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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo de estudar o efeito da homeopatia Nux vomica na reversão da 

fitotoxidez causada por glifosato na cultura do trigo. Os tratamentos foram: testemunha (sem 

aplicação); Glifosato (200 mL.ha-1); Glifosato (200 mL.ha-1) + homeopatia Nux vomica a 6CH 

(2 L.ha-1); e Nux vomica a 6CH (2L.ha-1). Os tratamentos foram aplicados com 40 dias após a 

germinação da cultura e em média com 20 cm de altura. No tratamento Glifosato + Nux vomica 

foi deixado um intervalo de 2 horas entre aplicação. Os resultados mostraram que as plantas 

tratadas com Nux vomica obtiveram as maiores produtividades, números de espigas, massa de 

mil grãos, massa seca e alturas nas plantas. Plantas que receberam o tratamento somente com 

glifosato obtiveram valores inferiores aos demais tratamentos, evidenciando os danos causado 

pela fitotoxidez na cultura do trigo. Quando as plantas foram tratadas com Nux vomica após a 

aplicação do glifosato, as plantas apresentaram maiores produtividades, números de espigas, 

massa de mil grãos, massa seca e alturas nas plantas, portanto um maior desenvolvimento 

demostrando o potencial da homeopatia na reversão da fitotoxidez de glifosato. A homeopatia 

Nux vomica apresentou evidências de potencial reversão da fitotoxidez causada por glifosato 

na cultura do trigo. 

Palavra-chave: Medicamento homeopático. Herbicida. Agrotóxico.  

 

INTRODUÇÃO 

A homeopatia é compreendida como uma ciência, fundamentada no século XVIII, pelo 

médico alemão Samuel Christian Frederick Hahnemann. Parte do princípio da utilização de 

preparações altamente diluídas e sucuccionadas (ANDRADE & CASALI, 2011). Tendo a 

princípio seu estudo na medicina humana, seguida pela veterinária e zootecnia e depois a 

agricultura (CASALI et al., 2009). Parte da premissa da cura pelo semelhante, “semelhante cura 

semelhante”. Conforme o primeiro pilar da similitude, entende-se que qualquer substância 

capaz de causar sintomas em um organismo experimentador sadio será capaz de provocar cura, 

em doses adequadas, em organismos doentes com sintomas semelhantes (VITHOULKAS, 

1980). 

Em plantas, o uso da homeopatia data de 1920, quando se realizou a aplicação de ensaios 

com diversas espécies de plantas (ANDRADE & CASALI, 2011). Conforme BONATO & 

SILVA (2003), pesquisas comprovam o efeito positivo da homeopatia na agricultura no sentido 

de auxiliar no manejo dos sistemas agroecológicos de produção. Embora estudos já tenham 

iniciados de maneira avaliativa, a partir da Instrução Normativa de Agricultura Orgânica (INAO) 

nº 007/99, a homeopatia passou a ser regulamentada no Brasil. No entanto, com algumas 

alterações, a INAO nº 17/14 tornou legalizada o uso na produção agricultura orgânica. 

O medicamento homeopático Nux vomica é extraído a partir de sementes secas e 

triturado de plantas de Strychnos Nux vomica (L.). Trata-se de uma planta perene, da família 

Loganiacea, tendo como centro de origem o sudeste da Ásia. Seus frutos possuem formato 
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arredondado, semelhante a uma laranja de coloração alaranjada brilhante e quando maduro 

apresentam aspecto liso e rigidez. Cada fruto possui em média de 1 a 5 sementes, as quais são 

discoides, planas e irregulares, com coloração castanho-amarelada, apresentando odor e sabor 

de amargo. Presentes na composição das sementes destas plantas, os alcaloides estricnina e 

brucina são altamente venenosos, sendo um potente agente convulsionante, utilizado 

principalmente com ação pesticida. Segundo MAKAROVSKY (2008), sementes de Strychnos 

Nux vomica podem possuir até 1,5% de estricnina em sua composição. 

Na área animal, a homeopatia é utilizada normalmente para tratar doenças agudas ou 

crônicas, a exemplo infecções em glândulas mamárias de vacas em lactação, problemas 

digestivos. A exemplo disto, utilizando uma combinação de medicamentos homeopáticos a base 

de Phytolacca, Calcarea fluorica, Silica, Belladona, Bryonia, Arnica, Conium e Ipecacuanha 

mostrou-se superior no tratamento de mastite fibrótica e não fibrótica em vacas lactantes 

(ZAFALON et al., 2017). 

Buscando melhorar os índices zootécnicos e comportamentais de frangos em sistema 

colonial de criação, LEN et al. (2017) observaram que dietas com adição de Nux vomica elevou 

o índice de eficiência produtiva. Em seus estudos, FELITO et al., (2015) concluíram que o 

preparado homeopático de Nux vomica promoveu a neutralização parcial de resíduos do 

herbicida 2,4-D + picloram em sementes de pepino. Este resultado comprova o potencial de 

desintoxicação dessa homeopatia em tecidos vegetais. Resultados similares têm sido relatados 

para utilização em solos, sendo uma ótima alternativa para sistemas de conversão para produção 

de orgânicos (BONFIN & CASALI, 2011). 

Entre os danos por ataque de pragas na cultura do milho, o percevejo Dichelops 

melacanthus Dallas preocupa os produtores por atacar essa cultura em sua fase inicial de 

desenvolvimento. Ao se alimentar na região da base das plântulas, injetam toxinas que 

prejudicam o desenvolvimento das plantas. Utilizando irrigação com preparado homeopático 

Nux vomica na dinamização 36CH, MODOLON et al. (2016) obtiveram maiores 

desenvolvimento das plantas e menor alimentação deste inseto. Em sementes de alface, a 

utilização de Nux vomica na dinamização 6CH, submetido a condição de efeitos alelopáticos 

por Ocimum basilicum L. mostrou-se eficiente, promovendo a maior vitalidade nas sementes 

(QUEIROZ, 2015). 

O trigo (Triticum aestivum L.) é o segundo cereal mais produzido no mundo, constitui-

se em alguns países, como uma das mais importantes fontes nutricionais da população (WANG 

et al. 2012), ocupando pouco mais de 17% da área cultivável no mundo e representa cerca de 

30% da produção mundial de grãos (DE MORI, 2016). No Brasil, seu cultivo é adaptado às 

latitudes 27º- 40º S W e, 30º- 60º entretanto, pode ser adaptada fora desses limites, sobretudo 

próximo à área equatorial (BÖRNER et al., 2005). 

Atualmente, a área cultivada com o cereal passa os 220 milhões de hectares, com 

produção aproximada de 760 milhões de toneladas no mundo. Por sua vez, o cultivo nacional 

teve uma área semeada em 2018 de 1,9 milhões de hectares, atingindo uma produção de 4,25 

milhões de toneladas (USDA, 2018). Segundo os dados disponibilizados pela CONAB (2018), 

tanto a produção na safra 2016 como 2017 o consumo brasileiro aumentou. Vale ressaltar que 

o país não é autossuficiente na produção, sendo necessária a importação, que entre 2011 e 2018 

ficaram em média de 6.298 mil toneladas anuais. 

Com o avanço da agricultura no país, o uso de agrotóxico se multiplicou, trazendo um 

alerta nos casos de contaminações no meio ambiente e intoxicações. Dados preocupantes 

apontaram o crescimento no consumo da ordem de 190%, enquanto o mercado mundial apontou 



    

   

 

93% no crescimento (ABREU & TAVARES, 2016). O Paraná consolidou-se em 2017 como o 

segundo maior produtor de grãos do país, dados estes que trazem consigo outro índice 

preocupante, a sua presença como terceiro maior consumidor de agrotóxicos no Brasil 

(PARANÁ, 2018). 

A deriva por herbicida pode afetar a produção prejudicando o desenvolvimento das 

plantas, contaminando alimentos, águas, assim como causar prejuízos para o produtor. 

Dependendo da localidade de algumas propriedades, os agricultores não conseguem proteger 

da influência de agrotóxicos em suas divisas.  

No caso de deriva e possível toxidez de plantas a homeopatia apresenta um potencial de 

reversão desse processo, devido a ação de desintoxicação da homeopatia Nux vomica. Espera-

se que a aplicação da homeopatia na cultura do trigo possa reverter o processo de fitotoxidez 

causada por deriva de glifosato. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da homeopatia 

Nux vomica na reversão da fitotoxidez causada por deriva de glifosato na cultura do trigo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi conduzido a campo no Sitio Beltrame, Lote 26, no município de Jardim 

Alegre/PR, localizado em latitude 24°13'58”S, longitude 51°42'43”W, e altitude de 674 metros, 

no ano agrícola 2019. O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

distroférrico (SANTOS, 2006) e o clima da região, segundo classificação de Köppen é do tipo 

Cfa. 

Esse trabalho foi realizado em uma área agrícola de produção de trigo, simulando um 

local com deriva de herbicida glifosato. A semeadura foi realizada no sistema de plantio direto 

no dia 20 de abril de 2019, usando a variedade de trigo Tbio Iguaçu da Biotrigo, no espaçamento 

simples, 17 cm entre linha e 50 plantas por metro linear. 

Para definição da dose de glifosato, foi realizado um teste preliminar numa área de 

produção de trigo com 40 dias após germinação de 32 m² subdividida em quatro faixas de 8m², 

cada uma das faixas recebeu uma dose diferente. A aplicação do herbicida foi realizada quando 

a cultura estava em média com 20 cm de altura. As doses de glifosato utilizadas foram: 50 

mL.ha-1; 100 mL.ha-1; 200 mL.ha-1 e 400 mL.ha-1, o herbicida foi diluído em 135 mL de calda 

que corresponde a um volume de 165 L.ha-1, aplicado com pulverizador manual de 1 L.  

As doses aplicadas tiveram como objetivo simular uma fitotoxidez nas plantas de trigo. 

Foram feitas as avaliações visuais dos sintomas fisiológicos aparente nas plantas do trigo. Após 

a avaliação foi constatado que as doses de 50 e 100 mL.ha-1, não causaram sintomas de 

fitotoxidez nas plantas, já a dose de 400 mL.ha-1, ocasionou a morte das plantas a partir de 8 

dias após aplicação até a morte de todas as  plantas dentro de um período de 30 dias. Já a dose 

de 200 mL.ha-1, resultou em redução do crescimento da parte aérea das plantas, desidratou mais 

rapidamente as folhas mais velhas e ocasionou uma leve queimadura nas extremidades das 

demais folhas. Nessa dose foram apresentados os sintomas de fitotoxidez causada pelo glifosato. 

O experimento foi realizado em uma área de 400 m², dividida em quatro faixas de 100 

m² cada, cada faixa correspondeu a uma aplicação de um tratamento. A variedade de trigo 

utilizada foi Tbio Iguaçu, semeado no sistema de plantio direto no dia 16 de maio de 2019, com 

o mesmo espaçamento e a densidade de plantio do teste preliminar. Os tratamentos foram 

aplicados com 40 dias após a germinação da cultura e um tamanho em média de 20 cm de altura, 

onde foi aplicado os seguintes produtos de acordo com a tabela 1. O delineamento experimental 

foi o inteiramente casualizado com quatro repetições 

 



    

   

 

Tabela 1 - Especificação dos tratamentos e as doses utilizadas, após 40 dias de germinação.  

 

Os produtos correspondes aos tratamentos foram aplicados com bomba costal de 20 L, 

diluídos em 1,7 L de calda numa vazão de 165 L.ha-1. No tratamento do glifosato + Nux vomica, 

foi aplicado o glifosato, após um intervalo de duas horas, período que a planta absorve o 

glifosato, foi aplicado a homeopatia Nux vomica.  

Cada faixa ou área de aplicação foi dividida em 12 subáreas. Foram feitas três coletas 

de dados, em cada coleta foi sorteado quatro unidades dentro da faixa. A primeira coleta foi 

realizada com 80 dias após germinação a segunda coleta com 100 dias após germinação e a 

terceira coleta com 116 dias após germinação. 

 Para a coleta dos dados da massa da matéria seca (kg.m-²), altura de planta (cm) e 

produtividade (kg.ha-¹) dentro das faixas foi utilizado uma moldura de arrame de 50x50 cm, 

que após a localização da subárea, a moldura era lançada e avaliada as plantas dentro da moldura. 

As amostras coletadas foram levadas para o Laboratório de Agroecologia do Instituto 

Federal do Paraná campus Ivaiporã. A biomassa das plantas foi seca em estufa com circulação 

forçada de ar por 48 horas a 65 °C. Sendo que na última coleta, foi realizada a contagem do 

número de espigas, debulha das espigas e pesagem dos grãos. Calculou-se também a 

produtividade do trigo e, o peso da massa de mil grãos. 

Os dados foram avaliados pela análise de variância fator duplo com parcelas 

subdivididas no tempo para as variáveis de massa e altura p≤0,05 com ajuste de modelos 

estatísticos. Para os resultados da avaliação de produção, números de espigas e massa de mil 

grãos foi também aplicada análise de variância p≤0,05 e as médias obtidas foram comparadas 

pelo teste de Tukey.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A matéria seca e a altura das plantas do tratamento glifosato + Nux vomica teve valores 

significativos e positivos em todas as datas avaliadas, quando comparadas com as plantas do 

tratamento glifosato (Tabela 2).   

As plantas que receberam somente a aplicação de glifosato resultou visualmente em 

uma menor população de plantas.m-² e plantas mal desenvolvidas e não soltaram espigas. Esse 

tratamento reduziu a massa seca, a altura, a produtividade, o número de espiga e a massa de mil 

grãos, evidenciando a fitotoxidez causada pelo glifosato na cultura do trigo. Houve um menor 

crescimento da parte aérea das plantas (Tabela 2), desidratando mais rapidamente as folhas mais 

velhas e ocasionando uma leve queimadura nas extremidades das folhas mais novas. Efeitos 

semelhantes ao teste preliminar realizado para escolha das doses.  

 

 

 

 

Testemunha 

Glifosato (200 mL.ha-1) 

Glifosato (200 mL.ha-1) + Nux Vomica a 6 CH (2 L.ha-¹) 

Nux Vomica a 6 CH (2 L.ha-¹) 



    

   

 

 

Tabela 2 - Produção de massa da matéria seca e altura das plantas em diferentes tratamentos e 

diferentes épocas de coletas após germinação. 

Tratamentos 

Matéria Seca (g.m-²) 

Dias após Germinação 

  Altura (cm) 

Dias após Germinação 

80 100     116    80 100 116 

Testemunha  414,17ab 701,99 a 603,47 b 71,75 a 63,00 b 66,75 b 

Glifosato 195,45 c 265,48 c 232,15 d 56,25 c 55,00 c 53,25 c 

Glif. + Nux. 330,30 b 505,17 b 435,82 c 66,75 b 67,75 ab 69,00 b 

Nux Vomica 524,75 a 761,91 a 694,35 a 71,00 a 69,25 a 74,50 a 

Glif.: Glifosato; Nux.: Nux vomica. Medias seguidas de mesmas letras nas colunas são estatisticamente 

iguais pelo teste de tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Resultados similares de fitotoxidez foram encontrados por GRAVENA (2006) que 

aplicou doses de 0, 180, 360 e 720 g e.a. ha-¹ de glifosato em mudas de limão cravo de 4 meses, 

resultando em fitotoxidez a partir da aplicação até 90 dias após aplicação, com manchas 

cloróticas, necrose nas folhas mais velhas causando a queda. Aos 15 dias, a dose mais alta de 

glifosato que atingiu os frutos mais velhos teve 16% de queda apresentando manchas 

amareladas e necrose. Aos 60 dias apresentou uma redução de produtividade de 70% dos frutos, 

já nas plantas não atingida pelo herbicida não se observou queda de frutos. 

 As plantas do tratamento que receberam a aplicação de glifosato + Nux vomica 

apresentaram visualmente uma maior população de plantas.m-², melhor desenvolvimento com 

o baixeiro mais verde e as plantas soltaram espigas, também constatou-se maiores valores de 

massa seca, altura de plantas, produtividade, números de espigas e massa de mil grãos (Tabela 

2). Destacando-se o efeito da homeopatia na reversão parcial da fitotoxidez sobre o glifosato. 

As plantas do tratamento Testemunha e Nux vomica não demostraram diferença visuais 

entre si, no entanto a partir dos 100 dias após germinação (DAG) o tratamento Nux vomica 

demonstrou diferenças na altura das plantas e aos 116 DAG apresentou também diferenças em 

relação a massa seca das plantas (kg.ha-¹) e ao número de espigas por.m-² (Tabela 2). Assim 

constatou-se que a homeopatia Nux vomica não teve um efeito imediato.  

 As plantas do tratamento testemunha, apresentaram efeito do tempo sobre a 

altura. Como é possível ver na Figura 1, houve oscilações na altura das plantas ao decorrer do 

tempo, e aos 80 DAG atingiu o maior valor de altura, dos 81 aos 99 DAG houve uma queda de 

altura atingindo seu menor valor aos 100 DAG.  

 

 
Figura 1 - Altura das plantas (cm) ao longo do tempo (DAG) do tratamento Testemunha. 
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A altura das plantas aos 80 DAG foi maior nos tratamentos Nux vomica e no tratamento 

testemunha que tiveram valores similares, seguido pelo tratamento glifosato + Nux vomica que 

obteve alturas intermediárias, já as plantas tratadas apenas com glifosato tiveram a menor altura, 

pois o herbicida diminuiu o seu desenvolvimento (Tabela 2).  

Aos 100 DAG a maior altura foi encontrada nos tratamentos Nux vomica e o glifosato 

+ Nux vomica, ambos não apresentaram diferenças. Os valores de glifosato + Nux vomica e 

testemunha também obtiveram resultados similares, e as plantas mais baixas foras observadas 

no tratamento glifosato.  

Aos 116 DAG a maior altura das plantas foi encontrada no tratamento Nux vômica 

seguidos do tratamento testemunha e glifosato + Nux vomica. Assim, a aplicação somente do 

glifosato reduziu a altura nas datas de coletas. É possível afirmar que a homeopatia causou a 

desintoxicação do glifosato, pois a partir dos 100 DAG o tratamento testemunha e o tratamento 

glifosato + Nux vomica resultaram em valores similares. 

Em relação ao ganho de massa seca da cultura ao decorrer do tempo, as plantas do 

tratamento aplicado com Nux vomica obteve um maior ganho de massa aos 103 DAG, como 

pode ser observado na Figura 2-C.  

 

 

A 
B 

C 

Figura 2 - Massa da matéria seca (g/m²) ao longo do tempo (DAG) do tratamento A: 

Testemunha, B: Glifosato + Nux vomica, C: Nux vômica. 

 

O menor valor de massa foi evidenciado no tratamento com glifosato, pois não teve 

ganho ou perda de massa ao longo do tempo, ficando em média de 231 kg.ha-¹. Já o tratamento 

glifosato + Nux vomica tiveram plantas com maior produção de massa, 46 % maior quando 

comparado com o tratamento glifosato, explicada pela Figura 2-B onde se observa o maior 

ganho de massa aos 102 dias.   

Na Figura 2-A observa-se que o comportamento da massa em função do tempo no 

tratamento testemunha, que obteve o maior ganho aos 102 dias. 
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Ao observar a Tabela 2 constatou-se que aos 80 DAG foram encontrados os maiores 

incrementos de massa seca nas plantas tratadas com Nux vomica e testemunhas. O menor 

incremento foi encontrado nas plantas que receberam o tratamento com glifosato, mostrando o 

efeito da homeopatia em recuperar as plantas.  

Aos 100 DAG o maior valor de massa seca foi obtido nos tratamentos Nux vomica e no 

tratamento testemunha com resultados similares, seguido pelo tratamento glifosato + Nux 

vomica e com menor resultado novamente o tratamento glifosato. Aos 116 DAG o maior valor 

de massa foi encontrado no tratamento Nux vomica sendo constatado que a homeopatia da 

homeopatia é maior a longo prazo pois teve melhor efeito aos 116 DAG, mostrando reversão 

da fitotoxidez.   

As plantas dos tratamentos Nux vomica e testemunhas apresentaram as maiores 

produtividades. Já no tratamento glifosato + Nux vomica ao ser comparado com as plantas do 

tratamento glifosato tiveram sua produtividade de 60 % maior como pode ser observado na 

tabela 3.  

 

Tabela 3 - Produtividade do trigo em kg por hectare, números de espigas por metro 

quadrado e peso de mil grãos em função de cada tratamento.  

Tratamentos 
Produtividade 

(kg.ha-1) 

     N.º espigas 

           (m²) 

Massa de 1000 grãos    

               (g) 

Testemunha  2337,50 a 328 b 30,71 ab 

Glifosato 712,00 c 124 d 25,80 c 

Glif. + Nux. 1744,75 b 260 c 29,59 b 

Nux Vomica 2727,50 a 385 a 32,78 a 
Glif.: Glifosato; Nux.: Nux vomica. Medias seguidas de mesmas letras nas colunas são estatisticamente 

iguais pelo teste de tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Houve efeito positivo da homeopatia Nux vomica sobre a produção do trigo quando 

comparado com o tratamento glifosato, o evidencia a reversão na fitotoxidez do glifosato com 

ganho de produção significativos. O tratamento que proporcionou maior produção de espigas 

foi o Nux vomica seguido pelo tratamento testemunha, tratamento com glifosato + Nux vomica 

e a menor produção no tratamento glifosato.  

Quando comparados os tratamentos glifosato com o tratamento testemunha, constata-se 

que houve uma produção de 62% menor no número de espigas.m-² com o glifosato, além de 

apresentar espigas malformadas, sem grãos e pequenas. Comparando os tratamentos glifosato 

+ Nux vomica e glifosato verificou-se que o primeiro obteve uma produção de 52% superior no 

número de espigas.m-², observando o efeito da reversão da fitotoxidez do glifosato pela 

homeopatia.  

 Quanto a variável massa de mil grãos o tratamento que diferiu do tratamento 

testemunha foi o tratamento com glifosato, como observado na tabela 3, as plantas apresentaram 

grãos malformados, chochos e pequenos. Sintomas possivelmente resultante de danos devido a 

fitotoxidez das plantas que consequentemente resultaram em uma menor massa de 1000 grãos. 

Já o tratamento glifosato + Nux vomica tiveram resultados similares ao tratamento testemunha, 

mostrando o potencial da homeopatia sobre a reversão da fitotoxidez do glifosato na cultura do 

trigo.  

A homeopatia Nux vomica apresentou evidências de que pode reverter a fitotoxidez 

causada por glifosato na cultura do trigo. 
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