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RESUMO
Rafael Piva. Aspectos agronômicos e fisiológicos de videiras em sistema de produção
orgânico e biodinâmico

O método de cultivo biodinâmico consiste em ver a propriedade como organismo agrícola,
tendo como principal meta a fertilidade dos solos de forma duradoura, juntamente com
abundante diversidade e atividade biológica. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo
avaliar o desenvolvimento e a produtividade de videiras comparando-se os sistemas de
produção orgânico e biodinâmico. Os experimentos foram conduzidos em Guarapuava PR,
em casa de vegetação, no período de setembro de 2014 a março de 2016, em condições de
campo de setembro de 2013 a junho de 2017 e, em Tebano RA (Itália) no ano de 2013 com
análises em 2017. Para o experimento em casa de vegetação foram avaliados os efeitos dos
tratamentos com o preparado biodinâmico 501 (Chifre sílica) e da quitosana (Fish Fértil®) no
crescimento vegetativo, fisiologia e severidade de míldio (Plasmopora viticola) em videiras
cv. BRS Margot. Avaliaram-se por dois anos a severidade do míldio, trocas gasosas, índice
SPAD, medições de comprimento e diâmetro dos ramos e diâmetro do tronco. No
experimento de campo foi estudada a influência do sistema biodinâmico no solo, no
crescimento, na fisiologia e na produção de videiras cv. BRS Carmem, comparado ao sistema
orgânico. Nas parcelas do tratamento biodinâmico foram aplicados os preparados
biodinâmicos chifre sílica (501), chifre esterco (500) e Fladen. As plantas foram adubadas
com mesmo composto orgânico e no tratamento biodinâmico receberam os preparados 502
(Achillea millefolium), 503 (Chamomilla officinalis), 504 (Urtica dioica), 505 (Quercus
robus), 506 (Taraxacum officinale) e 507 (Valeriana officinalis). Durante o experimento
foram avaliadas: atividade das enzimas (EC 3.2.1.39) ß-1,3 glucanase e (EC 3.2.1.14)
quitinase, severidade do míldio, potencial hídrico das folhas, trocas gasosas, fluorescência de
clorofila, índice SPAD, medições de comprimento e diâmetro dos ramos, diâmetro do tronco,
contagem de cistos da cochonilha (pérola-da-terra), número de cachos, comprimento de
cachos, diâmetro de bagas, teor de sólidos solúveis, análises químicas do solo, macrofauna do
solo e atividade enzima de solo ß-glucosidase. Para o experimento em Tebano, foram
avaliados os efeitos do manejos orgânico e biodinâmico, na condição química foliar e
antocianica nas bagas, de uva Sangeovese. Os preparados biodinâmicos utilizados foram o
chifre esterco (500), chifre esterco (500K), chifre sílica (501) e Fladen. No experimento em
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casa de vegetação, as plantas do tratamento orgânico e biodinâmico se saíram melhor que a
testemunha. No entanto, houve maior comprimento dos ramos e menor incidência de
Plasmopara viticula em plantas do tratamento biodinâmico. No primeiro experimento à
campo, o tratamento biodinâmico promoveu maior desenvolvimento das plantas
(comprimento e diâmetro dos ramos, diâmetro tronco e índice SPAD), melhor resposta
fisiológica em um ano, bioquímica e, consequentemente, maior resistência a doença e
produtividade. As plantas biodinâmicas mostraram-se mais resistentes quando colocadas em
situação de estresse, principalmente após o aparecimento dos cistos de pérola-da-terra. No
experimento com a uva Sangiovese foi possível observar diferenaça apenas para dois
macroelemento (Fe e Mn), sendo que as plantas sob manejo orgânico apresentaram os
maiores valores. Para os valores de antocianinas nas bagas não houve diferença estatística
entre os tratamentos.

Palavras-Chave:

Agricultura

vegetativo, uva, Vitis spp.

biodinâmica,

aspectos

fisiológicos,

desenvolvimento

vi

ABSTRACT
Rafael Piva. Agronomic and physiological aspects of grapevine in organic and biodynamic
production system

The method of biodynamic cultivation consists of seeing the property as an agricultural
organism; its main goal is the fertilization of the soils in a lasting way, along with a rich
diversity and biological activity. In this context, this work aimed to evaluate the development
and productivity of grapevines comparing organic and biodynamic production systems. The
experiments were conducted in Guarapuava PR, under greenhouse conditions, from
September 2014 to March 2016, under field conditions from September 2013 to June 2017,
and in Tebano RA (Italy) in the year 2013 with analyzes in 2017. For the experiment in a
greenhouse were evaluated the effects of treatment with the preparation biodynamic 501
(Horn silica) and chitosan (Fish fértil®) on vegetative growth, physiology and severity of
downy mildew (Plasmopara viticola) on grapevine cv. BRS Margot. The severity of mildew,
gas exchange, SPAD index, length and diameter of the branches and diameter of the trunk
were evaluated for two years. In the field experiment the influence of the biodynamic system
on soil, growth, physiology and production of cv. BRS Carmem, compared to the organic
system. In the biodynamic treatment plots were applied the biodynamic preparations silica
horn (501), manure horn (500) and Fladen. All plants were fertilized with the same organic
compound, but those of the biodynamic treatment received the preparations 502 (Achillea
millefolium), 503 (Chamomilla officinalis), 504 (Urtica dioica), 505 (Quercus robus), 506
(Taraxacum officinale) and 507 (Valeriana officinalis). During the experiment were
evaluated: enzyme activity (EC 3.2.1.39) β-1,3 glucanase and (EC 3.2.1.14) chitinase, mildew
severity, leaf water potential, gas exchange, chlorophyll fluorescence, index SPAD, length
and diameter of the branches, trunk diameter, count of cochineal (pearl) cysts, number of
bunches, bunch length, berry diameter, soluble solids content, soil chemical analysis, soil
macrofauna and ß-glucosidase enzyme activity. For the experiment in Tebano, the effects of
organic and biodynamic management on the leaf and anthocyanic conditions of the
Sangeovese grapes were evaluated. The biodynamic preparations used were the manure horn
(500), manure horn (500K), silica horn (501) and Fladen. In the greenhouse experiment, the
plants under organic and biodynamic treatment performed better than the control. However,
there was a greater length of the branches and less occurrence of Plasmopora viticula in plants
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under biodynamic treatment. In the first field experiments, biodynamic treatment promoted
greater development of plants (length and diameter of branches, trunk diameter and SPAD
index), better physiological response in one year, biochemistry and consequently greater
resistance to disease and productivity. Biodynamic plants were better adapted when placed
under stress, especially after the appearance of pearl cysts. In the experiment with the
Sangiovese grape, it was possible to observe differences only for two macro elements (Fe and
Mn), and the plants under organic management had the highest values. For the anthocyanin
values in the berries there was no statistical difference between the treatments.

Key words: Biodynamic agriculture, physiological aspects, vegetative development, Vitis
spp., grape.
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1. INTRODUÇÃO

A natureza e a sociedade são negligênciados em detrimento de aspectos econômicos
no atual cenário globalizado e competitivo, no qual cada um trabalha por si e não por um todo
como na natureza que é vasta e interligada. Mudanças climáticas são sinais gerados pelo
ambiente em resposta a série de fatores, como emissões de gases em larga escala,
desmatamento, agricultura industrial, aplicação de produtos químicos que contaminam solo,
água e animais. Tais produtos químicos afetam o homem, que se alimenta de produtos
industrializados e sem vida. O crescente número de doenças sem causas definidas tem se
tornado comum. A agricultura é fator essencial para mudarmos esta realidade. A agroecologia
com todas as suas formas de agricultura de regeneração (orgânica, biodinâmica, natural,
permacultura etc) pode ser usada, pois está integrada junto à educação e a sociedade. Se não
há real contato com o solo e as plantas, não há conhecimento verdadeiro do nosso próprio
alimento.
A agroecologia é ciência que junta os princípios da ecologia à agricultura, incluindo
aspectos ambientais, econômicos, éticos e sociais do território (ALTIERI, 2002; BASILE et
al., 2016). É ação integrada, interdisciplinar, que coloca a base conceitual para redefinir e
manter o sistema agro-alimentar em nome da sustentabilide, mantendo equilíbrio ambiental,
que é exigência na produção agrícola atual (FRANCIS et al., 2003; GLIESSMAN, 2007).
Na última década, os consumidores passaram a exigir mais do que qualidade externa
dos frutos, querem o controle sobre todo o sistema de produção, incluindo análise de resíduos
nos frutos, redução dos malefícios à saúde humana e do impacto ambiental (FACHINELLO,
2001). Hoje são mais de 170 países trabalhando com agricultura orgânica no mundo, em mais
de 43 milhões de hectares, com destaque para Austrália (17,2 milhões), Argentina (3,1
milhões) e Estados Unidos ( 2,2 milhões), o que representa 1 % da área agricultável no mundo
(WILLER e LERNOUD, 2016).
A produção orgânica pode ser definida como “toda aquela em que se adotam técnicas
específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos
disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo à
sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização
da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos
culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, ao uso de
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organismos geneticamente modificados e às radiações ionizantes, em qualquer fase do
processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização e, a
proteção do meio ambiente” (LEI 10.831 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003).
A agricultura biodinâmica, redescoberta por Rudolf Steiner, busca muitos dos
ensinamentos antigos, usados por outras civilizações e que agora juntamente com novo
pensamento da sociedade vem ganhando importância mundial. O método se baseia na
utilização de preparados que podem ser feitos na propriedade do agricultor, em comunidades
ou diretamente da associação biodinâmica que é o caso do trabalho aqui proposto. De
qualquer forma, seu custo é baixo e a verdadeira intenção dos preparados é ligar o agricultor à
sua propriedade, trabalhando com coração e mente aberta. Outro ponto importante é a
utilização de um calendário astronômico-agrícola, o qual indica as melhores datas para a
semeadura, plantio, colheita, etc. É uma ferramenta que pode ser usada e estudada para
melhor compreensão dos astros, das plantas e dos seres vivos. Por último e não menos
importante, o animal deve fazer parte da área, pois ele ajudará na ciclagem de nutrientes e na
adubação.
O número de pessoas que trabalham de forma cientifica com agricultura biodinâmica
no mundo é crescente, podendo ser citados, Adamo Domenico Rombolà, Renato Vasconcelos
Botelho, Giuseppina Paola Parpinello, Franc e Martina Bavec, Ehrenfried Pfeiffer, Harald
Kabisch, Maria Thun, Leo Selinger, Friedrich Sattler, Manfred Klett, Eckard Von
Wistinghausen, Volkmar Lust, Claude Monzies, Xavier Florin, Francois Bouchet, Alex
Podolinsky, entre outros (TURINEK et al., 2009; BOTELHO et al., 2016; PARPINELLO et
al., 2015; TESSARIN et al., 2016).
A viticultura apresenta grande importância na fruticultura nacional, em 2015 foram
cultivados aproximadamente 79 mil hectares, com produção de 1,5 milhoes de toneladas
abrangendo todas as regiões do país (MELLO, 2016). Mas quando analisamos a área
cultivada em sistema orgânico e/ou biodinâmico, são contabilizados apenas 40 hectares
(RAUTA et al., 2014; MEDEIROS et al., 2014).
Observando a necessidade de difusão da agricultura orgânica em aspectos científicos,
este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do método de cultivo biodinâmico na
fertilidade do solo, no desenvolvimento vegetativo e produtivo das videiras, na suscetibilidade
aos patógenos/parasitas e nas propriedades físico-quimicas e sensoriais das uvas. Mais
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precisamente, a pesquisa é centrada na avaliação da eficácia dos preparados biodinâmicos chifre-esterco, chifre-sílica e fladen – comumente empregados na agricultura biodinâmica.
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2. OBJETIVOS

Avaliar os aspectos agronômicos e fisiológicos de videiras em sistema de produção
orgânico e biodinâmico.

2.1. Objetivos específicos

- Avaliar o efeito dos diferentes sistemas de manejo no crescimento vegetativo e
produtivo das videiras.
- Avaliar as características fisiológicas e bioquímicas das videiras, confrontando o
sistema orgânico e biodinâmico.
- Avaliar a suscetibilidade das plantas ao míldio (Plasmopara viticola).
- Avaliar a suscetibilidade das plantas a pérola-da-terra (Eurhizococcus brasiliensis).
- Avaliar o efeito dos métodos de cultivo orgânico e biodinâmico nas carcterísticas
químicas e biológicas do solo.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. Impactos da agricultura industrial
Quando Justus Von Liebig publicou sua obra principal “A aplicação da química na
agricultura e fisiologia” (Die Anwendung der Chemie auf Agrikultur) em 1840, ele introduziu
um novo conceito sobre adubação. Com a teoria das substâncias minerais e da lei do mínimo,
desenvolveu-se a adubação mineral, que hoje é a base da agricultura industrial. Então essa
nova forma de nutrição das plantas acarretou em mudanças nos últimos 170 anos,
modificando-se as plantas e multiplicando-se a produtividade. Esse manejo levou a
questionamentos de pessoas atentas a essas mudanças (SCHELLER, 2000).
A forma atual de manejo do solo chamada de agricultura moderna, agroquímica
convencional ou industrial, trouxe consigo aumento no número de espécies chamadas de
pragas e doenças e, no decréscimo na qualidade alimentar (DEFFUNE, 2001). Essa forma de
manejo tenta maximizar os aspectos de produção, tais como, aumentar a área arável, diminuir
mão de obra e o tempo necessário para levar o produto ao mercado. Essas diminuições muitas
vezes são feitas alterando-se o ciclo das plantas e dos animais, pelo uso de produtos químicos,
hormônios e confinamentos, desconsiderando-se o bem estar animal (BOND et al., 2012).
A agricultura industrial mostra forte dependência por combustíveis fósseis e
fertilizantes químicos, do início ao fim do processo. Com isso, ela contribui com cerca de um
quarto da emissão global de gases do efeito estufa. O trabalho contínuo com máquinas
pesadas e produtos químicos faz com que os solos sejam manejados de forma incorreta. Uma
gestão inadequada do solo gera grande impacto sobre o nível de CO2 atmosférico e representa
a segunda causa da emissão de carbono depois do consumo de combustíveis (WATSON et al.,
2000).
O herbicida glifosato é hoje um dos produtos mais utilizados no mundo, e seu uso
continua aumentando. Uma série de estudos mostra que produtos a base de glifosato podem
causar sérios danos à natureza e ao homem, contaminar fontes de água potável e o ar de
regiões agrícolas. A meia vida de produtos a base de glifosato na água e no solo é maior do
que se previa (tempo de degradação). O glifosato e seus metabólitos estão amplamente
presentes no suprimento mundial de soja (base da alimentação animal). As exposições
humanas ao glifosato estão aumentando, e ele é indicado como provável cancerígeno humano.
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como conclusão as estimativas diárias de tolerância a ingestão de glifosato nos Estados
Unidos e na União Europeia devem ser revistas (MYERS, et al., 2016).
A forma de cultivo industrial contribui com a exploração não sustentável da natureza.
Entre os problemas mais comuns podem ser citados o cultivo em áreas inadequadas e/ou em
áreas de preservação permanente, o uso de fertilizantes químicos sem controle, a transgenia,
assoreamento dos rios e a diminuição de espécies. As empresas que desenvolvem as sementes
são as mesmas que produzem os herbicidas, fungicidas e inseticidas, além de controlar o setor
farmacêutico.
Quando se utiliza dos dubos químicos, esses são facilmente levados pela água da
chuva, principalmente o nitrogênio e o potássio. Quando as plantas apresentam falta ou
excesso desses elementos, elas tendem a acumular mais açúcares e aminoácidos nas folhas
(floema), gerando com isso maior suscetibilidade ao ataque de patógenos (CHABOUSSOU,
2006).
Outra tecnologia muito usada na agricultura industrial é a transgenia. Os transgênicos
são predominantemente dependentes e direcionados para tecnologias capital-intensivas
(adubos químicos, agrotóxicos, mecanização pesada e processamento industrial em grande
escala) que interessam principalmente aos grandes conglomerados econômicos em detrimento
das reais necessidades dos consumidores, dos agricultores e do ambiente (MOONEY, 1987).
Grande parte dos agricultores e da população perderam o contato com a terra e/ou
animais, moram nas cidades e não se preocupam em saber como foi produzido o alimento que
consomem. Os proprietários das fazendas moram na cidade, e no campo grande parte do
trabalho pode ser feito à distância, sem ter o verdadeiro contato com o solo e com a
propriedade.

3.2. Agricultura orgânica

Na segunda metade do século XIX, Pietro Cuppari, Professor de Agronomia da
Universidade de Pisa foi pioneiro na teorização de conceitos que depois formou a base da
agricultura orgânica moderna. Através de seus estudos em 1862, ele avaliou a
propriedade como um organismo vivo, feito de interações com seus componentes
equilibradamente organizados segundo laços físicos, biológicos, tecnológicos e
econômicos (CAPORALI, 2015).
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Mais tarde, no início do século XX, uma contribuição importante para o
desenvolvimento da disciplina foi Girolamo Azzi, Professor da Universidade de Perugia,
que em 1928 escreveu o livro Ecologia Agrícola (AZZI, 1928).
Trabalhos científicos sobre compostagem foram propostos inicialmente pelo
Engenheiro Agrônomo inglês Albert Howard trabalhando na Índia (1925-1930), onde estudou
a relação entre a fertilidade do solo e a utilização de húmus. A compostagem foi estudada a
fundo com a utilização de materiais orgânicos (estercos, compostos, restos de cultivo,
adubação verde etc), complementada com substâncias minerais (calcário, fosfato natural,
rochas moídas, basalto etc) de lenta solubilização, dando especial ênfase à conservação do
solo e à proteção da natureza com a utilização de produtos pouco ou não tóxicos ao ambiente
(EHLERS, 1996).
Segundo Peixoto (1988), a compostagem é uma prática aplicada há muito tempo no
Oriente, principalmente na China. Essa técnica foi conhecida pelo Ocidente, provavelmente, a
partir de observações feitas pelo professor F. H. King, do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos, no início do século XX, e pelos experimentos de Albert Howard, considerado
o pai da compostagem.
Afonso Draghetti, importante estudioso e Engenheiro Agrônomo italiano, considerava
a fazenda como modelo universal, não igual em todas as regiões, mas unido ao conceito
simbiótico com plantas, animais e microorganismos, no qual o homem, graças a sua forma
intelectual, tem a possibilidade de guiar e gerir o impulso das forças naturais, fazendo parte da
simbiose (DRAGHETTI, 1948). Uma visão que une muito as diferentes formas de
agricultura. Outros nomes que podem ser citados são Ana Maria Primavesi, Lucas Caporali e
Miguel Altieri, ambos trabalham com agroecologia, e contribuem atualmente para amplicar o
conhecimento sobre formas mais sustentáveis de agricultura.
Atualmente são mais de 170 países trabalhando com agricultura orgânica no mundo,
em mais de 43 milhões de hectares (Austrália 17,2 milhões, Argentina 3,1 milhões e EUA 2,2
milhões), o que representa 1% da área agricultável no mundo. Existem mais de dois milhões
de produtores (Índia 650 mil, Uganda 190 mil, México 170 mil e Brasil 12 mil), em mercado
que rende mais de 80 bilhões de dólares, com destaque para Estados Unidos (35,9 bilhões de
dólares), Alemanha (10,5 bilhões de dólares) e França (6,8 bilhões de dólares). O consumo
per capita de alimento orgânico no mundo é de 11 dólares, tendo maior consumo países como
Suíça, Luxemburgo e Dinamarca (WILLER e LERNOUD, 2016).
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A agricultura orgânica no Brasil segue Lei n. 10831/2003; Decreto n. 6323/2007 e a
instrução normativa IN 46/2011. Grande parte da área orgânica é formada por pastagens com
27,5 milhões de hectares. A área cultivada corresponde a 8,5 milhões de hectares, com 3,4
milhões de hectares ocupados por culturas permanentes. Os principais produtos nas áreas
cultivadas são arroz, forragem verde, sementes de oleaginosas, vegetais e legumes secos.
Entre as culturas permanentes têm-se destaques café, oliveira, uva, nozes e cacau (WILLER e
LERNOUD, 2016).
O número de produtores orgânicos no Brasil aumentou em aproximadamente 51,7%
de janeiro de 2014 a janeiro de 2015 e hoje são mais de 10.194 produtores, com destaque para
a região Nordeste com 4 mil, seguida da região Sul com 2.865 e Sudeste com 2.333. As
unidades de produção também tiveram aumento em 2015, de 32%, passando de 10.064
unidades para 13.323. A área total de produção orgânica no Brasil já chega a 750 mil hectares,
tendo a região Sudeste 333 mil hectares, o Norte com 158 mil hectares, o Nordeste 118,4 mil
hectares, Centro-Oeste 101,8 mil hectares e a região Sul com 37,6 mil hectares (MAPA,
2015).

3.3. Agricultura biodinâmica

A agricultura biodinâmica surgiu a partir de uma série de oito palestras ministradas
pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) em 1924 na cidade de Koberwitz, hoje
Wroclaw na Polônia. O curso foi pedido pelos agricultores que estavam percebendo declínio
das plantas (aroma e paladar), do solo (fertilidade) e animais (saúde) com a utilização de
novas tecnologias (KOEPF et al., 1983; SCHELLER, 2000).
Segundo Steiner (1924), o método de cultivação biodinâmica consiste em ver a
propriedade como um organismo agrícola. Seus diferentes componentes (solo, água, plantas,
animais e homem) todos trabalhando em conjunto e entendendo cada um deles, seus
potenciais e suas limitações. O produtor e sua comunidade podem se tornar independente
quanto a sementes e adubo, onde a fertilidade do solo de forma duradoura é o ponto principal
quando se busca este modo de cultivo, juntamente com alta atividade biológica.
Os preparados feitos de plantas medicinais e minerais são aplicados em doses diluídas
(homeopáticas), grande diferencial do método, sendo usados nos compostos, no solo e nas
plantas. Muitos trabalhos demonstram a influência dos preparados no composto, na

9

microbiologia do solo, nas culturas e no menor impacto ambiental (CARPENTER-BOGGS et
al., 2000; ZALLER e KÖPKE, 2004; BOTELHO et al., 2016; REGANOLD e PALMER,
1995).
O calendário biodinâmico baseado em pesquisas sobre a influência dos ciclos
astronômicos nas plantas é ferramenta muito usada (THUN, 1986). Além das práticas comuns
usadas na agricultura orgânica, a biodinâmica abrange processo amplo envolvendo a saúde do
solo, o mundo vegetal, os animais e os homens se relacionando, interagindo e estimulando
processos naturais (KOEPF et al., 1983).
Um importante estudioso do manejo biodinâmco, Alex Podolinsky, foi pioneiro da
biodinâmica na Austrália e dedicou mais de 60 anos aplicando e desenvolvendo novas formas
de utilização dos preparados. Juntamente com o Dr. Pfeiffer, o primeiro colaborador de
Rudolf Steiner na elaboração dos preparados, estudaram e trocaram experiências sobre o
assunto e anos depois desenvolveu o preparado 500P ou 500K, que leva além do esterco
bovino, todos os outros preparados de composto (502-507), sendo muito utilizado na
atualidade (PODOLINSKY, 1989; ASSOCIAZIONE AGRICULTURA VIVENTE, 2015;
IFOAM, 2017).
Cerca de 164.000 hectares em todo o mundo são certificados pela Demeter como
biodinâmica em 4.956 propriedades (DEMETER, 2016). A Alemanha tem a maior área
certificada com 67.000 hectares, seguido pela França, Itália, Holanda, Espanha, Hungria e
Índia.
Segundo a Demeter Internacional (2016), o Brasil tem área hoje certificada de 3.765
hectares em mais de 30 propriedades. Os principais produtos biodinâmicos produzidos são
café, cacau, soja, açúcar mascavo, erva mate, suco de laranja, frutas secas, castanha de caju,
óleo de dendê e de palma, palmito, guaraná, arroz, frutas cítricas e animais (IBD, 2016).

3.4. A Viticultura no Brasil
A viticultura teve seu início no Brasil com a chegada dos colonizadores portugueses
no século XVI. Eram uvas finas (Vitis vinifera), cultivadas na Europa e selecionadas com base
em informações e experiência pessoal dos vitivinicultultores europeus. Com a introdução das
variedades americanas, principalmente Isabel pelos imigrantes italianos no século XIX, a
viticultura brasileira se consolidou realmente, culminando na substituição de muitos vinhedos
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de uvas européias. O primeiro ciclo de expansão da viticultura brasileira, portanto, teve como
base o cultivo de uvas americanas, rústicas e mais adaptadas às condições edafoclimáticas
locais (SOUZA, 1996).
Somente no século XX, as uvas finas voltaram a ganhar espaço na produção de vinhos
e para o consumo in natura. O Rio Grande do Sul retomou a produção de vinhos finos no Sul
do Brasil, ampliando-se para novas áreas de cultivo no Nordeste, que marcaram o início da
viticultura tropical no país, juntamente com a produção de uvas finas de mesa no Norte do
Paraná, Noroeste de São Paulo e Norte de Minas Gerais (PROTAS et al., 2006).
Dados atuais mostraram que em 2015, foram produzidas no Brasil 1.499.353 toneladas
de uvas, representando aumento de 4,41% em relação ao ano de 2014. Embora em alguns
Estados tenha ocorrido redução de produção, como Bahia, São Paulo e Paraná, no Rio Grande
do Sul, maior Estado produtor de uvas, ocorreu aumento de 7,85% na produção. Em Santa
Catarina ocorreu acréscimo de 4,66% na produção, em Minas Gerais foi de 9,15% e em
Pernambuco de 0,25%. A área cultivada teve pequena redução de 1,83% em 2015, seguindo
tendência desde 2013, cuja área é de 79 mil hectares. Os principais Estados produtores
continuam sendo o Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Bahia
e Minas Gerais (MELLO, 2016).
Um dos principais problemas na produção de uva no Brasil é o clima. As principais
regiões produtoras localizadas no Sul e Sudeste caracterizam-se por apresentar umidade
relativa e temperaturas elevadas, juntamente com precipitações freqüentes durante o ciclo
vegetativo da videira (SÔNEGO et al., 2005). A forma de cultivo principal entre os
agricultores é a convencional, com o uso de fertilizantes e produtos químicos e, sem
diversidade de espécies, o que acaba influenciando no resultado final, pois as plantas ficam
expostas a problemas ambientais.
O mercado brasileiro da uva é caracterizado principalmente pela diversidade. É
formado por várias cadeias produtivas, de uvas finas, americanas e híbridas para mesa, uvas
para elaboração de vinhos finos e, uvas americanas e híbridas para a elaboração de vinhos de
mesa e sucos. Com toda esta diversidade, o mercado consumidor brasileiro é segmentado. A
estes fatores, soma-se a variabilidade de clima, solos e estrutura fundiária das diferentes
regiões de produção, tornando-se o setor mais exigente em soluções diferenciadas
(CAMARGO et al., 2010).
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A produção de suco vem ganhando destaque no mercado nacional, estando
concentrada principalmente no Rio Grande do Sul, mas com tendência de expansão para
regiões tropicais como Mato Grosso, Goiás e Vale do Rio São Francisco (CAMARGO, 2005).
O segmento de vinhos de mesa (Vitis labrusca) representa cerca de 80% do mercado
brasileiro de vinhos. A maior qualidade da matéria-prima também é uma demanda dos
produtores, havendo espaço para o desenvolvimento de cultivares de uva para elaboração de
vinhos tintos de mesa, com boa estrutura e cor, de vinhos brancos de mesa aromáticos e
vinhos espumantes.
O mercado de vinhos finos no Brasil correspondeu a cerca de 20% da comercialização
de vinhos no país, mas com a abertura do mercado brasileiro e as altas taxas de impostos
cobrados dos produtores nacionais, este segmento vem sofrendo forte concorrência dos
importados, principalmente dos países vizinhos, como Argentina, Chile e Uruguai (PROTAS,
2010).

3.4.1. BRS Margot
A uva „BRS Margot‟ é uma uva tinta, resultado do cruzamento de „Merlot‟ e „Villard
Noir‟, realizado em 1977, na Embrapa Uva e Vinho. A genealogia é complexa, sendo
composta por 74,22 % de Vitis vinifera e 25,78 % de outras espécies do gênero Vitis (Vitis
vinifera x Vitis labrusca). Foi enxertada em 1983, se destacando pela capacidade produtiva e
boa resistência às doenças fúngicas. Em 2003, foi propagada em escala comercial. As
avaliações seguintes confirmaram as primeiras observações e a cultivar foi lançada em 2007
(CAMARGO, 2008).
Essa cultivar apresenta vigor mediana, com hábito de crescimento ereto, podendo ser
conduzido tanto em sistemas de espaldeira como em latada. Pode atingir produtividades de
25-30 t ha-1, em espaçamento adensado, de 2,5 m entre linhas e variando de 1,2 m a 1,5 m
entre plantas. A alta fertilidade, inclusive das gemas basais, permite a realização da poda em
esporão. É recomendado o uso de porta-enxertos vigoroso, como „Paulsen 1103‟.
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3.4.2. BRS Carmem

A uva BRS Carmem é uma cultivar para elaboração de sucos. É oriunda do
cruzamento entre „Muscat Belly A‟ e „BRS Rúbea‟ (Niagara Rosada X Bordô). Na primeira
produção, na safra de 1999, em Bento Gonçalves-RS, o material foi selecionado pela boa
fertilidade, sabor e cor do mosto. Nas avaliações seguintes também apresentou boa reação às
principais doenças fúngicas. Nos anos seguintes foi avaliada em Campina Verde-MG, Nova
Mutum-MT, Jales-SP e Cambé-PR (CAMARGO, 2008).
A cultivar pode ser considerada vigorosa, o que pode possibilitar sua formação no
primeiro ano de plantio. Recomenda-se o manejo em poda mista por causa da baixa fertilidade
de gemas basais. Devido ao seu hábito de crescimento, o sistema em latada é considerado o
mais adequado para a condução do vinhedo. Recomenda-se o cultivo sobre o porta-enxerto
„101-14„ na Serra Gaúcha e „IAC 766‟ no Norte do Paraná. A produtividade pode atingir 2530 t ha-1, no espaçamento que varia entre de 2,80 a 3,0 m entre linhas e de 2,0 a 3,0 m entre
plantas. As bagas apresentam coloração preto-azulada, com película grossa e polpa incolor,
com o sabor característico das uvas americanas e muito apreciado pelo consumidor. O
conteúdo de açúcar atinge 19 ° Brix.

3.4.3. Míldio (Plasmopara viticola (Berkeley & M. A. Curtis) Berleses & de De
Toni, 1888).

O mildio, doença causada por Plasmopara viticola (Berkeley & M.A.Curtis) Berleses.
& De Toni. Também conhecida como peronospora, mufa, mofo ou mancha óleo, causa sérios
prejuízos à viticultura em regiões com alta precipitacão pluvial, principalmente no final da
primavera e verão. Geralmente às cultivares de videiras européias (Vitis vinifera L) são mais
suscetíveis ao míldio do que as americanas (Vitis labrusca L) (GALLOTI et al., 2002).
A temperatura ideal para o desenvolvimento do patógeno situa-se entre 20 a 25 ºC e,
umidade acima de 95 %, com água livre por um periodo mínimo de 2 horas para haver novas
infeccões. A estrutura de resistencia formada ao final do período de crescimento é
denominada de oósporos, sobrevivendo no solo e em folhas mortas durante o inverno.
Quando o solo atinge uma temperatura de 10 ºC e, ocorre chuva superior a 10 mm os
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oósporos germinam, formando os macrosporangios, os quais contem os zoosporos que são
responsaveis por infectar o orgão vegetativo (AMORIM e KUNIYUKI, 2005).
3.4.4. A Pérola-da-Terra

A pérola-da-terra, Eurhizococcus brasiliensis Wille 1922 (Hemiptera: Margarodidae)
é uma cochonilha de raiz que pode ser encontrada em uma grande variedade de plantas
cultivadas como, por exemplo, a batata-doce, sálvia, mandioca dentre outras. O gênero
Eurhizococcus é nativo da América do Sul, com três espécies descritas: Eurhizococcus
brasiliensis (Wille, 1922); Eurhizococcus brevicornis (Silvestri, 1901); Eurhizococcus
colombianus (Jakubski, 1965) (FOLDI, 2005). Das espécies deste gênero, apenas E.
brasiliensis foi identificada no Brasil se alimentando da seiva de videiras.

3.5. Viticultura orgânica e biodinâmica no mundo

Segundo Willer e Lernoud (2016), com dados referentes a 2014, são 316.000 hectares
de vinhedos em sistema orgânico no mundo, o que representa 4,5% de um total de 6,8
milhões de hectares. Na Europa, 266.000 hectares (6,8% da área) é orgânica. Os países com
maior área são Espanha, Itália e França. A Europa tem 80% da área de produção de uvas
orgânicas, sendo o restante distribuido entre Ásia, América do Norte e América Latina. Os
destaques na América Latina ficam com o Chile (1,7%) e Argentina (1,5%).
No Sul do Brasil, a produção de uva orgânica para vinho fino está concentrada no Rio
Grande do Sul, possuindo cinco propriedades com área somada aproximada de 15 hectares,
dos quais quatro são certificadas. Entre as uvas utilizadas estão Cabernet Souvignon, Merlot,
Tannat, Pinot Noir, Barbera, Chardonnay, Sauvignon Blanc e Moscato (MEDEIROS et al.,
2014).
A viticultura biodinâmica está se difundindo mais rapidamente na Argentina, Chile e
França, tendo hoje mais de 708 propriedades certificadas pela Demeter em mais de 9.533
hectares de área para produção de uvas para vinho. Na produção de suco, destaque para a
Itália e a Espanha. A uva de mesa ocupa área de 624,5 hectares e 140 produtores (DEMETER,
2016).
São poucos os dados sobre a viticultura biodinâmica no Brasil. Dados recentes
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mostram que as fazendas produtoras de uva fina para vinho seguem o sistema biodinâmico,
mas não são certificadas (MEDEIROS et al., 2014). O primeiro vinho biodinâmico produzido
foi o Imortali 2012, feito pela vinícola Santa Augusta em Água Doce, Santa Catarina, em área
de 5,5 hectares com as uvas Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc (RAUTA et al., 2014). A
mesma vinícola conta com outra área em Videira-SC, somando então, 14 hectares de vinhedos
em sistema biodinâmicos. Existem outras áreas em processo de conversão ou de implantação
nos Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, e juntas somam
aproximadamente 27 hectares.

3.6. Preparados biodinâmicos

Os preparados biodinâmicos foram desenvolvidos por Rudolf Steiner, com base na
Antroposofia, antes e durante o curso agrícola em 1924. Eles são mediadores entre a terra e o
cosmo, ajudando as plantas na sua tarefa de órgãos de percepção da terra. A sua utilização se
deve ao estado atual em que cultivamos as plantas e tratamos a terra, ambientes saudáveis
podem, com o tempo, não necessitar da aplicação. 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 (STEINER, 1924).
Os preparados podem ser divididos em dois grupos:
a) Os aplicados no solo e plantas;
b) Os que são inoculados no composto ou outras formas de adubos orgânicos.
3.6.1. Preparados solo – planta

O primeiro preparado mencionado por Rudolf Steiner no curso agrícola é o chifreesterco (500). Este preparado é elaborado com esterco fresco de vacas em lactação e chifres
de vacas. Deve-se utilizar esterco fresco de vacas em lactação recolhido preferencialmente no
pasto, este esterco deve ser de consistência firme, bem formado, de gado alimentado
preferencialmente com pasto ou capim e, que não tenha resíduos de vermífugos convencionais
e remédios sintéticos. Este esterco recolhido é colocado em chifres de vacas até preencher
toda a cavidade do chifre. Os chifres com esterco devem ser enterrados dentro do solo,

15

permanecendo durante o inverno, momento em que a terra reduz atividade microbiológica e
se torna vitalizada ao máximo (STEINER, 1924; HERMÍNIO, 2004; KLETT, 2012).
O preparado chifre esterco (500) é direcionado ao solo e às raízes, proporcionando
maior atividade biológica e vitalidade, favorecendo o desenvolvimento vegetativo das plantas
e as relações de simbiose da rizosfera. O preparado deve ser utilizado no preparo do solo, na
semeadura, no transplantio, ou seja, no momento em que se deseja dar impulso ao
desenvolvimento radicular. Ele deve ser aplicado em gotas grossas, direcionadas ao solo. A
água utilizada para diluição e dinamização dos preparados deve ser proveniente de chuva ou
de poço (STEINER, 1924; KLETT, 2012).
Para trazer qualidade para frutos e sementes, Steiner indicou outro preparado, feito à
base de sílica, o preparado de chifre-sílica (501). Ele é chamado o “preparado da Luz”, pois
atua trazendo forças da periferia cósmica e intensificando a atuação da luz solar. Este
preparado é essencial para estruturação interna das plantas e seu desenvolvimento, assim
como para qualidade nutritiva das plantas e para resistência a doenças. O preparado é
elaborado com cristais de sílica e chifres de vacas bem formados. Os cristais são moídos até o
ponto de farinha fina e colocados dentro dos chifres de vacas. Quando o pó estiver pronto,
deve-se fazer uma massa com água para preencher os chifres. Ao contrário do preparado
Chifre esterco, este deve ser enterrado no verão e retirado no outono. A aplicação deve ser
feita pela manhã, antes do sol forte, enquanto o orvalho ainda estiver presente. O preparado de
chifre-sílica deve ser direcionado para o alto e pulverizado como névoa bem fina, para que
recaia sobre as folhagens. Ele deve ser aplicado somente quando as plantas estiverem bem
estabelecidas (STEINER, 1924; MIKLÓS, 2001). O silício é o segundo elemento mais
abundante na terra, sendo essencial para animais, algumas plantas e diatomáceas. O dióxido
de silício compreende 50-70% da massa do solo. Todas as plantas cultivadas no solo terão
silício em seus tecidos, embora o teor varie consideravelmente entre as espécies, de 10 a 0,1%
do peso seco (MA, 2004).
O preparado de Cavalinha (508) é utilizado para curar as plantas e não pertence aos
preparados de composto. Nesta planta, o silício se manifesta diretamente e, graças à sua força
de luz, reprime o crescimento excessivo de fungos ao se aspergir o chá da Cavalinha sobre as
plantas e o solo. Para fazer o chá, fervem-se 300 gramas da cavalinha seca em 10 litros de
água, durante uma hora, completando no final o volume (HERMÍNIO, 2004). Segundo dados
de Holzhuter et al. (2003), a cavalinha possui de 10 a 15% de ácido sílico em sua composição.
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3.6.2. Preparados composto
São seis os preparados usados no composto ou biofertilizante, sendo elaborados a
partir de plantas medicinais, partes de animais e contribuem no processo de fermentação e
decomposição do composto, sendo eles 1) preparado 502 (Mil folhas, Achillea millefolium L.):
as flores são colocadas em bexiga de cervo macho, atua através do potássio e do enxofre

trazendo forças vivificantes e proteicas; 2) preparado 503 (Camomila, Matricaria chamomila
L.): as flores são colocadas em intestino delgado de bovino, atua através do cálcio e do enxofre,

dando estrutura, vivificando e evitando má formações; 3) preparado 504 (Urtiga, Urtica dioica
L.): a planta inteira atua com o elemento ferro e enxofre trazendo forças construtivas e

saneantes ao composto; 4) preparado 505 (Casca de Carvalho, Quercus robur L.): em crânio
bovino/animal doméstico, atua o elemento cálcio e a sílica juntos com o tanino dando forças
curativas; 5) preparado 506 (Dente-de-Leão, Taraxacum officinale Web.): as flores são
mantidas em mesentério bovino, atua o silício dando forças de sensibilização ao composto e
ao solo; 6) preparado 507 (Valeriana, Valeriana officinalis L.): suco fermentado das flores atua
com o elemento fósforo e quando pulverizado sobre o composto atua protegendo o mesmo. O
composto com os preparados biodinâmicos faz com que as plantas adubadas com ele recebam
atuação mais forte do cosmo como um todo (STEINER, 1924).
Os preparados usam determinadas estruturas para sua elaboração:
1) Milfolhas (502): o cervo é animal que necessita, para sua percepção, de uma antena
grande, a galhada. É muito nervoso, e encontrando-se em perigo, para de comer, retrai-se, a
bexiga reage e ele urina. A bexiga do cervo está ligada ao sistema neuro-sensitivo. O silício
tem conexão com o sistema neuro-sentitivo dos seres vivos. A milfolhas tem teor alto de
potássio, observado na firmeza do seu caule, conhecido como catalisador na assimilação e
hidrólise do açúcar em amido e, em celulose (STEINER, 1924; HERMÍNIO, 2004).
2) Camomila (503): semelhante ao que ocorre na bexiga do cervo, ocorre no intestino
delgado do bovino. O enxofre atua na camomila em distribuição finíssima, unido ao cálcio.
Também no solo, graças à sua capacidade aglutinadora, o cálcio estrutura as partículas. O
preparado pronto vivifica as plantas e proporciona-lhes capacidade de resistência a
malformações, com o adubo que recebe esse preparado encontrando-se mais estável quanto ao
nitrogênio (STEINER, 1924; HERMÍNIO, 2004).
3) Urtiga (504): a urtiga cresce onde há desordem ou excesso de nitrogênio, rico em
húmus. Por via da urtiga, o solo, as plantas, os animais e os seres humanos recebem benéfica
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atuação sanativa. No solo, a urtiga melhora sua estrutura, retira o excesso de ferro e
nitrogênio; na planta: deixada por 24 horas de molho, afasta os pulgões, sendo que o chorume
de alguns dias ou semanas, em diluição correspondente, incrementa a assimilação; para o
animal, na mistura de rações de ervas, é fortificante geral e, no ser humano purifica o sangue e
é usada no tratamento de reumatismo. Essas propriedades naturais são ampliadas na
elaboração do preparado. A urtiga permanece enterrada, durante um ano a partir da época da
sua florada, sem invólucro animal, somente envolvida com camada de turfa (STEINER, 1924;
KLETT, 2012).
4) Casca de carvalho (505): o carvalho é o símbolo da luta pela vida e também da
força. Demonstra essa luta em seu desenvolvimento e em sua forma. Quando jovem, já
precisa vencer doenças fúngicas (oídio) e ataques de insetos. O carvalho forma casca que
racha com o crescimento do tronco, tornando-se rugosa, e isto representa uma proteção em
relação ao exterior. A casca contém cálcio e ácido tânico, usado para curtir couro. O tanino
atua como inseticida e o cálcio protege contra crescimento dos fungos. A casca do carvalho é
colocada na cavidade encefálica de animal doméstico (ex.: bovino). A cobertura calcária da
caixa craniana protege o cérebro, que por sua vez, possui fortes contrastes: por um lado,
intensos processos metabólicos vitais; por outro, a incapacidade de regeneração de células
nervosas. Durante a elaboração do preparado, a casca de carvalho passará por processo de
putrefação, protegida pela cabeça calcária. Adicionado ao adubo esse preparado empresta
forças para combater e deter profilaticamente as doenças vegetais (STEINER, 1924; KLETT,
2012).
5) Dente-de-leão (506): o preparado com flores de dente-de-leão atua por meio do
silício, traz forças de sensibilização para o composto e solo. Por suas flores solares e de sopro
estrelares, o dente-de-leão pertence ao cosmo, que por meio da sua roseta e raiz pivotante que
puxa para baixo, pertence à terra, sendo então considerada mediador entre cosmo e terra,
designada por Steiner como “mensageiro celeste”. No dente-de-leão há interação entre o
silício e o potássio. As umbelas cujas sementes são leves como plumas, constituídas por
tecido celular sutil que contém silício, caracteriza-a como órgão sensorial peculiar em relação
à luz. O mesentério, que guarda o preparado, é formado por tecido conjuntivo, um balão,
dentro do qual os outros órgãos são abrigados do exterior. O mesentério é capaz de calafetar
feridas, de reabsorver líquidos e exsudar soro sanguíneo. Quando adicionado ao adubo,
confere a capacidade de extrair exatamente tanto ácido silícico da atmosfera e do cosmo
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quanto seja necessário às plantas, a fim de se tornarem efetivamente sensíveis a tudo o que
atua em suas imediações, atraindo assim, elas próprias, aquilo de que necessitam (STEINER,
1924; SIXEL, 2008).
6) Valeriana (507): o suco fermentado das flores atua trabalhando com o fósforo. É
uma planta calórica, o extrato da raiz transmite calor benéfico e calmante ao ser humano. Ela
dá calor à paisagem e às flores, as quais coletadas em uma cesta geram calor intenso. Estimula
os processos fosfóricos. Esta atuação pode, por exemplo, ocorrer como proteção aos danos da
geada na floração das árvores frutíferas, como também incrementar a formação de flores e
frutos. Ao adicionar ao adubo, o suco diluído da inflorescência da valeriana, provoca-se nele o
que o estimula a comportar-se de modo correto diante da “substância” fosfórica (STEINER,
1924; HERMÍNIO, 2004).
Um preparado acessório, desenvolvido posteriormente a Rudolf Steiner é o Fladen.
Ele foi inspirado em prática utilizada pelos agricultores europeus. Em uma cova aberta no
solo, revestem-se todos os lados com tábuas de madeira e o fundo com madeiras roliças.
Depois, introduz esterco fresco consistente e bem formado, misturado a pó de basalto e cascas
de ovos trituradas e aplicando-se os preparados 502 a 507. Essa massa é revolvida de mês em
mês e, a cada revolvimento, são reaplicados os preparados 502 a 507. Quando pronto deve
ficar com a cor de húmus escuro e cheiro agradável. A utilização é feita depois de roçadas
sobre o material cortado, na retirada de animais em piquetes ou na fruticultura após a poda,
ajudando no processo de decomposição na compostagem laminar (HERMÍNIO, 2004).

3.6.3. Dinamização

A dinamização é um movimento circular, em que as forças contidas nos preparados
são transmitidas à água por agitação contínua da mesma (STEINER, 1924). A dinamização
deve ser feita preferencialmente em barricas de madeira, mas também em cerâmica ou aço
inox. Para o movimento de dinamização, iniciar misturando a água com o preparado para um
lado, nas bordas primeiro, e depois até o centro, para se formar um vórtex ou redemoinho.
Quando este vórtex estiver formado e quase permitir ver o fundo da barrica, deve-se inverter e
repetir o processo. O tempo necessário para a dinamização do Chifre Esterco e Chifre Sílica é
de uma hora, já o Fladen e a Valeriana são de 20 minutos em água morna (HERMÍNIO,
2004).
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3.7. Calendário agrícola biodinâmico

O calendário agrícola mais utilizado pela agricultura biodinâmica é o desenvolvido
pela agricultora e pesquisadora alemã Maria Thun. Ela pesquisou por mais de 50 anos a
influência dos astros na agricultura, na criação de abelhas, na panificação e na previsão do
tempo. O calendário é baseado na astronomia (JOVCHELEVICH e VIDAL, 2016).
A lua é o corpo celeste mais próximo da terra e sua influência na agricultura é bem
conhecida pelos agricultores. Segundo Thun (1986), plantas cultivadas de ciclo curto e que
não formam lenho, são muito ligadas ao ciclo da lua, tanto no crescimento, desenvolvimento e
frutificação. As estrelas fixadas além da órbita lunar atuam de diferentes modos sobre a terra e
plantas, sendo elas o plano de fundo da elíptica, formando com isso, os corpos celestes com as
diferentes constelações ou zodíacos. O sol percorre o mesmo caminho durante as estações do
ano, e os planetas também se movem cada um com seu próprio ritmo. Os efeitos se distribuem
conforme se observa no Quadro 1.
A aplicação não é indicada em terras mal manejadas, sem matéria orgânica, com uso
de adubos solúveis e agrotóxicos. Somente em um solo vivo, as plantas reagem aos impulsos
dos preparados e do cosmo.
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Quadro 1 - Influência na terra e nas plantas pela passagem dos astros pelas constelações ou
zodíacos.
Constelações

Elemento

Órgão da Planta

Planeta/Astro

Áries

Calor

Fruto

Saturno, Mercúrio

Touro

Terra

Raiz

Sol e Terra

Gêmeos

Luz

Flor

Júpiter, Vênus

Câncer

Água

Folha

Marte, Lua

Leão

Calor

Fruto

Saturno, Mercúrio

Virgem

Terra

Raiz

Sol e Terra

Libra

Luz

Flor

Júpiter, Vênus

Escorpião

Água

Folha

Marte, Lua

Sagitário

Calor

Fruto

Saturno, Mercúrio

Capricórnio

Terra

Raiz

Sol e Terra

Aquário

Luz

Flor

Júpiter, Vênus

Peixes

Água

Folha

Marte, Lua

Fonte: Adaptado de JOVCHELEVICH e VIDAL, 2016.

3.8. Efeitos do sistema biodinâmico na produção agrícola

Nós últimos anos vários trabalhos de curta e longa duração vem sendo desenvolvidos
para comprovar de forma científica os efeitos do manejo biodinâmico nos solos e compostos,
nas plantas e nos frutos e sobre o ecossistema.

3.8.1. Efeitos no solo e compostos

Grande parte dos preparados biodinâmicos tem sua utilização no solo, e seus efeitos
foram estudados por vários autores. Reganold e Palmer (1995) analisaram solos na Nova
Zelândia em propriedades convencionais e biodinâmicas e, demonstraram que os solos
oriundos de propriedades biodinâmicas mostravam maior qualidade biológica, física e
química do que os solos oriundos de propriedades convencionais. Carpenter-Boggs et al.
(2000a), em estudo das características biológicas do solo, demonstraram que aqueles
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manejados em sistema orgânico e biodinâmico tiveram o mesmo status microbiológico. No
entanto, ambos eram mais biologicamente ativos do que o solo que não recebeu fertilização
orgânica. Além disso, aumentaram a biomassa microbiana do solo, a taxa de respiração basal
do solo, a atividade da dehidrogenase, o carbono mineralizado e, a população e biomassa de
minhocas (Lumbricus terrestris).
Em outro trabalho, Carpenter-Boggs et al. (2000b) verificaram maior quantidade de
nitratos e alterações nas comunidades microbiológicas quando o composto foi tratado com os
preparados biodinâmicos. Miklós et al. (2000) trabalhando com compostagem de resíduos da
indústria de cana-de açúcar (bagaço de cana, cinzas e torta de filtro) demonstraram que, com a
utilização de preparados biodinâmicos houve redução considerável de perdas de nutrientes
durante o processo de compostagem. Aos 30 dias, a pilha de composto que recebeu os
preparados biodinâmicos apresentou redução significativa nas perdas de K2O, Ca e Mg.
Hermínio (2005), também trabalhando com composto, comparou orgânico e biodinâmico,
observando que os teores dos nutrientes N e K no composto biodinâmico foram, 17,5 e 15,63
g kg-1, e no composto orgânico 16,9 e 8,57 g kg-1 respectivamente.
Zaller e Köpke (2004) estudaram o efeito da aplicação da compostagem sem os
preparados, com preparado 502 (Achillea millefolium L.) e com todos os preparados
biodinâmicos de composto (502-507) por 9 anos nas propriedades químicas do solo, na massa
microbiana e respiração, na decomposição, produção de várias culturas em sistema de rotação
(trevo, batata, trigo inverno e primavera, feijão e centeio) e na biomassa de minhocas. A
utilização do composto com e sem os preparados gerou aumento de pH, P, K, na massa
microbiana, atividade da dehidrogenase, na decomposição e alteração na comunidade de
minhocas. Os preparados biodinâmicos tiveram efeito com as seis culturas, com menor
respiração basal e coeficiente metabólico de CO2 quando comparado com o composto sem
preparados e somente com 502. Após 100 dias, a decomposição foi mais rápida nos
compostos que receberam todos os preparados em comparação com os demais. A utilização
de todos os preparados aumentou significativamente a biomassa e abundância de minhocas
quando comparado com os compostos sem preparados. Não houve diferença para as demais
variáveis.
Fleißbach et al. (2007) trabalharam com rotação de cultura em sistema biodinâmico,
orgânico, convencional por longo período na qualidade química e biológica no solo. Como
principais resultados, o carbono orgânico se manteve ao longo do experimento no tratamento
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biodinâmico e diminuiu em todos os demais. O pH se manteve nos tratamentos biodinâmicos
e orgânicos, com leve diminuição nos tratamentos convencionais. Os indicadores de qualidade
biológica do solo foram feitos no último ciclo das culturas; a atividade da enzima
dehidrogenase foi maior no tratamento biodinâmico quando comparado com os demais, e não
houve diferença para respiração basal. O coeficiente metabólico de CO2 foi maior nos
tratamentos convencionais quando comparado com o biodinâmico, o que segundo os autores
indicaram maior requerimento microbiano nos sistemas convencionais e maior liberação de
CO2. Não houve dirença entre o tratamento biodinâmico e orgânico para esta variável.
Reeve et al. (2010) trabalharam com bagaço de uva e esterco na formação de
composto com e sem a utilização dos preparados biodinâmicos. Os resultados mostraram que
o composto tratado com os preparados biodinâmicos apresentou maior atividade de
dehidrogenase do que as não tratadas (testemunha), demonstrando maior atividade
microbiológica. Plântulas de trigo que receberam 1% do extrato do composto biodinâmico
atingiram maior altura do que aquelas desenvolvidas com o extrato não tratado.

3.8.2. Efeitos nas plantas e nos frutos

Resultados contundentes em relação aos efeitos nas plantas e nos frutos foram
observados por Reeve et al. (2005), com estudo de longa duração com a videira, cv. Merlot,
analisando efeitos dos preparados biodinâmicos no solo, nas plantas e na qualidade das uvas.
Nos seis primeiros anos não foi possível observar diferenças na qualidade do solo, porém
observou-se na nas uvas. Videiras tratadas biodinamicamente tiveram teor de sólidos solúveis,
polifenóis e antocianinas totais significativamente maiores. De maneira geral, de acordo com
as conclusões dos autores, os preparados biodinâmicos podem afetar a copa e as
características químicas das uvas, mas não afetam os parâmetros de solo ou de status
nutricional da planta.
Botelho et al. (2016) trabalharam com videiras cv. Sangiovese na Itália, e compararam
o manejo orgânico e biodinâmico durante três ciclos. Foram analisadas várias variáveis de
solo, as trocas gasosas, o potencial hídrico, a atividade enzimática foliar e a produtividade.
Foi constatado que plantas do tratamento biodinâmico apresentaram menor condutância
estomática em todos os anos do experimento e menor potencial hídrico na folha em um ano. A
atividade fotossintética e a incidência de doenças não foram influenciadas pelos tratamentos.
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Outro resultado foi que as plantas em manejo biodinâmico apresentaram aumento na atividade
enzimática foliar para β-N-acetylhexosaminidase, 1,4-β-chitobiosidase e 1,3-β-glucanase, o
que demonstrou que essas plantas podem estar mais preparadas aos estresses bióticos e
abióticos, estimulando assim a defesa natural das plantas.
Picone et al. (2016) analisaram a composição de bagas de uvas cv Sangiovese em
manejo orgânico e biodinâmico durante dois anos. Os resultados indicaram menores teores de
açucares, ácido ɣ cumárico e cafeico, mas em compensação maior teor de ácido amino
butírico (GABA) em uvas biodinâmicas.
Bertalot et al. (2012) trabalharam com o controle alternativo de mancha de micosferela
na cultura do morango orgânico. Foram testados preparados à base de Equisetun arvens, E.
hyemale e E. giganteum, preparado homeopático de Equisetum hyemale D28, preparado
biodinâmico chifre sílica (501) e calda bordalesa. Os resultados demonstraram menor número
de manchas folhares com os tratamentos de E. hyemale e preparado biodinâmico chifre sílica
(501). Piamonte (1996), trabalhando com cenoura em experimento com adubação mineral,
orgânica e biodinâmica, demonstrou que a massa de matéria seca, a textura, conservação das
raízes, teores de vitamina A e beta caroteno foram superiores em cenoura com adubação
orgânica e biodinâmica quando comparadas com manejo convencional.
Woese et al. (1997) fizeram revisão da literatura sobre a qualidade de uma série de
produtos da agricultura orgânica e convencional, com mais de 100 artigos científicos entre
cereais, hortaliças, frutas, vinho, cerveja, pão, bolos, leite, ovos e mel. Na maioria dos estudos
físico-químicos avaliou-se a concentração de elementos desejáveis e indesejáveis, resíduos de
pesticidas e contaminantes ambientais; realizaram-se também testes sensoriais e alimentares
com animais. Os produtos oriundos da agricultura convencional, com utilização de
fertilizantes minerais solúveis, mostraram teores de nitrato mais elevados do que os produtos
oriundos da agricultura orgânica. No caso de hortaliças, em particular as folhosas, observaram
maior concentração de massa de matéria seca nos alimentos orgânicos em relação aos
convencionais. No que diz respeito aos outros aspectos nutricionais, na maior parte dos casos,
não foram observadas em análises físico-químicos diferenças significativas entre os produtos
convencionais e orgânicos. Também não houve diferença significativa para os testes
sensoriais. Um resultado foi encontrado nos experimentos com alimentação de animais, sendo
demonstrado que eles preferem os alimentos orgânicos aos convencionais.
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3.8.3. Efeitos no ecossistema

Mäder et al. (2002), em trabalho de longa duração (21 anos), compararam os sistemas
biodinâmico, orgânico, convencional com adubação orgânica e convencional na fertilidade do
solo, na biodiversidade, no gasto energético e produção de culturas anuais. Eles concluíram
que a produção foi pouco menor nos sistemas orgânicos (20%) (principalmente na cultura da
batata), mas a utilização de fertilizantes, energia e produtos químicos foram 34, 53 e 97%
menor, respectivamente quando comparada ao sistema convecional. Os tratamentos
biodinâmicos e orgânicos apresentaram uma melhor manutenção da fertilidade, menor gasto
de energia e maior biodiversidade, o que gerou menor dependência de insumos externos e
manutenção de todo o sistema.
Em trabalho com batata-doce, Ramos (2004) concluiu que nos aspectos econômicos e
energéticos, os sistemas orgânicos e biodinâmicos apresentaram maior rentabilidade,
eficiência energética e maior saldo de energia por área em relação ao sistema convencional,
apresentando deste modo, maior sustentabilidade econômica e ambiental por dependerem
menos de energia industrial e mais da biológica. Turinek et al. (2009), em revisão da
literatura, concluíram que a gestão biodinâmica produz benefícios ao meio ambiente com
eficiência energética e sistemas agrícolas sustentáveis.
Rey et al. (2014) trabalharam na Espanha com diferentes tipos de manejo na
vitivinicultura (biodinâmico, em conversão para biodinâmico e convencional), com avaliação
ambiental (Life Cycle Assessment), em que foi comparado o impacto no uso da terra nos
diferentes métodos e o papel do homem nos impactos ambientais. O estudo comprovou menor
impacto ambiental com o manejo biodinâmico quando comparado ao convencioanl, com
destaque para redução de 80% no diesel, devido ao menor número de aplicações, seja para
proteção ou fertilização e trabalho manual com as uvas.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Com o objetivo de comparar os sistemas de produção orgânica e biodinâmica em
videiras foram realizados quatro experimentos, um em casa de vegetação e três a campo.

4.1. Experimento 1: Crescimento, fisiologia e ocorrência de míldio em videiras cv. BRS
Margot submetidas a aplicações de preparados biodinâmicos em casa de vegetação

O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, em Guarapuava-PR, com
coordenadas geográficas de 25°41‟S e 51°38‟O e altitude de 1.100 metros. O clima segundo a
classificação de Köppen é do tipo Cfb (subtropical mesotérmico úmido), temperado, sem
estação seca definida, com verão quente e inverno moderado (WREGE et al., 2011).
Em 3 de setembro de 2014, mudas de videira cv. BRS Margot enxertadas sobre o
porta-enxerto „Paulsen 1103‟ foram plantadas em vasos de 10 dm3, preenchidos com substrato
comercial (MECPLAN, Indústria e Comércio Ltda, Telêmaco Borba, PR) e composto
orgânico na proporção 3:1(substrato:composto).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com três tratamentos e dez
repetições (plantas), sendo que cinco delas foram inoculadas com o patógeno (Plasmopora
viticola) para avaliação da área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). As demais
avaliações foram feitas nas plantas sem inoculação. Os tratamentos foram os seguintes: 1)
testemunha: aplicação de água, 2) tratamento orgânico: aplicação de quitosana (Fish Fértil®
na dose de 200 mL 100 L-1, Fish Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Mogi Mirim,
SP), 3) tratamento biodinâmico: preparado biodinâmico 501 Chifre-sílica (4 g 60 L-1) e
preparados biodinâmicos aplicados no composto (502 a 507).
O composto orgânico foi preparado com esterco bovino, palha de feijão e milho na
proporção 3:1 (palha/esterco, v/v). A palha de milho fez a base da pilha e a cobertura do
composto (1,5 m3), juntamente com a palha de feijão (1,5 m3) que separaram duas camadas de
esterco (1 m3) (Figura 1A). Para a compostagem foram feitas duas pilhas de aproximadamente
4 m3, com os mesmos materiais, sendo que uma delas recebeu os preparados biodinâmicos.
Em setembro de 2015, foi realizada a adubação de cobertura com aplicação de 1 L de
composto por vaso. As plantas do tratamento biodinâmico receberam no composto os
seguintes preparados: mil folhas - Achillea millefolium (502), camomila - Matricaria
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chamomila (503), urtiga - Urtica dioica (504), casca de carvalho - Quercus robur (505), dente-

de-leão, Taraxacum officinale (506) (2 g/25 m3) e valeriana, Valeriana officinalis (507) (2
mL/25 m-3) (JOVCHELEVICH e VIDAL, 2016).
Todas as plantas foram deixadas com ramo principal e conduzidas de forma vertical.
Uma vara de bambu, de aproximadamente 1,80 m foi colocado em cada vaso no momento do
plantio das mudas, para condução das plantas (Figura 1B). As brotações laterais foram
retiradas em todas as plantas a cada dois meses. A poda foi realizada deixando duas gemas
por planta, quando iniciada a sua brotação, em outubro de 2014 e setembro de 2015.

A

B

Figura 1. Composto preparado com palha de milho, feijão e esterco bovino à esquerda (A) e,
mudas da BRS Margot na estufa após brotação, à direita (B). (Guarapuava-PR, 2016).

Os produtos foram aplicados via folhar em 12 de janeiro de 2015, 24 horas antes da
inoculação do patógeno e em 12 de fevereiro de 2015. No segundo ciclo, a primeira aplicação
se realizou 65 dias após a poda, no dia 9 de novembro de 2015 (24 horas antes da inoculação)
e posteriormente em 10 de dezembro de 2015.
Para obtenção do inóculo de Plasmopora viticola (agente causal do míldio da videira),
folhas de videiras com sintomas da doença foram coletadas em vinhedo comercial e
posteriormente imersas em água destilada e raspadas para facilitar a liberação de esporos.
Após este processo foi realizada a calibração do número de esporos com o auxílio da câmara
de Neubauer. Quando as plantas apresentavam aproximadamente oito folhas, inoculou-se a
suspensão de esporos na concentração de 5x104conídios mL-1 em janeiro de 2015 e 1x104
conídios mL-1 em novembro de 2015, pulverizando até o ponto de escorrimento (SHANER e
FINNEY,1977).
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As plantas foram avaliadas para as seguintes características, por dois ciclos
consecutivos (2014/2015 e 2015/2016):

4.1.1. Trocas gasosas: As trocas gasosas foram monitoradas com o uso de analisador infravermelho de gases IRGA, Li-cor LI6400XT (Biosciences Inc., Lincoln, NE, USA). O fluxo de
fótons foi fixado em 500 μmol s-1. As avaliações foram realizadas em folhas completamente
expandidas, localizadas no terço médio do ramo, obtendo-se as medidas no período da manhã
entre nove e dez horas, em 13 de fevereiro de 2015 e 11 de dezembro de 2015, 24 horas após
a segunda aplicação dos tratamentos foliares em cada um dos ciclos. Foram determinados os
seguintes índices: assimilação líquida ou rendimento fotossintético (Assimilação CO2, µmol
CO2 m-2 s-1), concentração intercelular de CO2 (Ci, µmol CO2 mol-1), condutância estomática
(Cond, mol H2O m-2 s-1) e taxa de transpiração (Tr, mmol H2O m-2 s-1). A eficiência do uso da
água (EUA, x10-3 CO2/H2O) foi estimada por meio da relação entre assimilação de CO2 e taxa
de transpiração (A/E). A eficiência da Rubisco (EF Rubisco) foi estimada pela relação entre
assimilação de CO2 e concentração intercelular de CO2 (A/Ci) (HALL et al., 1993).
4.1.2. Comprimento e diâmetro dos ramos: As medições de comprimento e o diâmetro dos
ramos foram realizadas mensalmente, de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015 e de
novembro de 2015 a janeiro de 2016, com o uso de fita métrica e paquímetro digital, sendo os
resultados expressos em centímetros e milímetros, respectivamente (LORENZ et al., 1995).

4.1.3. Índice SPAD: O índice SPAD foi determinado com o uso de medidor portátil de
clorofila, CFL1030 clorofiLOG, (Falker Automação Agrícola, Porto Alegre-RS, Brasil). As
avaliações do índice SPAD foram realizadas mensalmente no mesmo período que as
avaliações de comprimento e diâmetro de ramos, sempre utilizando a primeira folha
completamente expandida a partir do ápice (PORRO et al., 2001).

4.1.4. Diâmetro de tronco: O diâmetro do tronco foi avaliado duas vezes durante o
experimento, em dezembro de 2014 e dezembro de 2015, com o auxílio de paquímetro digital.
O diâmetro foi avaliado a 10 cm acima do ponto de enxertia.
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4.1.5. Severidade do míldio da videira: Para a severidade do míldio, todas as plantas
inoculadas foram avaliadas semanalmente com o auxílio de escala diagramática de
AZEVEDO (1997), a partir do surgimento das primeiras pústulas (28/01/2015 e 23/11/2015,
primeiro e segundo ciclo, respetivamente) até a desfolha ou paralisação da progressão dos
sintomas. Foram avaliadas seis folhas por vaso (terço médio das plantas) para posterior
cálculo da área abaixo da curva de progresso da doença baseado na fórmula: AACPD = Σ(y+
y+1)/2 * (t+1 – t ), em que: y = crescimento micelial do patógeno (%); t = tempo (dias)
(AACPD) (SHANER & FINNEY,1977).
Os resultados foram submetidos ao teste de normalidade e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SISVAR
versão 5.3. (FERREIRA, 2014).

4.2. Experimento 2: Crescimento e fisiologia de videiras cv. BRS Carmem em sistema
orgânico e biodinâmico

O experimento foi realizado no campo experimental localizado no Setor de
Fruticultura, do Departamento de Agronomia, da Universidade Estadual do Centro-Oeste –
UNICENTRO, situado em Guarapuava – PR, com coordenadas geográficas de 25°41‟S e
51°38‟O e altitude de 1100 metros. O clima segundo a classificação de Köppen é do tipo Cfb
(Subtropical mesotérmico úmido), temperado, sem estação seca definida, com verão quente e
inverno moderado (WREGE et al., 2011).
No preparo do solo foi aberto sulco na linha de plantio e utilizado 1 Kg de esterco de
gado curtido por metro linear, sendo este incorporado com pouco de solo. As mudas da cv.
Carmem enxertadas sobre o porta enxerto „Paulsen 1103‟ foram plantadas no dia 21 de
setembro de 2013, no espaçamento de 3 metros entre linhas e 1,5 metro entre plantas,
correspondendo a densidade de 2.222 plantas ha-1(Figura 2).
O delineamento experimental foi em blocos casualizado, com dois tratamentos e seis
repetições, com a parcela experimental constituída por seis plantas, sendo avaliadas somente
as centrais. Os tratamentos foram os seguintes:
T1) Orgânico: baseado nas normas de produção orgânica (IN 46/2011); com adubação de
manutenção com o mesmo esterco utilizado na compostagem do modelo biodinâmico, mas
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sem os preparados (MAPA, 2011).
T2) Biodinâmico: baseado nos preceitos da agricultura biodinâmica incluído o uso de
preparados e calendário biodinâmico (Quadro 3) (JOVCHELEVICH e VIDAL 2016).

A

B

Figura 2. Área experimental no final do primeiro ciclo 2013/14 à esquerda (A), e no segundo
ciclo 2014/15 à direita (B), em pomar de videiras cultivadas em sistema orgânico e
biodinâmico (Guarapuava, PR, 2016).

Os produtos comerciais utilizados regularmente, para pulverização preventiva, durante
o período de brotação e frutificação (Setembro-Março) foram alternados a cada 15 dias, em
toda a área experimental: Fish Fértil® 20 g L-1, quitosana, (Fish Indústria e Comércio de
Fertilizantes Ltda, Mogi Mirim, SP), Nim I Go® 2000 ppm de óleo de nim, (Agrobiótica,
Leme, SP), Bordatec® calda bordalesa, 20 g 20 L-1,(Tecnofol Fertilizantes do Brasil Ltda,
Itajaí, SC.), Natualho® extrato de alho, 700 mL L-1 i.a., (Natural Rural, Araraquara,SP).
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Quadro 2 - Tratamentos efetuados na parte áerea das videiras em sistema orgânico e
biodinâmico, nos três ciclos (2013/14, 2014/15 e 2015/16) e no composto usado como
adubação por dois ciclos do experimento (2014/15 e 2015/16).
Tratamento

Orgânico (T1)

Tratamento Campo

Padrão Campo – Quitosana, Padrão Campo + Fladen,
Óleo

de

Nim,

Biodinâmico (T2)

Calda (500) Chifre Esterco, (501)

Bordalesa e Extrato de Alho.

Chifre

Sílica,

e

(508)

Cavalinha.
Composto (5 kg-1/planta)

Normal com Esterco Bovino, Normal + (502) Mil Folhas,
Palha de Milho e Palha de (503)
Feijão.

Camomila,

(504)

Urtiga, (505) Carvalho, (506)
Dente de Leão e (507)
Valeriana.

Fonte: PIVA, 2016.

As plantas pertencentes ao tratamento biodinâmico receberam além das pulverizações
preventivas de campo, comum ao tratamento em sistema orgânico, as aplicações dos
preparados biodinâmicos (Quadro 4), divididos em três grupos: a) aplicados por pulverização
no solo: 500 (Chifre-esterco), 508 (Equisetum arvense) e Fladen; b) pulverização sobre as
plantas 501 (Chifre-sílica), e c) aplicados no composto: 502 (Achillea millefolium), 503
(Chamomilla officinalis), 504 (Urtica dioica), 505 (Quercus robus), 506 (Taraxacum
officinale), (2 g 25 m-3) de cada composto e 507 (Valeriana officinalis) (2 mL 25 m-3).
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Quadro 3 - Preparados biodinâmicos aplicados em videiras cv. BRS Carmem (GuarapuavaPR).
Preparados
biodinâmicos

Dose

2013

2014

2015

2016

Fladen

100 g 30 L-1 ha-1

22 Nov

13 Mar
24 Jun

21 Jan
4 Maio
24 Set

21 Set

19 Dez

23Jan
18 Fev
02 Out
11 Nov
10 Dez
12 Dez

7 Jan
15 Out
18 Nov

13 Jan
10 Mar

02 Nov
13 Dez

22 Jan
21 Out
5 Nov
25 Nov

4 Maio
30 Jul
24 Set

21 Set

01 Out
30 Out
11 Dez

20 Jan
28 Out

Chifre sílica (501)

Chifre esterco (500)

Cavalinha (508)

4g 70 L -1 ha-1

100 g 70 L

-1

ha

-1

5% (150 ml 3 L-1)

Fonte: PIVA, 2016.

O composto orgânico foi preparado com esterco bovino, palha de feijão e milho na
proporção 3:1 (palha/esterco, v/v). A palha de milho fez a base da pilha e a cobertura do
composto e, o feijão separou duas camadas de esterco. Para a compostagem foram feitas duas
pilhas de aproximadamente 5 m3, com os mesmos materiais, sendo que uma delas recebeu os
preparados biodinâmicos. Os compostos foram montados em maio de 2014 e 2015. No
segundo e terceiro anos, quatro meses após a preparação. Em setembro de 2014 e 2015, foram
realizadas as adubações de manutenção em todas as plantas com seus respectivos tratamentos
(5 L-1 por planta).
Todas as plantas foram conduzidas de forma similar, com as intervenções de campo
sendo feitas todas no mesmo dia, deixando no primeiro ano todas as brotações a partir de 80
cm. No segundo ano em diante, depois da formação das plantas, o número de brotações nas
plantas de avaliação foi fixado entre 10 a 12 por planta. Em dezembro de 2014 e 2015, os
netos foram retirados em todas as plantas.
As plantas foram avaliadas por três ciclos consecutivos (2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016), para as seguintes características:
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4.2.1. Atividade das enzimas ß 1,3 glucanases e quitinase: realizada em amostras retiradas
em dezembro de 2013/14/15. O extrato enzimático foi obtido por meio da maceração de 3
discos foliares com aproximadamente 0,4 g de folhas de videira com N2 líquido e
homogeneizado mecanicamente em 2 mL de tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 7,0)
contendo 0,1 mM EDTA e 1% (p/p) de PVP (poli-vinilpirrolidona) em almofariz. O
homogeneizado foi centrifugado a 13.000 g durante 30 min a 4 °C, sendo o sobrenadante
obtido considerado como extrato enzimático, o qual foi armazenado a -20 °C, até realizar as
análises em fevereiro de cada ano (LUSSO e PASCHOLATI, 1999). A determinação do
conteúdo protéico foi realizada conforme Bradford (1976). Para tanto, a cada 100 μL do
sobrenadante foi adicionado sob agitação, 1,5 mL do reagente de Bradford. Após 5 min foi
efetuada a leitura da absorbância a 595 nm, em espectrofotômetro (Shimadzu, modelo
UV1800, Japão). A concentração de proteínas, expressa em mg por mL de amostra (mg
proteína mL-1), foi determinada utilizando-se curva-padrão de concentrações de albumina de
soro bovino (ASB) de 0 a 1 mg mL-1. A curva padrão de albumina de soro bovina obtida pelo
método de Bradford foi y = 1,561x+0,033 e R:0,982.
A enzima ß-1,3 glucanase foi determinada pela quantificação colorimétrica de
açúcares redutores liberados a partir da laminarina (VOGELSANG e BARZ, 1993). Para a
reação, se utilizou 150 μL do preparado enzimático e 150 μL de laminarina (2 mg mL-1) que
foi incubada por uma hora a 40 ºC. No controle a laminarina foi adicionada após a incubação.
Os açúcares formados foram quantificados pelo método de Lever (1972), que consistiu em
extrair alíquota de 30 μL da solução anterior e acrescentado a esta 1,5 mL da solução de ácido
p-hidroxibenzóico 0,5% (PAHBAH). Após incubar por 10 minutos a 100 ºC foi resfriada em
gelo por 10 minutos, e determinada a absorbância a 410 nm. A atividade da ß-glucanase
consiste da diferença entre a absorbância da amostra e do controle, em que a curva padrão
para glicose foi (y=0,963x), R: 0,997 em que y é a absorbância e x a concentração de açúcares
redutores expressa em equivalente glicose mg-1h-1 mg-1 proteína.
A enzima quitinase foi (EC.3.2.1.14) quantificada através da liberação de fragmentos
solúveis de “CM-chitin-RBV”, a partir de quitina carboximetilada marcada com remazol
brilhante violeta (“Carboxy Methyl-Chitin-Remazol Brilliant Violet”, Loewe Biochemica
GmbH) (WIRTH e WOLF, 1990). Foi utilizado 300 μL do tampão de extração (acetato de
sódio 100 mM pH 5,0) misturado com 100 μL de extrato enzimático e 200 μL de “CM-chitinRBV” (2 mg L-1). Após incubar por 60 minutos a 40 ºC, a reação foi interrompida com 200
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μL de HCl 1M, seguido de resfriamento em gelo e centrifugação a 10.000 g por 5 min. A
absorbância do sobrenadante foi determinada a 550 nm. Os resultados foram expressos em
unidades de absorbância min-1 mg-1 proteína (WIRTH e WOLF, 1990).

4.2.2. Severidade do míldio da videira: realizada semanalmente a partir dos primeiros
sintomas (21/01/2014, 28/01/2015 e 23/11/2015), em duas plantas por parcela experimental,
dez folhas por planta, conforme descrito para o experimento em casa de vegetação (vide pg
27).
4.2.3. Potencial hídrico das folhas: utilizou-se para esta avaliação a câmara de Scholander
(Soilmoisture, SEC-3005F01, Soilmoisture Equipment corp. EUA), anualmente em janeiro de
2014, 2015 e 2016 (Figura 4). Foram coletadas duas folhas aleatórias por tratamento entre 8º e
10º nó dos ramos anuais, ao longo do dia em três horários distintos (7, 11:30 e 17 horas). As
folhas foram colocadas uma a uma dentro da câmara, e pequena parte do pecíolo foliar
permaneceu para fora. A pressurização ocorreu com a introdução de CO2 dentro da câmara, e
a leitura foi realizada quando pequena gotícula de água se formou no pecíolo e a válvula foi
travada. Observando manômetro acoplado ao equipamento é possível ver a quantidade de
pressão (Mpa) necessária para formação desta gota de água (SCHOLANDER et al., 1965).

4.2.4. Índice SPAD: determinado por meio de medidor portátil de clorofila CFL1030
clorofiLOG, Falker Automação Agrícola (Porto Alegre, Brasil) (Figura 4), com avaliação em
Dezembro de 2013/14/15 nas primeiras folhas completamente expandidas a partir do ápice,
em duas folhas por parcela experimental (PORRO et al., 2001).

4.2.5. Análise química do solo: A coleta foi realizada em junho de 2014, com quatro
amostras simples por parcela experimental para formar amostra composta, totalizando-se no
final 12 amostras (dois tratametnos e seis reperições). As amostras foram realizadas nas
profundidades de 0-10 e 10-20 cm. Foram analisados pH (extração com solução CaCl2 0,01
mol L-1), teor de matéria orgânica (Oxidação Úmida), teores dos macronutrientes P (MehlichI), K (Mehlich-I), Ca (KCl mol L-1), Mg (KCl mol L-1) e H+Al (solução SMP), saturação
bases (SB), capacidade troca cátions (CTC), V%, S, B, Fe, Cu, Mn e Zn (PAVAN, 1992).
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A

B

Figura 3. Câmara de Scholander à esquerda (A), e ClorofiLOG (SPAD) à direita (B)
(Guarapuava-PR, 2016).

4.2.6. Trocas gasosas: avaliou-se as trocas gasosas das videiras, por meio de analisador infravermelho de gases (IRGA, Infrared Gas Analyzer, Li-cor, LI6400XT), conforme descrição
apresentada para o experimento realizado em casa de vegetação (vide pg 26).

4.2.7. Fluorescência da clorofila: com o uso do fluorômetro portátil modelo PAM 2500
(Walz,Walz Mess-und Regeltechnik, Alemanha). As avaliações foram realizadas em duas
folhas por parcela experimental, sendo estas completamente expandidas, localizadas no terço
médio do ramo, obtendo-se as medidas entre nove e dez horas da manhã, em dezembro de
2014 e 2015. Nas folhas de avaliação, foram fixados grampos por um período de 20 minutos
para se adaptarem ao escuro. Após adaptação, determinaram-se a fluorescência mínima da
folha adaptada ao escuro (Fo), fluorescência máxima da folha adaptada ao escuro (Fm),
fluorescência variável da folha adaptada ao escuro (Fv) estimada pela diferença entre Fm-Fo e
rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm) (BAKER e ROSENQVIST, 2004).
4.2.8. Comprimento, diâmetro dos ramos e tronco: mensalmente com o auxílio de fita
métrica e paquímetro digital. O diâmetro de tronco foi mensurado uma vez no ano, em
dezembro de 2013, 2014 e 2015. Todas as avaliações feitas em duas plantas por parcela
experimental (LORENZ et al., 1995).

4.2.9. Produção: em 01/02/2016 os frutos foram colhidos de duas plantas por parcela
experimental, sendo levados para o Laboratório e pesados em balança de precisão (Bel, Bel
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Equipamentos Analíticos Ltda, Piracicaba, SP). Em seguida foram efetuadas medições de
comprimento dos cachos (cm), número de cachos, diâmetro de bagas (mm), sólidos solúveis
totais e estimada a produtividade.
Os resultados foram submetidos ao teste de normalidade e as médias foram
comparadas pelo teste T a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SISVAR 5.3
(FERREIRA, 2014).

4.3. Experimento 3: Efeito do manejo orgânico e biodinâmico na macro fauna e
atividade biológica do solo em área com videiras cv. BRS Carmem

O experimento foi realizado no campo experimental, localizado no Setor de
Fruticultura, do Departamento de Agronomia, da Universidade Estadual do Centro-Oeste –
UNICENTRO, situado em Guarapuava – PR, com coordenadas geográficas de 25°41‟S e
51°38‟O e altitude de 1100 metros. O clima segundo a classificação de Köppen é do tipo Cfb
(Subtropical mesotérmico úmido), temperado, sem estação seca definida, com verão quente e
inverno moderado (WREGE et al., 2011).
O delineamento experimental foi em blocos casualizado, com dois tratamentos e seis
repetições e parcela experimental constituída por 15 m2. Os tratamentos foram os seguintes:
T1) Orgânico: baseado nas normas de produção orgânica (IN 46/2011); Com adubação de
manutenção com o mesmo esterco utilizado na compostagem do modelo biodinâmico, mas
sem os preparados (MAPA, 2011).
T2) Biodinâmico: baseado nos preceitos da agricultura biodinâmica incluíndo o uso de
preparados biodinâmicos (JOVCHELEVICH e VIDAL 2016).
O composto orgânico foi preparado com esterco bovino, palha de feijão e milho na
proporção 3:1 (palha/esterco, v/v). A palha de milho fez a base da pilha e a cobertura do
composto e, o feijão separou-se duas camadas de esterco. Para a compostagem foram feitas
duas pilhas de aproximadamente 5 m3, com os mesmos materiais, sendo que uma delas
recebeu os preparados biodinâmicos. Os compostos foram montados em maio de 2014 e
2015. No segundo e terceiro anos, quatro meses após a preparação. Em setembro de 2014 e
2015, foram realizadas as adubações de manutenção em todas as plantas com seus respectivos
tratamentos (5 L-1 por planta). As plantas foram avaliadas para as seguintes características:
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4.3.1. Macro fauna do solo: as amostras foram realizadas em setembro de 2014 e 2015
utilizando armadilhas do tipo “pitt-fall”, constituídas por recipientes plásticos cilíndricos de 8
cm de diâmetro, enterrados ao solo com sua extremidade nivelada com a superfície (Figura
5B). Nestes recipientes foram adicionados 200 mL de solução de água com detergente na
concentração de 5%, sendo mantidos no campo durante 14 dias. As amostras foram coletadas
manualmente, com auxílio de pinças para separar o solo e os fragmentos vegetais. A
identificação dos organismos coletados foi realizada ao nível de classe, ordem e família com
auxílio de microscópio estereoscópico (Nikon, SMZ 745T, Japão), com aumento de 40 vezes
(LOPES et al., 1994).

A

B

Figura 4. Armadilha Pitt-fall à esquerda (A), e cistos de pérola da terra (Eurhizococcus
brasiliensis) à direita (B) (Guarapuava-PR, 2016).

Monólitos de solo com dimensões de 25x25x25 cm foram escavados com pá reta, de
acordo com o protocolo padrão do Programa de Biologia e Fertilidade de solo Tropical
(TSBF) em setembro de 2014 e 2015 (ANDERSON e INGRAM, 1993). Estas amostras foram
retiradas na linha e entrelinha de cada parcela experimental e armazenadas em sacos plásticos.
Em laboratório, as amostras foram colocadas em bandejas plásticas e com o uso de pinça foi
realizada a triagem dos organismos, os quais foram armazenados em frascos contendo álcool
70% para posterior contagem e identificação. Foram contabilizados todos os invertebrados
maiores de 2,0 mm de comprimento, os quais foram separados nas seguintes ordens e classes,
Isopoda, Chilopoda, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera, Diplopoda, Arachnida,
Oligochaeta, entre outros. Após a coleta da fauna do solo, foram determinadas a abundância
de indivíduos, número médio de indivíduos das ordens Haplotaxida e Blattodea, índice de
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diversidade de Shanon-Wiener e dominância de Simpson pelo programa DIVES (DIVES,
2015; PIELOU, 1977; SIMPSON, 1949; SHANNON, 1948). Para normalização dos dados foi
feita a transformação (Raiz (x+1)).

4.3.2. Contagem no número de cistos de Eurhizococcus brasiliensis: No final do terceiro
ciclo e início do quarto (01/08/2016 e 19/01/2017), foram retiradas plantas para contagem do
número de cistos de pérola da terra. Foi escavada área 40 cm de largura por 40 cm de
comprimento e 40 cm de profundidade (0,064 m3) ao redor da planta e efetuada a contagem
do número de cistos de perola nas raízes das plantas e no solo (Figura 5B).

4.3.3. Análise química do solo: A coleta foi realizada em junho de 2014, com quatro
amostras simples por parcela experimental para formar amostra composta, totalizando-se no
final 12 amostras (dois tratamentos e seis reperições). As amostras foram realizadas nas
profundidades de 0-10 e 10-20 cm. Foram analisados pH (extração com solução CaCl2 0,01
mol L-1), teor de matéria orgânica (Oxidação Úmida), teores dos macronutrientes P (MehlichI), K (Mehlich-I), Ca (KCl mol L-1), Mg (KCl mol L-1) e H+Al (solução SMP), saturação
bases (SB), capacidade troca cátions (CTC), V%, S, B, Fe, Cu, Mn e Zn (PAVAN, 1992).

4.3.4. Atividade biológica do solo (ß-glucosidase): as amostras de solo foram coletadas na
linha de cultivo em setembro de 2014 e de 2015. Com o uso de cortadeira, três amostras por
parcela experimental na profundidade de 0-15 cm foram obtidas, homogeneizadas e
acondicionadas em sacos plásticos para posterior armazenagem em frezer à -20 ºC. Três dias
antes da realização das análises as amostras foram realocadas em refrigerador a 4 ºC. Foi
retirada porção de 50 g de solo de cada amostra para determinação do teor de umidade, por
secagem em estufa a 65 ºC até peso constante.
A atividade da enzima ß-glucosidase foi determinada conforme procedimentos
descritos por Dick et al. (1996). O substrato utilizado na reação desta enzima é o p-nitrofenilß-D-glucopyranosídeo 0,025M (PNG 0,025M). Amostras de 1,0 g foram colocadas em tubos
falkon de 30 mL, sendo utilizado controle onde só foi adicionado o substrato após a
incubação. Em seguida, foram adicionados 250 μL de Tolueno, 4,0 mL da solução Mcllvaine
pH 6,0 em todas as amostras e 1,0 mL de PNG 0,05M com exceção dos controles. Os tubos
foram incubados a 37 ºC por uma hora. Após a incubação, foram adicionados 1,0 mL de CaCl
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0,5M, 4,0 mL de Tris-Hydroxymetyl-Amino-Metano (THAM pH 12) e 1,0 mL de PNG
0,05M (somente aos controles). Em seguida, as amostras foram filtradas em papel nº2. A
intensidade da coloração amarela do filtrado foi determinada em espectrofotômetro a 410 nm.
A quantidade de p-nitrofenol formada em cada amostra foi determinada com base na
curva padrão preparada com concentrações conhecidas de p-nitrofenol (0, 10, 20, 30, 40, 50
mg de p-nitrofenol mL-1). A atividade enzimática foi expressa em μg de p-nitrofenol liberado
por hora por grama de solo (μg p-nitrofenol h-1g-1 solo seco).
Os resultados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade e as médias foram
comparadas pelo teste de T à 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SISVAR 5.3
(FERREIRA, 2014).

4.4. Experimento 4: Tecnologia de produção em sistema orgânico e biodinâmico. Análise
foliar e antocianina em bagas de videiras Sangiovese.

O experimento foi desenvolvido em vinhedo localizado na Fazenda Experimental
Astra em Tebano (RA) Itália, com as coordenadas geográficas 44º14‟77‟‟N e 11º52‟59‟‟L e
117 metros. A área foi implantada em 2003, com uvas da cv Sangiovese (clone FEDIT 30
ESAVE), sobre o porta enxerto Kober 5BB em sistema de cordão esporonado. O espaçamento
utilizado foi 2,8 metros entre linha e 1,0 metros entre plantas (3.571 plantas ha-1).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dois tratamentos,
manejo orgânico e biodinâmico, com sete repetições. A área do vinhedo foi subdividida em
duas parcelas com características físico-químicas análogas e de tamanhos equivalentes de
10.000 m2, cada qual com específica forma de cultivo:
- Orgânico (ORG), Seguindo gestão orgânica. Regulamento Ce 834/2007;
- Biodinâmico (BIO), Seguindo gestão orgânica com a utilização de preparados biodinâmicos;
O manejo do solo previu a manutenção da cobertura vegetal na entrelinha e na linha de
plantio, realizando duas roçadas durante o verão. Em alguns anos foram semeadas espécies de
adubos verdes (fava, cevada e mostarda verde). Os preparados biodinâmicos Fladen, chifreesterco (500) e 500K, foram pulverizados no solo na forma de gotas grandes com
pulverizador costal. O preparado chifre sílica (501) foi aplicado em gotas finas sobre as
plantas. A pasta para o tronco, obtida pela mistura de esterco, areia, bentonite e, extrato
aquoso de urtiga e cavalinha foi aplicada manualmente após leve escovação.
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Quadro 4 - Preparados biodinâmicos aplicados em videiras Sangiovese (Tebano/RA- Itália).
PREPARADOS

DATA

DOSE
g /30l / ha-1

500

26/04/12
02/05/12
14/11/12

100

17/04/12
22/05/12
12/06/12
31/07/12

100

500 K
FLADEN
501

100

5

As coletas foram feitas no ciclo 2012/13 para as seguintes características:
4.4.1. Concentração de elementos minerais nas folhas: As folhas foram coletadas no início
da troca de cor das bagas (30/07/12). Em cada parcela foram coletadas 24 folhas
completamene expandidas (4º folha sobre o cacho). As folhas depois foram imersas em
solução de HCl, 1N contendo Tween 20, 0,1%, enxaguadas com água deionizada e secas com
papel absorvente (Alvarez-Férnandez et al., 2001). Em seguida, as folhas foram colocadas em
sacos de papel e secas em estufa a 60 ºC até peso constante. As folhas secas foram moídas em
moinho Puvenette 14 (Fritsch) com 0,2 mm de diâmetro. O nitrogênio foi analisado pelo
método Kjeldahl (1992) após mineralização em 5 mL de H2SO4 a 95% com 0,2 g (71%
K2SO4 + 27% CuSO4·5H2O + 2% Se) misturados a 370 ºC por 45 minutos. Subsequente, NH3
foi destilado, coletado em solução 2% de H3BO3 e titulado com 0,025N HCl. Para análise
química do fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), manganês (Mn),
cobre (Cu), zinco (Zn), boro (B) e sódio (Na) foi feito por determinação catiônica, em que
após digestão ácida das substâncias orgânicas com ácido sulfúrico 3 mL H2SO4 e 4 mL H2O2
a 30% (Hoenig et al., 1998) foram analisadas por absorção atômica (ICP-AES) (Optima
3000DV; Perkin-Elmer, Norwalk, CT, USA).
4.4.2. Concentração de antocianinas nas cascas: Na colheita foram coletadas 30 bagas por
parcela e imediatamente congelada a -20 ºC. A extração de antocianina e polifenol foi
efetuada segundo a metodologia de Venencie et al. (1997) e modificada por Peña Neira et al.
(2000). Nas amostras de casca de uva, de tamanho médio, foram adicionadas a 20 mL de
solução hidroalcoólica (etanol OH: H2O; 10:90 v/v) e 5 g de ácido tartárico. Em seguida, as
cascas foram esmagadas com o equipamento IKA T25 Ultra Turrax por 5 minutos na
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velocidade de 11.600 rotações/amostras minuto, seguido da maceração durante 24 horas a 4
ºC em ambiente escuro. As borras mais grosseiras foram separadas com auxílio de centrífuga
ALC Internacional (PK121R, Itália) na velocidade de 3500 rotações/minuto durante 20
minutos. As amostras depois formam filtradas a vácuo com papel (Whatman 40) 8 μm e
congeladas a -20ºC até análise.
As antocianinas foram determinadas pelo método descrito por Peña-Neira et al.
(2000). As amostras analisadas por cromatografia líquida de alta performance (CLAP),
realizada com o instrumento Waters 1525 e equipado com detector de arranjo de fotodiodos
Waters 2996. Foram utilizadas duas fases móveis para a eluição, Eluente A [água-ácido
fórmico (90:10), v / v)] e B [acetonitrilo 100%]. O período de cada amostra durou 45 minutos.
O sistema de detecção mostrou cromatograma de picos que representou o sinal
recebido pelo espectrometro em função do tempo (minutos) e tabela em que foram indicadas
as áreas de pico e tempo de retenção dos diferentes compostos presentes na amostra de coluna
e o aparecimento do pico. Ao injetar diferentes padrões, cada corresponde a um composto
específico, na concentração conhecida e em quantidades crescentes, obtém-se a sua curva de
calibração útil para determinar a concentração dos diferentes compostos fenólicos presentes
nas amostras. Comparando-se o tempo de retenção dos picos que aparecem na amostra com os
do padrão, foi possível identificar o tipo de antocianina, e por meio da equação da reta obtevese a quantidade presente em toda a amostra por grama de massa da matéria fresca e seca.
Os resultados foram submetidos ao teste de normalidade e as médias comparadas pelo
teste de T à 5% de probabilidade, utilizando-se o programa SISVAR 5.3 (FERREIRA, 2014).

A

B

Figura 5. Área experimental em Tebano/RA-Itália, á esquerda (A) e (CLAP) á direita (B)
2017.
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5. RESULTADOS

5.1. Experimento 1: Crescimento, fisiologia e ocorrência de míldio em videiras cv. BRS
Margot submetidas a aplicações de preparados biodinâmicos em casa de vegetação
As variáveis fotossintéticas de assimilação de CO2 (A) e eficiência da rubisco (Ef.
Rubisco) foram influênciados pelos tratamentos aplicados no primeiro ciclo vegetativo
(Figura 6 A). O tratamento biodinâmico apresentou maior assimilação de CO2 e eficiência da
enzima rubisco quando comparado ao tratamento testemunha. Não houve diferença
significativa entre o tratamento orgânico e biodinâmico. Para eficiência no uso da água
(EUA), transpiração (Tr) e condutância estomática (Cond) não foram observadas influências
significativas dos tratamentos nos anos estudados (Figura 6 C, 6 D, 6 E, 6 F), bem como para
assimilação de CO2 e eficiência da rubisco no segundo ciclo (Figura 6 B).
Os resultados de comprimento e diâmetro de ramos e índice SPAD foram apresentados
na (Figura 7). Foram observadas influências estatísticas dos tratamentos para comprimento e
índice SPAD apenas no segundo ciclo (Figura 7 B e 7 F). Para diâmetro dos ramos, os
tratamentos não influênciaram significativamente (Figura 7 C e 7 D).
No segundo ciclo, foi possível observar diferenças significativas em janeiro de 2016
(Figura 7 B). O tratamento biodinâmico foi 21,2% e 23,4% superior aos tratamentos
testemunha e orgânico, respectivamente.
As aplicações dos tratamentos não influenciaram sobre o índice SPAD no primeiro
ciclo (Figura 7 E). No segundo ciclo, em novembro de 2015, o tratamento orgânico e
biodinâmico foram superiores 13,4% e 17,5% em relação à testemunha, (Figura 7 F). Em
dezembro de 2015 o tratamento orgânico apresentou a maior média em relação aos demais.
Em janeiro de 2016 não houve influência dos tratamentos sobre o índice SPAD.
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A

2014/15

B

2015/16

C

2014/15

D

2015/16

E

2014/15

F

2015/16

Figura 6. Assimilação CO2 (µmol CO2 m-2 s-1), Eficiência Rubisco (Ef Rubisco) (A e B),
Eficiência uso água (EUA), Transpiração (Tr), Condutância estomática (Cond)
(mol H2O m-2 s-1) (C e D) e Concentração intracelular CO2 (Ci) (mol CO2 mol ar-1)
(E e F) de videiras cv. BRS Margot mantidas em casa de vegetação em cultivo
orgânico, biodinâmico e testemunha nos ciclos 2014/15 e 2015/16, Guarapuava-PR,
2016. Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey
**(p≤0,05), ***(p≤0,01), n.s. = não significativo.
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A

2014/15

B

2015/16
C

2014/15

D

2015/16
E

2014/15

F

2015/16

Figura 7. Comprimento dos ramos (A e B), diâmetro dos ramos (C e D) e índice SPAD (E e
F) nos ciclos 2014/15 e 2015/16 de videiras cv. BRS Margot mantidas em casa de
vegetação em cultivo orgânico, biodinâmico e testemunha, Guarapuava-PR, 2016.
Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste Tukey **(p≤0,05),
***(p≤0,01), n.s. não significativo.
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No primeiro ciclo, em dezembro de 2014, foi possível observar maior diâmetro de
tronco para o tratamento orgânico, mantendo tal superioridade em dezembro de 2015 (Figura
8 A), sendo juntamente com os demais tratamentos, pois não diferiram estatisticamente entre
si (Figura 8 B).

A

B

Figura 8. Diâmetro do tronco (mm) de videiras cv. BRS Margot mantidas em casa de
vegetação em cultivo orgânico, biodinâmico e testemunha, nos ciclos 2014/15 (A) e
2015/16 (B), Guarapuava-PR, 2016. Médias seguidas da mesma letra não diferem
estatisticamente pelo Teste Tukey **(p≤0,05), n.s. não significativo.

Houve influência significativa entre os tratamentos para área abaixo da curva de
progresso da doença (AACPD) nas plantas inoculadas com Plasmopora viticola. A AACPD
foi menor para o tratamento biodinâmico no primeiro ciclo. No segundo ciclo não houve
diferença estatística entre os tratamentos. Para as plantas não inoculadas, não houve diferença
estatística entre os tratamentos em nem um dos ciclos (Figura 9). No primeiro ciclo, em
plantas inoculadas, o tratamento biodinâmico teve uma AACPD 55% e 52% inferiores ao
tratamento orgânico e da testemunha, respectivamente.
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2015/16
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2015/16

Figura 9. Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) em plantas inoculadas (A
e C) e não inoculadas (B e D) com Plasmopora viticola nos ciclos 2014/15 e
2015/16 de videiras BRS Margot mantidas em casa de vegetação em cultivo
orgânico, biodinâmico e testemunha, Guarapuava-PR, 2016. Médias seguidas da mesma
letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ***(p≤0,01), n.s. não significativo.
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5.2 Experimento 2: Desenvolvimento e fisiologia de videiras cv. BRS Carmem em
sistema orgânico e biodinâmico

5.2.1. Condições Edafoclimáticas
Durante o período vegetativo das plantas (setembro/fevereiro – primavera/verão),
registrou-se no primeiro ano (2013/14) temperaturas máximas médias de 25,4 ºC,
temperaturas médias de 20,1 ºC e mínimas de 14,8 ºC. A umidade relativa média e a
precipitação total de 69,9% e 934,8 mm, respectivamente (Figura 10 A). No segundo ano
(2014/15) as temperaturas máximas médias foram de 25,9 ºC, temperaturas médias de 20,8 ºC
e mínima de 15,8 ºC. A umidade relativa média foi de 72,7% e a precipitação total de 1391,9
mm (Figura 10 B). No terceiro ano (2015/16) as temperaturas máximas médias foram de 25,5
ºC, temperaturas médias de 21,0 ºC e mínimas de 16,4 ºC. A umidade relativa média foi de
76,8 % e a precipitação total de 1227,7 mm (Figura 10 C).
No primeiro ano do experimento, as temperaturas médias ficaram dentro da
normalidade para o período analisado (setembro-fevereiro). A precipitação ficou abaixo da
média juntamente com a umidade relativa. No segundo ano as temperaturas médias ficaram
dentro da normalidade, mas a precipitação foi 280 mm maior que a média registrada para o
período. O terceiro ano foi caracterizado por temperaturas médias dois graus acima do normal
e precipitação 120 mm acima da média (IAPAR, 2016).
As características químicas do solo, em junho de 2014, demonstraram maior teor de
H+Al, K e Cu na profundidade 0-10 cm para o tratamento biodinâmico em comparação com o
padrão de campo (orgânico). Não foi possível observar diferença estatística para pH, Mo, P,
Ca, Mg, SB, CTC, V%, S, B, Fe, Mn e Zn. Na profundidade 10-20 cm, houve maior teor de
H+Al e K para o tratamento biodinâmico e maior V%, para o tratamento orgânico. Para as
demais características não houve diferenças estatísticas significativas (Tabela 1).
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A

B

C

Figura 10. Dados meteorológicos (Temperatura Média, Umidade Relativa Média e
Precipitação) nos meses de Setembro a Fevereiro de 2013/14 (A), 2014/15 (B) e
2015/16 (C),Guarapuava-PR, 2016.
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Tabela 1. Características químicas (teores totais) do solo com videiras cv. BRS Carmem nas
profundidades 0-10 e 10-20 cm em cultivo orgânico e biodinâmico (Guarapuava-PR, 2014).

ph CaCl2

Orgânico
0-10
5,90

Biodinâmico
0-10
5,72 n.s.

Orgânico
10-20
5,77

Biodinâmico
10-20
5,66 n.s.

Mo g/dm3

49,25

49,32 n.s.

47,27

45,95 n.s.

P mg/dm3

18,50

13,40 n.s.

6,05

4,20 n.s.

H+Al cmolc/dm3

2,86

3,41 **

2,86

3,61 **

K cmolc/dm3

0,54

0,83 **

0,30

0,63 **

Ca cmolc/dm3

6,75

5,75 n.s.

5,42

4,77 n.s.

Mg cmolc/dm3

2,30

3,10 n.s.

2,47

2,70 n.s.

SB cmolc/dm3

9,56

9,68 n.s.

8,18

8,07 n.s.

CTC cmolc/dm3

12,42

13,10 n.s.

11,04

11,69 n.s.

V%

76,77

73,70 n.s.

74,05 **

69,02

S

13,67

13,15 n.s.

9,87

13,22 n.s.

B

0,34

0,34 n.s.

0,37

0,31 n.s.

Fe

18,12

18,05 n.s.

19,02

18,02 n.s.

Cu

1,17

1,50 **

1,12

1,40 n.s.

Mn

20,05

23,02 n.s.

15,85

15,00 n.s.

Zn

1,22

2,47 n.s.

1,67

0,97 n.s.

Fonte: Pavan, 1992.
n.s. não significativo (p=0,05). ** significativo teste T - LSD (p<0,05).

5.2.2. Análises Vegetativas e Fisiológicas

O tratamento biodinâmico teve efeito sobre o crescimento vegetativo das videiras cv
BRS Carmem quando comparado ao padrão do sistema de produção orgânico em condições
de campo. Para as medições de diâmetro dos ramos e do tronco (Figura 11A e 11B), houve
diferenças no segundo e terceiro ciclo da cultura com superioridade para o sistema
biodinâmico. O tratamento biodinâmico teve incremento no diâmetro do tronco de 5% e 12%
em relação ao orgânico, para o segundo e terceiro ciclos, respectivamente. Para o diâmetro do
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tronco, os aumentos foram de 6% e 8%, para o segundo e terceiro ciclos, respectivamente.
Para o comprimento dos ramos (Figura 11 C) houve diferença no segundo ciclo da
cultura, com o tratamento biodinâmico semdo 19% superior ao orgânico. Para o índice SPAD,
o tratamento biodinâmico foi significativamente superior no terceiro ano, apresentando valor
10% maior em relação ao orgânico. Para a avaliação do potencial hídrico nas folhas, não
houve diferenças estatísticas em nenhum dos ciclos avaliados.

A

B

C

D

Figura 11. Diâmetro dos ramos (A), e dos troncos (B) comprimento dos ramos (C), e índice
SPAD (D) nos ciclos 2013/14, 2014/15 e 2015/16 de videiras cv. BRS Carmem a
campo em cultivo orgânico e biodinâmico, Guarapuava-PR, 2016. Médias diferem
estatisticamente pelo Teste T ** (p≤0.05), ***(p≤0.01), n.s. não significativo.
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Figura 12. Potencial Hídrico nas folhas ao longo do dia 24/01/2014 (A), 26/01/2015 (B) e
13/01/2016 (C) de videiras cv. BRS Carmem a campo em cultivo orgânico e
biodinâmico, Guarapuava-PR, 2016. n.s. não significativo.

As variáveis fotossintéticas foram avaliadas por três ciclos, sendo no primeiro e
segundo não observada diferenças estatísticas entre os tratamentos (Figura 13 A, B, C, D). No
terceiro ciclo houve diferença para, assimilação de CO2 e eficiência da rubisco (Figura 13 E),
para as plantas mantidas em sistema biodinâmico.
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Figura 13. Assimilação CO2 e Eficiência Rubisco (Ef Rubisco) ciclo 2013/14 (A), ciclo
2014/15 (C) e ciclo 2015/16 (E). Eficiência uso água (EUA), Transpiração
(Trmmol) e Condutância estomática (Cond) ciclo 2013/14 (B), ciclo 2014/15 (D) e
2015/16 (F) de videiras cv. BRS Carmem a campo em cultivo orgânico e
biodinâmico, Guarapuava-PR, 2016. Médias diferem estatisticamente pelo Teste T
*(p≤0.10), ** (p≤0.05), ***(p≤0.01), n.s. não significativo.
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Para assimilação de CO2 o tratamento biodinâmico foi 11% superior ao tratamento
orgânico e para eficiência da rubisco de 16%. No terceiro ano para eficiência do uso da água,
transpiração e condutância estomática não houve diferenças significativas entre os tratamentos
(Figura 13 F). Para concentração intracelular de CO2 não foi possível observar diferença
estatística nos três ciclos avaliados (Figura 14).

Figura 14. Concentração intracelular CO2 (Ci) de videiras cv. BRS Carmem a campo nos
ciclos 2013/14, 2014/15 e 2015/16, em cultivo orgânico e biodinâmico,
Guarapuava-PR, 2016. n.s. não significativo.

A fluorescência da clorofila foi avaliada por dois ciclos 2014/15 e 2015/16, ocorrendo
no primeiro diferenças estatísticas para fluorescência máxima (Fm), fluorescência variável (Fv)
e rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm) (Figura 15 A), com superioridade para o
tratamento biodinâmico que foi 18% superior para Fm, 35% para Fv e 13% Fv/Fm. No segundo
também ocorreram diferenças estatística para fluorescência máxima (Fm) e fluorescência
variável (Fv) (Figura 15 B), com o tratamento biodinâmico sendo 11% superior para Fm e 13%
para Fv em comparação ao orgânico.
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2014/15

B

2015/16

Figura 15. Fluorescência da clorofila, mínima, (Fo), máxima e (Fm), variável (Fv) e,
rendimento quântico máximo do PSII (Fv/Fm), nos ciclos 2014/15 (A) e 2015/16
(B) de videiras cv. BRS Carmem a campo em cultivo orgânico e biodinâmico
Guarapuava-PR, 2016. Médias diferem estatisticamente pelo Teste T ** (p≤0.05),
***(p≤0.01), n.s. não significativo.

A atividade das enzimas ß-1,3 glucanases e quitinase foram avaliadas por três ciclos,
com o tratamento biodinâmico se mostrando superior no segundo ciclo para a enzima ß-1,3
glucanases e no primeiro e terceiro ciclos para a enzima quitinase, sendo nos demais, as
médias entre ambos tratamentos não diferiram estatísticamente entre si (Tabela 2).
Para a enzima ß-1,3 glucanases, o tratamento biodinâmico foi 76% superior ao
tratamento orgânico no segundo ano. Para a enzima quitinase, o tratamento biodinâmico foi
80% superior no primeiro ano e 47% no terceiro ano (Tabela 2).
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Tabela 2. Atividade das enzimas ß-1,3 glucanase e quitinase em folhas de videira cv. BRS
Carmem cultivadas em método orgânico e biodinâmico durante o período vegetativo de 20132016.
Enzimas
ß 1,3 glucanase (mg-1 h-1 mg-1)1
Tratamento

2013/14

2014/15

2015/16

Orgânico

0,1452

0,3654

0,4471

Biodinâmico

0,2073

1,5245

0,9471

Significância

n.s.

**

n.s.

Orgânico

0,0114

0,0665

0,0113

Biodinâmico

0,0557

0,0803

0,0219

Significância

**

n.s.

**

Quitinase (U mg proteína -1)2

n.s. não significantivo pelo teste T; ** significativo p=0,05, respectivamente.1 Equivalente 1
mg glicose por hora por mg proteina.2 (U) Unidade absorbância 1 mg proteína por hora.

A área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) foi avaliada por três ciclos.
Houve diferenças estatísticas entre as médias no terceiro ciclo de avaliação (2015/16). O
tratamento orgânico apresentou maior desenvolvimento de Plansmopara viticola, ela foi 27%
superior ao tratamento biodinâmico (Figura 16).
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Figura 16. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), causada por Plasmopora
viticola nos ciclos 2013/14, 2014/15 e 2015/16 (A) em videiras BRS Carmem a
campo em cultivo orgânico e biodinâmico, Guarapuava-PR, 2016. Médias diferem
estatisticamente pelo Teste T ** (p≤0.05), n.s. não significativo.

Para os resultados de produtividade, diâmetro de bagas e peso médio de cacho
(Figuras 17 A e 17 C) houve superioridade significativa para o tratamento biodinâmico que
apresentou valores 35%, 6,6% e 25% superiores em relação ao tratamento orgânico
respectivamente. Para o número e comprimento dos cachos e, teor de sólidos solúveis do
mosto não houveram diferenças entre os tratamentos (Figuras 17 B e 17 C).
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Figura 17. Produtividade por hectare (A), número e comprimento de cacho (B), Sólidos
solúveis, diâmetro das bagas e peso médio dos cachos (C) de videiras cv. BRS
Carmem a campo em cultivo orgânico e biodinâmico no ciclo 2015/16,
Guarapuava-PR, 2016. Médias diferem estatisticamente pelo Teste T **(p≤0.05), n.s. não
significativo.
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5.3 Experimento 3: Efeito do manejo orgânico e biodinâmico na macro fauna e atividade
biológica do solo em área com videiras cv. BRS Carmem

5.3.1 Parâmetros de Biodiversidade

A contagem do número de cistos da pérola-da-terra (Eurhizococcus brasiliensis) foi
realizada em duas épocas 01/08/2016 e 19/01/2017. Houve diferença estatística na primeira
avaliação (Figura 18), as plantas orgânicas tiveram em média, valores 35% superiores às
plantas tratadas com os preparados biodinâmicos, demonstrando possível ação de mecanismos
de defesa das mesmas aos fatores bióticos, pelos preparados biodinâmicos. Na segunda
avaliação não houve diferença entre os tratamentos.

Figura 18. Número de cistos de pérola da terra Eurhizococcus brasiliensis (Nº Pérolas) em
duas coletas de videiras BRS Carmem a campo em cultivo orgânico e biodinâmico,
Guarapuava-PR, 2016. Médias diferem estatisticamente pelo Teste T ** (p≤0.05), n.s. não
significativo.

A avaliação da macro fauna de insetos foi realizada por dois ciclos (2014/15 e
2015/16), de duas formas, com coleta de insetos no solo na linha e na entre linha da cultura e,
com a utilização de armadilha pitfall na superfície. Foi avaliada a diversidade de ShanonWiener e a Dominância de Simpson. Não houve diferença estatística durante os dois ciclos
avaliados (Figura 19 A, B, C, D).
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Figura 19. Macro fauna do solo: Diversidade de Shanon-Wiener 2014/15 (A) 2015/16 (B) e
Dominância de Simpson 2014/15 (C) 2015/16 (D). Coleta de amostras na linha e na
entre linha da cultura e com utilização de armadilha pitfall a campo em cultivo
orgânico e biodinâmico, Guarapuava-PR, 2016. n.s. não significativo.

Na coleta de monólitos de solo foram identificados 10 grupos taxonômicos de
macroinvertebrados sendo os principais Haplotaxida, Coleoptera, Formicidae e Blattodea. No
ciclo 2014/15 foram coletados 233 individuos na linha de cultivo sendo Haplotaxida (26%),
Coleoptera (12%), Formicidae (33%) e Blattodea (21%) com maior variação, 20,6 % para o
biodinâmico e 0,4 % para o orgânico. Na entre linha foram coletados 167 individuos sendo
Haplotaxida (16%), Coleoptera (19%) e Formicidae (48%) (Tabela 3). No ciclo 2015/16
foram coletados 726 individuos na linha de cultivo sendo Haplotaxida (13%), Formicidae
(51%) com 16% para o biodinâmico e 35% para o tratamento orgânico, Blatodea (23%) com
22% para o tratamento biodinâmico e 1% para o orgânico. Na entre linha de cultivo foram
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coletados 328 individuos sendo Haplotaxida (33%), Formicidae (22%), Blatodea (23%) e
Hemiptera (12%) (Tabela 4). Não foi observada diferença significativa entre os sistemas de
manejo orgânico e biodinâmico.

Tabela 3. Frequência relativa dos principais grupos taxonômicos identificados com coleta de
solo (25x25x25 cm) na linha e na entre linha de cultivo no ciclo 2014/15 (Guarapuava-PR,
2017).
Macrofauna Linha 2014/15

Macrofauna Entre Linha 2014/15

Orgânico

Biodinâmico Total

Orgânico

Biodinâmico Total

Haplotaxida

3,83 (2,48)

6,5 (6,09)

62

2,3 (2,25)

2,33 (2,73)

28

Coleoptera

2,16 (1,72)

2,83 (1,47)

30

2,5 (1,37)

3,0 (1,78)

33

Formicidae

6 (6,03)

7,16 (4,02)

79

5,16 (4,66)

8,16 (7,93)

80

Chilopoda

0,16 (0,40)

0,33 (0,51)

3

0,33 (0,51)

0,33 (0,51)

4

Grylidae

0,16 (0,40)

0,5 (0,54)

4

0 (0,0)

0 (0,0)

0

Blattodea

0,16 (0,40)

8 (12,94)

49

1,16 (0,98)

1,16 (1,47)

14

Hemiptera

0 (0,0)

0 (0,0)

0

0,16 (0,40)

0,16 (0,40)

2

Mollusca

0 (0,0)

0 (0,0)

0

0 (0,0)

0 (0,0)

0

Isopoda

0 (0,0)

0 (0,0)

0

0,33 (0,81)

0 (0,0)

2

Arachnida

1,16 (0,40)

0,83 (0,98)

6

0,66 (0,81)

0 (0,0)

4

Densidade

12,6 (6,65)

26,16 (15,1)

233

12,66 (5,81)

15,1 (10,94)

167

( ) desvio padrão.
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Tabela 4. Frequência relativa dos principais grupos taxonômicos identificados com coleta de
solo (25x25x25 cm) na linha e na entre linha de cultivo no ciclo 2015/16 (Guarapuava-PR,
2017).
Macrofauna Linha 2015/16

Macrofauna Entre Linha 2015/16

Orgânico

Biodinâmico

Total

Orgânico

Biodinâmico Total

Haplotaxida

6,5 (2,25)

10,16 (7,75)

100

7,5 (4,13)

10,5 (3,39)

108

Coleoptera

3,66 (1,75) 5,16 (1,60)

53

1,33 (1,03)

1,33 (0,81)

16

Formicidae

42,5 (42,5) 19,33 (7,52)

371

6,16 (5,15)

6,16 (3,31)

74

Chilopoda

0,16 (0,40) 1 (0,89)

7

0,5 (0,83)

0,16 (0,40)

4

Grylidae

0,5 (0,83)

0,5 (0,54)

6

0,33 (0,51)

0,5 (0,54)

5

Blattodea

2 (4,89)

26,6 (35,6)

172

7 (7,27)

6 (7,58)

78

Hemiptera

0,83 (1,16) 0,83 (1,60)

10

0,83 (1,16)

5,83 (8,30)

40

Mollusca

0 (0,0)

0,33 (0,51)

2

0 (0,0)

0 (0,0)

0

Isopoda

0 (0,0)

0 (0,0)

0

0 (0,0)

0 (0,0)

0

Arachnida

0 (0,0)

0,83 (0,75)

5

0,33 (0,51)

0,16 (0,40)

3

Densidade

56,1 (42,4) 64,8 (32,2)

726

24 (11,3)

30,6 (13,72)

328

( ) desvio padrão.

A atividade biológica do solo foi avaliada pela enzima ß-glucosidase durante dois
ciclos 2014/15 e 2015/16, não havendo diferenças estatísticas entre os tratamentos (Figura
20).
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Figura 20. Atividade biológica do solo com a enzima ß-glucosidase nos ciclos 2014/15 e
2015/16 a campo em cultivo orgânico e biodinâmico, Guarapuava-PR, 2016. n.s. não
significativo.

5.4. Experimento 4: Tecnologia de produção em sistema orgânico e biodinâmico: Análise
foliar e antocianina em bagas de videiras Sangiovese.

A concentração dos elementos minerais na folha não diferiu entre os tratamentos para
os macroelementos (Tabela 4). Para os microelementos houve diferença estatística para o
conteúdo de ferro (Fe) e manganês (Mn), com as plantas do tratamento orgânico apresentando
as maiores concentrações, com valores 26% e 27% superiores ao biodinâmico
respectivamente (Tabela 5).
Tabela 5. Concentração de macroelementos nas folhas de videiras cv Sangiovese avaliadas no
período de mudança da cor das bagas em sistema orgânico e biodinâmico (Bolonha, 2017).
Macroelementos (%) Orgânico
Biodinâmico
Resultado
1,44
1,47
n.s.
N
0,22
0,18
n.s.
P
1,04
1,15
n.s.
K
3,37
3,09
n.s.
Ca
0,47
0,42
n.s.
Mg
n.s. não significativo.

62

Tabela 6. Concentração de microelementos nas folhas de videiras cv Sangiovese avaliadas no
periíodo de mudança da cor das bagas em sistema orgânico e biodinâmico (Bolonha, 2017).
Micro elementos
Orgânico
Biodinâmico
Resultado
folha (µg g-1)
92
68
**
Fe
48
35
***
Mn
187
211
n.s.
Cu
18
18
n.s.
Zn
67
57
n.s.
B
206
177
n.s.
Na
Médias diferem estatisticamente pelo Teste T ** (p≤0.05), ***(p≤0.01), n.s. não significativo.

Para a concentração de antocianinas nas bagas da cv Sangiovese (Cianidina, Delfidina,
Petunidina, Malvidina e Antocianina Total) não foi possível observar diferença significativa
entre os sistemas de manejo orgânico e biodinâmico (Tabela 6).

Tabela 7. Concentração de Antocianinas em bagas de videiras cv Sangiovese em sistema
orgânico e biodinâmico (Bolonha, 2017).
Antocianinas (mg/g) Orgânico
Biodinâmico
Resultado
Cianidina

0,246

0,305

n.s.

Peonidina

0,176

0,209

n.s.

Delfidina

0,149

0,196

n.s.

Petunidina

0,158

0,203

n.s.

Malvidina

0,257

0,311

n.s.

Antocianina Total

0,986

1,223

n.s.

n.s. não significativo.

63

6. DISCUSSÕES

6.1. Desenvolvimento, fisiologia e ocorrência de míldio em videiras cv. BRS Margot
submetidas a aplicações de preparados biodinâmicos em casa de vegetação

Pela análise dos resultados, verificaram-se efeitos dos tratamentos sobre o
desenvolvimento vegetativo das plantas de videira cv. BRS Margot mantidas em casa de
vegetação. As plantas tratadas com quitosana tiveram no ciclo 2014/15 maior diâmetro do
tronco e, no ciclo 2015/16 maior índice SPAD em dezembro quando comparado aos demais
tratamentos. As plantas tratadas com o preparado biodinâmico chifre-sílica (501) tiveram, no
ciclo 2014/15 maior assimilação de CO2 e eficiência da Rubisco quando comparada ao
tratamento testemunha e menor incidência de míldio quando comparada aos demais
tratamentos. No ciclo 2015/16 tiveram maior índice SPAD no mês de novembro e maior
comprimento dos ramos no mês de janeiro.
Os valores de índice SPAD e diâmetro do tronco verificado para o tratamento
orgânico pode estar relacionado ao conteúdo de nitrogênio na quitosana, que é um elemento
essencial na molécula de clorofila. De acordo com Ohta et al. (1999), a quitosana pode
incrementar o crescimento das plantas devido ao seu conteúdo de nitrogênio, fósforo e
potássio, proporcionando maior matéria seca e fresca da parte aérea e raiz e floração mais
precoce. Apesar de não demonstrar efeito sobre a incidência do míldio nos resultados da
pesquisa, a quitosana é um produto muito utilizado na agricultura orgânica para o controle de
doenças, sendo um polissacarídeo obtido pela desacetilação parcial da quitina (de 15 a 90%),
estando difusa naturalmente em estruturas de crustáceos, insetos e fungos (TESSARIN et al.,
2016). Segundo Yin et al., (2010) a quitosana age de forma similar a uma vacina no controle
de doenças, sendo considerada um potente imunoregulador nas plantas.
Um dos fatores que pode ter contribuído para a maior eficiência fotossintética
proporcionada pelo tratamento biodinâmico pode estar relacionado à melhoria da nutrição das
plantas. Segundo Reeve et al., (2010), os preparados biodinâmicos contribuem para que os
compostos orgânicos para fins de adubação apresentem maiores teores de cátions,
concentração total de nitrogênio, matéria orgânica e de forma mais significativa os teores de
potássio. O potássio é considerado um ativador enzimático, sendo essencial para a
fotossíntese, respiração, assim como o crescimento das plantas (BAVARESCO, et al., 2010).
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Fatores como este provavelmente contribuíram para maior eficiência da Rubisco,
refletida no maior aproveitamento da Ci, apesar de não ter sido observada diferenças
significativas neste parâmetro e na eficiência do uso de água, condutância estomática ou
transpiração. Gago et al., (2016) relatam que vários fatores interferem na concentração de
CO2, tais como a atividade fotossintética, luminosidade, temperatura foliar, assim como a
cinética e atividade da enzima Rubisco. Estes autores discutem ainda que, da mesma forma,
existem interações entre assimilação do CO2 e a condutância do mesófilo e segundo Flexas et
al., (2013) a condutância do mesófilo atua em parceria no processo de regulação da
condutância estomática, e que estes parâmetros podem sofrer variações do ambiente e quando
se consideram diferentes entres espécies vegetais.
O preparado (501) é essencial para a estruturação interna das plantas e seu
desenvolvimento, assim como para a qualidade nutritiva das plantas e para a resistência à
doenças (STEINER, 1924;MIKLÓS, 2001). Segundo Ma (2008), o silício exerce efeito
benéfico sobre o crescimento e a produção, pois tem ação sobre doenças, insetos, seca e
desequilíbrio nutricional. Adatia e Besford (1986), trabalhando com pepino, observaram
vários efeitos benéficos devido à adição de silício em meio nutritivo, como: aumento no teor
de clorofila, maior massa foliar fresca e seca, atraso na senescência e aumento da rigidez das
folhas. Oliveira (2012), trabalhando com feijão constatou que plantas tratadas com Silicea
terra tiveram um crescimento em média 41,3% superior em comparação com as plantas do
tratamento testemunha. Rolim et al. (2002), observaram que Silicea terra promoveu aumento
de 60% no número de folhas em maracujazeiro, além de incrementar o número de frutos.
Segundo Botelho et al., (2016), a utilização dos preparados biodinâmicos faz com que
as plantas estejam mais preparadas para enfrentar estresses bióticos e abióticos, estimulando
assim a defesa natural das plantas. Uma das razões poderia estar ligada à ação do silício na
resistência a doenças por meio de dois mecanismos. O primeiro seria uma barreira física, onde
o silício é depositado sobre a cutícula, impedindo o processo de infecção, sendo que esta
mesma barreira pode também servir contra alguns insetos. O outro mecanismo proposto é que
o silício atua como um modulador da resistência do hospedeiro a agentes patogênicos,
aumentando a síntese de compostos de defesa das plantas (PACHECO et al., 2008).
Embora o silício não seja considerado elemento essencial, beneficia o crescimento e o
desenvolvimento das culturas (Pulz et al., 2008), e aumenta a tolerância das plantas ao ataque
de insetos filófagos (HUNT et al., 2008). Bertalot et al., (2012), trabalhando com a cultura do
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morango, testou várias alternativas ecológicas no controle do fungo Mycosphaerella
fragariae. Os autores constataram que o tratamento com os preparados de Equisetum hyemale
e o biodinâmico com chifre sílica (501) apresentaram menor número de manchas nas folhas
em todas as avaliações realizadas, comprovando eficácia destes tratamentos no controle do
fungo.
Baseado nesses resultados verificou-se que os preparados biodinâmicos, embora
aplicados em doses homeopáticas, apresentam uma ação marcante no desenvolvimento,
fisiologia e resistência a estresses bióticos em videiras, como também demonstrado por outros
autores em diversas culturas (BOTELHO et al., 2016; REEVE et al., 2010; BERTALOT et
al., 2012) e portanto, poderia ser uma prática interessante a ser incorporada por produtores em
vinhedos comerciais destinados à produção de uvas orgânicas, com evidentes vantagens.

6.2. Desenvolvimento e fisiologia de videiras cv. BRS Carmem em sistema orgânico e
biodinâmico

Após análise dos resultados, ambas as formas de manejo se mostraram satisfatórias
para um bom desenvolvimento inicial das plantas. O tratamento biodinâmico começou a se
diferenciar em algumas análises principalmente a partir do segundo ciclo do experimento,
quando se acredita que inicia a consolidação o sistema.

6.2.1. Condições edafoclimáticas

As condições climáticas indicaram condição favorável para o desenvolvimento das
plantas. No primeiro ano, fato interessante foi ocorrência de menor precipitação e umidade
relativa em comparação à média dos últimos 50 anos para o período (IAPAR, 2016). No
segundo e terceiro anos, as temperaturas médias e a precipitação foram acima da média,
condições estas que podem contribuir para o aparecimento de doenças fúngicas.
Em trabalho de revisão, Raupp e König (1996) mostraram que os preparados
biodinâmicos têm maior efeito em condições de baixo rendimento, pequeno efeito em
condições de média produção e não gera efeito em condições de elevado rendimento. As
condições de rendimento incluem disponibilidade de nutrientes, condições do solo e
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climáticas. As condições de Guarapuava apresentaram boa condição de solo e nutrientes,
tendo talvez como fator limitante o clima, já que a pluviosidade foi elevada ao longo do ano.
O solo se mostrou equilibrado e com disponibilidade de nutrientes. Um fator
interessante é o maior teor de potássio nas duas profundidades para o tratamento biodinâmico
(Tabela 1). Trabalhos mostram que os compostos biodinâmicos apresentam menor perda de
nutrientes em comparação com aqueles que não receberam os preparados. Miklós et al. (2000)
comprovaram o maior teor de potássio e cálcio no composto biodinâmico trabalhando com
bagaço de cana, cinza e torta de filtro. Reeve (2003), trabalhando com os preparados
biodinâmicos de composto, observou que na maioria dos casos o composto biodinâmico
apresentou maior teor de cátions, concentração total de nitrogênio e matéria orgânica do que o
composto não tratado, embora a diferença estatística tenha sido observada apenas para
potássio. O potássio é ativador enzimático, sendo essencial para a fotossíntese e respiração,
assim como de enzimas que produzem amido e proteínas, o que favorece o crescimento das
plantas (BAVARESCO, et al., 2010). Desta forma o potássio pode ter contribuído para o
maior diâmetro dos ramos, diâmetro dos troncos, comprimento dos ramos, índice SPAD e
produção.

6.2.2. Análises vegetativas e fisiológicas

O tratamento biodinâmico teve efeito positivo no segundo e terceiro ciclo para
diâmetro dos ramos e tronco (Figura 11 A e B) e, no terceiro ciclo para o comprimento dos
ramos (Figura 11 C). O mesmo aconteceu com o índice SPAD, com superioridade para o
tratamento biodinâmico no terceiro ciclo (Figura 11 D). Em trabalho de longa duração com a
uva cv. Merlot, Reeve et al. (2015) puderam concluir que os preparados biodinâmicos podem
afetar a copa e as características químicas das uvas. O preparado chifre esterco (500) é
direcionado ao solo e às raízes, proporcionando maior atividade biológica e vitalidade,
favorecendo o desenvolvimento vegetativo da planta e as relações de simbiose da rizosfera
(STEINER, 1924; KLETT, 2012). Análises químicas e moleculares do preparado chifre
esterco (500), mostraram complexa composição de substâncias, incluindo derivados de
lignina e lipídios de origem vegetal e microbiológica. Esta composição molecular particular
torna o preparado biologicamente mais ativo, promovendo o crescimento das plantas
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(SPACCINI et al., 2012). Deffune e Scofield (1994) compararam ácidos húmicos comprados,
ácidos húmicos extraídos a partir dos praparados chifre esterco (500), carvalho (505) e
valeriana (507), os preparados frescos de (500), (505), (507) e o regulador de crescimento
ácido indol acético (IAA) em solução nutritiva a três diluições. Todos causaram uma resposta
de crescimento positivo em mudas de trigo em relação ao controle com ácidos húmicos.
Outro preparado usado no tratamento biodinâmico é o preparado chifre-silica (501),
que é essencial para a estruturação interna das plantas e seu desenvolvimento (STEINER,
1924; MIKLÓS, 2001). Segundo Ma e Yamaji (2008), o silício exerce efeito benéfico sobre o
crescimento e a produção, pois tem ação sobre doenças, insetos, seca e desequilíbrio
nutricional. Segundo Takahashi (1995) e Al-Aghabary et al. (2004), a utilização de silício
interfere na arquitetura das plantas deixando as folhas mais eretas, permitindo com isso, maior
penetração de luz solar, maior absorção de CO2 e menor transpiração, gerando assim, maior
eficiência e incremento na fotossíntese, resultando em maior produtividade. As variáveis
fotossintéticos tiveram alteração no terceiro ano, onde a assimilação de CO2 e a eficiência da
rubisco foram maiores no tratamento biodinâmico (Figura 13 E).
A fluorescência da clorofila tem sido utilizada para avaliar a eficiência fotoquímica e o
estado fisiológico geral das plantas (MOUGET e TREMBLIN, 2002; BAKER e
ROSENQVIST, 2004). Em condições normais, o valor da eficiência quântica máxima
(Fv/Fm), para a maioria das espécies, varia entre 0,78 e 0,83 (OSMOND, 1994; MAXWELL
e JOHSON, 2000), sendo estes valores muito próximos aos valores encontrados neste
experimento, principalmente no ciclo 2015/16 (Figura 15 B). As plantas biodinâmicas
apresentaram maiores valores de fluorescência máxima (Fm) e variável (Fv), nos dois ciclos
2014/15 e 2015/16 e, rendimento quântico do PSII (Fv/Fm) no ciclo 2014/15 (Figura 15 A e
B).
A eficiência dos preparados biodinâmicos pode ser comprovada pela relação com a
atividade enzimática foliar da β-1,3 glucanases e quitinases nos mecanismos de defesa das
plantas contra patógenos, pois estas degradam os polissacarídeos quitina e β-1,3 glucana
(LEBEDA et al., 2001). Em todos os ciclos, o tratamento biodinâmico apresentou aumento na
atividade enzimática foliar, no primeiro e terceiro ciclos para quitinase e no segundo para ß
1,3 glucanase (Tabela 2). Os resultados de Botelho et al., (2016) em experimento com
videiras cv. Sangiovese mostraram que os tratamentos biodinâmicos apresentam aumento na
atividade enzimática foliar para β-N-acetylhexosaminidase, 1,4-β-chitobiosidase e 1,3-β-
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glucanase. Magnin-Robert et al., (2013) mostraram relação entre aumento destas enzimas e
redução de sintomas causados por Botrytis cinera. Estes resultados vão de encontro com os
encontrados no terceiro ciclo do experimento (Figura 16), pois as plantas tratadas com
preparados biodinâmicos, apresentaram menor incidência de Plansmopora viticola quando
comparadas com o padrão de campo. Konig (2000), demonstrou que o preparado casca de
carvalho (505) induz resistência à doenças em plantas de abobrinha.
Segundo Botelho et al. (2016), a utilização dos preparados biodinâmicos faz com que
as plantas estejam mais preparadas para enfrentar estresses bióticos e abióticos, estimulando
assim a defesa natural das plantas. Estas condições talvez tenham refletido no melhor
desenvolvimento e sanidade das plantas tratadas com os preparados biodinâmicos. No terceiro
ciclo 2015/16, a produtividade, diâmetro de bagas e peso médio de cacho foi maior no
tratamento biodinâmico; com o comprimento dos cachos e o teor de sólidos solúveis não
apresentando diferença estatística entre os tratamentos (Figura 17 A, B e C).
O potencial hídrico nas folhas não apresentou diferença significativa nos três ciclos
estudados. Acredita-se que isso se deve principalmente as condições climáticas, uma vez que,
apesar da menor precipitação no primeiro ano do experimento, não houve falta de água e as
plantas não tiveram dificuldade na absorção (Figura 12).

6.3. Efeito do manejo orgânico e biodinâmico na macro fauna e atividade biológica do
solo em área com videiras cv. BRS Carmem

6.3.1. Parâmetros de biodiversidade

Ao longo do trabalho foram encontradas algumas diferenças entre os tratamentos, mas
a grande biodiversidade é ponto fundamental para a manutenção de ambos os sistemas. Uma
maior biodiversidade pode ser a resposta para menor número de cistos de pérola da terra
encontrados no tratamento biodinâmico na primeira coleta realizada em 2016 (Figura 18). Os
preparados biodinâmicos produzem composto com menor perda de nitrogênio, menor
problema de odor e maior capacidade de retenção de nutrientes, estimulando os organismos
presentes no composto (KLETT, 2006; FLEIBACH, et al., 2007). Segundo Carpenter Boggs
et al (2000b), os preparados biodinâmicos tem efeito sobre o composto como bioestimulante
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ou como inoculante microbiano. O composto biodinâmico é tratado com inoculantes de
plantas especialmente fermentados (preparados 502-507), tendo já evidências de que os
preparados alteram a comunidade microbiana e o produto final do composto. O aumento da
biodiversidade faunística (macro e microbiológica) pode ser usado visando controle biológico
de insetos nos vinhedos (ALTIERI e NICHOLLS, 2004). Os preparados de composto são
estimulados os processos de formação do solo, ocorrendo a decomposição ordenada da
substância orgânica morta e sua transformação em húmus (WISTINGHAUSEN et al., 2000).
Os microrganismos têm grande papel em diversas etapas do solo, como decomposição
da matéria orgânica e/ou ciclagem de nutrientes, além de influenciar diretamente no equilíbrio
biológico do solo (SANGINGA et al., 1992). O manejo e o sistema de cultivo do solo podem
modificar a densidade e diversidade dos grupos mais freqüentes de organismos (BARETTA et
al., 2003; SILVA et al., 2006). Segundo Blanchart et al. (2004), a preservação da cobertura
vegetal e dos organismos decompositores pode contribuir para melhoria da sustentabilidade
da produtividade do sistema agrícola, sendo a fauna do solo, ao mesmo tempo, agente
transformador e reflexo das características físicas, químicas e biológicas dos solos.
Resultados de coleta de insetos com armadilhas e monólitos de solo não mostraram
diferença entre os tratamentos, os índices analisados foram muito parecidos nos dois ciclos
estudados (Figura 19). Apesar do maior némero de organismos encontrados no tratamento
biodinâmico nas duas coletas não houve diferença estatística. Destaque nos dois ciclos para o
maior número de cupins e minhocas na linha de cultivo, para o tratamento biodinâmico e,
maior número de formigas para o tratamento orgânico no segundo ciclo (Tabela 3 e 4).
As minhocas são altamente sensíveis ao seu ambiente e podem ser indicadores de
pequenas mudanças positivas ou negativas na qualidade do solo. Pfeiffer (1983) em estudo
com preparados biodinâmicos descobriu que as minhocas migraram para o solo tratado com
os preparados. Em um segundo experimento, mais minhocas migraram para o solo
pulverizado com o preparado de valeriana (507) em comparação com o solo de controle não
pulverizado. Reeve (2003), trabalhando com manejo biodinâmico encontrou 28% mais
minhocas em lotes biodinâmicos do que nos controles, embora não houvese diferença entre os
tratamentos pela alta variabilidade dos resultados. Mas, em experimento em que as minhocas
foram deixadas migrar para solo pulverizado com preparados biodinâmicos ou solo
pulverizado com água, foi encontrado diferença significativa na preferência de minhocas para
o tratamento biodinâmico.
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Outro fator importante quando se trabalha com sistemas sustentáveis são as enzimas
de solo, elas têm participação essencial nos processos relacionados à qualidade do solo, pois é
através delas que os microrganismos do solo degradam moléculas orgânicas complexas em
moléculas simples que podem ser assimiladas (MOREIRA e SIQUEIRA, 2006). A atividade
enzimática dos microrganismos do solo é responsiva a mudanças no sistema de manejo do
solo, incluindo os efeitos produzidos pelo manejo dos resíduos de colheita, aplicação de
fertilizantes, compactação do solo, preparo (aração, gradagem ou plantio direto) e rotação de
culturas. Tudo isso considera que a avaliação da atividade enzimática pode refletir os efeitos
positivos e negativos que essas práticas causam sobre o solo (DICK, 1997).
Reeve et al., (2010) demonstraram que composto tratado com os preparados
biodinâmicos apresentaram maior atividade de dehidrogenase do que as não tratadas
(testemunha), demonstrando maior atividade microbiológica. No entanto, não foi encontrada
diferença entre os tratamentos para a enzima ß-glucosidase nos ciclos analisados (Figura 20).
Segundo Sinsabaugh et al. (1993), as enzimas que degradam lignocelulose, como glucosidase
e fenol oxidase, são reguladas pela disponibilidade de substrato. O manejo das plantas
espontâneas e a manutenção da massa verde no presente trabalho foram feitas da mesma
forma, o que pode ter contribuído para a manutenção do substrato nos dois tratamentos.

6.4. Tecnologia de produção em sistema orgânico e biodinâmico: Análise foliar e
antocianinas em bagas de videiras Sangiovese.

Os resultados da analise foliar mostram nutrição adequada. Diferenças significativas
entre o manejo orgânico e biodinâmico foram observadas apenas para micro elementos, em
particular, ferro e manganês (Tabela 6). Fica difícil estabelecer teoria que explique tal
resultado, pois a absorção de nutrientes envolve muitas variáveis, tais como disponibilidade
dos mesmos no solo, sua distribuição no perfil, profundidade e eficiência das raízes, entre
outros. Variáveis estas que podem ser ou não modificadas pela aplicação dos preparados
biodinâmicos (Reeve et al., 2005).
Depois da clorofila, as antocianinas representam o mais importante grupo de
pigmentos vegetais hidrossolúveis do reino vegetal (BRAVO, 1998). As funções
desempenhadas pelas antocianinas nas plantas relacionam-se à antioxidantes, proteção à luz e
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mecanismo de defesa. Apesar da tendência dos maiores valores para as bagas do tratametno
biodinâmico, não foi encontrada diferença significativa entre os tratamentos (Tabela 7).
Tassoni et al., (2013) não encontratam diferenças significativas entre as amostras de
polifenóis de bagas das cultivares Pignoletto e Sangiovese em sistema convencional, orgânico
e biodinâmico. Em um trabalho com as cultivares Albana e Lambrusco, também não houve
diferença significativa entre amostras de vinho provenientes de diferentes práticas agrícolas e
vitivinícolas (TASSONI et al., 2014). Porém, Parpinello et al. (2015), demonstraram que a
qualidade dos vinhos tintos cv. Sangiovese foram amplamente influenciados pela aplicação de
preparações biodinâmicas. O que demonstra a necessidade de continuar estudando, a
influência do manejo, na qualidade final do produto em sistemas sustentáveis.
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7. CONCLUSÕES

Nos experimentos analisados as plantas se desenvolveram de maneira satisfatória. Para
a cv BRS Margot, no experimento em casa de vegetação, o tratamento orgânico e
biodinâmico foram superiores a testemunha. No segundo ano as plantas em manejo
biodinâmico apresentaram maior comprimento dos ramos e, as em manejo orgânico maior
índice SPAD.
Não foi observado relação entre área abaixo da curva de progresso da doença
(AACPD) e atividade enzimática, mas o efeito do preparado biodinâmico, chifre sílica (501)
fez com que as plantas inoculadas tivessem menos sintomas do ataque de Plasmopara viticola
no primeiro ano.
Para a cv BRS Carmem avaliada a campo, o tratamento biodinâmico influênciou o
crescimento das plantas resultando em maior comprimento e diâmetro dos ramos, diâmetro de
tronco e índice Spad. Comprovando os resultados fisiológicos, onde foi possível observar
maior eficiência em plantas no tratamento biodinâmico no terceiro ano.
Os preparados biodinâmicos não tiveram efeito sobre a enzima de solo ß glucosidase e
a macro fauna do solo. A pérola da terra foi encontrada no segundo ciclo de cultivo e, os
preparados biodinâmicos podem ter contribuído para um menor número de cistos coletados
nas plantas biodinâmicas.
Com a cv Sangiovese, a forma de cultivo não alterou o conteúdo de antocianinas nas
bagas, nem o teor de macroelementos nas folhas, mas os microelementos apresentaram
maiores teores de ferro e manganês para o tratamento orgânico.
Como conclusão final, a utilização do manejo biodinâmico influênciou tanto a planta
como o solo, desta forma todo o sistema responde melhor a prováveis estresses bióticos e
abióticos. A produtividade foi maior para as plantas do tratamento biodinâmico, com destaque
para o crescimento, resistência a míldio e pérola da terra.
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