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A aplicação da tecnologia de microrganismos na agricultura (Figura 1) é uma prática adequada ao

ambiente e à saúde Humana. Os seres vivos que a compõem ocorrem naturalmente nas florestas e são

conhecidos por microrganismos eficazes/ eficientes (EM): leveduras, actinomicetos, bactérias que

realizam fermentação lática e bactérias fotossintéticas (Figura 2).

Com este projeto pretende-se produzir um meio de cultura líquido,

contendo microrganismos eficientes (EM) autóctones, e avaliar a sua

eficácia como biofertilizante (na agricultura) e biorremediador

(tratamento de águas eutrofizadas).

Figura 2– EM presentes no meio de cultura líquido. Nota: as imagens não se encontram à mesma escala 

Lactobacillus plantarum                 Lactobacillus casei                       Lactococcus lactis              Rhodopseudomonas palustris       Rhodobacter spaeroides          Saccharomyces cerevisiae                    Candida utilis                Streptomycetes albus               Streptomycetes griseus                      Mucor hiemalis                          Aspergillus oryzae                    

Os efeitos produzidos pelos EM na

fertilização/ recuperação de solos, na

luta de pragas e doenças, eliminação

de odores e tratamento de águas…,

resultam dos compostos produzidos na

atividade metabólica natural desses

microrganismos.

Obtenção do meio de cultura líquido onde coexistem microrganismos eficientes autóctones1

Figura 1- Aplicações da tecnologia EM.

Avaliação da eficácia da tecnologia EM como biofertilizante e biorremediador2

CONCLUSÕES

2.1- Aplicação da tecnologia EM na Inoculação de sementes de alface ;                                                    2.2- Aplicação no solo

Determinação da massa fresca e seca

Determinação do comprimento total da  planta e da raiz

Contagem de sementes

Imersão sementes 1h: água  (controlo);  meio EM  (grupo experimental)

Sementeira:        20  sementes  por   
tabuleiro

Percentagem   de germinação Rega: água (controlo); meio EM

1.1- Captura e isolamento de microrganismos eficientes autóctones                                       1.2- Ativação dos microrganismos eficientes e obtenção do meio de cultura líquido, comercializável

Arroz cozido               Tabuleiros com arroz

Carvalhal                   Arroz coberto com gaze
Tabuleiros

Enterrados…         12 dias depois

Separação dos grãos de arroz por cores

Distribuição equitativa dos grãos de arroz, por cores;  Adição de melaço /frutose e água;  Fermentação sem O2

Alfaces regadas com meio EM

Alfaces regadas com água

Determinação do teor de clorofila a e b

2.3- Aplicação no tratamento de água 
eutrofizada (eliminação de odores)

RESULTADOS

- Meio EM, com 2 e 3 cores de arroz:
melaço/ frutose; cheiro doce e agradável,
pronto a comercializar em 30 dias.

- Percentagem de germinação: 75%
(sementes inoculadas com meio EM);
65% (sementes não inoculadas).

- Eliminação de odores em águas eutrofizadas é um
processo demorado

Concentração (meio EM:AE) 
1:1000; 2:1000; 3:1000 (V:V) 

4X 1000 mL de água eutrofizada (AE)

Extração- acetona; 
Leituras no espectrofotómetro a  663 e
645 nm (Whitman et al. 1971) 

- A massa fresca e seca é superior nas plantas regadas
com água. A percentagem de perda é igual

Os resultados sugerem que a tecnologia EM permite:
- aumentar o sucesso na germinação de sementes;
- maior absorção de nutrientes disponíveis no solo, por parte das plantas;
- obter um melhor estado nutricional das plantas
- diminuir a utilização de pesticidas e fertilizantes de síntese
- a produção sustentável de alimentos (diretivas europeias)

A tecnologia EM:
- tem mercado interno e externo; oportunidade de negócio 
- usa a atividade natural de microrganismos autóctones- eficaz
- não necessita de mão de obra especializada (desenvolvimento e aplicação)

- quando usada na agricultura não é específica para um tipo de cultura
- contribui para um mundo melhor, protegendo o ambiente, a saúde

humana e aumentando as fontes de riqueza na região. 
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