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CSA (Community Supported Agriculture / Agricultura Sustentada pela Comunidade)

O que é agricultura biodinâmica? 
O conceito e os princípios fundamentais da agricultura e jardinagem 

biodinâmica surgiram de um ciclo de 8 palestras, ministradas pelo 
pesquisador Rudolf Steiner. Essas palestras se deram em resposta às 
observações de agricultores sobre o esgotamento do solo – devido à adição 
de fertilizantes químicos – bem como sobre a deterioração da saúde e 
qualidade.

A cultura biodinâmica foi o primeiro sistema desenvolvido como 
alternativa à agricultura química. Considera diversos aspectos inerentes 
à relação homem/terra, incluindo, ainda, iniciativas que englobam 
conceitos de sustentabilidade ecológica, social e econômica, a exemplo 
da CSA (Community Supported Agriculture = agricultura apoiada pela 
comunidade).

Este método inclui práticas biológicas (técnicas agrícolas para melhoria 
da saúde do solo) e dinâmicas (que consideram influências biológicas e 
aspectos metafísicos da fazenda, aumentando a força vital ou adaptando o 
local aos ritmos naturais), as quais se inter-relacionam.

Quais as diferenças entre esse tipo de cultura e a orgânica?
A cultura biodinâmica necessariamente é orgânica, porém as agriculturas orgânicas não são necessariamente biodinâmicas. 

Há diversas técnicas para produzir alimentos orgânicos, desde formas que respeitam e valorizam a biodiversidade até 
outras que apenas produzem sem químicos para obter um maior valor final do produto, ou seja, não dão valor às questões 
ambientais envolvidas. O método biodinâmico, por outro lado, compreende a propriedade agrícola como um organismo vivo, 
autossuficiente, com seus diferentes componentes que caracterizam a sua individualidade (solo, vegetais, animais, recursos 
naturais e humanos). Reconhece e age, ainda, em cooperação com as influências sutis do cosmo sobre a saúde do solo, das 
plantas e dos animais, utilizando calendários com ciclos astronômicos sobre a terra e plantas.

O que são preparados biodinâmicos?
Os preparados biodinâmicos foram desenvolvidos por Rudolf Steiner, com base na antroposofia, antes e durante o Curso 

Agrícola em 1924. Steiner afirma que “adubar consiste em vivificar a Terra” e, com base nesta afirmação, apresenta os 
preparados como sendo mediadores entre a Terra e o cosmo, ajudando as plantas na sua tarefa de serem órgãos de percepção 
da Terra.

Podem ser divididos em dois grupos: os que são pulverizados no solo e nas plantas e os que são inoculados em composto 
ou outras formas de adubos orgânicos como biofertilizantes e chorumes. Os preparados têm uma numeração que vai de 500 
a 508, que surgiu primeiramente como um código e, hoje, facilita a comunicação internacional, entretanto é melhor utilizar 
o nome próprio de cada um quando nos 
referirmos a eles.

Os preparados podem ser considerados 
como remédios homeopáticos no que 
diz respeito às substâncias naturais 
utilizadas, aos processos de dinamização 
e à atuação através de forças e não de 
substâncias e por serem utilizados em 
quantidades mínimas; entretanto, eles 
não se prendem à teoria ou à prática da 
homeopatia médica. São elaborados a 
partir de plantas medicinais, esterco e 
silício (quartzo), que são envoltos em 
órgãos animais, enterrados no solo e 
submetidos às influências da Terra e de 
seus ritmos anuais.
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Quais os custos dessa produção?
A produção biodinâmica não é muito mais cara do que a convencional: por não necessitar da compra de insumos químicos, 

o próprio produtor faz os preparados na sua propriedade. Porém, há um custo maior com o trabalho, por necessitar de uma 
mão de obra mais especializada no cuidado com as plantas. No caso da CSA, não existe um custo adicional, por não haver 
o custo do atravessador entre a produção e os membros.

O que é CSA? Como surgiu e quais os principais objetivos desse sistema?
O conceito de uma agricultura sustentada em conjunto foi incentivada nos anos 60 pelo movimento da trimembração 

social, apoiada e concretizada pelos fundadores do Banco GLS, Wilhelm Ernst Barkoff e Albert Fink, em Fuhlhagen, perto 
de Hamburgo, na fazenda Buschberg, com 350 consumidores e a participação de 3 fazendas. Hoje, ela serve de modelo para 
inúmeros projetos no mundo. Nos EUA estabeleceu-se um amplo movimento denominado CSA – Community Supported 
Agriculture (agricultura apoiada pela comunidade), que congrega cerca de um milhão de participantes. No Japão, há cerca 
de 20 milhões de participantes, um quarto da população japonesa, sob o nome de Teikei.

Em princípio, nosso objetivo é encontrar os consumidores na 
região dos produtores, a fim de evitar transporte para locais distantes. 
Atualmente, vários agricultores viajam duas vezes por semana para 
a cidade de São Paulo, a fim de vender seus produtos em feiras. Um 
inacreditável gasto de tempo e energia que faz falta no campo, um enorme 
desgaste familiar para os agricultores e, ao mesmo tempo, uma grande 
carga para o meio ambiente. 

Como meta espiritual, o objetivo de uma CSA é despertar nos 
consumidores, por meio de uma tal comunidade de produtores e 
consumidores, uma compreensão da agricultura como um organismo 
agrícola, e levar os produtores a uma diversidade de cultivos, como um 
organismo agrícola em conjunto com planta e animal, ser humano e terra; 
como meta social, possibilitar que todos os participantes tenham acesso 
a um solo fértil; e, como meta econômica, produzir uma variedade de 
produtos. Esses objetivos protegem as pessoas e o meio ambiente. 
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Quais são as vantagens do projeto?
Dentro de um projeto de CSA os alimentos são sempre frescos e provenientes de uma agricultura local e sustentável. 

Sabe-se onde, como e por quem o alimentos que são cultivados, por haver uma maior aproximação entre o agricultor e o 
membro. Outra vantagem é o fato de os alimentos possuírem um preço mais acessível, pois vêm direto do produtor, ou seja, 
não há atravessadores. Na questão ambiental, há uma manutenção da biodiversidade. Por estabelecer uma relação mais 
íntima e cooperativa com os produtores, há uma contribuição direta para a agricultura, uma segurança para agricultores e 
membros e uma valorização da profissão de agricultor. Tudo isso contribui para criar uma alternativa de venda independente 
das redes de supermercado e traz a possibilidade de estar junto da terra com mutirões no campo, melhora na qualidade de 
vida e ações salutogênicas. 

Qual a importância da CSA para o produtor e a comunidade? Quais os benefícios desse sistema de 
cultura do ponto de vista social, ambiental, político e econômico?

A ligação direta com os clientes é de grande interesse para a agricultura, especialmente para os empreendimentos familiares. 
Essa ligação clara e bem definida assegura o sustento do agricultor e postos de trabalho, e lhe permite fazer um planejamento 
eficaz a longo prazo. Ele pode concentrar-se em sua tarefa e não precisa preocupar-se com a comercialização, uma vez que 
divide todos os riscos com o consumidor. Este, por meio de sua participação, transforma-se em um “agricultor passivo”. 
Estabelecem-se não apenas acordos econômicos, mas também amizades e trabalho em conjunto. Devido ao planejamento 
dirigido, à venda direta e a menos resíduos de embalagens, o agricultor passivo também obtém alimentos com preço acessível, 
saudáveis e frescos. Assim, o meio ambiente é o maior beneficiário do projeto. Por causa do transporte de curta distância, 
da ausência de excesso de produção, com planejamento dirigido da quantidade cultivada, e por meio da ajuda e controle da 
comunidade, o agricultor pode dedicar-se totalmente a um cultivo ecológico.

A ideia da CSA é dividir o custo entre todos os membros do projeto. Em nosso caso, nosso produtor de verduras Marcelo 
tem um custo, por ano, de R$ 240.000,00 e pode alimentar cerca de duzentas famílias com a sua produção. Cada família 
paga, por ano, R$ 1.200,00, ou R$ 100,00 por mês. Neste valor mensal estão inclusos o custo de sementes, o conserto das 
máquinas e todos os gastos envolvidos na produção. Essas famílias não precisam comprar outras verduras. 

Portanto, o produtor entra num papel de alimentar as famílias. Para que isso ocorra, precisamos criar um conjunto com 
responsabilidade e confiança. Assim, nós criamos um local de treino no campo social e, ao mesmo tempo, recebemos 
alimentos com uma melhor qualidade.
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