
controvérsias

por  gustavo andrade de paulo/hélio eduardo p.  guedes

        i lu s t ração  angélica pedroso

Fases da lua? Marés? Solo vivo? Solstício de verão?  
         Harmonia da vinha? Energia do universo?
     Mas afinal de contas, o que isso tem a ver
             com a produção de vinhos?
          A biodinâmica tem a resposta...
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 A biodinâmica deve ser entendida como uma

filosofia que considera a terra (fazenda, terroir) como 

um sistema vivo em toda a sua integralidade.

É uma forma diferente de pensamento, uma versão

ultra-refinada da agricultura orgânica, mesclada

com um entendimento das forças da natureza

e das influências lunares, planetárias e cósmicas.

Propriedades biodinâmicas devem ser sistemas

fechados auto-sustentáveis, envolvidos em um

contexto muito mais amplo, sujeito às energias

invisíveis da natureza. 

 Sob um ponto de vista holístico, o solo não

é encarado apenas como o substrato para o crescimento 

das plantas, mas como um organismo vivo. Um solo

saudável, bem estruturado, rico em matéria orgânica

e atividade biológica é imprescindível dentro da cultura 

biodinâmica. Por este motivo, fertilizantes, pesticidas, 

Biodinâmica,
  Uma Nova Filosofia

adubos químicos etc. são totalmente banidos, sendo

 substituídos por uma série de preparações especiais que 

aumentam a vida (stamina) do solo. Essas são

aplicadas em quantidades mínimas e em momentos 

certos, de acordo com o ritmo da natureza, aproveitan-

do-se as energias da Terra, Sol, Lua e planetas.

Na opinião de Nicolas Joly, proprietário do Clos de la 

Coulée de Serrant (Loire) e fervoroso defensor da

vitivinicultura biodinâmica, para se entender a

biodinâmica, é preciso tornar-se parte do sistema.

Uma propriedade biodinâmica deve ainda respeitar

três pré-requisitos essenciais: sustentabilidade ambiental, 

social e financeira. Sob a óptica biodinâmica, as

doenças não são encaradas como problemas a que 

devem ser resolvidos diretamente, mas como

sintomas de enfermidades mais profundas,

desequilíbrios no “organismo-fazenda”.

Corrigindo-se os problemas no sistema,

as doenças desaparecem. 
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Um poUco de História
 Em 1997, um grupo de diretores e vendedores da 

Corney & Barrow, convidado por Madame Anne Leflai-

ve visitou o Domaine Leflaive, na Borgonha. Em uma 

degustação às cegas, duas garrafas de Puligny Mon-

trachet 1er Cru Clavoillon 1996 foram servidas: 12 dos 

13 presentes preferiram o mesmo vinho. Para surpresa 

de todos, a única diferença entre eles era o sistema 

de produção: um orgânico e o outro biodinâmico (o 

preferido). No ano seguinte, todo o Domaine Leflaive 

tornou-se biodinâmico. 

o início das práticas biodinâmicas
 As bases da biodinâmica foram lançadas por Rudolf 

Steiner, filósofo e cientista austríaco, em 1924, em uma 

série de oito palestras intituladas Fundamentos Espiri-

tuais para a Renovação da Agricultura. 

 Steiner, além da conceitualização do método Wal-

dorf de Pedagogia e da Medicina Antroposófica, com-

binou métodos “homeopáticos” de agricultura com 

fenômenos naturais, com o objetivo de revitalizar solos 

cansados e, consequentemente, melhorar as colheitas 

e a saúde dos animais. As práticas modernas da biodi-

nâmica são construídas sobre as teorias de Steiner. En-

tretanto, inúmeras variações podem ser encontradas. 

Cada agricultor deve desenvolver a biodinâmica mais 

adaptada às suas necessidades particulares. 

vinHos biodinâmicos
 De acordo com as conclusões do “Primeiro Fórum 

Internacional sobre Vinhos Biodinâmicos”, ocorrido 

em Victoria, Austrália, entre 19 e 21 de novembro de 

2004, a biodinâmica reconhece que os grandes vinhos 

começam nas vinhas, e não na cantina. O vinhateiro 

tem que entender o solo antes de fazer grandes vinhos. 

Ao trabalhar com o solo vivo e as forças da natureza, a 

biodinâmica conecta as vinhas ao mundo das energias, 

melhorando as características de cada apelação e a in-

dividualidade dos vinhos.

 O objetivo principal da viticultura biodinâmica 

é produzir vinhos com personalidade, que enchem 

nossas narinas, repousam sobre nossas línguas, exi-

gindo atenção e reverência. Quando engolidos, entram 

delicadamente em nossa memória. “Ao se provar um 

vinho, você deve ter a sensação de estar degustando o

terroir e não algo produzido em um longínquo labora-

tório”, afirma Joly.

 Na biodinâmica, a vinha deixa de ser uma mono-

cultura, sendo substituída por uma complexa rede de 

micro-organismos, com a participação de compostos 

orgânicos, adubos naturais, outras plantas e animais. 

De acordo com Nicholas Joly, há quatro formas maio-

res de matéria em ação nos vinhedos: (1) ar e luz, que 

favorecem o crescimento; (2) água, que influencia as fo-

lhas; (3) calor, que auxilia na formação dos frutos; e (4) 

terra, que serve como protetora das raízes, reservatório 

natural de nutrientes e catalizadora do crescimento.

 A vinha está intimamente ligada ao sol, atingindo a 

perfeita maturidade das frutas na época em que o sol 

está em seu ponto máximo no céu (solstício de verão). 

Nos meses de julho e agosto no hemisfério norte e ja-

neiro e fevereiro no hemisfério sul, quando a exposição 

ao sol é máxima, ocorre uma concentração de energias 

nas uvas. Desse fenômeno resultam a cor, os aromas 

e a estrutura do vinho. O vinhateiro tem que ajudar a 

vinha a produzir matéria na primavera e verão e a ab-

sorver luz e calor do verão do outono.

 Outros tipos de energia resultam da passagem da 

lua pelas diferentes constelações. Por exemplo: os 

“dias das folhas” são favoráveis à aplicação de aerossóis
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pois elas estão mais receptivas quando a lua passa 

por Câncer, Escorpião e Peixes. Os “dias das raí-

zes”  são ideais para o plantio, pela influência gra-

vitacional da lua ao passar por Touro, Capricórnio e 

Virgem. Os “dias de flores” são influenciados pelo 

ar e pela luz, favorecendo as cores e aromas que 

passarão para o vinho. Coincidem com Gêmeos, 

Libra e Aquário. Os “dias das frutas” são influen-

ciados pelo calor, favorecendo a colheita. Corres-

pondem aos períodos em que a lua passa por Áries, 

Sagitário e Leão. A chave para o sucesso (leia-se 

qualidade) é encontrar o equilíbrio ideal entre es-

sas forças durante todo o ano, que vão muito além 

do microscópio ou da tela do computador. 

 Na opinião de Julian Castagna, vinhateiro de Victo-

ria, Austrália, a biodinâmica não é um fertilizante. Ela 

não torna os vinhedos mais vigorosos nem fertiliza o 

solo; ela simplesmente torna os solos mais “vivos”, 

permitindo que as vinhas retirem dele o que precisam 

– não para o vigor, mas para a saúde, sabor e vida. 

 Apesar de toda a antipatia dos “bio-vinhateiros” 

contra tratamentos químicos, quantidades mínimas 

de cobre (mistura bordalesa) e enxofre são necessá-

rias para evitar certas pragas (míldio e podridão cin-

za). Segundo Jacques Mell, consultor biodinâmico em 

Reims, essa concessão é feita porque na viticultura 

não existe rotação de plantio. As vinhas permanecem 

no mesmo solo por anos e anos, alimentando-se dos 

próprios resíduos. Por não haver revitalização dos 

solos, as vinhas enfraquecem suas defesas, ficando 

sujeitas ao ataque de pragas. 

LevedUras aromáticas
e individUaLidade dos vinHos
 Por meio do uso de inseticidas, herbicidas e adubos 

químicos, a viticultura convencional destrói a maior 

parte das leveduras presentes nas vinhas. Por isso, a 

adição de leveduras selecionadas tornou-se prática co-

mum nos dias de hoje. Para se ter uma idéia, mais de 

300 leveduras aromáticas podem ser empregadas nos 

vinhos AOC franceses. Entretanto, essas leveduras clo-

nadas, ou geneticamente modificadas, distanciam os 

vinhos de sua tipicidade, do terroir original. Além disso, 

na opinião de alguns especialistas em biodinâmica, vi-

nhos “maquiados” por leveduras aromáticas não enve-

lhecem bem. Na vinicultura biodinâmica, as leveduras 

indígenas dos vinhedos são preservadas, acentuando a 

expressão do terroir nos vinhos produzidos. A qualida-

de advém do respeito à integralidade e naturalidade do 

processo de vitivinicultura.

certificação 
 A qualidade das práticas biodinâmicas pode ser 

aferida por meio de um sistema de avaliação que esta-

belece três níveis de comprometimento, representados 

por uma, duas ou três estrelas verdes. Este sistema 

tenta resgatar a tipicidade de cada região (terroir, AOC), 

fazendo com que o vinho seja uma expressão ímpar do 

clima e do solo. Para Joly, a harmonia natural entre a 

vinha e o produto final deveria ser incluída na definição 

de terroir. Práticas modernas baseadas apenas em tec-

nologia devem ser desencorajadas.

 Para assegurar que os princípios básicos da biodinâmi-

É Bom Não Confundir
• AgriculturA sustentável: sistema de agricultura que protege o ambiente e seus ocupantes

dos riscos da agricultura convencional;

• viticulturA orgânicA: as uvas devem crescer em vinhas sem fertilizantes sintéticos, inseticidas

ou herbicidas. embora as especificações variem de país para país, um ponto de concordância é que a certificação 

de um vinhedo deve especificar a localização exata e a data em que o processo orgânico foi iniciado;

• vinhos orgânicos: vinhos produzidos com uvas orgânicas e sem a adição de sulfitos.

além da viticultura, a vinicultura é orgânica;

• vinhos feito com uvAs orgânicAs: as uvas devem ser orgânicas mas os vinhos podem

conter até 100 ppm (partes por milhão) de sulfito adicionado.

ca sejam respeitados por todos, há órgãos de certificação 

espalhados pelos diversos países produtores de vinho. O 

maior deles é a demeter, uma organização internacional 

fundada em 1928. Hoje, 56 produtores de todo o mundo 

estão certificados pela demeter. Segundo suas normas, 

para ser chamada de biodinâmica uma propriedade tem 

que aderir aos métodos biodinâmicos por, no mínimo, 

dois anos. Outra organização certificadora é a biodivin, 

voltada especificamente  para a vitivinicultura. 

biodinâmica & ciência
 Apesar de todas as dificuldades de se provar de for-

ma convencional e científica os efeitos da biodinâmica, 

dois trabalhos publicados na revista Science, uma das 

mais conceituadas publicações científicas internacio-

nais, mostram que a biodinâmica realmente difere de 

outras agriculturas.

 Em 1993, Reganold et al. comparou duas fazendas 

na Nova Zelândia, uma convencional e a outra biodinâ-

mica. Foi observado que, na propriedade biodinâmica, 

a qualidade do solo era muito superior à outra, com 

mais matéria orgânica e atividade microbiana.

 Em 2002, os resultados de um estudo comparativo 

entre agricultura convencional e agriculturas orgânica 

e biodinâmica foram publicados por um grupo suíço 

liderado por Paul Mäder. Após 21 anos de pesquisa, os 

investigadores mostraram que, apesar de ter um ren-

dimento ligeiramente inferior às outras duas formas, 

a biodinâmica era superior em quase todos os parâ-

metros. Propriedades biodinâmicas mostravam maior 

biodiversidade, maior número de micro-organismos no 

solo e uma utilização mais eficiente dos recursos por 

essa comunidade microscópica.  

concLUsão
 Para os acostumados a discutir a “anatomia” de um 

vinho, a filosofia biodinâmica (“psicologia do vinho”) 

pode parecer estranha. Entretanto, vale lembrar que, 

durante séculos, a idéia de que a Terra era redonda 

também pareceu esdrúxula. É incrível como os seres 

humanos, por meio das relações interpessoais, da glo-

balização da informação e da flexibilidade às idéias mo-

dernas, são capazes de se adaptar às boas novidades. 
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os Vinhos Biodinâmicos
no Mundo

é difícil dizer quantos vinicultores empregam técnicas biodinâmicas
atualmente em todo o mundo pois o número aumenta a cada dia.

provavelmente, este número é superior a 100. alguns exemplos incluem:

1) frAnçA
Borgonha: leflaive, leroy, lafon, trapet, pierre morey, domaine de la
romanée conti (parcial), thierry guyot, Jean-claude rateau, a. et p. de villaine
Alsácia: zind humbrecht, marcel deiss, Weinbach, ostertag,
Kreydenweiss, pierre frick, eugene meyer
loire: coulée de serrant (savennières), huet (vouvray), clos roche blanche 
(touraine), catherine e pierre breton, domaine de la sansonniere
champagne: Jean-pierre fleury, Jacques selosse, leclapart, erik schrieber, 
alain reaut, raymond-boulard (parcial)
Bordeaux: la tour figeac (saint emilion), falfas, gombaude-guillot,
haut-nouchet, lagarette
rhône: maison m. chapoutier, marcoux (châteauneuf),
eric saurel, montirius
languedoc-roussillon: domaine cazes, domaine lèon barral
Provença: domaine sainte-anne (bandol), château romanin
Jura: andre et mireille tissot

2) itáliA
friuli venécia Júlia: Josko gravner, vadopivec, radikon, la castellada
toscana: massavecchia
Piemonte: nuova cappellata, cascina degli ulivi, trinchero
sicília: do zenner, gulfi ramada
vêneto: zenato

3) esPAnhA
domínio de pingus, alvaro palacios, telmo rodrigues, mas estela

4) AlemAnhA
freiherr heyl zu herrnsheim, eymann, hahnmühle, Wittmann, sander

5) chile
viña antiyal, viñedos orgánicos emiliana

6) euA
frey, ceago, benzinger, araujo estate, brick house, copper mountain, 
robert sinskey, patianna, coturri

7) AustráliA
robinvale, castagna, cullen, Jasper hill, carlei green

8) novA ZelândiA
milton (gisborne), providence

9) áustriA
nikolaihof Wachau, geyerhof

10) eslovêniA
movia
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