HOMEOPATIA
Boletim Técnico nº 15

É CUIDANDO DA TERRA QUE A GENTE CONSERVA O PLANETA ÁGUA

tratada ou mineral de garrafa)
- Vidros escuros de 30 ml
- Conta gotas
- Plantas e/ou partes da planta
1. Pegar a planta limpa e cortada
em pedaços bem pequenos
2. Colocar uma parte da planta
para 10 partes de álcool 70%. O álcool e
a planta não podem ocupar todo o
espaço do frasco
3. Colocar para descansar em m
vidro escuro, em lugar seco, arejado e
sem luz direta
4. Agitar o frasco 1 vez ao dia,
durante 15 dias
5. Após este tempo, filtrar e colocar
em um frasco escuro e protegido da luz
6. Após 48 horas de repouso, a
tintura-mãe (TM) está pronta para ser
dinamizada
Com o auxílio de um conta-gotas,
colocar 5 gotas da Tintura Mãe em um
vidro contendo 20 ml de álcool de cereal
70% e agitamos 100 vezes, como
movimentos ritmados, usando um
anteparo que pode ser uma lista
telefônica, com um pano limpo por cima.
Esse processo é chamado SUCUSSÃO. Aí
obtemos a primeira dinamização de
potência CH1. Do CH1 retiramos 5 gotas
e colocamos em 20 ml de álcool 70% e
obtemos a potência CH2 e assim
sucessivamente até a potência que é a
indicada para os tratamentos em
questão.

HOMEOPATIA FERRAMENTA PARA
UMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL
Homeopatia, palavra de origem
grega, significa moléstia/doença
semelhante. É uma ciência surgida
aproximadamente há 200 anos, quando
o alemão Samuel Hahnemann propôs
novo sistema terapêutico como
alternativas ás práticas de tratamento de
saúde á época, onde se utilizavam
essências tóxicas como mercúrio,
arsênico e outras.
Princípios da homeopatia:
1. Lei da semelhança:
2. Experimetação no organismo
sadio
3. Medicamento único
4. Dose mínima
Pode parecer estranho, mas todo e
qualquer agricultor pode fazer a
homeopatia na propriedade familiar para
tratar seu solo, seus animais e suas
plantas. É simples, rápido e fácil de fazer.
Só é preciso tomar alguns
cuidados e seguir alguns passos
recomendados.
Mas, antes de fazer, o agricultor
precisa QUERER EXPERIMENTAR, sem
medo de errar!!!!

HOMEOPÁTICOS VEGETAIS
Materiais utilizados:
?
- Álcool 70% (usar 7 partes de
álcool de cereais com 3 partes de água
de fonte, chuva – nunca usar água
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Por exemplo, se sua lavoura de
feijão estiver co problemas de
antracnose, pegue algumas plantas
doentes e outras sadias e faça o
procedimento descrito acima, assim
como para ferrugem, mofos e outros
desequilíbrios. Mas lembre-se: solos
doentes, geram paltas doentes que
geram animais e pessoas doentes.
Portanto, maneje seu solo com técnicas
agroecológicas como adubação verde,
biofertilizantes, controle de erosão e
nunca use transgênicos e venenos e
adubos químicos.

separa-se aquela vaca que está com
mastite e vai tratando dela todos os dias,
com cuidado e atenção.

HOMEOPÁTICOS DE ORIGEM ANIMAL
Materiais:
?
- Animal ou parte do animal
?
- Álcool de cereais
?
- Recipientes contendo medida
?
- Vidros escuros com tampas
?
etiquetas
?
- Filtros (pode ser de café, desde
que novos)
1. Coletar 1 medida (parte) de
insetos vivos
2. Adicionar 4 medidas de álcool
70%
3. Etiquetar e guardar o frasco em
um local seco, arejado e sem luz direta
4. Agitar o frasco 1 vez ao dia,
durante 20 dias
5. Filtrar após os 20 dias
6. após 48 horas de repouso,
tintura-mãe (TM) está pronta para ser
dinamizada
Em um frasco de 30 ml, colocar 49 gotas
(19,8 ml) do álcool 70% e 5 gotas (0,2 ml)
da tintura mãe. Fechar o frasco e fazer a
sucussão (sacudir o vidro vigorosamente)
contra um anteparo, no mesmo ritmo,
100 vezes. Está pronta a homeopatia
CH1. Para preparar a CH2, é só pegar
outro frasco limpo e esterilizado e colocar
19,8 ml de álcool 70% e 0,2 ml da CH!,
Aplicando 100 sucussões. E assim por
diante.

Pode-se tratar com algumas gotas numa
espiga de milho ou abóbora ou outro
alimento que o animal goste, na ração e

no fornecimento de sal mineral. Pega-se
400 grams de açúcar cristal e coloque 60
gotas do preparado homeopático.
Misture esse açúcar homeopatizado em
25 kg de sal mineral e ofereça aos
animais a vontade.

COMO TRATAR OS ANIMAIS
Em geral, se trata os animais de
forma individualizada. Por exemplo,

Agricultor agroecológico Manuel Lúcio Carneiro
preparando o sal mineral homeopatizado
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Podem e vão surgir várias dúvidas.
Por exemplo: Como aplicar uma
quantidade grande de homeopáticos
numa lavoura de 3 alqueires de milho,
por exemplo, já quer tem milhares de
plantas.
O procedimento é bem simples:
1. Obtenha uma garrafa de 1 litro.

3ª Diluição decimal
Sobre os 5 ml da 2ª diluição coloca-se
45ml de água. Fazem-se os agitos ou
sucussões. Tem-se 50 ml de homeopatia
na 3ª diluição decimal.
4ª Diluição decimal
Sobre os 50 ml da terceira diluição
colocam-se 450 ml de água. Fazem-se os
agitos ou sucussões. Tem-se 500 ml ou
meio litro de homeopatia na 4ª diluição.

1ªDiluição decimal
Coloca-se 10 ml (10 gotas)l da tintura
sobre 90 ml (90 gotas) de água. Fazemse as sucussões. Tem-se a 1ª diluição
decimal com 100 gotas ou 100 ml (é a
mesma medida).

5ª Diluição decimal
Sobre os 500 ml ou meio litro da quarta
diluição colocam-se 4,5 litros de água.
Fazem-se os agitos ou sucussões. Tem-se
ou 5,0 litros de homeopatia na 5ª a
diluição.

2ª Diluição decimal
Sobre o 1 ml da 1ª diluição colocam-se
9ml de água.
Fazem-se os agitos ou sucussões. Tem-se
10 ml de homeopatia na 2ª diluição
decimal.
3ª DILUIÇÃO DECIMAL
Sobre os 10 ml da 2ª diluição colocam-se
90 ml de água. Fazem-se as sucussões.
Tem-se 100 ml ou 0,1 litros de
homeopatia na 3ª diluição.

PREPARO DE 400 LITROS DE
HOMEOPATIA
Obtenha-se uma bombona ou
pulverizador tratorizado com a
capacidade de 500 litros.
1ª Diluição decimal
Coloca-se 4 gotas da tintura mãe sobre
36 gotas ou 0,36 ml de água. Fazem-se
os agitos ou sucussões ligando o motor
da bombona.
Tem-se assim a 1ª diluição com 40 gotas
ou 0,40 ml

4ª Diluição decimal
Sobre os 100 ml da 3ª diluição colocamse 900 ml de água ou 0,9 litros. Fazem-se
os 100 agitos ou sucussões. Tem-se 1,0
litro de homeopatia na 4ª diluição
decimal.

2ª Diluição decimal
Sobre as 40 gotas ou 0,40 ml da 1ª
diluição coloca-se 3,6 ml de água. Fazemse as sucussões. Tem-se 4,0 ml de
homeopatia na 2ª diluição decimal.

PREPARO DE 5 LITROS DE HOMEOPATIA
Obtenha um garrafão de 5 litros.
1ª Diluiçâo decimal
Coloca-se 5 gotas da tintura mãe
escolhida sobre 45 gotas de água ou 45
ml. Fazem-se os agitos ou sucussões.
Tem-se assim a primeira diluição decimal
com 50 gotas ou 500ml.

3ª Diluição decimal
Sobre os 4,0 ml da 2ª diluição colocam-se
36 ml de água. Fazem-se os agitos ou
sucussões. Tem-se 40 ml de homeopatia
na 3ª diluição decimal.

2ª Diluição decimal
Sobre as 50 gotas ou 500 ml da 1ª
diluição coloca-se 450 ml de água.
Fazem-se as sucussões. Tem-se 500 ml de
homeopatia na 2ª diluição decimal.

4ª Diluição decimal
Sobre os 40ml ou da 3ª diluição coloca-se
360 ml de água. Fazem-se os agitos ou
sucussões. Tem-se 400 ml ou 0,4 litros de
homeopatia na 4ª diluição decimal.
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5ª Diluição decimal
Sobre os 400 cm³ da 4ª diluição coloca-se
3,6 litros de água. Fazem-se os agitos ou
sucussões.Tem-se 4,0 litros de
homeopatia na 5ª diluição decimal.

7ª Diluição decimal
Sobre os 40 litros da sexta diluição
coloca-se 360 litros de água. Fazem-se os
agitos ou sucussões.

6ª Diluição decimal
Sobre os 4,0 litros da 5ª diluição colocamse 36 litros de água. Fazem-se os agitos
ou sucussões. Tem-se 40 litros de
homeopatia na 6ª diluição decimal.

Tem-se 400,0 litros de homeopatia na 7ª
diluição.

Gotejador para homeopatizar um rio contaminado
Sete Saltos de Cima –Itaiacoca –Ponta Grossa

Elaboração: Odair Souza de
Oliveira
Fotos: Odair Souza de Oliveira
Diagramação: Valdemar Arl
Curitiba, abril de 2009.
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AOPA
01.Adrianópolis
02.Bacaiúva do Sul
03.Castro
04.Cerro Azul
05.Itaperuçu
06.Lapa
07.Rio Branco do Sul
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CCA-MST
13.Rio Bonito do
Iguaçu
l4.São Jerônimo
da Serra

06.Lapa
08.Goioxim
09.Pitanga
10.Santa Maria
do Oeste
11.Guarapuva
12.Cantagalo

FETRAF-SUL/CUT
16.Ponta Grossa
17.Imbituva
18.Ivaí
19.Palmeira
20.São João do
Triunfo

ÁREAS DE
ABRANGÊNCIA

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA
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REALIZAÇÃO
A

COOPERAFLORESTA

21.São Mateus 01.Adrianópólis
do Sul
15.Barra do Turvo-SP
22.Rio Azul
23.Rebouças
24.Reserva

COOPERATIVA CENTRAL DE REFORMA
AGRÁRIA DO PARANÁ LTDA. - CCA/PR
CGC: 84.919.182/0001-99 - Fone: 041 3345 425
Rua Guaianazes, 1258 - Portão
CEP: 80320-240 - Curitiba - Paraná
Correio Eletrônico: ccapr@mst.org.br

Embrapa
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de Florestas

Ministério da Agricultura e do Abastecimento

PATROCÍNIO
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