através 

de raças e linhagens de crescimento lento e à 

produção de ovos, através de raças e linhagens 

selecionadas para postura que ao final de seu ci- 

clo de postura, sejam destinadas ao abate para a 

produção de carne e miúdos. Todas as aves têm 

acesso às áreas livres para pastejo em sistema 

extensivo ou semiextensivo e recebem ração 

isenta de melhoradores de desempenho de base 

antibiótica (Figura 2); e 

 

 Sistema Orgânico: é o sistema de produção de 

aves de corte definido pela lei nº 10.831, de 

23/12/2003 (BRASIL, 2003) e regulamentado 

principalmente pelas IN nº46 de 06/10/11 (BRA- 

SIL, 2011) e IN n°17 de 18/06/2014 (BRASIL, 

2014) do MAPA, nas quais se faz referência aos 

produtos obtidos pelo sistema orgânico, ecológi- 

co, biológico, biodinâmico, natural, sustentável, 

regenerativo e agroecológico (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Sistema de produção de frango AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sistema de produção de frango caipira 

 

 

 

Figura 3: Sistema de produção de frango orgânico 
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Ainda sobre este último sistema, existem três formas de certificação da produção orgânica no 

Brasil as quais foram descritas por Sganzerlaet al, (2013) da seguinte forma: i) Certificação por audi- 

toria – Segundo os autores esta é a mais tradicional. Neste processo o agricultor contrata uma empre- 

sa para auditar sua produção e conferir o selo de produção orgânica. Os mesmos ressaltam ainda que 

nos últimos anos, este modelo tem perdido adeptos, principalmente devido ao alto custo. ii) Sistema 

participativo de garantia (SPG) – Neste modelo, um grupo de produtores rurais elege uma comissão 

que faz visitas às propriedades rurais para avaliação e certificação. O SPG tem que possuir um Orga- 

nismo Participativo de Avaliação da Conformidade credenciado pelo Ministério da Agricultura, que  

é responsável por avaliar a conformidade orgânica dos produtores, incluir os produtores no Cadastro 

Nacional de Produtores Orgânicos e autorizá-los a utilizar o selo do SisOrg. iii) Organização de con- 

trole social (OCS) – É a mais recente. Segundo Sganzerlaet al, (2013), o Ministério da Agricultura 

por reconhecer a importância da relação de confiança entre produtores e consumidores abriu uma 

exceção na obrigatoriedade de certificação dos produtos que são vendidos em feiras e pequenos mer- 

cados. Para isso o produtor tem que fazer parte de uma OCS. Ao contrário das outras certificações, a 

OCS não confere selos aos produtos, apenas permite que o produtor afirme que sua produção é orgâ- 

nica possibilitando-o realizar vendas diretamente aos seus consumidores finais. 

Percebe-se assim que há uma iniciativa do governo federal de popularizar a compreensão e o 

consumo de alimentos orgânicos. Especificamente nestas duas últimas formas de certificação, SPG e 

OCS, denota-se sobretudo o incentivo ao ativismo social, ou seja, aquele em que consumidores se 

tornam atores fundamentais nas dinâmicas de produção e de asseguridade da qualidade orgânica dos 

alimentos. 

 

3. PRODUÇÃO DE FRANGO ORGÂNICA E A CRISE ECONOMICA 

Modelos de produção alternativos, como os de produtos orgânicos, embora destaquem na pre- 

ferência de uma parcela significativa da população, possui ―pontos‖ que dificultam a sua expansão. 

Dentre eles o custo do produto final é o fator mais relevante (BARBÉ, 2009; ANDRADE e BER- 

TOLDI, 2012, OLIVEIRA e HOFFMANN, 2015). 

Assim é de se esperar que em um cenário de crise econômica o impacto negativo seja mais 

significativo neste modelo de produção, visto que há uma alteração no padrão de consumo da popu- 

lação que nitidamente busca substituir os alimentos mais caros. Segundo Deaton e Muellbauer  

(1980) apud Ferreira (2015), a decisão de compra do consumidor depende de suas preferências e de 

suas possibilidades. Assim, o ponto de partida para a compreensão da teoria da demanda fundamen- 

ta-se na análise do principal condicionante das possibilidades de consumo, ou seja, a restrição orça- 

mentária. Seguindo a mesma linha de pesquisa, Oliveira e Hoffmann (2015) identificaram que ali- 
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mentos orgânicos possuem elasticidades-renda da despesa e do consumo físico mais elevadas do que 

os mesmos produtos nas suas versões convencionais. 

Os preços dos produtos orgânicos variam muito no tempo, em razão das tendências da estação 

de produção e consumo. Um ponto importante e que impacta sobre os custos de produção é o fato de 

ainda não termos uma cadeia produtiva orgânica bem estabelecida. Segundo Buainainet al., (2007)  

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

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

des no processo de aquisição de matéria prima, transporte e armazenamento. Além disso também há 

os processos de comercialização e distribuição de produtos orgânicos que são complexos. Eles en- 

volvem processos específicos de limpeza, classificação e uma distribuição pulverizada para atingir os 

consumidores que ainda estão se formando. Sem contar que, é preciso criar estratégias para driblar os 

grandes atacadistas cujo critério tem, em grande parte, base em quantidade e preço. Embalagens in- 

formativas também são um diferencial que eleva o custo destes produtos. 

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

adicionais não podem ser diluídos aumentando-se o número de aves por metro quadrado. A Instrução 

Normativa N° 46, regulamenta o número de aves por área, sendo para frango de corte utilizado 10 

aves/m², e para aves de postura 6 aves/m². Outro diferencial produtivo exigido por lei é que todas as 

aves tenham acesso a áreas externas ao galpão diariamente, tal fato aumenta a complexidade da uni- 

dade produtiva e faz com que nem todas as instalações estejam aptas a receberem este modelo de 

produção. Na Tabela 1 estão ilustradas as principais diferenças de custo com infraestrutura existente 

entre o sistema convencional e orgânico. Uma estimativa dos autores é que o custo fixo (mão de  

obra, energia elétrica, depreciação das instalações e equipamentos) para a produção do frango orgâ- 

nico sejam no mínimo 40% superiores. 

Começa-se assim a entender o porquê a crise econômica atual elimina as novas iniciativas de 

se produzir frango orgânico. 
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Tabela 1 - Investimento necessário para a produção de 10.000 frangos nos diferentes sistemas de 

produção. 

Custo com infraestrutura 
Sistemas de produção 

Convencional Orgânico 

Número de aves alojadas 10.000 10.000 

Densidade de alojamento 16 10 

Acesso a área externa (%) 0 100 

Área externa (m²/ave) 0 0,5m²/ave* 

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

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

Construção do aviário 41.437,50 66.300,00 

Custo do terreno** 1,00 1,00 

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

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

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

Investimento total em infraestrutura 59.325,00 238.020,00 

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

Fonte: Adaptado de Demattê (2014) 

 
 

3.1 Dificuldade de aquisição de produtos básicos. 

O principal gargalo da produção de frango orgânico é a baixa disponibilidade de grãos certifi- 

cados e o custo dessas matérias primas. A oferta de produtos como o milho e a soja ficam restritos ao 

período de safra, uma vez que pequenos e médios produtores representam 90% do total de produtores 

orgânicos, atuando basicamente no mercado interno. Os 10% restantes, compostos de grandes produ- 

tores, encarregam-se principalmente da produção voltada para a exportação (Buainainet al., 2007). 

Assim é necessário ter estruturas e equipamentos para armazenar os grãos comprados e/ou produzi- 

dos durante a safra. 

 

3.2. Os desafios do milho orgânico 

Cerca de 70% da produção mundial de milho é destinada à alimentação animal, sendo que em 

países em desenvolvimento este percentual pode chegar a 85% (Paes, 2006). 

Segundo o último levantamento da Conab (2016) a produção brasileira de milho na safra de 

2015/2016 foi de 66.979,5 mil toneladas colhida em uma área de 15.922,5 mil hectares. O mesmo 

não divulgou qual porcentagem é certificada como orgânica, no entanto sabe-se que é um volume 

muito pequeno. Uma estimativa dos autores é que a produção brasileira seja de 5 a 8 mil toneladas ao 

ano enquanto a demanda pelo produto gira em torno de 12 mil toneladas ao ano. 
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Em parte, a baixa oferta destes grãos se deve as dificuldades no processo de produção dentre 

as quais, o controle de invasora destaca-se como importante entrave ainda não superado. Outro ponto 

crucial é a crescente produção do milho transgênico (OGM), como no Brasil não é permitido níveis 

de contaminação (Lei nº 10.831/2003, em seu Artigo 1º) o avanço dos transgênicos necessariamente 

impõe um desafio a mais ao desenvolvimento deste segmento agrícola. De acordo com Chaia e Chaia 

(2011) a contaminação transgênica tem um impacto econômico negativo nos setores que precisam 

permanecer livres dos transgênicos conferindo a estes um maior grau de incerteza já que em caso de 

contaminação o milho não pode mais ser comercializado como orgânico. 

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

dades para transportar este material no período de safra. Os produtores orgânicos se encontram dis- 

tribuídos geograficamente pelo país, logo para obter estoque de produto tem-se que comprar em dife- 

rentes regiões, o que eleva o custo de produção pelo alto gasto com transporte. 

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

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

larvas e/ou adultos, que podem consumir o germe do grão, resultando assim em perdas qualitativa e 

quantitativa de matéria seca. Os danos indiretos consistem na contaminação com seus fragmentos e 

dejetos, alterações no odor e no sabor e o favorecimento do desenvolvimento fungico. Além disso, 

podem haver, em decorrência de atividade biológica, a geração de calor e aumento da umidade, for- 

mando ―bolsões de calor‖ que aumenta o risco de combustão espontânea. De acordo com Parra 

(2009), as principais espécies de insetos-pragas de grãos armazenados pertencem às ordens Coleóp- 

tera e Lepidóptera. O mesmo estima que a perda total (insetos, roedores e outras causas) seja da or- 

dem de 3% a 10% do volume armazenado. 

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

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

de controle, que geralmente são menos eficientes no combate das pragas. Desta forma, além do custo 

do milho orgânico ser em média de 30 a 35% maior que o do grão convencional a perda de qualidade 

ocorrida ao longo do tempo impõe perdas de eficiência na produção do frango orgânico. Esta redu- 

ção de eficiência toma proporções ainda mais alarmantes se considerarmos o contexto econômico 

atual em que a saca de milho que antes, em maio de 2015, foi comercializada por R$25,34, chegou  

ao valor de R$51,48 em maio de 2016 (CEPEA, 2016). Este sobre preço praticamente inviabilizou a 

produção do frango orgânico e como consequência empresas do setor foram obrigadas a reduzir sua 

produção. 
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Tabela 2 - Valores de conversão alimentar (Kg/Kg), custo da ração (R$/Kg) e custo de produção do 

frango (R$/Kg) nos diferentes sistemas de produção. 

 
Sistema de Produção 

Conversão alimentar Custo da ração Custo de produção do frango 

(Kg)/(Kg)  R$/Kg  R$/frango (Kg) 
 

Convencional 1,80 0,86 1,54 

Orgânico 2,20 1,83 4,03 
 

Fonte: Adaptado de Demattê Filho, (2014) 

 
 

3.3. Os desafios da soja orgânica 

Em média, a soja em grão possui 40% de proteínas, 20% de lipídios (óleo), 5% de minerais e 

34% de carboidratos (Embrapa Soja). 

Segundo dados da Conab (2016), a produção de soja na safra de 2015/2016 foi de 95.434,6  

mil toneladas a serem colhidos em 33.251,9 mil hectares. Não sendo mensurada a porcentagem cer- 

tificada como orgânica. Abrindo aqui um breve parêntese, é importante ressaltar que a cadeia de 

produção orgânica encontra-se ainda tão fragmentada que seus índices produtivos também não são 

devidamente quantificados por outras importantes fontes de consulta como o Agrianual e Anualpec. 

Segundo o MAPA (2012), 23,5 milhões de toneladas de farelo de soja convencional são utili- 

zados anualmente no Brasil contribuindo para a competitividade nacional na produção de carnes 

ovos e leite. 

 

3.3.1 Particularidade do farelo de soja orgânico 

Aos produtores de frango orgânico, somada a dificuldade de se obter a soja orgânica, há tam- 

bém a dificuldade de se estocar o farelo de soja. 

O farelo de soja é o produto obtido após a extração do óleo do grão de soja. A extração do óleo 

bruto pode ser realizada pelo método de prensagem mecânica e pela extração com solvente. O méto- 

do de extração que utiliza solvente é mais eficiente, ficando o farelo submetido a este processo com 

uma pequena quantidade de óleo, em média 1% de extrato etéreo, no entanto o produto oriundo deste 

processo não é permitido na produção orgânica por utilizar solventes provenientes de petróleo. Em 

contrapartida, segundo dados fornecidos pela empresa Korin Agropecuária Ltda, a soja orgânica 

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

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

(18:2) e linolênico (18:3), o óleo de soja é mais facilmente digerido pelas aves que as gorduras de 
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origem animal (Lara, 2004). Porém, o perfil dos ácidos graxos do óleo de soja, favorece o desenvol- 

vimento do processo oxidativo. 

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

metê-loa um processo de desativação dos fatores antinutricionais e gradativamente triturá-lo de acor- 

do com a sua demanda, uma vez que o armazenamento dos farelos com 6 a 8% de extrato etéreo ex- 

põe a massa ao processo de oxidação. Percebe-se assim que o produtor de frango orgânico necessari- 

amente deixa de comprar um subproduto, cujo o preço é mais acessível, para adquirir o produto prin- 

cipal. 

 

3.3.2 O processo oxidativo 

Determinados processos com trituração, torrefação e secagem, tem como consequência altera- 

ções profundas de estruturas compartimentalizadas, provocando ruptura de glóbulos de gordura, fa- 

vorecendo a ação de enzimas lipolíticas. Estas enzimas atuam sobre o ácido graxo poli-insaturado, 

catalisando a adição de oxigênio à cadeia de hidrocarbonada poli-insaturada (Ramalho e Jorge,  

2006). O resultado é a formação de radicais livres, peróxidos e seus produtos secundários (aldeídos, 

cetonas, hidrocarbonetos e álcoois), os quais estudos têm demonstrado exercer efeitos desfavoráveis 

no desempenho, sanidade animal e na qualidade da carne (Racanicciet al., 2008). Os produtos oriun- 

dos da oxidação dos lipídios podem ser absorvidos pelo organismo, ou até mesmo na ausência de 

absorção, representam riscos para mucosa intestinal podendo causar lesões na membrana do intestino 

(Kimura et al., 1984). 

A vitamina E é um importante antioxidante presente nos grãos. No processo oxidativo o átomo 

de hidrogênio ativo da vitamina E é abstraído pelos radicais livres com maior facilidade que os hi- 

drogênios alílicos das moléculas insaturadas, formando assim, espécies inativas para a reação em 

cadeia e um radical inerte. Este radical não tem a capacidade de iniciar ou propagar as reações oxida- 

tivas (Ramalho e Jorge, 2006), contudo, ao participar deste processo, a vitamina E é destruída, au- 

mentando a incidência de doenças relacionadas com a sua deficiência (Carpenter et al., 1966). A 

etiologia da Encefalomalácia Nutricional (EN) é atribuída à deficiência de vitamina E na dieta. Sua 

patogenia não está totalmente estabelecida, mas sabe-se que ocorre uma série de alterações bioquí- 

micas no sistema nervoso central (SNC) que acarreta em lesões, principalmente no cerebelo, gerando 

sinais clínicos neurológicos (Godoy, 2006). 

 

3.3.3 Utilização de aminoácidos sintéticos 

A criação animal atual que utiliza linhagens geneticamente selecionadas para ganho de peso e 

redução da idade de abate tem na precisão da nutrição o aspecto mais importante. 
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Estes animais, se comparado as gerações anteriores, necessitam essencialmente de uma oferta 

de nutrientes significativamente maior para suprir suas demandas. Sem esta sobre oferta, normalmen- 

te temos um quadro de déficit energético ou de déficit proteico (DEMATTE FILHO, 2014). Ao 

mesmo tempo a oferta de nutrientes em excesso tem efeito negativo na eficiência de produção das 

aves. O processo de digestão processa os alimentos em seus constituintes básicos, aumentando no 

trato intestinal a presença de açúcares, aminoácidos e peptídeos, fornecendo substratos à flora micro- 

biana. Esta flora por sua vez, passa a se reproduzir e a povoar o ambiente intestinal num processo 

acelerado. Trata-se de uma forte pressão bacteriana, potencialmente vetora de infecções, que por sua 

vez pode desencadear uma reação inflamatória com perda de tecido intestinal pelo elevado turnover 

celular (DEMATTE FILHO, 2014). 

Este era o cenário vivido na produção orgânica antes da normatização da IN17, (BRASIL, 

2014) uma vez que não era permitido a utilização dos aminoácidos sintéticos nas rações. Neste con- 

texto as rações eram formuladas sob o conceito da proteína bruta sendo rotineiramente necessário 

extrapolar as demandas de energias e outros nutrientes para atender, por exemplo, a demanda protei- 

ca das aves. Como resultado havia uma redução drástica da capacidade digestiva e de absorção dos 

nutrientes da ração. Tal fato, potencializava os desafios sanitários aumentando a mortalidade e cau- 

sando redução no nível de bem-estar das mesmas. Por esta razão houve uma adequação da legislação 

vigente que culminou com a criação da IN 17. Vale reforçar que a liberação para utilização dos ami- 

noácidos sintéticos teve como objetivo a prevenção das doenças carencias, frente a pouca eficiência 

das fontes de aminoácidos alternativas pesquisadas até o momento (DEMATTÊ FILHO, et al.,  

2015). As principais melhorias obtidas após a implementação da IN17 encontram-se na Tabela 3. 

 

 

 
Tabela 3 – Diferença nos índices zootécnicos na produção de frango orgânico antes e após a imple- 

mentação da IN17/14. 

Parâmetro Antes IN17/14 Depois IN17/14 Diferença (%) 

Ganho de peso diário (g) 51,32 61,92 17,12 

Conversão alimentar (kg/kg) 2,29 1,94 15,28 

Mortalidade (%) 11,02 6,37 42,20 

Fonte: Adaptado de Demattê Filho 2014. 
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Assim entende-se que a aprovação da IN17, forneceu elementos que hoje são essências para a 

manutenção da atividade. É possível afirmar que sem a sua normatização, no cenário econômico atu- 

al, a produção de frango orgânico seria ainda mais restrita. 

 

4. Estratégias para a produção do frango orgânico – Estudo de caso da empresa 

Korin Agropecuária 

 

4.1. Incentivo a produção de matéria prima diferenciada 

Atuando no sentido de promover o desenvolvimento e o fortalecimento de uma cadeia produ- 

tiva diferenciada a Korin promove a integração de produtores de grãos, frangos, ovos e de insumos. 

Para isso seus produtores integrados recebem acompanhamento e orientação técnica com o 

objetivo de torna-los cientes dos princípios e conceitos da agricultura orgânica. Como parte das es- 

tratégias há, por exemplo, o incentivo aos produtores para que desenvolvam suas produções através 

da adoção de práticas conservacionistas como o plantio direto, o uso de compostos naturais e a pre- 

servação ambiental das propriedades (Figura 4). Para isso a empresa investe em visitas técnicas e 

treinamentos os quais contam com a colaboração de pesquisadores do Centro de Pesquisa Mokiti 

Okada - CPMO que atuam em diferentes áreas do conhecimento (Figura 5). 

Tais encontros têm como finalidade apresentar as particularidades do sistema de produção al- 

ternativo, oferecendo o respaldo técnico e metodológico para sua implantação e/ou manutenção. Nes- 

ta ocasião discute-se também as condições e metas a serem cumpridas assim como a precificação 

diferenciada dos produtos. 

Outras iniciativas também foram implantadas tais como o desenvolvimento de um modelo de 

financiamento e apoio a produção de grãos, frangos e ovos. Este modelo vem sendo aplicado junto 

aos produtores parceiros, que ainda contam com empréstimos financeiros, contratos de compra ante- 

cipada, deposito de grãos para compras futuras, etc. 

 

Figura 4 – Encontros com produtores realizados no primeiro (A) e no segundo (B) semestre de 2016 

A B 
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Figura 5 – Visita técnica a uma área de cultivo de milho em processo de transição para a produção 

orgânica. 

Proprietário da área: Geraldo Alves Ramos 

Suporte técnico: Centro de Pesquisa Mokiti Okada – Setor de Pesquisa em Manejo de Solo e Planta 
 

 

 

 

4.2 Estabelecimento de parcerias e divulgação dos resultados 

O estabelecimento de parcerias é considerado um ponto chave no sucesso do negócio. Esta, 

por sua vez, foi estabelecida com diferentes elos das cadeias produtivas, os quais abrangem desde os 

fornecedores de insumos às instituições de pesquisa e ensino. 

A proximidade com fornecedores externos permitiu a criação de estratégias nutricionais espe- 

cíficas que tiveram a sua eficiência testada através da experimentação. Dentre as instituições de pes- 

quisa o Centro de Pesquisas Mokiti Okada1 - CPMO destaca-se pela parceria de mais de vinte anos. 

As pesquisas fruto desta união rendeu à empresa o reconhecimento, por parte do Ministério da Ciên- 

cia, Tecnologia e Inovação (MCTI), de ―Empresa inovadora‖, o que a torna potencial beneficiária da 

Lei do Bem (Lei 11.196/05 que trata sobre incentivos fiscais dedicados à Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação Tecnológica). 

 

1 Instituição sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública. 

Única instituição brasileira de pesquisa exclusiva em agricultura natural, orgânica e/ou agroecológica. 
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Paralelamente a empresa mantem, parcerias e convênios com ONGs e outras instituições de 

pesquisas nacionais e internacionais, tais como: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - 

ESALQ/USP, Universidade Federal de São Carlos – (UFSCAR Araras), Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC), Universidade de São Paulo - (USP Pirassununga), Universidade Estadual Paulista 

―Júlio de Mesquita Filho‖ (UNESP Botucatu), AarhusUniversity, entre outras. Como resultado são 

publicados artigos, dissertações e teses. Tais trabalhos elevam a visibilidade dos modelos alternativos 

de produção ao mesmo tempo em que contribuem para a elevação da consciência de milhares de pes- 

soas para as questões relacionadas à segurança alimentar, a saúde dos produtores e consumidores, o 

bem-estar animal e o desenvolvimento rural sustentável. 

Outra iniciativa importante para a difusão dos modelos alternativos e também de seus dife- 

renciais produtivos é o recebimento de visitantes em seu polo industrial localizado em Ipeúna-SP. 

Somente nos últimos três anos foram recebidas mais de 6.000 pessoas, as quais são compostos por 

consumidores, técnicos, produtores e estudantes em programas de visitas técnicas. 

Desta forma a empresa sobrevivi e prospera em um mercado extremamente competitivo, em- 

bora o cenário econômico atual imponha desafios crescentes. 
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BACTÉRIAS COMO AGENTES DE CONTROLE DE Phytophthora nicotianae
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A citricultura mundial sofre com diversos problemas fitossanitários, os quais são responsáveis por perdas na

produtividade, aumento dos custos de produção e provocando perdas econômicas.

O oomiceto Phytophthora nicotianae Breda de Haan (P. parasitica Dastur) é um fitopatógeno endêmicos do solo

(FEICHTENBERGER, 2001) e está presente na maioria das áreas citrícolas do mundo (MEDINA FILHO et al., 2004). O

controle deste se dá pela aplicação de fosfitos (GRAHAM, 2011) e de fungicidas sistêmicos (MATHERON & PORCHAS,

2000). Considerando os custos financeiros e ambientais pela utilização intensiva e, muitas vezes, de forma

indiscriminada, o uso do controle biológico de Phytophthora pode ser uma alternativa em substituição a esses produtos

químicos (WHIPPS, 2001).

A utilização de micro-organismos como bioprotetores em microbiolizações ou, como promotores de crescimento, tem

mostrado bons resultados no controle de fitopatógenos (VINALE et al., 2008).

Avaliar bactérias como agentes de controle biológico de Phytophthora nicotianae.

Bioensaio com plântulas de alfafa: a maioria dos isolados bacterianos diminuiu a presença de micélios e, quando se

compara o grupo de bactérias verifica-se que, 82% dos isolados de actinobactérias e de Bacillus spp. reduziram tais

estruturas do fitopatógeno. Nenhum isolado de bactéria lática testado foi capaz de reduzir a quantidade de micélios. Por

outro lado, todos os isolados da bactéria lática diminuíram o número de esporângios e, dentre esses os isolados BL16,

BL06, BL12, BL14 apresentaram 100% de inibição. Com relação aos outros grupos bacterianos, somente dois isolados

de Bacillus spp. (CPMO5 e CPMO3) e um isolado de actinobactéria (ACT10) foram capazes de reduzir o número de

esporângios. Os isolados ACT10, CPMO3 e CPMO5 reduziram tanto a formação de esporângios quanto à quantidade de

micélio de P. nicotianae (Figura 1).

Microbiolização de sementes: Quando se avaliou a microbiolização das sementes (Tabela 1), observa-se que para o

porta-enxerto limão cravo somente os isolados BL10, BL14, BL12 e BL06 controlaram a doença, diferiram do tratamento

testemunha, com porcentagens de plantas sobreviventes que variaram de 100, 92, 92 e 92%, respectivamente. Já para a

variedade tangerina Sunki todos os isolados testados mostraram eficiência significativa para o controle de P. nicotianae,

com porcentagens de sobrevivência das plantas que variaram de 58% (BL01) a 92% (CPMO5).

Microbiolização de substrato: A Tabela 2 indica a média de plantas sobreviventes nas duas variedades de porta-

enxertos após 90 dias da microbiolização do substrato com os isolados bacterianos. Quando se observam as plantas de

limão Cravo, nota-se que, com exceção dos isolados CPMO3 (Bacillus spp.) e BL14 (bactéria lática), os demais

controlaram a doença, com porcentagens médias de sobrevivências das plantas que variaram de 83% a 92%. Para a

tangerina Sunki, com exceção do BL14 todos os isolados testados controlaram a doença, com porcentagens de plantas

sobreviventes que variaram de 67% (BL16), 75% (BL10), 83% (CPMO5), 92% (BL01 e BL12) a 100% (BL06).

TESTE 1: BIOENSAIO COM PLÂNTULAS DE ALFAFA

Inoculação de
11 Bacillus spp.

8 Bactérias Láticas
11 Actinobactérias

Phytophthora 
nicotianae

Presença de 

esporângio
Nota

Presença de 

micélio
Nota

Sem 

esporângio
0 Sem micélio 0

1 e 5 1 Pouco 1

6 e 10 2 Médio 2

11 e 50 3 Muito 3

>51 4

Avaliação por notas
(LEONI & GHINI, 2003)

TESTE 2: MICROBIOLIZAÇÃO DE SEMENTES E/OU SUBSTRATO 
COM DIFERENTES ISOLADOS DE BACTÉRIAS E Phytophthora nicotianae

Sementes de 
Limão Cravo 

e
Tangerina Sunki

Inoculação de 

Phytophthora

Microbiolização das sementes

Microbiolização do substratoMetodologia
(AMORIM & MELO, 2002)

A B

Os isolados de bactéria lática BL06 e BL12 apresentam potencial como agentes de biocontrole de Phytophthora

nicotianae independente do método de aplicação utilizado (microbiolização de sementes ou de substrato).

Estrada Municipal Camaquã, s/nº  - Rodovia SP 191, Km 82 - Ipeúna - SP - Cep: 13537-000 - cpmo@cpmo.org.br +55 (19) 3576-1588 

Inoculação de  
2 Bacillus spp.

5 Bactérias Láticas
1 Actinobactéria

Avaliação de
Sobrevivência das plântulas 

após 90 dias

Apoio:

  Microbiolização sementes 

Tratamentos Limão Cravo* % Controle Sunki* % Controle 

Controle não inoculado 3,00(y)a(1) 100    2,50a 83,3 

BL10 3,00a        100 2,50a 83,3 

BL14 2,75a 91,7 2,00a 66,7 

BL12 2,75a 91,7 2,50a 83,3 

BL06 2,75a 91,7 2,50a 83,3 

ACT10 2,50ab 83,3 2,00a 66,7 

CPMO3 2,25ab 75,0 2,50a 83,3 

BL16 2,25ab 75,0 2,25a 75,0 

BL01 2,25ab 75,0 1,75a 58,3 

CPMO5 2,00ab 66,7 2,75a 91,7 

Controle inoculado 1,50b 50,0 0,75b 25,0 

CV% 11,3     18,55   

(y) Média de plantas sobreviventes por tubete. (1) Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. *Dados transformados .   

TABELA 1 - Plântulas sobreviventes de limão Cravo e

tangerina Sunki, após a microbiolização das sementes com

diferentes isolados bacterianos e, semeadura em substrato

inoculado com Phytophthora nicotianae.

TABELA 2 - Plântulas sobreviventes de limão Cravo e

tangerina Sunki, após o tratamento do substrato com

diferentes isolados bacterianos e inoculação de Phytophthora

nicotianae.

  Microbiolização substrato 

Tratamentos Limão Cravo* %Controle Sunki* %Controle 

Controle não inoculado 3,00(y)a(1) 100 2,50ab 83,3 

BL10 2,75ª 91,7 2,25ab 75,0 

CPMO5 2,75a  91,7 2,50ab 83,3 

ACT10 2,75a  91,7 2,25ab 75,0 

BL01 2,50ab 83,3 2,75a 91,7 

BL16 2,50ab 83,3 2,00ab 66,7 

BL12 2,50ab 83,3 2,75a 91,7 

BL06 2,50ab 83,3 3,00a        100 

CPMO3 2,00abc 66,7 2,25ab 75,0 

BL14 1,25bc 41,7 1,50bc 50,0 

Controle inoculado 0,75c 25,0 1,00c 33,3 

CV%      19,6   10,2   

(y) Média de plantas sobreviventes por tubete. (1) Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. *Dados transformados  
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A sustentabilidade na produção de frangos e a percepção dos consumi- 
dores. 

Um estudo de caso sobre um sistema agroalimentar da avicultura fundada em prin- 
cípios da Agricultura Natural: multifuncionalidade, desenvolvimento territorial e sus- 

tentabilidade. 
 

Luiz Carlos Demattê Filho2, Dayana Cristina de Oliveira Pereira3
 

 
INTRODUÇÃO 

Até 2050 estima-se um aumento populacional em todo mundo de mais de 2 bilhões  
de pessoas. De um lado a pressão sobre os sistemas de produção de alimentos tendem a 
aumentar consideravelmente, por outro lado, mais de 1 bilhão de pessoas padecem pelo 
excesso de alimentos, engrossando as estatísticas médicas mundiais em termos de doen- 
ças cardíacas, diabetes tipo II e obesidade infantil (THE GOVERNMENT OFFICE FOR 
SCIENCE, 2011). 

No que se refere a produção de alimentos e a agricultura como um todo, a Foodan- 
dAgricultureOrganization - FAO, em muitos relatórios, vem recomendando aos países que 
promovam o desenvolvimento de novas formas de produção agrícola. Com efeito, esta é 
uma orientação que se alinha ao “novo” mercado de consumo, o qual conta atualmente 
com consumidores muito mais atentos as questões de saúde, bem-estar animal e preser- 
vação ambiental. 

Falando especificamente sobre a produção de aves e ovos, há no cenário mundial 
uma crescente preocupação com o uso de antibióticos e outros medicamentos como anti- 
coccidianos. A Dinamarca e Suécia foram os dois primeiros países a abolir o uso de anti- 
bióticos como promotores de crescimento, com base em estudos que mostraram a relação 
entre seu uso na pecuária e desenvolvimento de resistência bacteriana (DANMAP, 2012). 

Sob uma nova ótica, a agricultura não se presta somente à produção de gêneros ali- 
mentares ou de matérias primas industriais, ela permite aos agricultores a própria revalori- 
zação, associada a outras formas de identidade profissional. Com a evolução destas idei- 
as, o espaço rural passa a ser considerado como um patrimônio complexo que se deve 
gerir e preservar, não apenas como suporte para atividades agrícolas com objetivos exclu- 
sivamente produtivos, mas como um conjunto de relações sociais que dão origem e ao 
mesmo tempo expressam uma identidade e propósitos compartilhados por múltiplos ato- 

 
 

2 Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Ecologia Aplicada – CENA/ESALQ – USP, Diretor Industrial  

da Korin Agropecuária Ltda e Coordenador Geral do Centro de Pesquisa Mokiti Okada CPMO. 

 
3 Mestre em Ciências pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALQ, Encarregada de Pesqui- 

sa do CPMO 
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res. Entende-se assim que o espação rural é um espaço dinâmico, que expressa às rela- 
ções de interdependência e complementaridade, devendo ser considerado profundamente 
na gestão de políticas públicas, o que exige a construção de novas institucionalidades e 
prioridades de investimento (RIBEIRO, 2005). 

Sob estes pontos de vista, este material visa discutir em que medida uma experiência 
bastante inovadora de avicultura natural favorece o reconhecimento e propagação da ideia 
de um espaço rural como espaço dinâmico implicando dimensões sociais, ambientais e 
culturais. Uma pesquisa qualitativa com 28 produtores, predominantemente familiares, in- 
tegrados à empresa em estudo, permite uma discussão sobre suas atitudes e concepções 
em relação ao meio ambiente, à segurança alimentar e, em suma, ao papel da agricultura 
no desenvolvimento e sustentabilidade (DEMATTÊ FILHO, 2014). 

 
Multifuncionalidade da Agricultura, Sustentabilidade, Sistema agroalimentar locali- 
zado(SIAL) e Desenvolvimento territorial 

As noções de multifuncionalidade da agricultura e de desenvolvimento rural sustentá- 
vel surgiram de forma simultânea na Europa e América Latina, no início dos anos 90. Tra- 
tou-se, sobretudo da disseminação das ideias discutidas na Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento e em seu fórum, no âmbito da Organização das Nações Uni- 
das (ONU). Os trabalhos que aconteceram no período de 1983 a 1987 resultaram no cha- 
mado Relatório Brundtland (UNITED NATIONS, 1987) que critica o modelo de desenvolvi- 
mento adotado pelos países industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvi- 
mento (MOREIRA, 2000). Neste documento, o desenvolvimento sustentável é concebido 
como: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 

A propósito, Passet (2001) considera que a busca de produtividade constitui um fe- 
nômeno positivo, mas se transforma em negativo, definido então como “produtivismo”, a 
partir do momento que cessa o servir a finalidades humanas, orientando-se unicamente  
por suas próprias finalidades. Desta perspectiva, o modelo agrícola, que se funda em re- 
dução dos custos de produção que acompanha o aumento da produtividade física de fato- 
res de produção (mecanização, uso intensivo da química agrícola), a padronização dos 
produtos e o aumento da escala de produção, favorecendo uma agricultura com alto nível 
de especialização, concentração e intensificação, pode ser identificado como produtivista. 
Tal modelo cumpriu uma série de objetivos alimentares, mas passou a apresentar proble- 
mas cada vez mais evidentes. A constatação de tais problemas gerou, e ainda gera, ques- 
tionamentos por uma parcela significativa do mercado de consumo. Por esta razão a noção 
de multifuncionalidade da agricultura foi concebida, reforçando a importância dos papéis 
ambientais e sociais da atividade agrícola. 

De forma geral, quatro dimensões principais são abrangidas pelo enfoque multifunci- 
onal da agricultura, são elas: a) reprodução socioeconômica das famílias; b) a promoção  
da segurança alimentar; c) a manutenção do tecido social e cultural; e d) a preservação 
dos recursos naturais e da paisagem rural (CARNEIRO; MALUF, 2003). 

Uma outra abordagem relacionada com a ideia de sustentabilidade e discutida neste 
breve trabalho é o SIAL. Este caracteriza-se por uma intima relação entre seus agentes os 
quais extrapolam as questões mercantis e se localizam no “saber fazer” dos seus agentes. 
Paulatinamente os conhecimentos práticos são organizados e transformados em normas 
escritas, os quais por sua vez, resultam em programas de certificações com selo de quali- 
dade e atributos de diferenciação. Em uma dimensão geográfica isso também acontece 
gerando selos ou programas que expressam as tipicidades regionais. Como exemplo desta 
tipicidade temos o selo de identificação geográfica muito conhecida nos vinhos. 
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Assim, as especificidades de um SIAL se referem a um tipo de produção, às caracte- 
rísticas físicas, sensoriais e culturais do alimento e demais produtos, aos laços comunitá- 
rios e sociais, à coordenação compartilhada do conhecimento no sistema e às relações 
produtivas entre seus agentes. 

É consenso dentre muitos estudiosos do tema que o interesse pelo SIAL nasceu, so- 
bretudo, dos desafios impostos pela globalização, ditando limites externos a um sistema 
agroalimentar local (PECQUEUR, 2005; 2000;AMBROSINI; FILIPPI, 2009). Destaca-se, 
também, o interesse pela institucionalização de novos mercados que, nascidos de mudan- 
ças nas crenças e preferências dos consumidores, da organização de novos territórios 
produtivos, tendem a apagar as referências territoriais das produções agroalimentares 
(FLEXOR, 2005; MORUZZI MARQUES; LUCAS; SARMENTO, 2010). 

José Muchnik (2002 apud PECQUEUR, 2005) enfatiza três características predomi- 
nantes destes sistemas agroalimentares localizados: i) A criação de economias externas 
ligadas à densidade das empresas situadas num local e a proximidade entre os atores; ii)  
A valorização de conhecimentos não transferíveis; iii) Os modos de regulação que combi- 
nam os mecanismos do mercado e os elementos de reciprocidade e de redistribuição ba- 
seado na identidade social e territorial. Neste sentido, o desenvolvimento territorial é uma 
evolução natural deste processo e consiste em um recurso específico do sistema produtivo 
localizado, fonte de estabilização e de reprodução. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

A avicultura industrial no Brasil, também se desenvolveu de forma pioneira na região 
em torno de Rio Claro e Ipeúna. Neste último município está instalada a agroindústria em 
foco neste estudo, a Korin Agropecuária Ltda. Esta empresa foi fundada em 1994, com o 
propósito específico de colocar em prática os princípios de um sistema agroalimentar ori- 
entado por uma filosofia religiosa chamada Agricultura Natural. 

A Korin atua transversalmente em várias cadeias produtivas, por exemplo: na produ- 
ção e comercialização de legumes, frutas e verduras orgânicas; na produção e comerciali- 
zação de insumos para agricultura orgânica e sustentável e também na produção de fran- 
gos e ovos orgânicos e livres de antibióticos. Outro ramo de atuação é a produção de ce- 
reais orgânicos, para isso a empresa mantém parcerias com cooperativas e empresas do 
setor agrícola para a produção de arroz e feijão respectivamente. Vale ressaltar ainda que 
todo este conjunto de atividades tem como inspiração os princípios e conceitos da Agricul- 

tura Natural4. Assim, entendemos que tal modelo de produção extrapole os limites pura- 
mente técnicos, posicionando-se mais como um sistema agroalimentar complexo. Tal en- 
tendimento corrobora com a definição de Agricultura Natural proposta por Xu, (2006). 

A Agricultura Natural leva em consideração uma série de fatores que se aproximam 
de aspectos multifuncionais da agricultura – produção de alimentos de qualidade, preser- 
vação ambiental, respeito da biodiversidade, bem-estar social e econômico de produtores. 

Com efeito, Mokiti Okada5 posicionou a agricultura como uma das principais atividades 
humanas capazes de criar uma civilização harmônica e feliz. A filosofia em questão enfati- 
za nos seus princípios a qualidade intrínseca dos alimentos, o qual, uma vez dotado de 
elevada energia vital, resultado de cultivos e processos em consonância com a natureza, 

 

 

4Sistema inicialmente desenvolvido por Mokiti Okada (Japão 1882 – 1955), que objetiva a segurança alimen- 

tar, a sustentabilidade ambiental e a saúde e bem-estar socioeconômico dos agricultores e consumidores. 

5 Filósofo e espiritualista japonês que elaborou um extenso trabalho abordando assuntos ligados à política, 

economia, educação, arte, medicina, religião e agricultura. 
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serão capazes de nutrir o ser humano em suas mais profundas dimensões materiais e ima- 
teriais. 

Com objetivo de tornar público a contribuição deste modelo de produção assim como 
averiguar o nível de conhecimento dos consumidores, para com as questões anteriormente 
discutidas foi realizada, durante os anos de 2012 e 2013, uma pesquisa para avaliar em 
que medida as características deste sistema agroalimentar, favorece a propagação de ide- 
ais de sustentabilidade nas esferas social, econômica e ambiental. Neste sentido, buscou- 
se: i) investigar as influências territoriais; ii) discutir a transformação em curso neste territó- 
rio; e iii) examinar até que ponto aspectos multifuncionais da agricultura são considerados 
no âmbito deste sistema de produção avícola. Em suma, objetivou-se discutir em que me- 
dida a Agricultura Natural influencia a forma de pensar e atuar no território agrícola com o 
apoio da abordagem do SIAL, considerando a integração dos agentes, a construção de 
uma identidade territorial e a inserção no mercado. 

Selecionou-se um universo de 28 produtores integrados na produção de frangos e 
ovos da empresa Korin Agropecuária Ltda, todos seguindo o mesmo sistema de produção 
fundado nos princípios e conceitos da Agricultura Natural. Todos os produtores de frangos 
e ovos que, em 2013, estavam integrados ou relacionados à empresa, foram entrevistados 
por dois colaboradores ligados ao Centro de Pesquisa da Fundação Mokiti Okada - CPMO, 
uma instituição parceira que trabalha sob os mesmos princípios filosóficos. O entrevistador 
previamente treinado seguiu um roteiro de um questionário semiestruturado com perguntas 
abertas conforme Lassen,et al (2006). O roteiro foi elaborado de tal forma a investigar suas 
atitudes e percepções em relação a: a) a Agricultura Natural enquanto método de produção 
dotado de princípios e conceitos; b) a relação com a empresa coordenadora; c) suas opini- 
ões em relação ao nível de segurança alimentar atual de sua família; d) suas opiniões e 
perspectivas relacionadas ao meio ambiente em geral e de seus estabelecimentos, além  
do nível de aderência aos aspectos ambientais legais, e por último, e) as questões sociais, 
enfatizando sua tendência ou não de permanência em meio rural, inclusive em relação às 
futuras gerações. 

Outra ferramenta utilizada para análise da propagação de ideia de sustentabilidade 
pelo sistema de integração avícola fundada nos princípios da agricultura natural foi o sis- 
tema de indicadores APOIA-NovoRural, instrumento de análise, documentação e comuni- 
cação do desempenho ambiental do estabelecimento, expresso segundo 62 indicadores 
distribuídos em cinco dimensões de sustentabilidade (DEMATTÊ FILHO et al., 2014). 

 
RESULTADOS 

Dos 28 produtores (PRs) entrevistados, 25 eram produtores de frango e três eram 
produtores de ovos. Entre os produtores de frango, quatro possuem um sistema orgânico 
e, os demais, produzem frango livre de antibióticos. Todos os produtores de frango locali- 
zam-se a menos de 70 quilômetros da unidade de produção da empresa localizada em 
Ipeúna-SP. 

Dentre ainda os 28 produtores, 17 agricultores se enquadram nas definições do 
PRONAF, de agricultura familiar, ou seja, 61%. Além deles, três produtores não se enqua- 
dram especificamente na definição do PRONAF (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, 2013) como agricultores familiares. Porém, estes agricultores dependem direta- 
mente da atividade agropecuária utilizando mão de obra de base familiar. Adicionando es- 
tes três produtores, o percentual dos estabelecimentos de base familiar se eleva para 
71,5%. 

Com base nas respostas, percebeu-se que, quanto à importância da avicultura em 
seu estabelecimento, 21 produtores (75%) declaram que a produção de frango e ovos 
constitui sua principal atividade. Desses, 19 são agricultores familiares. Estes dados apon- 
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tam para uma produção de frangos e ovos sendo importante na base familiar, com relevan- 
te importância econômica para estes produtores. Convém insistir que a reflexão fundada 
sobre a multifuncionalidade da agricultura se refere, sobretudo, à agricultura familiar. 
Abaixo, cada uma das dimensões consideradas com mais ênfase neste debate em torno 
da multifuncionalidade é destacada a partir dos dados obtidos em nossa pesquisa. 

 
Reprodução social das famílias rurais 

No universo de respostas, muitas preocupações foram potencialmente relacionadas à 
permanência do produtor na atividade rural. Dados atualizados até março de 2014 mos- 
tram percentualmente o tempo de parceria dos produtores com a empresa. Dentro do gru- 
po de mais de quatro anos, 81% caracterizam-se por produtores que estão na parceria por 
mais de nove anos. Somando o grupo de mais de quatro anos com o entre 2 a 4 anos, te- 
remos 82%, o que representa uma estabilidade significativa da parceria. 

A maioria dos entrevistados são os chefes da família, trabalham e dependem da ren- 
da proveniente da atividade rural (68%). Os demais membros da família também atuam na 
atividade rural e dependem desta renda. Em alguns casos, os filhos jovens somente estu- 
dam e eventualmente auxiliam na atividade rural. 

Os ganhos com a atividade avícola são satisfatórios para a maioria (75%). Outros 
61% dos produtores desejam aumentar sua produção, o que constitui uma indicação forte 
de desejo de permanência na atividade rural. 

A propósito, o agricultor familiar PR09 menciona que “se houvesse uma proposta de 
alguma outra atividade a ser realizada com a Korin, seria de grande interesse”. Segundo 
PR16, faria outra parceria, com interesse em produzir verdura ou frango orgânico. PR11 
pretende diversificar a propriedade com suínos se for de interesse da Korin. O agricultor 
familiar PR02 espera ampliar a produção com aumento da granja. 

O nível de satisfação dos produtores com a empresa é um fator relevante, pois tam- 
bém se relaciona potencialmente com a permanência do produtor na atividade rural. As- 
sim, quando arguidos sobre o conhecimento a propósito da empresa com quem trabalham, 
todos manifestaram impressão positiva ao avaliá-la, fazendo uso de termos, como: “serie- 
dade, idoneidade e o fácil acesso e contato próximo com gerentes e administradores”. Po- 
de-se inferir desta forma um nível de bom relacionamento entre integradora e integrados. 

Em linhas gerais, estas posições se alinham com outro estudo sobre os mesmos pro- 
dutores (Almeida, 2012). Neste trabalho, três grupos de produtores de frangos em siste- 
mas diferenciados de produção em três regiões brasileiras foram analisados. Mais de 70% 
dos produtores integrados à Korin responderam que o melhor preço pago e a certeza da 
venda dos frangos constituem uma importante motivação para se manterem ativos e pro- 
duzindo neste sistema. 

Por outro lado, muitos deles, como os agricultores familiares PR26 e PR23, assim 
como os agricultores PR27, PR21 e PR08 manifestam seu gosto em morar na zona rural e 
pretendem permanecer. Porém, quando arguidos sobre a sucessão da unidade produtiva,  
a maioria dos filhos estuda ou atua em outros setores, o que leva os pais a acreditarem 
que eles não permanecerão na atividade rural. Apesar disso, 79% dos entrevistados dese- 
javam que os filhos continuem como produtores agropecuários. 

Com efeito, trata-se de um fenômeno generalizado, entre as famílias rurais no Brasil, 
o êxodo dos jovens do campo. Maior acesso a serviços públicos constitui a tônica nestas 
reinvindicações, especialmente o acesso à educação. Melhores condições de trabalho, 
geralmente associada à maior renda obtida com a comercialização dos produtos agrícolas 
são também consideradas essenciais para que as perspectivas de permanência em meio 
rural sejam favoráveis. Mesmo o direito garantido de acesso à terra, em casos de assen- 
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tamento, não é suficiente para assegurar a permanência dos jovens (CARDOSO et al., 
2003, SCHMIDT, 2003). 

Neste estudo, é possível destacar preocupações desta natureza. O desejo do PR17 é 
de que os filhos permanecessem na atividade rural, desde que trouxesse renda digna e 
fosse alinhado com o desejo deles. Segundo o agricultor familiar PR06, apesar de não ter 
filhos, considera que trabalhar na cidade é mais cômodo, pois acredita que a política agrí- 
cola brasileira não é satisfatória para despertar o interesse do jovem pelo campo. 

Em boa medida, o sistema de integração da avicultura natural responde a estas preo- 
cupações. O aumento da renda dos avicultores neste sistema ocorre em razão da diferen- 
ciação do produto. Com efeito, o sistema de produção orgânico é aquele que confere mais 
especificidade ao produto. O fato de explorar áreas externas, como piquetes, menor aden- 
samento das aves e melhores condições sanitárias gera melhores resultados produtivos. 
Estes ganhos associados aos programas de certificações, que permitem a internalização 
nos produtos das externalidades positivas da avicultura natural (MALUF, 2004), favorecen- 
do uma gestão mais sustentável do estabelecimento e/ou da atividade. 

A propósito, na produção de PR13, adjacente ao piquete dos frangos, há uma horta 
bastante diversificada com frutas, legumes e verduras utilizadas na alimentação da família. 
As sobras da produção das hortas são destinadas aos frangos. Neste caso mais especifi- 
camente, os animais são de linhagens de crescimento lento, o que permite caracterizá-los 
como frango caipira orgânico. 

Convém destacar que os produtores engajados na produção do frango orgânico dedi- 
cam-se exclusivamente às atividades rurais, não possuem renda complementar à atividade 
agropecuária, todos responderam que os ganhos são satisfatórios, manifestaram o desejo 
de que seus filhos continuem na atividade agropecuária e finalmente manifestaram o dese- 
jo de ampliar a produção de frangos orgânicos. 

 
Segurança alimentar e nutricional 

Na análise, 75% dos integrados afirmam que os treinamentos realizados em torno da 
avicultura natural contribuíram na mudança de seu padrão alimentar e para 61% houve 
mudanças também com relação aos tipos de alimentos consumidos. Assim, expressam um 
elevado nível de conhecimento e de aderência aos princípios da Agricultura Natural. Tais 
treinamentos resultaram em uma maior conscientização acerca do consumo de alimentos. 
O interesse por alimentos mais saudáveis aumentou visivelmente, seja por meio de produ- 
ção própria ou por tomar em conta mais critérios no ato da compra dos produtos. De outra 
parte, estes avicultores são confiantes quanto ao seu papel alimentar, uma vez que 61% 
considera ser contribuinte para a manutenção do abastecimento de produtos alimentícios 
de qualidade e em quantidades para a sociedade. 

O agricultor familiar PR07 declara que “a partir do momento em que você começa a 
trabalhar com a criação diferenciada você começa a ser mais exigente na alimentação e 
isso faz com que a alimentação da família também venha a mudar. Aumenta os cuidados 
pessoais”. 

Todos, sem exceção, produzem alimentos para consumo próprio. Estudos realizados 
com o enfoque em avaliar a presença de aspectos multifuncionais da agricultura mostram 
que mesmo em áreas de assentamento, porém localizadas em regiões economicamente 
mais desenvolvidas, como é o caso de um assentamento no município de Araras/SP, a 
produção de alimentos para consumo próprio é substituída em grande medida pela compra 
no mercado local (MALUF, 2003). 

No entanto, este comportamento não se verifica no grupo estudado. Por exemplo, o 
agricultor familiar PR09 estima que ele e sua família possuem um hábito alimentar   saudá- 
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vel e próximo ao natural, uma vez que a grande parte de sua alimentação é produzida no 
estabelecimento (leite, suínos, frangos, além das verduras). 

Abordando neste momento, mais especificamente, o tema do risco alimentar, a per- 
gunta dirigida aos produtores foi: O (a) senhor (a) considera que sua família, está protegida 
contra algum risco alimentar? As respostas compuseram o percentual de apenas 4% dos 
entrevistados que se sentem protegidos contra risco alimentar, o que nos pareceu surpre- 
endente. O produtor de ovos PR25, quando questionado, se manifestou da seguinte forma: 
“Não, porque não se sabe a procedência dos alimentos. Já tive a experiência de trabalhar 
em lugares que os responsáveis não se importavam em disponibilizar para clientes produ- 
tos fora do prazo de carência”. 

De certa forma, este dado é paradoxal, visto nossa interpretação anterior. Com efeito, 
as respostas consideram o risco acentuado do consumo de alimentos contendo substân- 
cias nocivas, como agrotóxicos, adquiridos no mercado, mesmo que dependam pouco des- 
te tipo de abastecimento alimentar. 

Flexor e Gaviria (2003) realizaram um estudo com agricultores familiares de um as- 
sentamento sob a responsabilidade do INCRA em Paraty/RJ. Neste caso, 68,18% dos as- 
sentados afirmam estar protegidos contra o risco da fome porque “quem mora na roça 
sempre está protegido, basta plantar”, ou ”produzo o suficiente para abastecer a família”. 
Nesta mesma pesquisa, 90,5% acreditam possuir hábitos alimentares saudáveis porque 
“comem o que plantam” ou “produzo para mim, sem veneno”. Estes depoimentos são de- 
veras concordantes com os obtidos nesta pesquisa. Efetivamente, estes discursos reve- 
lam uma preocupação considerável relativa aos métodos em que os alimentos são produ- 
zidos. 

Uma questão mais específica avaliou o nível de conhecimento dos produtores sobre a 
Agricultura Natural enquanto um sistema produtivo diferenciado. A maior ênfase se con- 
centra sobre a ideia de que a produção de alimentos “limpos” e de qualidade diferenciada é 
fundamental. Portanto, convém insistir sobre esta associação entre qualidade diferenciada 
do alimento e a compreensão da Agricultura Natural. 

Causa certa perplexidade a porcentagem elevada (32%) daqueles que afirmam não 
ter conhecimento sobre a Agricultura Natural. Nestes casos, os respondentes não conse- 
guiram exprimir ideias coerentes com a perspectiva da Agricultura Natural. Os 68% que 
expressam ter conhecimento realçam bem, com suas palavras, características que permi- 
tem apresentá-la criativamente, como aquele do agricultor familiar PR06, segundo o qual 
“fazer Agricultura Natural é plantar e que o desenvolvimento da planta é por conta da força 
da terra”. Efetivamente, este constitui o princípio fundamental da Agricultura Natural. 

Outros, por sua vez, ressaltam o fato de não usar produtos químicos, como o produtor 
de ovos PR04, o agricultor familiar PR10 e PR15, que destacam como consequência desta 
premissa a garantia da saúde. Cada um assimila este modelo agrícola com o que mais lhe 
chama a atenção, desde um olhar para a fertilidade do solo, passando pela preocupação 
pela saúde humana até as preocupações com o meio-ambiente. 

 
Com relação às questões ambientais 

De maneira geral, nota-se um quadro favorável à adoção de cuidados ambientais pe- 
los integrados ao sistema avícola natural. Para esta parte, tomou-se como referência o 
Código Florestal Brasileiro - CF e suas principais dimensões: Áreas de Preservação Per- 
manente - APP e Reserva Legal - RL. Outro aspecto abordado foi com relação às boas 
práticas agropecuárias difundidas no âmbito da empresa. Com exceção de dois produto- 
res, PR18, PR19 e PR21, todos os demais estão adequados ambientalmente. 

De toda maneira, a maioria se sente comprometida, apesar de tantas dificuldades na- 
turais, políticas e gerenciais, em contribuir de alguma forma para a preservação do meio 
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ambiente. Sua escolha produtiva já revela em boa medida, esta postura. Com efeito, enfa- 
tizam que, caso tivessem incentivos por parte do governo, ações em favor do meio- 
ambiente ocorreriam de forma regular e eficiente, como por exemplo, o agricultor familiar 
PR07 manifesta: ”Eu preservaria os recursos ou aumentaria as áreas de proteção que 
possuo e a recompensa não precisaria ser financeira, mas poderia vir como forma de estí- 
mulo, tal como na saúde ou educação”. Isto evidencia uma notável consciência em favor  
do meio ambiente, fundada em uma prática respeitosa para com o meio e as reservas na- 
turais, assim como uma atitude cidadã positiva e generosa. 

Quando tomamos apenas os produtores de frango orgânico, as respostas apresen- 
tam um padrão ainda mais favorável ao meio ambiente. Trata-se de um grupo que conside- 
ra o modelo de agricultura por ele praticada como capaz de cuidar da natureza (100%) e 
conhecem também o que são os serviços ambientais (75%). 

 
As dinâmicas sociais e a identidade com o local 

Com base nos dados das entrevistas, 22 de 28 produtores, dos quais 18 são agricul- 
tores familiares, estão ativos nesta região há muito tempo. Todos os estabelecimentos es- 
tão muito próximos das cidades, assim, é habito participarem de atividades comunitárias, 
nos centros comunitários municipais. A grande maioria menciona que suas atividades de 
lazer são a organização de almoços entre família. 

Em resposta ao questionário, os produtores comentaram as mudanças em suas rela- 
ções familiares e sociais após terem iniciado o trabalho com a Korin. Notaremos isso nas 
respostas dos agricultores familiares: PR08, PR12, PR15, PR16, os quais se expressaram 
da seguinte forma: “Acredito que houve sim melhoras na vida familiar e social em função  
da remuneração provinda da avicultura”, “Houve mudanças, a qualidade de vida melhorou 
em função da maior renda que vem sendo gerada” e “Aumento da renda. A relação vem 
melhorando”. 

 
Análise de sustentabilidade pelo sistema de indicadores APOIA-NovoRural 

Este estudo foi conduzido na Fazenda Serra Dourada, local onde estão sediadas três 
empresas regidas pela mesma ética filosófica Okadiana: o Centro de Pesquisa Mokiti Oka- 
da, a Korin Agropecuária Ltda. e a Korin Meio Ambiente – KMA. 

As dimensões de sustentabilidade avaliadas foram: a) ecologia da paisagem; b) qua- 
lidade ambiental; c) valores socioculturais; d) valores econômicos; e) gestão e administra- 
ção, apresentaram resultados acima da linha de base preconizada no método de estudo, 
que é de 0,7 em uma escala de utilidade, de 0 a 1 (Fig.1). 

 
 

Ecologia da Paisagem 0,87 

Qualidade ambiental - 
Atmosfera 

0,78 

Qualidade ambiental - 
Água 

0,91 

Qualidade Ambiental - 
Solo 

0,85 

Valores Socioculturais 0,83 

Valores Econômicos 0,88 

Gestão e Administra- 
ção 

1,00 

Índice médio final. 0,87 
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Figura 1 - Desempenho ambiental e índice integrado de sustentabilidade observado no 
Polo de Agricultura Natural – Ipeúna local sediado a empresa Korin Agropecuária 
Ltda., segundo as dimensões de avaliação do Sistema APOIA-NovoRural, 2012. 

 
A) Dimensão Ecologia da Paisagem:o conjunto de indicadores expressa a atual situ- 

ação de conservação e conformidade com a legislação, do estabelecimento que possui 
23% da área total em habitats naturais. 

 
B) Dimensão Qualidade Ambiental:o conjunto de indicadores (qualidade de água, ar 

e solo) expressa respectivamente as condições: de moderado impacto, de boa qualidade e 
propícia para alcançar alta produtividade, sem utilização de adubos químicos. 

 
C) Dimensão Valores Socioculturais: o conjunto de indicadores expressa as condi- 

ções de trabalho dos colaboradores enquanto provedoras de qualidade de vida, em desta- 
que a oportunidade de emprego local qualificado e segurança e saúde ocupacional. 

 

D) Dimensão Valores Econômicos: o conjunto de indicadores expressa o excelente 
desempenho socioambiental, registrando destaque a renda líquida, valor da propriedade e 
qualidade de moradia. 

 
E) Dimensão Gestão e Administração: o conjunto de indicadores registra perfeito 

atendimento aos parâmetros de adequada gestão, incluindo as características de dedica- 
ção e perfil do responsável, condição de comercialização, reciclagem de resíduos, uso do 
manejo orgânico e relacionamento institucional entre as instituições existentes no local. 

A análise integrada de sustentabilidade para gestão ambiental de atividades e esta- 
belecimentos rurais, fundamentada no sistema de indicadores APOIA-NovoRural, docu- 
menta as excepcionais características do local, como um estabelecimento modelo não só 
dentre aqueles dedicados à agricultura orgânica, mas para qualquer unidade produtiva ru- 
ral. Ao adotar um manejo produtivo diferenciado que visa não só a produção, mas também 
a sustentabilidade da unidade produtiva, embasada por uma gestão administrativa alta- 
mente eficiente, o estabelecimento torna-se referência de gestão ambiental. Os resultados 
obtidos permitem confirmar a Agricultura Natural, como um modelo social, ambiental e 
economicamente sustentável de produção. 

 
Perfil e percepção dos consumidores da Korin 

O papel desempenhado pelos consumidores é vital para que cadeias de valor pos- 
sam existir e favorecer seus agentes a montante, desta forma foi realizado uma investiga- 
ção, através de questionário semi estruturado divulgado por mídia social, junto a consumi- 
dores, para avaliar o nível de aderência dos mesmos aos aspectos de diferenciação pro- 
pagados pela empresa através de seus produtos. 

O questionário foi composto por 28 perguntas e solicitava a identificação do respon- 
dente pelo nome, CPF, cidade e Estado de residência. Essas respostas tiveram caráter 
espontâneo e demonstraram o interesse dos respondentes. 

Objetivou-se identificar principalmente aspectos sobre: a) Conhecimento sobre a 
Agricultura Natural e Sustentabilidade, b) Conhecimento demonstrado sobre a Korin, c) 
Diferenciação da qualidade e certificação dos produtos: influência na decisão de    compra, 
d) Opiniões sobre produtos, hábitos de consumo e predição de compras. 
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RESULTADOS 
Quanto ao gênero, classificamos um total de 202 respondentes identificados pelo 

nome. A grande maioria foi do sexo feminino, com 139 ou seja 69% dos respondentes. Re- 
sultados similares foram evidenciados por Barbosa et al., (2011), os quais relataram que 
58,3% dos consumidores agroecológicos entrevistados, na cidade de Goiás, eram do sexo 
feminino. Segundo Isenhour e Ardenfors (2009)apudOlivas e Bernabéu(2012) as mulheres 
são mais interessadas em manter um estilo de vida sustentável e por isso privilegiam com 
maior frequencia, por exemplo, a compra de produtos orgânicos. 

A distribuição dos respondentes de acordo com a região geográfica brasileira onde 
residem mostrou predominância de moradores da região Sudeste (74%) seguido pelas re- 
giões Sul (11%), Nordeste (9%), Centro Oeste (5%) e Norte (1%). 

Os consumidores conheceram o modelo de produção em questão através da Igreja 
Messiânica Mundial do Brasil (41% das respostas), da Korin (30% das respostas), da Fun- 
dação Mokiti Okada (24% das respostas) e de outras (5% das respostas), assinalando 500 
respostas, número maior que os 265 respondentes. Nota-se, portanto que o conhecimento 
foi obtido de uma ou mais fontes 

 
a) Conhecimento sobre a Agricultura Natural e Sustentabilidade 

No que se refere aos conhecimentos sobre a Agricultura Natural, os consumidores 
classificaram o nível de seu conhecimento da seguinte maneira: 52% conhecem razoavel- 
mente, 30% conhecem muito, 9% conhecem profundamente, 9% conhecem pouco e 1% 
desconhece totalmente. Daí se conclui que a maioria dos consumidores considera seu co- 
nhecimento mediano ou acima. 

Como a Agricultura Natural foi preconizada pelo filósofo japonês Mokiti Okada, per- 
guntamos se os consumidores eram adeptos da religião fundada por ele. Assim, 73,66% 
dos respondentes declararam-se membros da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Uma 
parcela de 26,34% dos respondentes não exibe relação com essa religião, tratando-se de 
pessoas que a empresa estudada logrou atingir e fidelizar num contexto de relacionamento 
fornecedor-consumidor. 

A Agricultura Natural foi considerada como um sistema de produção sustentável, por 
quase todos os participantes da enquete. Explorando as respostas sobre sustentabilidade  
e os aspectos que a expressam, observa-se que o meio-ambiente foi o item mais reconhe- 
cido pelos consumidores. Outros aspectos da sustentabilidade apareceram com menor 
evidência. 37% dos 234 respondentes 242 escolheram a opção “Recuperação e conserva- 
ção do meio-ambiente (florestas preservadas, água limpa e disponível, manutenção da 
fauna e da flora)”. Para 26% dos respondentes, a opção que melhor descrevia a sustenta- 
bilidade foi “Bem-estar social de produtores e consumidores”. 15% dos respondentes esco- 
lheram “Bem-estar econômico de produtores e consumidores” e outros 15% assinalaram a 
opção “Preservação da cultura e da identidade de comunidades rurais”. Finalmente, 8% 
dos respondentes associaram sustentabilidade a todos os aspectos anteriores. 

Garcia et al. (2003), ao estudarem o comportamento de consumidores agroecológi- 
cos, identificaram que a conscientização das pessoas quanto aos problemas ambientais é 
o fator determinante para a sua sensibilização, fazendo com que estes prefiram produtos 
ecologicamente corretos. Ratifica-se assim, a forte influência das questões ambientais na 
percepção de sustentabilidade por parte dos consumidores. 

 
b) Conhecimento demonstrado sobre a Korin 

Dos 262 respondentes, 99,24% consideram importante o fato de adquirir alimentos 
produzidos em sistemas sustentáveis. No que diz respeito ao conhecimento demonstrado 
sobre a Korin, a maioria dos consumidores, 95% dos 262 respondentes, declararam co- 
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nhece-la enquanto 5% não a conhece. Grande percentual a consideram uma empresa sus- 
tentável, 98% dos 251 respondentes, enquanto apenas 2% não a reconheceram dessa 
forma. 

Quando questionados sobre a filosofia da empresa, os respondentes afirmaram saber 
que a Korin é “uma empresa brasileira que produz e comercializa seus produtos embasa- 
dos na Filosofia da Agricultura Natural de Mokiti Okada”. Assim, observa-se uma identifica- 
ção inequívoca da Korin com a filosofia da Agricultura Natural que é comunicada aos con- 
sumidores com efetividade. Neste quesito, de 263 respondentes, 92% concordaram com a 
afirmação e 8% declararam desconhecer tal ligação. 

Essa identidade filosófica da empresa é um fator importante para a decisão de com- 
pra por parte da maioria dos consumidores da pesquisa (89% dos 260 respondentes). 

 
c) Diferenciação da qualidade e certificação dos produtos: influência na decisão 

de compra 
Os consumidores demonstraram bom conhecimento sobre os atributos de qualidade 

diferenciada dos produtos da empresa, como as normas de Bem-Estar Animal para fran- 
gos e ovos (94% dos 260 respondentes). Como fator influenciador na decisão de compra 
de produtos, o tema Bem-Estar Animal recebeu pontuação alta, pois foi considerado “Ab- 
solutamente importante” (67%), “Muito importante” (31%) e “Razoavelmente importante” 
(2%) para os 262 respondentes. 

A característica diferenciada da produção de frangos e ovos sem uso de antibióticos, 
promotores artificiais de crescimento e quimioterápicos é conhecida pelos consumidores 
(97% dos 262 respondentes). Constituindo-se assim em um forte influenciador na decisão 
de compra. 

O diferencial do frango produzido no Sistema de Produção Antibioticfree - AF foi con- 
siderado: “Absolutamente importante” (75,57%), “Muito importante” (20,99%), “Razoavel- 
mente importante” (2,29%) e “Não importante” (1,14%) para os 262 respondentes. 

Os processos de certificação da qualidade foram abordados para confirmar se são de 
fato compreendidos e valorizados pelos consumidores. As certificações de Bem-Estar 
Animal e Antibioticfree da produção de frangos e ovos, segundo a enquete, são instrumen- 
tos efetivos, já que influenciam a decisão de compra dos consumidores em alto grau. A 
distribuição das respostas foi: “Absolutamente importante” (71,86%), “Muito importante” 
(24,33%) e “Razoavelmente importante” (2,66%). Pequena parcela dos 263 respondentes 
atribuiu às certificações os níveis: “Pouco importante” (0,38%) e “Não importante” (0,76%). 
Corroborando com estes dados Barbosa et al., (2011) ao estudarem o perfil do consumidor 
de alimentos orgânicos, no centro oeste brasileiro, também observaram grande interesse 
dos consumidores pela presença dos selos de certificações. 

 
d) Opiniões sobre produtos, hábitos de consumo e predição de compras. 

As compras de produtos geralmente seguem um padrão de frequência regular6, o que 
mostra adesão e fidelidade por parte destes consumidores. A frequência de compra decla- 
rada pelos 261 respondentes foi: Mensal (34,48%), Semanal (23,37%),  Quinzenal  
(16,48%) e Semestral (6,90%). 9,96% dos consumidores adquiriram somente 1 ou 2 vezes 
e 8,81% nunca compraram produtos da empresa. 

 
 
 

6Dados do setor comercial da Korin demostraram que após a divulgação de problemas sanitários tais como: 

influenza aviária egripe suína houve aumento da demanda pelos produtos da empresa. Fonte: Korin Agrope- 

cuária Ltda. 
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Os motivos para consumir produtos da empresa são variados e foram coletadas 703 
respostas, pois o sistema de coleta de dados permitia assinalar mais de uma opção. A 
preocupação com a saúde apareceu primeiramente (28,59%), seguida pela qualidade de 
produto (25,32%), sustentabilidade (20,20%), diferenciação do produto (15,36%) e ques- 
tões religiosas (7,54%). Os motivos menos assinalados foram: outro motivo (2,28%) e por 
indicação de terceiros (0,71%). Corroborando com os dados desta pesquisa Monteiro et al. 
(2004) identificaram uma forte conexão na percepção do consumidor entre alimentos orgâ- 
nicos e saúde. Tal conexão também foi observada por Boas (2005), o qual identificou que  
a preocupação com a própria saúde e a da família foi o maior preditor da intenção de com- 
pra assim como da freqüência de compra, ficando em segundo lugar a preocupação ambi- 
ental. 

A finalidade da compra dos produtos da empresa suscitou 327 respostas, com mais 
de uma opção assinalada. Os consumidores usam os produtos principalmente para con- 
sumo da família (62,69%) e consumo próprio (30,89%). Entretanto, uma parcela dos res- 
pondentes (6,42%) usa os produtos para preparo de refeições para terceiros. 

A carne de frango, principal produto da empresa, foi percebida como diferenciada pe- 
los consumidores. Perguntados sobre o sabor desse produto comparado com outros fran- 
gos, 82,98% dos 235 respondentes classificaram-no como “Consideravelmente diferente”. 
Uma parcela menor de consumidores (10,21%) classificou o sabor da carne de frango “Le- 
vemente diferente”. Não existe diferença para apenas 4,26% dos respondentes e 2,55% 
dos respondentes não são consumidores de carne de frango. 

Para esses consumidores, o consumo de produtos orgânicos ou naturais não é recen- 
te, mostrando que foi incorporado à dieta individual ou familiar. 239 pessoas responderam 
o tópico “Há quanto tempo você consome produtos orgânicos ou naturais?”. 41,00% res- 
ponderam que consomem há 5 anos ou mais, 19,66% de 3 a 5 anos, 11,72% de 2 a 3 
anos; e 11,30% de 1 a 2 anos. Apenas 16,32% dos respondentes iniciaram o consumo 
desses produtos há menos de 1 ano. 

Quando arguidos sobre o preço dos produtos orgânicos ou naturais, 93,85% dos 260 
respondentes disseram que estes são mais caros que os convencionais. Os que não con- 
sideraram esses produtos mais caros perfazem apenas 3,85% e, finalmente, 2,31% das 
pessoas não souberam responder. De fato, segundo Lucia et al., (2007) e Padua-Gomes et 
al., (2016) o alto preço dos produtos orgânicos é algo que dificulta a sua comercializa- 
ção.Assim finalmente, interessava-nos saber se haveria um aumento na quantidade a ser 
comprada no caso do preço dos alimentos orgânicos ou naturais igualar-se ao dos con- 
vencionais. A pesquisa apurou que, 85,66% de total de 258 respondentes, aumentariam a 
compra desses produtos enquanto 13,57% dos consumidores continuariam comprando a 
mesma quantidade e 0,78% não souberam responder. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Aspectos da multifuncionalidade e do Sistema agroalimentar localizado 

Os dados obtidos permitem considerar a propagação de um sistema de produção 
avícola diferenciada, em um território caracterizado como tradicionalmente relacionado a 
uma produção avícola convencional. Neste processo de expansão constatou-se que ele- 
mentos de reconhecimento da noção de multifuncionalidade da agricultura foram incorpo- 
rados pelos produtores, sobretudo nos 20 agricultores familiares, que se integram a 
agroindústria coordenadora deste sistema. Desta forma, estes agricultores, tornaram-se 
importantes difusores de ideias condizentes com as noções de multifuncionalidade da agri- 
cultura. Além disso, identificou-se que o sistema se insere em uma dinâmica característica 
de um sistema agroalimentar localizado. Ambas as estruturas presentes e ativas nesta di- 
nâmica são otimizadas pelos princípios, conceitos e práticas da Agricultura Natural. 
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É sob os preceitos de uma filosofia religiosa que o trabalho coordenativo desempe- 
nhado pela empresa em questão promove a criação de um sistema agroalimentar localiza- 
do. Produtores, empresa, canais de comercialização e consumidores formam um sistema 
que se integra e se retroalimenta, onde seus agentes, quer seja de forma consciente ou 
inconsciente, promovem uma compreensão, sobretudo, de hábitos alimentares e ambien- 
tais diferenciados. 

Os produtos comercializados, oriundos deste sistema de produção com atributos de 
diferenciação, são o resultado da aplicação de normas, protocolos de certificação e selos 
de qualidade. Estes fortalecem a ideia de que o Sistema Agroalimentar Localizado (SIAL) 
está em franco desenvolvimento, fato este, confirmado pela disseminação deste conceito 
para as outras cadeias produtivas que a empresa atua. Neste contexto de diferenciação, 
percebemos que aqueles produtores engajados na produção de frangos orgânicos desen- 
volvem ainda mais uma perspectiva favorável aos princípios da Agricultura Natural. Trata- 
se de um modelo que diferencia ainda mais os alimentos, resultando em maior nível de 
especificidade do produto final. O sistema orgânico torna o manejo produtivo muito mais 
confortável para quem trabalha nele e favorece uma ocupação do espaço de forma menos 
intensiva e mais integrada ao meio ambiente. Igualmente, processos de produção animal, 
devidamente certificados como orgânicos irão demandar grãos orgânicos, promovendo 
mudanças estruturantes fundamentais nos sistemas agrícolas de produção. Percebe-se 
assim que os aspectos da multifuncionalidade e do Sistema agroalimentar localizado efeti- 
vamente alinham-se com o objetivo de um desenvolvimento territorial sustentável. 

Em tempo, sugere-se que uma visão sistêmica em torno dos processos produtivos na 
produção de alimentos busque frequentemente um melhor diálogo com as áreas sociais e 
ambientais, de forma a melhor caracterizar suas reais potencialidades, seja no plano aca- 
dêmico ou técnico-produtivo, para refletir sobre os processos de desenvolvimento territori- 
al. 

 

 No que se refere aos consumidores: 
O cenário retratado nesta pesquisa sugere que a Agricultura Natural possui consumi- 

dores muito fidelizados e ativo na propagação dos conceitos e práticas com ele relaciona- 
do. 

Os dados indicam que para os consumidores, a Agricultura Natural é um sistema pro- 
dutivo sustentável. A Korin, em particular, foi reconhecida como empresa sustentável. O 
conceito de sustentabilidade é mais associado por eles com a preservação do meio ambi- 
ente do que com aspectos socioculturais e econômicos. 

A consciência e apoio destes consumidores aos sistemas sustentáveis de produção 
evidenciam-se pela importância que expressam ao adquirir alimentos dessas produções. 

O apoio à empresa foi igualmente demonstrado na decisão de compra dos produtos. 
Atributos de qualidade diferenciada e as certificações dos produtos da empresa, como as 
normas de Bem-Estar Animal e normas de produção de frangos e ovos sem uso de antibió- 
ticos, promotores artificiais de crescimento e quimioterápicos são bem conhecidos e influ- 
enciam fortemente na decisão de compra, neste grupo de consumidores. O consumo de 
produtos da empresa, por este grupo é motivado principalmente pela preocupação com a 
saúde, qualidade, sustentabilidade, diferenciação do produto e questões religiosas. 

Em resumo podemos concluir que, as abordagens realizadas neste trabalho, quais 
sejam as noções de multifuncionalidade e a formação de um sistema agroalimentar locali- 
zado, gerando um desenvolvimento territorial que se caracteriza pela disseminação dos 
conceitos e princípios da Agricultura Natural, aliados a franca aceitação dos consumidores 
nos permite inferir quea “tão falada” sustentabilidade, noção esta, muitas vezes subjetiva, 
aparece neste estudo de forma objetiva e factível de ser multiplicada. Os indicadores  soci- 
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oambientais oriundos do APOIA-NovoRural corroboram de forma inequívoca esta afirma- 
ção. 
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