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GANAC e CSA Brasil: Valorização da 
sustentabilidade com alimentos

 biodinâmicos na Estância Demétria/SP

Profissionais colhendo alimentos biodinâmicos

No último dia 22 de maio de 2015, a APAN 
(Associação Paulista de Nutrição), o GANAC 
(Grupo de Gastronomia, Nutrição, Arte e Ciência) e 
CSA Brasil (Comunidade que Sustenta a Agricultura) 
organizaram um encontro no CSA da Estância 
Demétria, em Botucatu, no interior de São Paulo. 
Nutricionistas, chefes de cozinhas e engenheiros 
de alimentos puderam praticar a ambiência da 
sustentabilidade.

Percorrendo os caminhos da terra à mesa, 20 
profissionais visitaram o Sítio Atiaia, do agricultor 
biodinâmico Marcelo Veríssimo, em Botucatu-SP, 
onde tiveram contato com o sistema de produção 

Coração de banana in natura e transformado em caponata com passas e nozes 

biodinâmica e colheram alimentos que foram 
utilizados na elaboração culinária, na cozinha da 
culinarista Maria Cristina Muccini (Tina).

Durante a visita, Hermann Pohlmann, fundador 
e um dos coordenadores do CSA Brasil, explanou 
sobre este sistema que está mudando a forma e 
a visão das pessoas em relação à terra, ao meio 
ambiente e ao alimento. “Neste sentido a vivência 
é o caminho mais eficaz para essa compreensão, 
diz Hermann.”

Os profissionais também puderam acompanhar 
a movimentação da retirada das cestas de alimentos 
biodinâmicos pelos membros do CSA Demétria.

Agricultor Marcelo Veríssimo apresentando o cultivo biodinâmico



51

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
5,

 n
º 

63
, 

20
15

GANAC e CSA Brasil: Ambiência de sustentabilidade com alimentos biodinâmicos na 
Estância Demétria/SP

Gastronomia vegetariana elaborada com alimentos 
biodinâmicos e PANCs (plantas alimentícias não 

convencionais)

Após fazer a colheita dos alimentos no campo, 
os profissionais passaram por outra vivência: 
a elaboração de um cardápio vegetariano e 
biodinâmico que proporcionou, entre outras 
sensações, o resgate de PANCs (plantas alimentícias 
não convencionais) como a taioba, o coração da 
bananeira, a azedinha, entre outros. 

Foi uma verdadeira ambiência, em que todos 
puderam por a mão na massa, e o resultado foi uma 
alimentação leve, saborosa, com toda a característica 
de um alimento produzido com energia vital que 
resgata o sentido do sabor e saber e o alimento 
regional.

Profissionais segurando folhas de taioba, uma planta alimentícia não 
convencional (PANC), que foi incluída no cardápio

Profissionais segurando folhas de taioba que serão utilizadas na 
preparação dos cardápios

O cardápio:

- Saladas: folhas verdes, pepino e cenoura 
- Arroz integral com confit de tomate 
- Caponata de coração de bananeira com passas e 
nozes 
- Ovos orgânicos cozidos
- Maionese vegana (elaborada com biomassa de 
banana verde) 
- Batata com cúrcuma
- Suco verde (maçã, maracujá, couve, gengibre)
- Pesto de azedinha (PANC) com castanha-de-caju
- Focaccia 

Preparação do cardápio vegetariano

Pratos prontos preparados com alimentos biodinâmicos

Participaram dessa ambiência e da alquimia gastronômica: Maria Cristina Muccini (Tina), Maria Estela 
Rovares, Adriana Pantaleão, Roberta Nogueira Martins, Laura Alonso, Denise Cussioli, Karla Cuadrado, 
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Rafael Senger do Amaral, José Maria Filho, Ana Paula Stanquini, Licínia 
de Campos, Virgínia de Ávila Dias, Gustavo Guzzardi, chef Renato 
Caleffi, André Luiz da Silva, Rubia Martins, Hermann Pohlmann, Claudia 
Vivacqua, Rubia Martins, Mariana Bechelli, Lucimara Costa, Felisbela 
Adelina Vicente Pino, Wagner Santos, Valéria Paschoal, João Carlos Ávila, 
Marcelo Veríssimo e equipe.

Integrantes da caravana do conhecimento, antes do almoço

A alquimia foi acompanhada de uma explanação 
da nutricionista Dra. Valéria Paschoal, diretora da VP 
Consultoria Nutricional e uma das coordenadoras do 
CSA Brasil, e do Sr. João Carlos Ávila, consultor da 
Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica 
(ABD), que discorreram sobre as várias formas de 
produção agrícola – convencional, hidropônica, 
orgânica e biodinâmica – e os impactos de cada 
sistema para as saúdes humana e do planeta.

Agricultura biodinâmica e os impactos na saúde

Valéria Paschoal abordou o cultivo biodinâmico, que 
considera a safra e o ciclo astronômico sobre a terra e 
as plantas, e a interrelação entre os componentes da 
propriedade agrícola (solo, vegetais, animais, recursos 
naturais e humanos).

É um cultivo em solo equilibrado biologicamente, 
com métodos para melhoria da saúde do solo e para o 
aumento da força vital da propriedade agrícola, com 
adaptação do local aos ritmos naturais. Utiliza adubos 
verdes e preparações especiais de compostagem 
(preparados biodinâmicos à base de substâncias 
orgânicas, minerais e fitoterápicos aplicados ao solo 
de forma homeopática), pulverização foliar especial, 
plantio “companheiro” (de espécies diferentes para 
benefício mútuo). Não utiliza agrotóxicos, aditivos ou adubos químicos nas etapas de produção.

Pontos positivos: os alimentos são isentos de agrotóxicos e podem apresentar maior qualidade sensorial 
e nutricional; valorização dos conceitos de sustentabilidade e preservação do meio ambiente; estímulo ao 
sistema de agricultura familiar sustentada pela comunidade (CSA), com grupos de compras e comunicação 
direta entre agricultores e coagricultores.

O consultor da ABD João Carlos Ávila e a coordenadora do CSA 
Brasil, a nutricionista Dra. Valéria Paschoal

Mitos sobre os alimentos hidropônicos

Entre vários aspectos de sua fala, a Dra. Valéria Paschoal discorreu sobre o mito da saudabilidade dos 
alimentos hidropônicos.

O sistema hidropônico, no qual o cultivo protegido substitui a terra do solo por solução aquosa, produz 
principalmente vegetais. No Brasil, o sistema mais utilizado é o NTF (nutrient film technique – fluxo laminar 
de nutrientes): o cultivo utiliza um tanque de solução nutritiva, que é bombeada aos canais de cultivo e irriga 
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GANAC e CSA Brasil: Ambiência de sustentabilidade com alimentos biodinâmicos na 
Estância Demétria/SP

O ponto central da Agricultura Biodinâmica é o ser humano

De acordo com o Prof. João Carlos Ávila, consultor credenciado pela Associação Brasileira de Agricultura 
Biodinâmica, a proposta do movimento biodinâmico é o ser humano: o sentido espiritual é inerente ao 
movimento, que considera a natureza como algo sagrado. 

Para ele, o agricultor interessado em migrar para o sistema biodinâmico pode fazê-lo a qualquer momento, 
bastando conhecer o sistema e já ir aplicando os preparados que dinamizam o solo.

Preparado dinamizado

Ávila explica que os preparados biodinâmicos são compostos que incrementam e dinamizam a 
capacidade intrínseca da planta de ser produtora de nutrientes, seja por mobilização química, transmutação ou 
transubstanciação do mineral morto ou por harmonização e adequação na reciclagem das sobras da biomassa 
produzida.

A adubação no sistema biodinâmico implica em vivificar o solo e somente fornecer nutrientes para as 
plantas. O prof. João Ávila explica que na agricultura biodinâmica não se usam adubos nitrogenados minerais, 
pesticidas sintéticos, herbicidas, hormônios de crescimento, ente outros.

Individualidade agrícola

O conceito de individualidade agrícola inclui o cultivo e a seleção das sementes, como também a adaptação 
e a seleção própria de raças de animais. Além disso, significa uma orientação renovada na pesquisa, consultoria 
e formação profissional.

“O agricultor biodinâmico passa a ser, ele mesmo, um pesquisador: aprende a participar e transmitir sua 
experiência a outros e a estabelecer um local de formação profissionalizante para gerações vindouras”, explica 
João Carlos Ávila.

Acesse o blog de João Carlos Ávila e saiba mais sobre o sistema de agricultura biodinâmica:
http://joaocarlosavila.blogspot.com.br
E-mail: joaoclsavila@gmail.com

Sobre o sistema CSA

Fundado no Japão na década de 60, o sistema CSA (Community Supported Agriculture, ou 
“Comunidade que Sustenta a Agricultura”) é um movimento que traz uma nova visão da terra, do 
cultivo, do alimento e da relação com o homem, com alicerce e inspiração nas ideias de Rudolf Steiner, 
em que os custos totais de uma agricultura são socialmente justos.

No Brasil, o CSA teve início como movimento mais estruturado em 2010, trazendo um novo conceito 

as raízes dos vegetais por meio de uma fina lâmina formada pelo escoamento 
da solução, podendo haver a utilização de fungicidas e inseticidas. 

Os pontos negativos deste tipo de produção são: menor escala; maior 
custo de produção; possível deficiência no controle sanitário da água; maior 
risco de contaminação por micro-organismos e metais tóxicos pela água.
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para as relações entre as pessoas e os produtores de alimentos orgânicos 
e biodinâmicos oriundos da agroecologia. Estabelece uma relação direta 
entre ambos os atores, sem a presença de distribuidores ou intermediários. 
Entre os principais benefícios do sistema estão a sustentabilidade desse 
tipo de produção, uma maior conscientização por parte das pessoas, que 
passam a ser corresponsáveis pela produção, pois se associam ao CSA 

Sobre o grupo GANAC da APAN

O grupo GANAC é formado por e direcionado a profissionais que trabalham com a alimentação 
humana: nutricionistas, gastrônomos, chefes de cozinha, engenheiros de alimentos e hoteleiros, 
fazendo dele uma ferramenta de crescimento profissional e trazendo contribuições importantes. Tem 
como objetivo propiciar conhecimento e desenvolvimento científico de nutrição e gastronomia aos 
profissionais envolvidos, alimentando o saber e aprimorando o paladar.

Saiba mais: www.apanutri.com.br 
E-mail: ganac@apanutri.com.br

Sobre a ABD - Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica

Fundada em 1982 como Centro Demeter, a partir de 1984, já em Botucatu, teve seu nome modificado 
para Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural (IBD), quando um grupo de antropósofos, em 
busca de seus objetivos de aplicar na prática os ensinamentos da antroposofia no Brasil, resolveu 
enfrentar o desafio de adaptar a agricultura biodinâmica para condições tropicais, por meio de pesquisa, 
cursos e publicações. A atividade de certificação orgânica e biodinâmica (selo Demeter) teve início 
em 1991. Pratica uma convivência respeitosa com a diversidade, tanto interna como externa, a fim de 
fomentar um modo de fazer agricultura biodinâmica sem ferir seus princípios, mas que seja social, 
econômica e ecologicamente viável, por meio da qual espera-se favorecer o desenvolvimento integral 
do ser humano.

Saiba mais: www.biodinamica.org.br
Culinarista Tina Muccini : (14) 98823-1193
isaporidellitalia@gmail.com

por no mínimo 6 meses, pagam antecipado sua mensalidade e semanalmente retiram sua cesta de 
alimentos orgânicos ou biodinâmicos nos pontos CSAs. Além disso, essa relação direta assegura uma 
queda nos preços finais estimada em 30%, um benefício direto que traz uma maior acessibilidade aos 
alimentos orgânicos e biodinâmicos, além de contribuir para a saúde do planeta.

Para mais informações sobre como aderir, formar um grupo de CSA ou frequentar os cursos de 
formação, acesse o site: www.csabrasil.org


