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RESUMO 

A cultura da soja tem grande importância na agricultura brasileira. A fase inicial de germinação e 
desenvolvimento da plântula está diretamente ligado ao sucesso produtivo, para tanto, sementes de 
qualidades com ótima germinação e vigor devem ser selecionadas para semeadura. Dentre os desafios da 
produção de soja, o potencial de germinação e vigor devem ser priorizados para se evitar perdas, quanto 
maior for a germinação e o vigor das sementes, maior será a possibilidade de boa produtividade. O objetivo 
do presente trabalho foi avaliar a utilização de medicamentos homeopáticos na germinação e 
desenvolvimento inicial das sementes de soja. O experimento foi conduzindo no laboratório de botânica do 
Centro Universitário Integrado de Campo Mourão-PR. O delineamento adotado foi o inteiramente 
casualizado em esquema fatorial duplo cruzado e uma testemunha adicional. O fator A foi composto por 3 
níveis de produtos homeopáticos (Calcárea carbônica, Arsenicum álbum, Água dinamizada) e o fator B com 
3 níveis de dinamização (6CH, 18Ch e 30CH) mais uma testemunha adicional contendo apenas água 
deionizada mm, totalizando 10 tratamentos e 4 repetições. Após o envelhecimento acelerado das sementes, 
as variáveis analisadas foram % de germinação (%G) e altura de plântulas (AP). Quando atendidos os 
pressupostos básicos foram submetidas à análise de variância e quando significativas pelo teste F a 5% de 
probabilidade os dados qualitativos foram submetidos ao teste Tukey com alfa de 5% de probabilidade de 
erro e os quantitativos a análise de regressão. No presente experimento, não houve diferenças significativa 
entre os tratamentos nas variáveis analisadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento acelerado; homeopatia hahnemanniana; potencial germinativo. 
 

1     INTRODUÇÃO 

A soja cultivada é uma planta herbácea incluída na classe Magnoliopsida 
(Dicotiledônea), ordem Fabales, família Fabaceae, subfamília Faboideae e gênero Glycine 
L. É uma planta com grande variabilidade genética, tanto no ciclo vegetativo, como no 
reprodutivo, sendo também influenciada pelo ambiente (NUNES, 2016). O Brasil se 
consolidou como o segundo maior produtor mundial da oleaginosa e estando no topo dos 
maiores exportadores de farelo e grãos de soja no mundo, após ser o pioneiro exportador 
mundial de farelo por muitos anos (BRUM, 2002). 

As sementes destas plantas são componentes vitais para a dieta mundial, sendo os 
cerais que compreendem cerca de 90% de todas as sementes cultivadas. Não é de se 
surpreender que a biologia das sementes seja uma das áreas mais extensivamente 
pesquisadas em fisiologia vegetal (BEWLEY, 1997). 
A produção e a utilização de sementes de alta qualidade são fatores básicos da maior 
importância para o sucesso da cultura da soja (NETO et al., 1998). Dentre todos os 
processos da planta a germinação é o primeiro processo fisiológico do desenvolvimento, 
que leva ao crescimento do embrião e à emergência da plântula. A germinação se inicia 
através das absorções de água pela semente (embebição), e termina com o início do 
alongamento do eixo embrionário, geralmente a radícula (BEWLEY, 1997). 
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 Um dos assuntos mais importantes atualmente é a sustentabilidade, ou a 
necessidade de se adotar atitudes e ações que conduzam ao chamado “desenvolvimento 
sustentável”. A busca do desenvolvimento sustentável acelerou-se a partir de 1990, com 
grande quantidade de iniciativas, muitas abordando os aspectos críticos de determinadas 
atividades voltadas, em geral, para as questões ambientas, entre estas técnicas se 
destaca a utilização da homeopatia (ZAMBOLIM, 2004).  

Diante da importancia da fase inicial de germinação para garantir o 
desenvolvimento adequado da planta de soja e a crescente preocupação com a 
sustentabilidade atual, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito dos 
homeopáticos Arsenicum álbum, Calcarea carbônica e água dinamizada sobre as 
variáveis de porcentagem de germinação de semente e comprimento de plantas de soja 
acima ou igual a 5cm. 

 
2     MATERIAIS E MÉTODOS 
 

As atividades experimentais de germinação foram conduzidas no laboratório de 
botânica, do Centro Universitário Integrado nos meses de abril e maio de 2019. As 
sementes de soja utilizadas foram da cultivar BRASMAX POTENCIA RR, as 
características da cultivar são: planta de porte alto, tipo de crescimento indeterminado do 
grupo de maturação (6.7), tamanho de sementes medianas, cor de inflorescência branca, 
sua pubescência se caracteriza pela coloração cinza e as sementes possuem hilo de 
tonalidades marrom claro. 

Os medicamentos homeopáticos foram manipulados de acordo com a Farmácia 
homeopática (4°edição). As dinamizações foram feitas utilizando-se vidros de 30 mL, 
preenchidos com 20 mL de água de deionizada e 0,2 mL do medicamento. A sucussão foi 
feita por meio de um aparelho dinamizador do tipo “braço mecânico”, programado para 
sucussionar 100 vezes, o processo se repetiu até 30CH. 

Primeiramente foi montado um teste de germinação adaptado da RAS (Brasil, 
2009), sendo realizado em gerbox homogeneizadas em repetições de 16 de 25 sementes 
e avaliadas em um período total de sete dias para se analisar a porcentagem de 
germinação, cuja foi de 37% das sementes germinadas. 

O delineamento adotado para o experimento foi o inteiramente casualizado em 
esquema fatorial duplo cruzado e uma testemunha adicional na metodologia duplo cego. 
O fator A foi composto por 3 níveis de produtos homeopáticos (Calcárea carbônica, 
Arsenicum álbum, Água dinamizada) e o fator B com 3 níveis de dinamização (6CH, 18CH 
e 30CH) mais uma testemunha adicional contendo apenas água deionizada mm, 
totalizando 10 tratamentos e 4 repetições da seguinte forma: 

T1 (Água deionizada testemunha); T2 (Água dinamizada à 6CH); T3 (Arsenicum 
álbum dinamizado à 6CH); T4 (Arsenicum álbum dinamizado à 18CH); T5 (Calcárea 
carbônica dinamizado à 18CH); T6 (Água dinamizado à 30CH); T7 (Calcárea carbônica 
dinamizado à 6CH); T8 (Arsenicum álbum dinamizado à 30CH); T9 (Calcárea carbônica 
dinamizado à 30CH); T10 (Água dinamizado à 18CH). 

As variáveis analisadas foram: porcentagem de germinação (%) e altura de 
plântulas (AP). Quando atendidos os pressupostos básicos foram submetidas à análise de 
variância e quando significativas pelo teste F a 5% de probabilidade os dados qualitativos 
foram submetidos ao teste Tukey com alfa de 5% de probabilidade de erro e os 
quantitativos à análise de regressão com o auxílio do software estatístico Sisvar 
(FERREIRA, 2011). 
 
3     RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Como pode-se observar na tabela 1 e 2, para as variáveis (%G) e (AP), não houve 
diferença estatística entre os tratamentos de acordo com o teste F a 5% de probabilidade 
na análise de variância, fato este que pode ser explicado pelo uso dos preparados 
homeopáticos em dinamizações impróprias para a cultura, visto que existem vários efeitos 
para o mesmo medicamento quando usado em concentrações distintas (MULLER et al., 
2009). Bonato (2014) discute que dentro da homeopatia é muito conhecido que diferentes 
drogas homeopáticas podem causar patogênesias diferentes, ou melhor, produz os 
mesmos efeitos que ela cura. 

 

Tabela 1: Resumo da análise de variância para a variável resposta Porcentagem de 
Germinação (%) das sementes de soja e seu F tabelado. 

FV GL SQ QM   Ftab  

Tratamento  9 390.225000 43.358.333 0.776NS 

Homeopático 2 145.500000 72.750.000 1.30NS 

Dinamização  2 164.666667 82.958.333 1.473NS 

Homeopatia+Dinamização 4 79.833333 19958333 0.357NS 

Fatorial vs Testemunha 1 225.000 225.000 0.004NS 

Erro 30 1676.750000 55.891.667 
 

Total corrigido 39 2066.975000 
  

CV% 9,96 
   

 

Tabela 2: Resumo da análise de variância para a variável resposta Altura de plântulas igual ou 
maior que 5cm (AP) das sementes de soja e seu F tabelado. 

FV GL SQ QM Fc  

Tratamento  9 305.900000 33.988889 0.268NS 

Homeopático 2 226.055556 113.027778 0.889NS 

Dinamização  2 74.888889 37.444.444 0.143NS 

Homeopatia+Dinamização 4 2.777778 0.694444 0.010NS 

Fatorial vs Testemunha 1 2.177777 2.177777 0.17NS 

Erro 30 3.810.500000 127.016667 
 

Total corrigido 30 4.116.400000 
  

CV% 63.32 
   

 
Sobral (2013), mostra que sementes de soja envelhecidas tratadas Arsenicum 

álbum em 7CH apresentam maior porcentagem de germinação comparados com os 
tratamentos de água destilada (testemunha); solução de:  Colibacillinum (30CH); 
Glycerinum (7CH) e(12CH); Arsenicum album (12CH). Marques et al. (2009), demostram 
que o tratamento de água dinamizada em 12CH propiciou maior porcentagem de 
plântulas normais de soja em relação aos tratamentos de água destilada, Cuprum 
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metalicum 12CH, ácido giberélico 11CH, Kali phosphoricum 6CH, Carbo vegetabilia 12CH 
e água dinamizada 6CH. 

Para resultados de porcentagem de germinação de alface, Bonfim (2010), mostra 
que os tratamentos de semente com Alumina 6CH, Alumina 12CH, Calcarea carbonica 
6CH e Calcarea carbonica 12CH não apresentaram diferença estatística entre si. Würz et 
al (2018) demonstram que para teste de germinação de trigo feito a campo com 
Arsenicum álbum nas potencias de 6CH, 9CH, 12CH, 15CH, também não apresentaram 
diferenças estatísticas.  
 
4     CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que por meio do presente experimento não houve diferença significativa 
entre os tratamentos testados para as variáveis analisadas nas presentes condições e 
cultivar. Por meio destes resultados se faz necessário o estudo mais aprofundado de 
novas técnicas homeopáticas com diferentes dinamizações visando a melhor 
porcentagem de germinação e desenvolvimento de plântula. 
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