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Deve-se dar preferência aos produtos de 

disponibilidade local, facilmente encontráveis na 

propriedade ou região, e possíveis de serem 

manipulados localmente.

 Nutrição vegetal

 Manejo de pragas e doenças

 Diversificação e integração de explorações

 Redesenho da paisagem
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 Nutrição vegetal

Bioinsumos
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Gargalos
Prospecção de resíduos
Caracterização
Processamento
Produção de mudas
Produção de sementes



Ações para disponibilização de

insumos biológicos



Projeto: Soluções tecnológicas para otimização do uso de
resíduos e biomassa como insumo para fertilidade do solo em

sistemas de orgânicos de produção.

Embrapa Agrobiologia, 

Embrapa Solos,

Mandioca e Fruticultura, 

Embrapa Suínos e Aves, 

Embrapa Roraima, 

Embrapa Cocais, 

Embrapa Agrossilvipastoril, 

Embrapa Semiárido,

Embrapa Arroz e Feijão,

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e 

Universidade Federal de Roraima.  
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1 cama de baia e esterco equino

2 esterco caprino

3 esterco bovino

4 palha de café

5 resíduo de cervejaria

6 cama aviário

7 resíduo de abatedouro

8 resíduo  de cogumelo

9 cinza de café

10 palhada de capim (local)

11 cinza de serralheria

12 farinha de pena

13 osseína

14 poeira de café

15 esterco suíno

16 resto de hortaliças

17 resíduo de algodão

18 cinza de madeira (agroindustria)

19 poda urbana

20 resíduo de incubatório de ovos

21 soro de leite

22 resíduo de mini agroindústrias
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Prospecção de resíduos

Metodologia “Bola de Neve”

Região Serrana Fluminense



Ricinus communis L 

Composto 100% vegetal

http://i1.treklens.com/photos/1973/mamona_2.jpg
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-3lzp6Bh4s1Q/Tlp6Q9HDS0I/AAAAAAAACBk/uLxV24Jwthg/s1600/mamona.jpg&imgrefurl=http://sentose-sentoseba.blogspot.com/2011/08/prefeitura-de-sento-se-e-cooperativa-se.html&usg=__eMLoLz3kmG-KJPTMb0PldXrgguo=&h=398&w=400&sz=50&hl=pt&start=9&zoom=1&tbnid=CLxniGToOQUz2M:&tbnh=123&tbnw=124&ei=Dtx_UarTO6_k4AP3yYFg&prev=/search?q=mamona&hl=pt&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDoQrQMwCA
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_q2lz53fuPB8/TQkDqemKbGI/AAAAAAAAAA4/h8rVOdidru0/s1600/959520.jpg&imgrefurl=http://www.icoenoticia.com/2012/07/ceara-sediara-vi-congresso-brasileiro.html&usg=__mZktLolFtvIir92RZQW91NDx8rs=&h=750&w=500&sz=393&hl=pt&start=5&zoom=1&tbnid=FLHjgQr3ilR2kM:&tbnh=141&tbnw=94&ei=Dtx_UarTO6_k4AP3yYFg&prev=/search?q=mamona&hl=pt&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwBA


Composto tipo “bokashi”
60% 40%

Farelo de trigo        

Torta de mamona



Fertilizante de leguminosa



Organominerais a partir de biomassa e resíduos



Criação do CRB-JD



O que o CRB-JD faz?

- Gerencia a Coleção de Culturas, com aproximadamente 4000 

acessos (estirpes) de microrganismos isolados ao longo de 50 

anos. Estes microrganismos foram isolados de plantas, rizosfera, 

solos, ambiente, e se relacionam a alguma característica desejável 

e benéfica aos agroecossistemas.

- Disponibiliza microrganismos autorizados pelo MAPA, com 

rigoroso controle de qualidade, para as empresas do setor de 

inoculantes;

- Realiza bioprospecção de microrganismos com características 

específicas, promotores de crescimento, fixadores de nitrogênio, 

antagonistas a patógenos, com foco na disponibilização de novos 

insumos biológicos;



Manejo de pragas e doenças



Controle biológico por conservação e 

identificação de inimigos naturais



Iscas naturais para controle de formigas



Obrigado 
ednaldo.araujo@embrapa.br

https://www.embrapa.br/agrobiologia


