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Resumo  

Preparações em altas diluições homeopáticas são obtidos em diferentes métodos e escalas, 

o que pode resultar em ação diferenciada sobre os sistemas vivos. O objetivo deste estudo 

foi avaliar o efeito de preparados dinamizados nos métodos hahnemannianos (CH e LM) e 

korsakoviano (K) no manejo da formiga cortadeira Atta sexdens piriventris. Preparados 

foram aplicados nas dinamizações de 6, 12, 30 CH, 5 LM e 35 K. As aplicações foram 

diárias por 10 dias e avaliações antes de cada aplicação pela contagem de formigas que 

passavam no ponto de aplicação na trilha e adicionalmente aos 20 e 30 dias após a primeira 

aplicação. Os preparados homeopáticos 6 CH e 30 CH, reduziram significativamente 

atividade forrageira de A. sexdens piriventris. O preparado 30 CH apresentou efeito 

prolongado na redução da atividade forrageira de formigas A. sexdens piriventris. 
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Abstract 

Preparations in high homeopathic dilutions are obtained in different methods and scales, 

which can result in differentiated action on living systems. The objective of this study was to 

evaluate the effect of dinamized prepared in hahnemannian methods (CH and LM) and 

Korsakovian (K) in the management of leaf-cutting ants Atta sexdens piriventris. 

Preparations were applied at dynamisation potencies of 6, 12, 30 CH, 5 LM e 35 K. The 

applications were daily for 10 days and evaluations before each application by ants count 

passing at the application point in the trail and additionally at 20 and 30 days after the first 

application. Homeopathic preparations 6 CH and 30 CH significantly reduced foraging 
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activity in the A. sexdens piriventris. The homeopathic preparation 30 CH had an extended 

effect on reducing foraging activities of the leaf-cutting ants A. sexdens piriventris. 
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Introdução 

Terapias de baixo poder residual é uma demanda crescente na produção 

agropecuária, haja visto a pressão por alimentos saudáveis e a necessidade de 

minimizar impactos ao meio ambiente. Tem sido recente destaque em capacitações 

de agroecologia, o potencial de uso e aceite na utilização de altas diluições 

dinamizadas/homeopatias na agricultura, por integrar-se diretamente no ideal 

manejo agroecológico que busca a restauração de sua homeostase e aumento da 

propriedade resiliente (Boff, 2008). 

O reconhecimento legal no uso da homeopatia na agricultura esta previsto na 

Instrução Normativa n.46 do MAPA (BRASIL, 2011). A mesma descreve as regras 

de utilização de diferentes produtos/insumos ecológicos, incluindo a homeopatia, no 

manejo de possíveis distúrbios que venham acometer os agroecossistemas.   

A utilização de preparados homeopáticos é realizada de forma diversificada, embora 

a maioria dos processos estejam descritos nas farmacopeias homeopáticas, 

adotando-se no Brasil, a Farmacopeia Homeopática Brasileira (2013). Deste modo, 

os preparados homeopáticos podem ser obtidos por diferentes métodos: 

korsakoviano (K), fluxo contínuo (FC) e hahnemanniano. Para o método 

hahnemanniano, diferentes escalas podem ainda serem trabalhadas; decimal (DH), 

centesimal (CH) ou cinquenta milesimal (LM). A decimal, embora proposta por 

Hering é considerada como método hahnemanniano por usa frascos múltiplos, o que 

difere da korsakoviana, com frasco único e do fluxo continuo que é por rotor tipo 

hélice (Brasil, 2013).   

Deste modo, poderemos ter uma ação diferenciada de preparados homeopáticos na 

busca do equilíbrio ecológico no manejo de distúrbios ambientais trazidos pela ação 
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de insetos-pragas ou doenças em plantas, pela variação na preparação 

homeopática.  Giesel et al. (2012 e 2013) utilizando nosódios de formigas, 

observaram redução na atividade forrageira das próprias formigas cortadeiras dos 

gêneros Atta e Acromyrmex que serviram de matéria prima do preparado. Modolon 

et al. (2012) observou maior produção de frutos de tomateiro com aplicação da 

homeopatia Arnica montana na 12DH.  

O objetivo deste trabalho foi de avaliar o efeito de diferentes formas de obtenção das 

preparações homeopáticas sobre atividade forrageira de formigas cortadeiras da 

espécie A. sexdens piriventris, a partir da matéria prima oriunda de operarias. 

Material e métodos 

O estudo foi desenvolvido na Região Serrana Catarinense, Campos de Lages, nos 

municípios de Lages e São José do Cerrito, no período de Outubro/2012 a 

Maio/2013. Formigueiros da espécie A. sexdens piriventris foram previamente 

selecionados e agrupados em 4 blocos, com sete tratamentos cada. As parcelas 

experimentais foram constituídas pelos carreiros de cada formigueiro. Em cada 

formigueiro, carreiros/olheiros mais ativos ao número de dois por formigueiro foram 

selecionados, para realização das avaliações e aplicação respectivos tratamentos 

em pontos fixos previamente demarcados.  

Os preparados homeopáticos foram obtidos a partir do nosódio triturado das próprias 

formigas, em diferentes métodos de dinamização. Formigas foram trituradas até 3 

CH trit. Após esta etapa, foram realizadas as preparações homeopáticas nas 

potencias 6, 12 e 30CH (centesimal hahnemanniana), 35K (korsakoviana), 5LM 

(quinta ordem da cinquenta milesimal), que constituíram os tratamentos. Os 

tratamentos água e formigueiros sem intervenção para comparação.   

 

A frequência de aplicação foi diária no período de 10 dias com pulverizador manual 

500 ml - Brudden®) em pontos pré-definidos nos olheiros demarcados. O volume do 

utilizado foi de 50 ml/olheiro/formigueiro. As avaliações foram realizadas antes de 

cada aplicação, mais duas leituras adicionais aos 20 e 30 dias após a primeira 

aplicação. 
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Resultados e discussões 

Os preparados homeopáticos 6 e 30CH (centesimal hahnemanniano foram os mais 

efetivos na redução da atividade forrageira em comparação aos demais tratamentos. 

Efeito prolongado foi observado aos 20 e 30 dias após a primeira aplicação dos 

tratamentos 6 e 30CH (Tabela 1). O preparado homeopático de triturado de formigas 

obtido pelo método korsakoviano na 35K foi igualmente efetivo na redução da 

atividade forrageira de formigas da espécie A. sexdens piriventris, estendendo-se 

até 10 dias após a última aplicação. Formigas dos formigueiros que receberam o 

tratamento 5LM obtido pelo método cinquenta milesimal não sofreram a influencia do 

tratamento quando comparado aquelas dos formigueiros sem intervenção, pois o 

numero de formigas em forrageamento se manteve constante do inicio ao fim do 

período de avaliação (Tabela 1). Os resultados demonstraram que a frequência de 

aplicação representa importante fator, pois o declínio na movimentação de formigas 

forrageando intensificou a partir do terceiro dia de aplicação (Tabela 1). 

 

Conclusões 

Os preparados homeopáticos de triturado de formigas obtido pelo método 

Hahnemanniano (6 e 30 CH) são mais efetivos na redução da atividade forrageira de 

formigas cortadeiras da espécie A. sexdens piriventris. 

A redução da atividade forrageira de A. sexdens piriventris evidenciou-se a partir do 

sexto dia de aplicação mostrando que existe a necessidade de se estabelecer uma 

frequência durante as aplicações dos preparados homeopáticos.  
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Tabela 1. Ação de preparados homeopáticos sobre atividade forrageira de formigas 
Atta sexdens piriventris. 
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Tratamentos 
 

Dias após a primeira aplicação de preparados homeopáticos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 

SI1 126,2* 110,3 92,3 73,3 106,6 63,4 99,3 82,8 57,3 B 77,9B** 61,0 B 

Água 170,9 160,4 181,1 151,6 166,9 121,3 127,3 105,3 98,2C 160,2C 132,2D 

6 CH2 125,0 125,1 106,0 56,1 70,2 31,4 60,3 46,8 26,2 A 17,3A 70,6 B 

12 CH 101,0 137,3 109,9 91,9 85,6 113,0 84,2 97,5 82,1C 93,5 BC 84,5 C 

30 CH 138,8 118,7 111,3 79,9 95,7 99,0 59,9 40,9 31,9 A 28,3A 39,3 A 

5 LM3 162,1 141,8 132,0 98,6 98,3 59,4 64,6 67,6 89,4C 50,5B 68,0 B 

35 K4 149,1 97,3 83,3 120,4 117,6 93,6 84,7 89,1 78,9BC 69,3B 63,1 B 

*Percentual de atividade em número médio de formigas por minuto/ponto-trilha. ** Valores seguidos da mesma letra na coluna 
não diferem entre si pelo teste de (Tukey, p> 0,05).  1Sem intervenção; 2Centesimal hahnemanniana; 3 Cinquenta milesimal; 4 
Korsakoviano. 
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