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Contribuições da Biodinâmica: 
princípios   



Fenomenologia  



“Tudo que está na terra está no cosmo” 
Rudolf Steiner 



“O alimento é um subproduto do processo de iniciação 
espiritual do agricultor (artista)” 



Polaridades 



Organismo agrícola/natural – individualidade - intimidade 



Conforto fisiológico  

com um pouco mais de calor, o passo certo a ser dado é evoluir de erva para árvore 



Em cada planta vive a vontade de se tornar árvore 
(Rudolf Steiner) 







Ferramentas na biodinâmica  
• Observação dos fenômenos e compreensão das 

forças atuantes 
• Uso dos preparados/mediadores 
• Uso do calendário (manejo do mato, podas) 
• Espécies chaves/adaptadas e grupos funcionais: 

leucena, acacia-negra, glericídia, amora, ingá, 
eucalipto, banana  

• Parcerias e consórcios na sucessão natural 
 



Exemplos 



Associação Biodinâmica 1988 



Associação Biodinâmica 1992 





















































































 
 Conceito de ilhas de diversidade 

 
 Recuperação ecológica/ambiental – agrofloresta  - Ilhas de diversidade 

 
• Esta tem o intuito de incrementar e acelerar os processos biológicos naturais de polinização e 

dispersão de sementes por animais e ao mesmo tempo servir de fonte de alimento para o homem. 
 

 
•  Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é destacar a importância da utilização de ilhas de 

diversidade na recuperação agro-ecológica/ambiental de áreas degradadas. Assim, vale destacar 
que ilhas de diversidade são caracterizadas por serem módulos agro-florestais onde estarão 
incluídas as formas de vida das espécies vegetais nativas e espécies agrícolas de subsistência e suas 
adaptações aos estágios sucessionais (pioneiras, oportunistas, climácias, ervas, arbustos, 
arvoretas,frutíferas, árvores, lianas e epífitas). 
 

 
•  As ilhas de diversidade representarão locais para dispersão de propágulos necessários para a 

ocupação do restante do terreno, simplificando dessa forma o restante do processo.  
 

 
• Considera-se, que a técnica “ilha de diversidade” tem fundamental importância no que diz respeito 

às necessidades atuais de restauração agro-ecológica/ambiental. Isso porque alia interação animal-
planta-homem com recuperação de outras partes do sistema, como o solo e os recursos hídricos, 
além de ser agente para sequestro de carbono e possuir custo reduzido, quando comparada a 
recuperação convencional.  Podendo ser, portanto, a opção mais promissora para pequenos 
proprietários rurais, dependendo da situação da área a se recuperar. 
 



Ilhas de diversidade 
 7 ilhas de 700 m² – área de ocupação -  7.200 m² 

       
 

Área 700 m² 

Espaçamento 
aleatório  2x2 
metros =  175 

mudas de 
espécies 
nativas 
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 Círculos de bracatingas 
protetoras 



Ilhas de diversidade 
 

Insumos para cada ilha de 700 m² 
 

• 25 sacos de 40 Kg de Calcáreo 92% para correção de Ph do solo 
• 1,5 sacos de 40 Kg de Yorim ( fosfato com micro nutrientes) 
• 1,5 sacos de 50 Kg de farelo de mamona como fonte de Nitrogênio 

 
Leguminosas e cereais para cada ilha de 700m² 

 
• 2 Kg de Feijão de porco 
• 1 Kg de sementes de girassol 
• 1 Kg de feijão guandu 
• 1 Kg de crotalária 
• 2 Kg de milho orgânico 
• 50 gramas de abóbora 
• 100 tarugos de mandioca  

 
Plantas protetoras para cada ilhas de 700 m² 

 
2 cílculos de 30 bracatinga Campo Mourão  ( covas com 5 sementes pré-germinadas) 

 
Árvores nativas para cada ilha de 700 m² 

 
175 mudas em tubetes ou saquinho de polietileno preto 

 



 
 

Conceito de Nucleação ecológica/ambiental 
 

 

 

• Nucleação ecológica/ambiental é a proposta de criar pequenos habitats (núcleos) dentro da 
área degradada de forma a induzir uma heterogeneidade ambiental, propiciando ambientes 
distintos no espaço e no tempo. 

 

•  Os núcleos têm o papel de facilitar o processo de recrutamento de novas espécies dos 
fragmentos vizinhos, do banco de sementes local e também influenciam os novos núcleos 
formados ao longo do tempo. 

 

•  Dessa forma, são criadas condições para a regeneração natural, como a chegada de espécies 
vegetais, animais e microrganismos e a formação de uma rede de interações entre eles. 

 

•  A idéia da nucleação por meio da implantação dos núcleos é disparar gatilhos ecológicos no 
processo de regeneração natural. Os núcleos são elementos capazes de formar novas 
populações, novos nichos de regeneração e gerar conectividade na paisagem. 

 



 Nucleação ecológica/ambiental 
40 núcleos de 4m² com espaçamento de 5 m cada – área de ocupação - 3.200 m² 
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Transposição de galharia 
 

 

Transposição de solos e 
sarrapilheiras 

Poleiros para a avifauna 

Agrupamento  de 
espécies arbóreas 



Transposição de solos 
• Tem a vantagem de recompor o solo degradado não somente com sementes, mas com propágulos e micorrízas, bactérias 

nitrificantes, minhocas, algas, etc.), uma  grande diversidade de micro, meso e macro organismos (decompositores, fungos,  
dar um novo ritmo sucessional ao ambiente. 

 

Transposição de galharia 
• A transposição de galharia tem como objetivo incrementar matéria orgânica à ser decomposta simulando a ciclagem de 

nutrientes em uma floresta. Esta proporciona um ambiente favorável ao desenvolvimento da microfauna (bactérias, 
nematóides, protozoários, etc.), mesofauna (ácaros, insetos, aracnídeos, colêmbolos, etc.) e macrofauna (roedores, répteis, 
anfíbios, aves, etc 

 

Poleiros para a avifauna 
• Poleiros para avi-fauna -  Aves e morcegos utilizam árvores remanescentes em pastagens para proteção, para descanso 

durante o vôo entre fragmentos, para residência, para alimentação ou como latrinas . Estas árvores remanescentes formam 
núcleos de regeneração de alta diversidade na sucessão secundária inicial devido à intensa chuva de sementes promovida 
pela defecação, regurgitação ou derrubada de sementes por aves e morcegos. Podem ser construidos como pirâmides de 
bambús.  

 

Agrupamento  de espécies arbóreas 
• Estes núcleos podem ser montados com três, cinco, nove ou treze (3, 5, 9 ou 13) mudas em espaçamento de meio metro 

(0,5m x 0,5m) até de um metro (1m x 1m) de distância de forma homogênea ou heterogênea e o espaçamento entre 
núcleos de dois metros (2m) até cinco metros  (5 m) de distância entre núcleos.  

• Esta técnica também tem como base a idéia de sucessão ecológica conforme proposto por Kageyama & Gandara (2004), 
onde espécies climácicas seriam circundadas por espécies pioneiras, os quais eram distribuídos ao longo da área a ser 
restaurada, estes núcleos são efetivos, pois é necessário que escolha espécies precoces e atrativas para fauna.  



Insumos para cada núcleo ecológico ambiental 

Implantação de 5 árvores nativas por núcleo  

 

Agrupamento  de espécies arbóreas 

20 litros de matéria orgânica por cova, abertas com broca mecânica  

0,5 Kg de Calcáreo 92% para correção de Ph do solo 

0,4 Kg de Yorim ( fosfato com micro nutrientes) 

0,5 Kg de farelo de mamona como fonte de Nitrogênio 

 

Transposição de solos  

• Coletar solos em fragmentos  o mais perto possível da área de restauração 

 

Transposição de galharia 

• Coletado em áreas degradadas, queimadas ou  galhos soltos e corte de capins gigantes  

 

Poleiros para a avifauna 

• Construidos de bambús amarrados com arames ou fibras vegetal 

 



Lista de insumos, sementes, mudas e ferramentas 

Insumos – 
•  Matéria orgânica  -   8 toneladas 
• Calcáreo                  -  40 sc de 40 kg 
• Fosfato biorim        - 15 sc de 40 kg 
• Farelo de mamon -  20 sc  de 50 kg, 

 

Sementes –  
•  Feijão de porco -   15 kg 
• Crotalária -  7 kg,  
• Feijão guandu -- 7 kg,  
• Milho orgânico  --  15 kg 
• Girassol  orgânico -  7 kg 
•  Manivas de mandioca -  350 unidade, 
•  Bracatinga Campo Mourão -  0.5 kg. 
 

Mudas –  
• espécies arbóreas nativas -  1.500 unidade,  
• espécies arbustivas frutíferas  -  500 unidades,  
• Bananas -  50 mudas. 

 

Ferramentas -   
•  Broca mecanizada 1 
• Enchadões  -  7 
• Enchadas -  7 
• Pás  - 7 
• Facões   - 7 
•  Arames   -  2rolos 
• Alicates de corte  -  3 
•  Marretas -  3 
•  Serras manual  - 3 
• Limas 3 
• Forcas 3 
• Carriolas -  3 
• Mangueira preta, conexões  - 100 metros de ¾ 
• Cordões de nylon  - 2 rolos. 
• Tambores de 200 litros – 7 
• Baldes tinta usados com alças - 10 


