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1- INTRODUÇÃO: 
 

A agricultura e fundamental e essencial na nossa vida, estabelece a nossa 
relação com a natureza, a alimentação e a economia. Não existe campo do 
desenvolvimento humano que não se relacione direta ou indiretamente com a agricultura.  

 
É com grande interesse que muitos, hoje, se procura uma agricultura 

ecológica, contribua para na produção agrícola e pecuária como garantia de alimentação 
saudável, livre de resíduos tóxicos, nos produtos e no ambiente, uma agricultura que 
mantenha a fertilidade e saúde dos solos, plantas e animais. Que preserve e que em 
alguns casos recupere a fauna e flora natural das áreas de cultivo e vizinhanças. Onde o 
trabalho agrícola seja capaz de proporcionar valores humanos socialmente justos e 
viabilidade econômica, que permita sua sustentabilidade para a geração atual e futuras. 

 
A agricultura biodinâmica surgiu de questões e interesses semelhantes a 

estes, expostos para agricultores e profissionais com muitos anos de experiência, quando 
foram lançadas suas bases, em 1924 numa série de 8 conferências por Rudolf Steiner, e 
que então reconheceram nestes ensinamentos um caminho a ser desenvolvido e, hoje 70 
anos depois, continuam sendo atuais. 

 
A agricultura biodinâmica trabalha conjuntamente com o que há de mais útil, 

saudável e moderno na agricultura e horticultura. Isto é válido tanto para o agricultor, 
como o técnico-prático e o pesquisador, que procura ampliar sua compreensão da 
natureza. Exige antes de tudo um conhecer profundo do ofício e um plano de trabalho a 
cotidiano, a médio e longo prazo; é necessário uma formação profissional e acadêmica 
eclética que permitam um certo grau adicional de capacidade de discernimento e 
reconhecimento da situação específica, uma penetração mais ampla nos processos da 
natureza. O profissional e o cientista podem reconhecer como a vida das plantas está 
intimamente ligada ao seu meio ambiente na mais ampla acepção da palavra e deve ter 
por outro lado a abertura para lidar com os aspectos dinâmicos de mínimas doses de 
substâncias capazes de promover efeitos benéficos. E o principal: a não analisar 
processos vivos por meio de medidas isoladas, comum na pesquisa hoje; porém 
reconhecendo o conjunto de interações no seu próprio contexto. 

 
Visões mais modernas encaram a Terra como um sistema de vida coerente, 

amplo e em constante transformação auto-mutante. 
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natureza. O profissional e o cientista podem reconhecer como a vida das plantas está 
intimamente ligada ao seu meio ambiente na mais ampla acepção da palavra e deve ter 
por outro lado a abertura para lidar com os aspectos dinâmicos de mínimas doses de 
substâncias capazes de promover efeitos benéficos. E o principal: a não analisar 
processos vivos por meio de medidas isoladas, comum na pesquisa hoje; porém 
reconhecendo o conjunto de interações no seu próprio contexto. 

 
Visões mais modernas encaram a Terra como um sistema de vida coerente, 

amplo e em constante transformação auto-mutante. 
 
2 - ALGUMAS QUESTÕES BÁSICAS: 

 
Muitas vezes tem sido expresso o desejo de ouvir, numa ou duas frases, em 

que consiste realmente o procedimento biodinâmico. Corresponder a esse pedido é tão 
fácil ou tão difícil como definir em poucas palavras o que é agricultura "quimica" ou 
convencional. 

 
O modo de trabalho agrícola biodinâmico não consiste apenas num certo 

número de medidas mais ou menos independentes. É pelo contrário, um método, ou seja, 
um procedimento de acordo com um plano. Este procedimento não se baseia apenas 
num conhecimento moderno, mas também numa atitude moderna frente ao 
conhecimento; o que inclui uma concepção mais ampla e abrangente, dos processos, 
inclusive espirituais. 

 
2.1- O organismo agrícola: 
 

Este conceito surgiu na agricultura biodinâmica desde seu início. É, o conceito 
básico e consiste em considerar todos os elementos que fazem parte de uma fazenda ou 
sítio que nele vivem: - solos, animais domésticos e selvagens, plantas cultivadas e 
silvestres, bosques, córregos, açudes, o próprio ser humano e sua comunidade, seu 
trabalho assim como o clima local, as estações do ano e demais ritmos no seu aspecto 
mais amplio. Tudo representa um conjunto vivo de interação mútua, que o agricultor 
conduz para a produção de alimentos e forragens, sustentabilidade ecológica, econômica 
e social. 

 
Não se trata de um sistema auto-suficiente - embora os produtos vindos de fora 

sejam reduzidos ao máximo, estimulando assim principalmente o melhor aproveitamento 
e reciclagem dos próprios recursos do sistema visando ser realmente econômico. 

 
2.2-Ciclos de substâncias e forças: 
 

No trabalho biodinâmico busca-se alcançar, ao máximo controle e conhecimento dos 
ciclos biológicos. Isto corresponde ao já mencionado princípio econômico, de 
aproveitamento real de cada agroecosistema local e dos nutrientes disponíveis. O ciclo 
fechado ou quase fechado das transformações exerce dois efeitos: em primeiro lugar 
aumenta o grau de atividade dos nutrientes em circulação; E segundo a produção por 
unidade de nutrientes é alta. A diferença reside por exemplo, em que na adubação 
química somente são fornecidos alguns nutrientes e o solo devera então suprir todos os 
demais elementos nutritivos e  fatores de crescimento. Portanto o grau de eficiência da 
adubação mineral depende da suplementação do solo. É amplamente conhecido que o 
balanço de nitrogênio e potássio no solo e no vegetal torna-se negativo quando se 
empregam adubos minerais de alta solubilidade, as plantas podem na presença de 
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elevado teor de um determinado nutriente, absorvê-lo em grande quantidade, até em 
excesso, no assim chamado consumo de luxo, provocando na planta maior 
susceptibilidade a pragas e doenças. Desde um ponto de vista racional e biológico torna 
evidente que este sistema de adubação e um processo ineficiente e anti-econômico. Por 
outro lado numa outra condição onde a oferta não é muito alta, porém mais equilibrada, 
como é apresentada por um solo vitalizado, adubado com matéria orgânica compostos, 
estercos e adubação verde, podemos observar a produção um crescente quantitativa e 
qualitativa. 

 
Em segundo lugar podemos dizer que o ciclo fechado exerce um efeito conservador 

do sistema. A expressão "sistema" é empregada no sentido de conjunto biológico: solo, 
planta e animal; podendo ser independente de seu tamanho: uma horta, um campo de 
lavoura, um sitio, uma fazenda ou toda uma região agrícola. 

 
Enquanto que no modelo agrícola convencional o solo e os aspectos sociais se 

degradam na empresa agrícola biodinâmica bem dirigida aumenta de modo constante seu 
potencial de produção, e benefícios sociais, porque visa principalmente uma fertilidade 
permanente dos solos de uma forma biológica -economicamente eficiente. 

 
2.3- Vida vegetal e do solo: 
 

A vida vegetal é determinada pela disponibilidade de calor, luz, ar, água e nutrientes. 
Calor e luz, são fatores macroclimáticos que estão fora do âmbito da terra, vem do sol, do 
cosmos. 

 
Portanto poderíamos denominá-los fatores cósmicos de crescimento. O ar e a água 

são fatores climáticos em decorrência das condições de calor na atmosfera e que no seu 
conjunto condicionam o clima; as precipitações, sua distribuição, as temperaturas diárias 
e anuais, a intensidade dos ventos, formação de nuvens, que na maior parte das vezes 
tem uma certa periodicidade o que determina ritmos. Ainda existe o efeito microclimático 
das relações de calor, ar e água entre o solo e a planta ou o conjunto delas. 

 
Dificilmente poderemos interferir no macroclima. No clima, a humanidade vem 

interferindo ao longo dos anos, lamentavelmente de forma prejudicial, através de 
desmatamentos, queimadas e destruição de ecossistemas. E no micro-clima, o agricultor 
particularmente pode interferir, e é um dos principais fatores para obter produtos de alta 
qualidade. 

 
Entre as práticas usadas estão as seguintes. 

-Proteção contra ventos, através de árvores e arbustos, trazendo além de inúmeros 
benefícios, como o próprio enriquecimento paisagístico, diversidade ecológica, sombra, 
aumento da reserva de água no solo, na umidade relativa do ar; permitindo uma maior 
eficiência fotossintética. 
 
-Cobertura viva ou morta, reduz a evaporação da superfície do solo, protege contra luz 
solar e calor excessivo, protege contra o impacto das gotas de chuva, reduz o trabalho de 
capina e protege de uma forma geral a vida do solo. 
 
 
 
3- ADUBAÇÃO: 
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A adubação deve consistir numa vitalização da terra ou seja, conferir ao solo 
elementos que permitam o estímulo crescente de seu complexo biótico. Um solo, 
adquiriria, então, a tendência a tornar-se inteiramente vivo semelhante aos vegetais. 

 
Existem inúmeras práticas que permitem incorporação de matéria orgânica 

nos solos. A mais comum é a compostagem: técnica desenvolvida inicialmente na Índia e 
posteriormente na Europa; visa a digestão controlada de resíduos orgânicos, ou seja, 
esterco, palhas, resíduos domiciliares, etc. que através de um processo aeróbios permite 
a formação de húmus estável. Outra prática recomendada é o uso de adubação verde 
que consiste no cultivo de determinadas espécies de plantas cultivadas com o objetivo de 
incorporá-las ao solo na sua máxima produção de biomassa.  Ainda é possível o uso de 
minerais como calcário, fosfato natural, pó de rochas e argilas que quando usadas 
corretamente venham a estimular as trocas biológicas do solo. 

 
De uma forma geral deve-se realizar periodicamente uma análise de solo 

não somente nos seus aspectos químicos, mas também suas características físicas de 
textura, estrutura e principalmente do seu estado biológico. Existe ainda técnicas mais 
avançadas na determinação da vitalidade do solo, como são a cromatografia em papel de 
filtro e a cristalografia em cloreto de cobre. 

 
4- MEDIDAS BIODINÂMICAS: 

 
O método biodinâmico é um constante aprendizado, que permite a 

compreensão das relações dentro do organismo-empresa agrícola ou sistema. Uma 
abordagem desta compreensão poderia ser a de que a produtividade e qualidade dos 
vegetais resultem da influência de dois grupos de relações ambientais: as terrestres e as 
cósmicas. Entre as cósmicas, as mais importantes são as determinadas pelo calor e a luz, 
como descrevemos anteriormente. Delas fazem parte também os ritmos cósmicos, que 
pesquisas durante os últimos 40 a 50 anos, tornaram mais conhecidos, e determinaram 
muitas dessas relações cósmicas com fenômenos biológicos. 

 
Estas relações encontram-se hoje num crescente interesse. Sua natureza e 

seu significado quando ao crescimento dos vegetais ainda não estão completamente 
esclarecidos. Somente o verdadeiro cientista livre do preconceito imbuído de 
experimentação, e "feeling" para determinar seu caminho de pesquisa penetra na 
compreensão do fenômeno. 

 
Inúmeros relatórios e trabalhos experimentais elaborados principalmente na 

Europa, evidenciam relações entre a época de cultivo , o crescimento e a produtividade. 
Não cabe aqui uma reprodução detalhada desses trabalhos, porém somente 

citar que a principal relação observada é a existente entre a trajetória sidérica da lua e o 
crescimento vegetal acentuando o desenvolvimento (no sentido de órgão) da planta, raiz, 
folha, flor, fruto subordinados aos quatro trígonos do zodíaco. 

 
Vale a pena ressaltar que a intenção simplista de correlação entre somente  

as fases da lua e o crescimento vegetal, não se torna possível, pois são muitos os outros 
aspectos que se mostraram correlatos (perigeo, apogeo, nodo descendente, nodo 
ascendente, etc.). 
5- PREPARADOS BIODINÂMICOS: 

 
Os preparados Biodinâmicos foram desenvolvidos a partir de indicações de 

Rudolf Steiner em 1924 e desde então tem-se pesquisado seus aspectos. São 
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substâncias orgânicas e minerais que sofrem um processo de fermentação ou "cura" em 
condições específicas. Atuam de forma semelhante a homeopatia, onde o principal não é 
a substância em si mas a força ou a qualidade desta substância ou seja a dinâmica do 
processo, e daí que sejam usadas quantidades mínimas, porém com resultados 
constatados em experimentação científica. 

Poderíamos classificar os preparados em 2 principais grupos de acordo com 
sua aplicação.  Os primeiros seriam os preparados de campo, pois são pulverizados 
diretamente no solo ou nas plantas e são elaborados a partir de esterco bovino e sílica 
moída, respectivamente. 

 
O segundo grupo seriam os preparados de composto, que são então 

aplicados na pilha de composto, ou cama do estábulo ou na adubação verde, etc. e em 
qualquer lugar onde tenhamos acúmulo de matéria orgânica e desejemos conduzir a 
fermentação em sua forma adequada. Para estes são usadas substâncias vegetais, 
principalmente as seguintes: 

 
- Flor de Milefolia- Achillea millefolium 
- Flor de Camomila- Chamomilla officinalis 
- Ortiga - Urtiga dioica 
- Casca de carvalho - Quercus robus 
- Flor de Dente de Leão - Taraxacum officinalis 
- Flor de Valeriana - Valeriana officinalis 
 

Existem alguns outros preparados, compostos desenvolvidos a partir dos 
preparados básicos, entre eles o preparado Starter do Prof. E. Pfeiffer, o preparado de 
Fladen da Sra. Maria Thun e outros que poderíamos classificar como auxiliares e podem 
atuar profilaticamente contra doenças por exemplo preparado de Cola de Cavalo 
Equisitum  arvenses. 

 
Para uma melhor compreensão do efeito dos preparados se faz necessário 

estudar as leis naturais. A ação de quantidades extremamente pequenas desafia  nossa 
curiosidade científica, pois não exercem um efeito de nutriente, mas de atividades nos 
processos metabólicos e de crescimento. 

 
6- PRODUTOS DE QUALIDADE E CONSUMIDORES: 

 
Um dos objetivos principais da agricultura é o de produzir alimentos para o 

consumo humano e animal. Porém o desenvolvimento do modelo agrícola convencional 
tem se preocupado exclusivamente pela produtividade provocando uma decadente 
qualidade nas sementes e na forragem. Desde o início o trabalho biodinâmico visou 
melhorar os valores nutricionais e forrageiros. Inúmeros  experimentos constataram as 
diferenças benéficas de se cultivar um produto biodinâmico, quando comparado com o 
mesmo produto proveniente do cultivo convencional. 

Este alto valor biológico do produto, confere aos agricultores biodinâmicos 
uma valorização dos seus produtos pela boa qualidade, sabor e a durabilidade após a 
colheita. De forma semelhante os próprios agricultores constataram que uma melhora na 
produção de forragens promoveu efeitos favoráveis sobre a saúde dos animais. 

O conceito de qualidade deve ser desenvolvido de uma forma mais correta. 
O tamanho, a aparência e a ausência de danificações deve deixar espaço para o que 
realmente é importante, que é o aspecto nutritivo e as qualidades sensoriais como o 
sabor, aroma e coloração. 
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A atual crise que a agricultura convencional vem atravessando no mundo 
inteiro, apresenta várias facetas problemáticas, as principais são as de ordem ecológica, 
econômica e social. As empresas rurais biodinâmicas são propostas para se contribuir na 
solução de tais problemas. Elas são unidades básicas de produção agrícola sustentável, 
produtiva e sadia, condicionadas pelos fatores ambientais; cada uma é única nas suas 
características, porém iguais no mesmo princípio e conhecimento mais aprofundado da 
natureza e do homem. Com base em tais conhecimentos, pode-se optar por um cultivo de 
solo que biologicamente seja correto, que melhore a qualidade do meio ambiente da 
sociedade e dos alimentos produzidos e que também valorize a profissão. 
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