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Tecnologia TCP e Certificação
O instituto Organic Materials Review Institute (OMRI) providencia aos
certificadores, produtores, manufatureiros e fornecedores uma revisão
independente dos produtos com objetivo de serem usados em produções,
manufaturas ou processadoras orgânicas certificadas (OMRI, 2011). Os serviços
da OMRI são direcionados a todos os aspectos da indústria orgânica com um foco
primário naqueles que lidam com a observância do status dos materiais genéricos
e produtos de marca. Com a lista de materiais genéricos e lista de produtos da
OMRI, o instituto fornece orientação sobre a adequação dos materiais que
seguem os padrões do Programa Nacional Orgânico USDA (OMRI, 2011).
Muitos produtos da TCP estão listados pela OMRI como “produtos orgânicos de
uso seguro”.
A conformidade da GLOBAL SAÚDE BRASIL com as agencias
regulatórias ilustra a segurança e a qualidade dos produtos por eles
manufaturados, assim como a rotina de teste que estão sendo conduzidos por eles
pelos últimos anos. Os produtos GLOBAL SAÚDE BRASIL são rotineiramente
testados tanto no próprio estabelecimento como por laboratórios de terceiros
independentes, para buscar a incidência de atividades patogênicas, de metais
pesados e micotoxinas.
Aplicação de TCP nos animais
Muitos resultados positivos foram reportados quando TCP foram
introduzidos na produção de gado. Um experimento feito por Yongzhen e
Weijiong (2006), mostrou a redução da concentração de amônia em ppm de
69.7% quando frangos de corte e galinhas poedeiras receberam tratamento com

o TCP na água e na alimentação. Os maiores contribuidores para os odores
desagradáveis são a amônia, o sulfureto de hidrogênio, mercaptano e metil
mercaptana. Maiores concentrações de amônia não só influenciam o crescimento
normal dos animais, mas também causa doenças. O tratamento com TCP reduz a
concentração de amônia, assim, reduzindo a incidência de doenças e melhorando
o crescimento do animal, incluindo uma produção maior de ovos, maior ganho
de peso e eficiência de utilização dos alimentos (Yongzhen e Weijiong, 2006).
Nos anos recentes, inúmeros artigos literários podem ser achados sobre o
uso de probióticos ou micróbios de alimentação direta (MAD), a adição de cultura
microrganismos à dieta ou água e sobre a melhora da produção e qualidade dos
produtos. Estudos mostram o crescimento no ganho de peso físico em frangos de
corte após apenas 5 semanas. No estudo de Anjum et al. (2006) a TCP foi
introduzida aos animais de três diferentes maneiras:
1. 1ml/L Bio Ciclo Completo na água potável
2. 30g/kg Bio Ciclo Completo em farelos na comida orgânica
3. Tanto 1ml/L na água potável e 30g/kg na comida orgânica.
Após cinco semanas de tratamento, a média de ganho de peso no grupo
controle, de solução TCP, de comida orgânica e de solução TCP + comida
orgânica eram de 864, 1.217, 1.207 e 1.361, respectivamente. Outro estudo testou
os efeitos do TCP como uma alternativa aos antibióticos (AB). Os frangos de
corte que receberam 30g/kg de TCP combinados com AB tiveram os melhores
ganhos de peso em comparação com aqueles que não receberam nem TCP, nem
AB. Até os frangos de corte que receberam TCP sem AB tiveram ganhos bons.
Aos 42 dias de vida, os frangos do grupo controle ganharam 2065.99 gramas de
peso, comparados com aqueles com TCP na dieta à 30g/kg e sem AB com um
ganho de 2091.70. Uma queda no colesterol sérico também foi vista. Mesmo com
os detalhes dos mecanismos do TCP a serem identificados por essas descobertas,
uma significante performance de produção foi reportada como uma função
importante na melhora de biodisponibilidade de dietas, equilibro gastrointestinal
de microrganismos e melhora de imunidade quando as cepas TCP são ingeridas.
Os efeitos do TCP para tratamento de diarreias em leitões foram estudados.
Descobriu-se que as propriedades antimicróbicas do TCP aumentavam com a

dosagem. O aumento de E.coli, salmonela, klebsiella, shilegose, staphylococcus,
streptococcus e C.perfringens, incluindo cepas resistentes ao antibiótico, foi
completamente inibido quando o TCP foram usados em 10ml. Os resultados
diferiram significantemente da água destilada do grupo controle e da água
destilada com pH de 3,5. O TCP foi eficaz no tratamento de diarreia em leitões
que se originaram em infecções de bactéria entérica. A eficácia do TCP no
tratamento dos leitões não se diferenciou dos antibióticos convencionais, como o
Colistin.
Após 40 dias, o ganho de peso das vacas tratadas com TCP foi
significantemente maior do que o do grupo controle (Zhengao, 2006). A media
de aumento de 1kg por dia de produção de leite foi observada nos animais
tratados. Adicionalmente à produção de leite, a escala de Baumé também
aumentou 1-2 graus comparado ao grupo controle. Dahal (2006) reportou que o
aumento de peso das cabras aumentou 10% comparado ao grupo controle. O
ganho de peso nos porcos não foi significante. No entanto, os estudos de Zhengao
mostrou que os suínos tratados com TCP ganharam 38.5% a mais de peso físico
do que o grupo controle em um período de 67 dias de tratamento, enquanto as
taxas da carne de porco decresceram em 2.8%.
A amônia não é a única contribuinte para o odor nas aplicações de
agricultura. A Demanda Biológica de Oxigênio (DBO) e a Demanda Química de
Oxigênio (DQO) também causam o aumento de odor. DBO e DQO são
ocasionalmente vistos como problemas da indústria de aguas residuais, em que o
objetivo primário é a remoção de constituintes orgânicos suspendidos e solúveis
medidos como DBO e DQO, assim como a redução do coliforme fecal.
Estudos foram conduzidos para determinar os efeitos da tecnologia TCP
no tratamento de aguas residuais ao redor do mundo (Wood et al., 2004). Em
essência, os estudos indicaram reduções em DBO, DQO, patógenos e coliformes
totais nas aguas residuais tratadas com solução TCP. Wood et al. (2004) aplicou
uma solução na taxa de 1:10.000 nas aguas residuais.
Os odores fétidos e coliformes totais foram reduzidos significantemente
quando a agua residual foi tratada com uma solução TCP. A media de remoção
de sulfureto e sulfato também aumentaram por 70% e 110% (Wood et al., 2004).
Adicionalmente, o tratamento de TCP diminuiu a amônia na agua destratada em
uma media de 1244mg/l para 194mg/l e da agua tratada de 614mg/l para 214mg/l.
A media de remoção dos coliformes fecais triplicou apos o tratamento com TCP
(Wood et al., 2004).

Resultados similares foram mostrados em estudos recentes feitos em um
sistema de esgoto da cidade de Cartagena (Correa, 2008).
Foram realizados estudos na gestão de resíduos de suínos usando a
tecnologia TCP. Projetos experimentais de quadrados latinos de dois por três
foram usados para o experimento com duas diferentes quadras como efeito
sazonal. Comparado ao grupo controle, o conteúdo de DBO e BQO diminuiu
significantemente quando a solução de TCP com diferentes diluições foi usada,
incluindo 1:1.000, 1:5.000 e 1:10.000. Um resultado consistente foi achado com
conteúdo de nitrogênio e fosforo. O melhor resultado foi achado quando a solução
TCP foi usada em conjunto com a triagem de sedimentos e pré-tratamento
aeróbico. A redução de DBO, DQO, N e P foi afetada pela temperatura,
particularmente de ambientes frios (10-15oC).
Contaminação microbial
Um patógeno é definido como um agente biológico que causa doenças ou
enfermidades ao seu hospedeiro (Wikipedia, 2006). Alguns patógenos incluem a
Escherichia coli, que pode causar infecção urinaria ou infecção alimentar. A
salmonela causa infecção alimentar e a Staphylococcus aureus pode levar à
síndrome do choque toxico (Wikipedia, 2006). Colestridium perfringens também
podem levar à infecção alimentar. Esses patógenos são extremamente tóxicos e
tipicamente encontrados em alimentos que são impropriamente higienizados
(Todar, 2002). As bactérias patógenas acima mencionadas são incluídas nos
testes rotineiros da Global Saúde Brasil. Cada fornada de CTP produzidos pela
Global Saúde Brasil foi enviada a um laboratório de terceira parte para avaliação
patógena. As espécies testadas incluem: Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens e Salmonela. Durante todos os testes, a incidência de
atividade patógena entre cada espécie foi negativa. A tabela abaixo mostra os
resultados médios (n=16).

Tabela 1. Resultados dos teste microbiais – Avaliação patógena

Contaminação Física e Química
Quando testado para metais pesados, a TCP têm apresentado níveis
menores de 10 partes por milhão (ppm). Os metais pesados testados influem:
arsênio, cádmio, ferro, chumbo, mercúrio e níquel. Chumbo e mercúrio são
propensos a causar múltiplos problemas de saúde quando ingeridos em água
potável, alimentos que não foram propriamente limpadas ou de casas com tinta
baseadas em chumbo. Pessoas que são tipicamente expostas ao mercúrio através
de vapor por vazamento ou quebra de mercúrio elementar de lugares quentes e
sem ventilação (Environmental Protection Agency, 2006).
A tecnologia do Consórcio Probiotico (TCP) foi conduzida a um teste de
analise nutricional para verificar que era adequado à comercialização como dieta
suplementar e os resultados estão mostrados na tabela abaixo:
Tabela 2. Os resultados da tecnologia TCP para metais pesados e Análise
nutricional

Wikipedia (2006) define micotoxina como uma toxina produzida por um
fungo sob condições especificas de umidade e temperatura. Micotoxinas podem
resultar em óbvios problemas de doença em humanos e animais. Micotoxinas são
metabolitos secundários estruturalmente diversos dos fungos que crescem em
uma variedade de comidas de alimentos consumidos pelos animais e humanos. A
maior parte das pesquisas foram conduzidas em aflatoxinas, ocratoxinas, toxina
T-2, Desoxinivalenol (DON), tricotecenos, fumonisinas e zearalenona.
Micotoxinas apresentam muitos efeitos biológicos diferentes no animal e no
humano. Eles podem ser carcinogênicos, teratogênicos, genotóxicos,
hepatóxicos, nefrotóxicos, hematotóxico, imuno-supressivos, estrogênicos,
tremorgênico ou mutagênico (Dirheimer, 1998). Micotoxinas são usualmente um
resultado combinado de alimentos de animais contaminados, que resultam em
carne contaminada para os humanos (Wikipedia, 2006). A tecnologia do
Consórcio Probiótico demonstrou resultados de menos de 2 partes por bilhão
(ppb) micotoxinas.

Conclusão
A Tecnologia do Consórcio Probiotico tem demonstrado ser segura para o uso no
ambiente de animais e outras aplicações agrícolas, como o tratamento de
resíduos. A partir de testes realizados há mais de dois anos atrás, a incidência de
atividade patogênica, de metais pesados e micotoxinas não foi detectada ou foi
zerada. Indo além, a tecnologia do Consorcio Probiotico contêm culturas
probióticas beneficiais que têm sido usadas por anos em alimentos para humanos
e animais. A cultura probiótica e a bactéria roxa sem enxofre (BRSE) contidas
nos produtos da TCP são seguras e beneficiais para a saúde do animal. Os
probióticos são usados amplamente nos produtos de laticínios, suplementos de
dieta e incorporados à ensilagem do gado para aumentar a saúde intestinal do
hospedeiro. BRSE também foi aplicada à dieta animal devido às suas
propriedades nutritivas em sua biomassa, o que enriquece a proteína de alta
qualidade, a vitamina e as carotenoides.
Análise dos Benefícios da TCP
Uma aplicação bem sucedida da Tecnologia TCP é prevista para ter o seguinte
impacto nas aplicações em gado, aves e suínos:
1. Reduzir a mortalidade da fazenda
2. Reduzir ou eliminar o uso de antibióticos, seja como promotor de
crescimento, seja para combater doenças
3. Controlar os odores nos estábulos dos animais e nas lagoas lixiviadas
4. Melhorar as taxas de conversão dos alimentos
5. Reduzir a acumulação de lodo e coliformes nas lagoas
6. Redução geral de custos
7. Aumento da qualidade da carne, do leite e dos ovos
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