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RESUMO 

  Plantas de artemísia, Tanacetum parthenium, receberam, após 30 dias de deficiência 

hídrica, os preparados homeopáticos Natrum muriaticum, nosódio ou etanol 70%, na 

dinamização CH2. Após deficiência hídrica as plantas tinham altura 57% menor, cerca de 

80% menos folhas, teor relativo de clorofila 40% maior e de prolina 100% maior. Os 

preparados homeopáticos não resultaram em aumento significativo nas variáveis de 

crescimento, mas reduziram os teores aumentados de clorofila e de prolina, promovendo 

reequilíbrio. 
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ABSTRACT 

  The homeopathy on Feverfew plants, Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. 

after water stress  

  Plants of feverfew grown in pots  of 3 L, received, after a month of water deficiency,  

homeopathics solutions of Natrum muriaticum CH2, nosode CH2 and ethanol 70%. After the 

period of water deficiency, the plants had smaller height (57%), about 80% less leaves, larger 

content of chlorophyll (40%) and of proline (100%). Homeopathics preparations reduced 

chlorophyll and proline content, but no significant effect was observed on growth variables. 
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No Brasil, Tanacetum parthenium é mais conhecida como artemísia, artemijo, 

margaridinha, matricária, camomila-pequena e olguinha. O crescente interesse no cultivo 

dessa planta, nativa na Grécia e em outros países do Sudeste Europeu e da Ásia Menor, é 

devido à importância na profilaxia da enxaqueca (Hendriks et al., 1997). A literatura 

etnobotânica registra o uso medicinal das flores e folhas no tratamento da enxaqueca, mal 

estar gástrico, diarréia, cólicas, reumatismo, câimbra. 

A deficiência de umidade é um dos fatores abióticos que mais afeta o metabolismo das 

plantas, induzindo respostas como o fechamento estomático, declínio na taxa de 
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crescimento, acúmulo de solutos e substâncias antioxidantes, e expressão de genes 

específicos. O ajuste osmótico é importante mecanismo de tolerância à seca, sendo a 

prolina a molécula mais estudada nessas condições. Carvalho (2001) verificou, em plantas 

de T. parthenium crescidas em condição de deficiência hídrica (50% da capacidade de 

campo), redução na altura, no número de folhas, na massa fresca e seca, e grande aumento 

nos teores de clorofila e de prolina.  

Oficializada na agropecuária orgânica (Brasil, 1999), a homeopatia utiliza preparados 

que estimulam o sistema de defesa dos organismos, tendo em vista o equilíbrio. As soluções 

homeopáticas são preparadas de substâncias naturais do reino vegetal, mineral ou animal. 

Os nosódios são preparados homeopáticos de grande poder terapêutico, que estão incluídos 

no sistema isopático regido pelo princípio da igualdade, no qual trata-se a doença por meio 

da própria causa. 

 O objetivo desse estudo foi determinar o efeito da homeopatia no crescimento, teor de  

clorofila e de prolina de plantas de T. parthenium submetidas à deficiência hídrica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Viçosa (Viçosa, MG), entre 5 

de outubro e 18 de dezembro de 2000, com plantas de Tanacetum parthenium  (L.) Shultz-

Bip. As plantas, obtidas de sementes cedidas pelo Grupo Entre Folhas-Plantas Medicinais 

(Viçosa, MG), cresceram em vasos de três litros, com substrato constituído de terra, areia e 

esterco bovino decomposto, na proporção 3:2:1.  

 O experimento foi instalado em esquema de parcela subdividida, tendo nas parcelas o 

arranjo fatorial 2 X 3 (dois níveis de umidade no solo e três tipos de solução), e nas 

subparcelas as épocas de medição (0, 12, 24 e 36 dias após início da aplicação de 

homeopatias). O delineamento foi em blocos ao acaso, com quatro repetições. Os 

tratamentos constituíram-se de duas condições hídricas impostas às plantas (substrato a 

90% e a 65% da capacidade de campo), e três preparados homeopáticos (Natrum 

muriaticum, nosódio Tanacetum e uma testemunha constituída de etanol 70%, todos na 

dinamização CH2). Na comparação dos níveis hídricos, as plantas crescidas em substrato 

com teor de umidade correspondente a 90% da capacidade de campo foram consideradas 

referência.  Na comparação dos preparados, as plantas que receberam etanol 70% CH2 

foram consideradas referência. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e  

análise de regressão ou teste de Tukey . 

 A capacidade de campo do substrato dos vasos (24%) foi determinada previamente e 

as condições de disponibilidade de umidade foram controladas pelo método gravimétrico 
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(Carvalho, 2001). Após 30 dias de controle hídrico, iniciou-se a aplicação diária das 

homeopatias (200 mL/ vaso/ dia) e passou-se a irrigar as plantas conforme necessidade. 

O teor relativo de clorofila, estimado com o clorofilômetro MINOLTA SPAD – 502, e o 

teor de prolina, determinado por método colorimétrico, foram determinados em folhas 

expandidas do terço superior das plantas. O crescimento (altura e número de folhas), o teor 

relativo de clorofila e o teor de prolina foram determinados em quatro épocas: após indução 

de deficiência hídrica e início das aplicações de preparados homeopáticos; 12 dias depois, 

por ocasião do término das aplicações de homeopatia e; 24 e 36 dias após a primeira época.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A indução à deficiência hídrica em plantas de T. parthenium causou redução no 

crescimento: decréscimo de 57% na altura e de 80% no número de folhas. A aplicação 

posterior dos preparados homeopáticos não permitiu a recuperação imediata do 

crescimento, independente do preparado aplicado. Andrade et al. (2001) também não 

verificaram alterações significativas nessas mesmas variáveis em plantas de Justicia 

pectoralis após aplicação de homeopatias.  

Os valores obtidos por meio do SPAD-502 são proporcionais ao teor relativo de 

clorofila presente na folha, desse modo considerou-se os efeitos verificados sobre as leituras 

desse equipamento como efeitos sobre o teor relativo de clorofila. Verificou-se, assim, 

aumento em torno de 40% no teor relativo de clorofila. O teor de prolina nas folhas, por sua 

vez, aumentou em 100%.  

Após a aplicação dos preparados homeopáticos, os efeitos tanto sobre o teor de 

clorofila quanto sobre o teor de prolina não diferiram estatisticamente entre si. No entanto, 

verificou-se redução nos valores ao fim do período de indução à deficiência hídrica. O 

aumento no teor relativo de clorofila das plantas submetidas a deficiência hídrica foi 

concomitante a redução da área foliar, o que, provavelmente, contribuiu no aumento 

verificado nos níveis de clorofila. Vinte e quatro dias após término das aplicações de 

homeopatia as plantas tendiam aos mesmos valores de clorofila, inclusive as plantas 

referência, que tiveram aumento no seus teores de clorofila após aplicação das 

homeopatias. No entanto, verificou-se efeito mais rápido no teor relativo de clorofila, e de 

prolina, após aplicação do nosódio. O preparado Natrum muriaticum  (cloreto de sódio) foi 

responsável por alteração mais lenta e mais prolongada no teor de clorofila e de prolina. 

A  patogenesia de Natrum muriaticum , provavelmente, foi aumentar o teor relativo de 

clorofila nas plantas consideradas sadias e diminuir nas plantas submetidas à deficiência 

hídrica, indicando que, em plantas o efeito das preparações homeopáticas deve ser avaliado 
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não só nas plantas consideradas sadias. Natrum muriaticum (cloreto de sódio) está 

envolvido na regularização osmótica das células e fluidos, no metabolismo dos cloretos e de 

outros sais. Assim, a ação dessa homeopatia nas plantas de T. parthenium, de acordo com 

o princípio do semelhante, se assemelha a função da prolina no ajuste osmótico das plantas 

submetidas a estresse ambiental. Conclui-se que os preparados homeopáticos aplicados na 

dinamização CH2, durante 12 dias consecutivos, não foram capazes de promover 

recuperação imediata do crescimento. No entanto,  permitiram rápido reajuste dos teores de 

prolina e de clorofila nas folhas de T. parthenium. 
 
TABELA 1. Altura e número de folhas de plantas de Tanacetum parthenium condicionadas por um 
mês a 90 ou 65% da capacidade de campo do solo imediatamente após término do 
condicionamento, e  12, 24 e 36 dias após  

 Altura (m)  Número de folhas  
Época (dias)  90%  65%  90%  65% 

 
0 

  
0,2058 a D 

  
0,0908 b D 

  
 42,3 a D 

  
  8,3 b D 

12  0,3308 a C  0,1450 b C   65,9 a C   20,8 b C 
24  0,4425 a B  0,2058 b B  101,1 a B   62,6 b B 
36  0,5450 a A  0,3850 b A  142,6 a A  119,8 b A 

As médias seguidas da mesma letra minúscula, nas linhas, e da mesma letra maiúscula, nas colunas, 
para cada variável, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
 
TABELA 2. Equações ajustadas e coeficiente de determinação dos valores obtidos com o SPAD-502 
e o teor de prolina de Tanacetum parthenium, em função do tempo em dias (D) de aplicação de 
homeopatia, para os níveis de água no solo de 90% e 65% da capacidade de campo e homeopatias 
utilizadas  
 
Variável Nível de Água  Homeopatia Equação r2 

 
Etanol 70% 

 
Y=42,7499 - 1,33128**D + 0,0976584*D2 - 0,00154083*D3 

 
0,99 

Natrum mur. Y=41,8050 + 0,132708 **D 0,84 

 
90%  da Cap. de 
campo 

Nosódio Y=37,4850 + 0,253958**D 0,95 
Etanol 70% Y=53,8375 - 0,481250**D +0,00486112*D2 0,96 
Natrum mur. Y=60,8025 - 1,2654**D + 0,02344*D 0,96 

 
 
Valor do 
SPAD-502 

65% da Cap. de 
campo 

Nosódio Y=60,5787 - 1,61010**D + 0,03338*D2 0,97 
 
Etanol 70% 

 
Y= 31,0929 - 2,12789**D + 0,0393099**D2 

 
0,97 

Natrum mur. Y=29,4478 + 0,322625**D  0,95 

 
90% da cap. de 
campo 

Nosódio Y=31,4166 + 1,32462**D - 0,0550655**D2 0,75 
Etanol 70% Y=63,0702 - 4,28844**D + 0,0739497**D2  0,99 
Natrum mur. Y=63,5545 - 4,42306**D + 0,0831336**D2 -  0,99 

 
 
 
Teor de 
prolina  

65% da cap. de 
campo  Nosódio Y=63,7153 – 11,7465**D + 0,804659**D2 - 0,0142513**D3 1,00 

∗, ∗∗ e ns indicam significância a 5%, 1% ou não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. 
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