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RESUMO 

Introdução: Um dos bioindicadores de ecotoxicidade mais utilizados em ensaios 

de laboratório é a Artemia salina, um microcrustáceo. O glifosato é um herbicida 

utilizado na agricultura, mas apresenta toxicidade como desregulador endócrino. 

Na prática homeopática é comum o tratamento de intoxicações pelo uso de 

isoterápicos: diluições homeopáticas de uma substância tóxica usadas para 

tratamento de indivíduos expostos às mesmas substâncias. Objetivo: Verificar 

a possível proteção de Artemia salina exposta ao glifosato pela adição de 

isoterápicos na água, por meio da avaliação das alterações comportamentais e 

morfológicas e das propriedades físicas da água. Métodos: 0,6g de cistos de 

Artemia salina foram mantidos em garrafas de cultura, em 400mL de água do 

mar artificial, seguindo técnica padrão de oxigenação, luminosidade e 

temperatura, para promover sua eclosão em 48 horas. O glifosato foi inserido na 

água no momento da inserção dos cistos, na concentração letal 10% - CL 10 ou 

0,002%. Os isoterápicos (Gly 6CH, 30CH, 200CH) foram preparados na véspera, 

em água purificada, a partir de matrizes medicamentosas previamente 

preparadas em farmácia credenciada na ANVISA, utilizando amostras de 

glifosato do mesmo lote e inseridos na água de forma concomitante, na 

proporção de 1% do volume total de água. Ao final de 48 horas, o conteúdo 

líquido da garrafa contendo os estágios iniciais (I a V) de náuplios foi recolhido 

em um Becker, seu conteúdo foi homogeneizado e 100mL foram filtrados para 

obtenção da água remanescente. A água reservada foi congelada em alíquotas 

para posterior análise físico-química (interação com corantes solvatocrômicos). 

A parte não filtrada dos náuplios foi distribuída em lâminas para avaliação do 

desenvolvimento morfológico em microscópio óptico e uma outra parte foi 

distribuída em tubos transparentes na quantidade de 10 náuplios por tubo (6 

tubos por grupo), para análise comportamental. Os tratamentos foram feitos em 

cego e os códigos foram revelados após a análise estatística. Em uma segunda 

etapa, a eclosão dos cistos foi observada em placa de 96 poços, com diferentes 

graus de salinidade e diferentes concentrações de glifosato; a eclosão e a 

mobilidade dos náuplios foram registradas por câmera digital e analisadas pelo 

software Image J, plug-in Trackmate. Ao final, as amostras de água foram 

congeladas para análise físico-química utilizando corantes solvatocrômicos. 

Resultados: Gly 6CH aumentou a vitalidade de náuplios e a proporção entre 

náuplios saudáveis e defeituosos, e reduziu e retardou a eclosão de cistos. Os 

efeitos sobre a eclosão foram mais evidentes em água com 80% de salinidade e 

quando da exposição a baixas concentrações de glifosato (CL10). Não foram 

observadas diferenças entre os tratamentos em relação à locomoção dos 

náuplios, mas houve tendência de aumento nesse parâmetro na intoxicação com 

CL50. A interação das amostras de água com corantes solvatocrômicos mostrou 

que a cumarina foi um marcador físico-químico específico do Gly 6CH. 

Conclusão: Gly 6CH apresentou efeitos protetores sobre o desenvolvimento da 

Artemia salina exposta a baixas concentrações de glifosato (CL10) e o corante 

solvatocrômico cumarina um potencial marcador físico-químico de valor 

preditivo, sugerindo mecanismos relacionados a mudanças de polaridade da 

água. 

Palavras-chave: Artemia salina, glifosato, isoterápico, homeopatia, eco-

toxicologia. 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: One of the most used bio-indicators of ecotoxicity in laboratory 

tests is Artemia salina, a microcrustacean known as brine shrimp. Glyphosate is 

an herbicide widely used in agriculture but presents toxicity as an endocrine 

disruptor. In homeopathic practice, it is usual to treat poisonings using 

isotherapies: homeopathic dilutions of a toxic substance used to treat individuals 

exposed to the same substances. Objective: To verify the putative protection of 

brine shrimps exposed to glyphosate by the addition of isotherapics in the water 

through the evaluation of behavioral and morphological changes, and the 

physical properties of the water. Methods: 0.6g of Artemia salina cysts were kept 

in culture bottles in 400mL of artificial seawater, following normal oxygenation, 

luminosity, and temperature techniques, to promote their hatching in 48 hours. 

Glyphosate was inserted into the water simultaneously to the cysts´ insertion at 

a lethal concentration of 10%: CL 10 or 0.002%. The isotherapics (Gly 6cH, 30cH, 

200cH) were prepared the day before, in sterile purified water, from matrices 

previously prepared in an accredited pharmacy, using glyphosate samples from 

the same batch. They were inserted into the water in a proportion of 1% of the 

total volume. At the end of 48 hours, the liquid content of the bottle containing the 

initial stages (I to V) of nauplii was collected in a Becker, its content was 

homogenized, and 100mL were filtered to obtain the remaining water. The 

reserved water was frozen into aliquots for further physicochemical analysis 

(interaction with solvatochromic dyes). The unfiltered part of the nauplii was 

distributed on slides for evaluation of morphological development under an 

optical microscope, and another part was distributed in transparent tubes in the 

amount of 10 nauplii per tube (6 tubes per group) for behavioral analysis. The 

treatments were performed blind, and the codes were revealed after statistical 

analysis. In a second stage, the hatching of the cysts was observed in a 96-well 

plate, with different degrees of salinity and different glyphosate concentrations; 

hatching and nauplii activity were recorded by a digital camera analyzed by the 

software Image J, plug-in Trackmate. In the end, water samples were frozen for 

physicochemical analysis using solvatochromic dyes. Results: Gly 6cH 

increased the vitality of nauplii and the ratio between healthy and defective nauplii 

and reduced and delayed the outbreak of cysts. The effects on hatching were 

more evident in water with 80% salinity and when exposed to low concentrations 

of glyphosate (CL10). There were no differences among treatments concerning 

locomotion of nauplii, but there was a tendency to increase it after intoxication 

with LC50. The interaction of water samples with solvatochromic dyes showed 

that coumarin was a specific physicochemical marker for Gly 6cH. Conclusion: 

Gly 6cH had protective effects on the development of Artemia salina exposed to 

low concentrations of glyphosate (CL10), being coumarin (a solvatochromic dye) 

a potential physicochemical marker of predictive value, suggesting mechanisms 

related to changes in the polarity of water. 

Keywords: Artemia salina, glyphosate, isotherapic, homeopathy, eco-

toxicology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A revolução industrial foi de suma importância para o 

desenvolvimento social e cultural da humanidade, porém o meio ambiente 

começou a ser explorado intensamente. Os avanços tecnológicos, muitas 

vezes, causam drásticas alterações na natureza, em decorrência da 

poluição ambiental causada pela grande quantidade de resíduos 

industriais (ZANELLA, 2013). 

 

1.1 SOBRE O MODELO EXPERIMENTAL COM 

Artemia salina 

 
Conhecer o impacto ambiental de cada intervenção tornou-se 

imperativo para que medidas profiláticas e corretivas fossem tomadas. 

Uma das formas de conhecer o potencial tóxico de extratos e substâncias 

isoladas pode ser feita por meio de ensaios de letalidade com Artemia 

salina (HIROTA et al, 2012), também chamada de artêmia. A Artemia 

salina (ou “camarão de salmoura”) é um micro crustáceo braquiópode, 

utilizado como bioindicador toxicológico. Pertencente ao filo Arthropoda, 

ordem Anostraca, apresentando diferentes tamanhos e colorações. 

Possui hábito alimentar filtrador e sua dieta se baseia em bactérias, algas 

unicelulares, pequenos protozoários e detritos (LAVENS E SORGELOOS, 

2006). Os primeiros estágios de desenvolvimento podem ser obtidos em 

água do mar artificial, preparada pela mistura de água purificada e sal 

marinho (PEREIRA et al, 2015). A espécie Artemia salina é encontrada 

em várias regiões do planeta, sobretudo em locais com alto grau de 

salinidade e temperaturas elevadas, sendo alimento para peixes e outros 

crustáceos (COSTA et al, 2008). 

Em alguns períodos do ano, cistos são produzidos pela Artemia 

salina em seu habitat, flutuando na superfície da água. Metabolicamente, 

os cistos são inativos enquanto estão secos, mas depois de imersos em 

água salina, hidratam-se e passam da forma bicôncava para esférica. Em 

média após 20 horas, a membrana externa do cisto se quebra e o embrião 
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aparece. No estágio guarda-chuva, o embrião fica sob a concha vazia do 

cisto e o desenvolvimento do náuplio se completa. Em seguida, após um 

pequeno período, a membrana de incubação se rompe e o náuplio, em 

estágio I de desenvolvimento, nasce. Em geral, esse ciclo completo ocorre 

em 48 horas (LAVENS E SORGELOOS, 2006) (Figura 1). 

 

 

Fonte: zootecniadomestica.com 

Figura 1. Ciclo de vida da Artemia salina 

 

O corpo da artêmia adulta é dividido em cabeça, tórax e abdome, 

sendo a cabeça dotada de olhos pedunculados, um olho náupilo, 

antênulas e antenas por onde se faz o dimorfismo sexual. Os cistos têm 

0,2 a 0,3 mm e pesam de 3,0 a 4,0 µg. O desenvolvimento dos náuplios, 

da fase I à fase V se faz por meio do consumo de reservas vitelinas. Um 

náuplio jovem na fase V tem 5 a 6 mm (Figuras 2 e 3). Um adulto pode 

medir 15 a 16 mm e seu período total de vida é de 21 dias (LAVENS E 

SORGELOOS, 2006).  

Sua reprodução pode ser sexuada e assexuada. A forma sexuada 

ocorre através de oviparidade, ou seja, os embriões ficam encistados e 
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depois são eliminados na água, ou se reproduzem por ovoviviparidade, 

onde os náuplios nascem direto do ovissaco. O óvulo é fertilizado e vai 

até o útero, local onde se desenvolve no interior dos cistos (Figura 2). Em 

condições favoráveis do ambiente, a primeira camada do cisto se rompe 

e expõe o embrião, que fica envolto por uma membrana aderida ao cisto 

(estágio guarda-chuva) (VINATEA, 1994; SCHATZER, 2020). Nessa fase, 

o náuplio completa o seu desenvolvimento e emerge como um livre 

nadador. No seu primeiro estágio larval (Instar I) apresenta uma cor 

laranja-acastanhada, em decorrência da sua reserva alimentar. O náuplio 

recém eclodido não consegue se alimentar, pois não possui boca e ânus 

completamente desenvolvidos. Cerca de 12 horas depois da eclosão, 

passam para o segundo estágio larval e iniciam uma alimentação à base 

de microalgas, bactérias e detritos (Disponível em: https://ucg-

brasil.webnode.com/artemia-salina/ Acesso em 19/10/19), permanecendo 

mesmo após o esgotamento das reservas vitelínicas. 

 

Fonte: Rowarth, NM; MacRae (2018)  
Figura 2. Cisto íntegro, cisto rompido e estágio guarda-chuva 

 

Segundo Kalcikova e colaboradores, a Artemia salina é sensível a 

vários produtos químicos, e os compostos fenólicos são os mais tóxicos 

entre os compostos orgânicos e o nitrito e o mercúrio apresentam a maior 

toxicidade entre os compostos inorgânicos (KALCIKOVA et al, 2012) 

https://ucg-brasil.webnode.com/artemia-salina/
https://ucg-brasil.webnode.com/artemia-salina/
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Fonte: Lavens; Sorgeloos (2006) 
Figura 3. Náuplio de Artemia salina na fase V de desenvolvimento 

Em testes de ecotoxicidade utilizando Artemia salina, (SANTOS e 

BERNARDI, 2015) observa-se que a exposição desses crustáceos ao 

fipronil [(RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-

trifluoromethyl-sulfinylpyrazole-3-carbonitrile], um inseticida capaz de 

produzir desregulação endócrina por interagir com receptores 

estrogênicos, produziu mortalidade de Artemia salina na fase adulta de 

maneira dose-dependente, demonstrando ser esse modelo útil para 

avalição do impacto na vida marinha de xenobióticos usados na 

agricultura. 

Um bioensaio de toxicidade crônica foi conduzido com Artemia salina 

como organismo-teste para o tóxico organofosforado Diazinon, a fim de 

determinar se a espécie seria um indicador apropriado de poluição por 

esse agente em ambientes aquáticos. Foi determinada a alta 

sensibilidade do organismo ao tóxico, indicando que A. salina é um 

bioindicador ecotoxicológico adequado para ambientes aquáticos 

poluídos com pesticidas (OBREGON e VARGAS, 2010). 

Um dos benefícios do bioensaio de letalidade utilizando camarão de 

salmoura é a padronização e controle de qualidade de plantas medicinais 

através da citotoxicidade, além da mensuração de sua bioatividade 

(ARCANJO et al, 2012). 
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1.2 SOBRE O GLIFOSATO 

Entre os anos de 1999 a 2009, no Brasil, foram notificados pelo 

SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – 

Ministério da Saúde/FIOCRUZ), aproximadamente, 62.000 casos de 

intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola, como se pode visualizar na 

Figura 4 (BOMBARDI, 2017). 

 

 

 

Fonte: Bombardi, Larissa Mies. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e 

Conexões com a União Européia. São Paulo: FFLCH-USP, 2017. 

Figura 4. Mapa da intoxicação por agrotóxico de uso agrícola no Brasil de 1999 a 
2009. 

 

O herbicida mais utilizado no mundo é o glifosato. Seu uso agrícola 

foi autorizado primeiramente em 1974 nos E.U.A. pela Agência de 

Proteção Ambiental. Em 2002, a comissão europeia autorizou seu uso na 
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Europa (LANDRIGAN e BELPOGGI, 2018). 

De acordo com o estudo de Perry e colaboradores, foi possível 

realizar o biomonitoramento do glifosato, a partir de amostras de urina 

coletadas de agricultores nos E.U.A., entre 1997 e 1998. Assim, 39% das 

18 amostras testadas apresentaram níveis detectáveis de glifosato (Perry 

et al, 2019), demonstrando a importância da avaliação rotineira de 

bioacumulação do glifosato e outros xenobióticos na população exposta. 

O glifosato [N- (fosfonometil) glicina] (Figura 5) age inibindo a 

enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato, promovendo a interrupção da 

síntese de aminoácidos aromáticos essenciais nas plantas (Anifandis et 

al, 2018). Existe uma grande discussão a respeito dos possíveis efeitos 

na saúde humana dos herbicidas à base de glifosato, por exemplo, seu 

potencial como agente carcinogênico ou como agente indutor de 

desregulação endócrina, neurotoxicidade, alterações no desenvolvimento 

e toxicidade reprodutiva. Agostini e colaboradores revisaram os trabalhos 

recentes que investigam, tanto in vitro como em estudos epidemiológicos, 

as consequências da exposição ao glifosato na saúde humana e 

concluíram que não é factível aprovar o uso seguro do glifosato, sendo 

necessário pesquisas mais abrangentes (AGOSTINI et al, 2020). A FAO 

(Food and Agriculture Organization) reportou que o glifosato e seu 

metabólito essencial, o ácido aminometilfosfônico (AMPA) são de extrema 

preocupação toxicológica, principalmente pelo acúmulo de resíduos na 

cadeia alimentar (BAI e OGBOURNE, 2016; MEFTAUL et al, 2020). 

Mesmo em doses abaixo das consideradas de risco, há interferências em 

caso de toxicidade crônica ou de exposição em fases críticas, como no 

desenvolvimento fetal (PANZACCHI et al, 2018). Em estudo anterior, o 

glifosato alterou a atividade da enzima aromatase, responsável pela 

conversão da testosterona circulante em estradiol, além de ter diminuído 

as concentrações séricas de testosterona, atuando como desregulador 

endócrino (ROMANO et al, 2012). 
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Glifosato 

Figura 5. Molécula do glifosato 

 

1.3 SOBRE HOMEOPATIA 

Há 200 anos, o médico alemão Samuel Hahnemann desenvolveu 

uma técnica terapêutica chamada “Homeopatia” (Hahnemann, 2007). A 

palavra homeopatia tem origem grega e significa “homoios” = similar; 

“pathos” = sofrimento, doença (Disponível em: 

https://amhb.org.br/historia-da-homeopatia/ Acesso em 04/01/2020) 

 Baseia-se, fundamentalmente, em 4 pilares: “Lei da semelhança”, 

“Experimentação no homem são”, “Uso de doses mínimas ou 

infinitesimais”, “Uso do medicamento único” (BRASIL, 2011). 

Dois dos princípios básicos da Homeopatia, a similitude e o uso de 

doses infinitesimais, são conflitantes com os fundamentos da 

farmacologia clássica, em especial com o modelo chave-fechadura de 

interações moleculares, contudo, esse cenário de oposições pode ser 

revisto com os recentes avanços da pesquisa científica na área, em que 

são propostos processos de sinalização peculiares para esses casos 

(BELLAVITE et al, 2015; WAISSE, BONAMIN, 2016; CARTWRIGHT, 

2016; CARTWRIGHT, 2020; BONAMIN et al, 2020). Além disso, dados 

experimentais obtidos nos últimos 30 anos têm sido capazes de 

apresentar repetibilidade/reprodutibilidade e, consequentemente, 

previsibilidade (WAISSE, BONAMIN, 2016; ENDLER et al. 2010; 2015). 

Os medicamentos homeopáticos são dinamizados, ou seja, passam 

por diluição e agitação (Figura 6). As diluições podem ser feitas em 

diferentes proporções ou escalas. A mais comum é a proporção 1:100, 

https://amhb.org.br/historia-da-homeopatia/
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também chamada escala centesimal. Para fazê-la, é usada 1 parte do 

soluto para 99 partes de solvente (água ou solução água/álcool). As 

agitações podem ser feitas manualmente (movimentos rítmicos do 

antebraço, batendo contra o anteparo) ou por meio de um braço mecânico 

automatizado, reproduzindo o movimento do braço (Disponível em: 

http://www.bvshomeopatia.org.br/saladeleitura/ 

texto6preparomedicamentoshomeopaticos. Acesso em 15/03/2020). 

 

 

 

Fonte: http://archivo.e-consulta.com/blogs/quidnovi/?p=2771 

Figura 6. Método de diluição Hahnemanianno 

 

De acordo com a portaria nº 971 de 03/05/2006 do Ministério da 

Saúde, que regulamenta a política nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

a Homeopatia é uma das especialidades que se enquadram nessa política 

(Portaria nº 971 de 03/05/2006 do Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/ 

2006/prt0971_03_05_2006.html. Acesso em 27/04/2020). 

O uso da homeopatia na medicina humana é conhecido há décadas 

http://www.bvshomeopatia.org.br/saladeleitura/%20texto6preparomedicamentoshomeopaticos
http://www.bvshomeopatia.org.br/saladeleitura/%20texto6preparomedicamentoshomeopaticos
http://archivo.e-consulta.com/blogs/quidnovi/?p=2771
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/%202006/prt0971_03_05_2006.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/%202006/prt0971_03_05_2006.html
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(SELLAMI et al, 2020; BAI, OGBOURNE,2016; MEFTAUL et al, 2020; 

WHITMONT, 2020), cuja eficácia é demonstrada por ensaios clínicos, 

revisões sistemáticas e metanálises recentes (MACÍAS et al, 2018; TO et 

al, 2017; MONAMI et al, 2019; MATHIE et al, 2014). Na medicina 

veterinária, relatos diversos na literatura mostram possibilidades amplas 

de aplicação clínica (MATHIE et al, 2017; BOEHM, 2014; NARITA et al, 

2020; BALBUENO et al, 2020), inclusive em estudos de campo e com 

animais aquáticos (PACHECO et al, 2019; CHAUDHURI E VARSHNEY, 

2007; MAZÓN-SUÁSTEGUI, 2017). Um exemplo interessante com 

animais aquáticos foi descrito por Narita e colaboradores. Esses autores 

demonstram como a homeopatia pode ser considerada um método 

terapêutico eficaz em casos de pododermatite em pinguins (NARITA et al, 

2020). Mazón-Suástegui e colaboradores, por sua vez, concluíram no seu 

estudo que certos medicamentos homeopáticos atuam como 

imunomoduladores em organismos aquáticos, como moluscos marinhos, 

camarão e peixes (MAZÓN-SUÁSTEGUI, 2018). 

Na agricultura, a homeopatia está intimamente ligada à produção de 

alimentos orgânicos, mas não exclusivamente. O objetivo do uso da 

homeopatia na agricultura é levar saúde ao meio rural com o máximo de 

eficiência produtiva, de forma a minimizar o uso de agrotóxicos sem 

prejuízo da produtividade (ANDRADE e CASALI, 2011). Por outro lado, o 

uso de preparações homeopáticas para a recuperação de sistemas vivos 

já expostos a agentes químicos ainda é tema de especulação. Caso se 

constatem efeitos interessantes no sentido de se remir, ao menos em 

parte, aspectos relacionados à ecotoxicidade de defensivos agrícolas, 

tem-se na homeopatia uma nova frente de aplicação. Esta é a ideia central 

deste projeto. 

De acordo com a Farmacopéia Homeopática Brasileira, 3ª Edição, 

(BRASIL, 2011), isoterápicos são preparações medicamentosas obtidas 

a partir de insumos relacionados com aspectos da nosologia do paciente 

e elaboradas conforme a farmacotécnica homeopática, podendo ser 

classificadas como autoisoterápicos ou heteroisoterápicos. 

Autoisoterápicos são isoterápicos, cujos insumos ativos são obtidos do 

próprio paciente (fragmentos de órgãos e tecidos, sangue, secreções, 
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excreções, cálculos, fezes, urina, culturas microbianas e outros) e 

destinados somente a esse paciente. Heteroisoterápicos são isoterápicos, 

cujos insumos ativos são externos ao paciente (alérgenos, alimentos, 

cosméticos, medicamentos, toxinas, poeira, pólen, solventes e outros), 

que de alguma forma o sensibiliza. No presente estudo, preparações 

homeopáticas de glifosato também constituiriam um heteroisoterápico. 

A aplicação de isoterápicos pode ser muito ampla. Em um estudo 

recente, utilizou-se heteroisoterápico preparado a partir de agentes 

quimioterápicos para mitigar os efeitos indesejáveis do tratamento do 

câncer. Houve importante diminuição de efeitos colaterais, reações 

alérgicas e sequelas em aproximadamente 4.000 pacientes, com melhora 

significativa da qualidade de vida (BAGOT, 2016). 

No trabalho de Segat et al foi observada a influência do isoterápico 

da anfetamina nos aspectos toxicológicos da dependência da anfetamina, 

e concluíram que o isoterápico de anfetamina pode ser uma alternativa 

útil como tratamento na dependência da própria anfetamina (SEGAT et al, 

2019). 

Bortolini e colaboradores utilizaram altas diluições de cloreto de 

cádmio para verificar seu possível efeito protetor de nefrotoxicidade 

causada pela intoxicação por cádmio. O estudo foi realizado in vitro e em 

cego, com linhagens de células epiteliais do túbulo proximal LLC-PK1, que 

foram pré-tratadas com cloreto de cádmio altamente diluído nas potências 

10CH, 15CH e 20CH. Após 4 dias, essas células receberam Cádmio em 

uma concentração tóxica previamente determinada. Foi analisada a 

viabilidade celular através do ensaio MTT. Foi observado um efeito 

protetor do cloreto de cádmio altamente diluído nas potências 10CH e 

20CH, em uma situação de intoxicação sub letal (BORTOLINI et al, 2010). 

De acordo com a pesquisa realizada por Cajueiro et al, 

camundongos Balb C infectados com Leishmania infantum e tratados com 

o bioterápico de Leishmania infantum (BioLi30x), foram separados em 8 

diferentes grupos: controle positivo, controle negativo, pré-tratado com 

bioterápico, pré e pós-tratado com bioterápico, pós-tratado com 

bioterápico, pós-tratado com água 30x, pós-tratado com Antimonium 

crudum 30x e pós-tratado com Glucantime®. Foi realizada avaliação 
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histopatológica de fragmentos de baço e contagem do número de 

megacariócitos. Também foram dosadas citocinas (IFN-γ, IL-4, IL-10, IL-

12) e a correlação Th1 e Th2. Todos os grupos, exceto o grupo tratado 

com Antimonium crudum, apresentaram maiores percentuais de 

megacariócitos por campo comparados aos animais saudáveis. Foi 

verificado o predomínio de Th1 na relação IFN-γ/IL-4 nos grupos pré e 

pós-tratado com bioterápico, no grupo pós-tratado com bioterápico, no 

grupo pós-tratado com água 30x e no grupo pós-tratado com Antimonium 

crudum. Nos grupos pré e pós-tratados com bioterápico e grupo pós-

tratado com Antimonium crudum ocorreu diminuição da proporção de 

megacariócitos esplênicos por campo, sugerindo imunomodulação e 

controle da infecção, possivelmente pelo balanço de citocinas 

(CAJUEIRO et al, 2017). 

1.4 SOBRE AS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E O 

MÉTODO DA SOLVATOCROMIA 

Segundo Romana Ruzic e colaboradores (Ruzic et al, 2008), a 

hipótese de que informações biológicas importantes poderiam ser 

transferidas entre organismos através de campos elétricos, está baseada 

em outra hipótese: a impressão de informações na água. Tais hipóteses 

surgiram nos anos 1980 como derivações do modelo de domínios de 

coerência da água, proposto por Emilio Del Giudice e colaboradores (DEL 

GIUDICE et al., 1988) e estabelecendo-se como possíveis mecanismos 

para entender a forma como funcionariam os medicamentos 

homeopáticos (GUEDES et al., 2018; YINNON, 2020), em contraposição 

a hipóteses mais conservadoras, como a hipótese das nanopartículas 

(CHIKRAMANE et al., 2010; 2017), das nanobolhas (DEMANGEAT, 2015) 

e da hormese (UPADHYAY 2018; DEI, 2020). No presente estudo, surgiu 

a necessidade de explorar também a questão dos mecanismos envolvidos 

nos efeitos observados em Artemia salina. 

De acordo com o método desenvolvido por Steven J. Cartwright, os 

corantes solvatocrômicos funcionam como sondas moleculares de 

soluções homeopáticas, de forma que diferentes potências homeopáticas 
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se alteram de maneira consistente e reproduzível nos espectros dos 

corantes (CARTWRIGHT, 2016). Com o objetivo de dissociar a interação 

entre corante e potência homeopática de possíveis efeitos de agregação 

e nucleação em nível molecular, Cartwright encapsulou os corantes 

solvatocrômicos em complexos, utilizando a β-ciclodextrina. A β-

ciclodextrina tem um núcleo hidrofóbico e por isso tais complexos 

evitariam a interação molecular direta entre o corante e o solvente. Dado 

que os resultados foram os mesmos daqueles anteriormente obtidos sem 

a β-ciclodextrina, concluiu-se que há grande probabilidade das 

preparações homeopáticas apresentarem um componente de natureza 

elétrica ou eletromagnética em seu modo de ação (CARTWRIGHT, 2020). 

De fato, corantes solvatocrômicos representam uma classe importante de 

sondas sensíveis ao ambiente, mudando de cor de acordo com a 

polaridade (KLYNCHENKO, 2017). 

Além disso, em estudo recente foram observadas correspondências 

entre efeitos biológicos do Antimonium crudum e efeitos físico-químicos 

do mesmo medicamento em corantes solvatocrômicos determinados por 

alterações em suas absorbâncias quando lidas em espectro visível 

(BONAMIN et al, 2020; APARICIO et al, 2020). Os resultados também 

indicaram que altas diluições do Antimonium crudum são sensíveis à 

exposição a correntes elétricas. 

Face a esses dados prévios, a hipótese dos domínios de coerência 

e, em especial, a hipótese de que corantes solvatocrômicos poderiam 

atuar como marcadores físico-químicos de potências homeopáticas 

específicas e, portanto, como ferramentas de rastreabilidade de seus 

efeitos em função do tempo e do espaço, tais análises foram incluídas na 

série de experimentos planejadas para este estudo. 

1.5 SOBRE A SALINIDADE DA ÁGUA 

De acordo com Velasco e colaboradores, a concentração de íons em 

ecossistemas aquáticos vem sofrendo alterações no mundo todo. Uma 

grande parte de ecossistemas de água doce está sendo salinizada por 

insumos de sal de origem antropogênica. Em contrapartida, ambientes 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cartwright+SJ&cauthor_id=26827998
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naturalmente salinos estão sendo diluídos por drenagens agrícolas e 

outras interferências (VELASCO et al, 2018). 

Song e Brown mostraram uma visão sobre como a susceptibilidade 

de uma espécie a um inseticida pode ser afetada por mudanças nas 

concentrações de salinidade (SONG, BROWN, 2006). De acordo com 

Evans e Kültz, o estresse de salinidade está ligado à mudança abrupta da 

concentração de sal no ambiente, podendo ocorrer por diferentes fatores 

como fluxo das marés, tempestades, secas ou evaporação de pequenos 

corpos d’água. Todavia, alterações gradativas na concentração salina 

também podem provocar estresse osmótico em habitats aquáticos se os 

níveis superarem os limites que diminuem a capacidade de sobrevida dos 

organismos residentes (EVANS, KÜLTZ, 2020). 

Sabe-se que a Artemia salina é um organismo muito resiliente às 

variações de salinidade e por esse motivo é chamado de camarão de 

salmoura (VELASCO et al, 2018; SONG, BROWN, 2006; CÉSPEDES et 

al, 2017; NTUNGWE et al, 2020). Paralelamente, há a possibilidade do 

mecanismo de ação das preparações homeopáticas depender de imprints 

eletromagnéticos na água (ou outro solvente polar), conforme descrito 

acima. Mediante tais informações, entendeu-se necessário fazer desafios 

dos tratamentos em Artemia salina em diferentes concentrações de 

salinidade da água, para verificar a influência dessa importante variável 

na resposta aos tratamentos estudados. 
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2 OBJETIVOS 

 

1) Verificar a possível proteção de Artemia salina exposta ao glifosato pela 

adição, na água, de diferentes diluições homeopáticas do isoterápico de 

glifosato, por meio da observação de seu desenvolvimento, sobrevida e 

comportamento. 

 

2) Avaliar as propriedades físico-químicas da água, por meio da interação 

com corantes solvatocrômicos, segundo método de Cartwright, para a 

pesquisa de possíveis mecanismos de ação envolvidos e o 

estabelecimento de possível marcador físico-químico da atividade dos 

isoterápicos na água do mar. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho não foi submetido ao CEUA (Comitê de Ética no Uso 

de Animais) visto que foram utilizados animais invertebrados, estando o 

protocolo utilizado em consonância com as normas do CONCEA 

(Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal). 

 

3.1  PREPARO DOS MEDICAMENTOS 

Os medicamentos isoterápicos de glifosato (Gly 6CH, Gly 30CH, 

Gly 200CH) e do álcool 30% utilizado como veículo (Ethilicum 1CH) foram 

preparados na véspera, em água purificada estéril (obtida em sistema de 

purificação Direct-Q3, com SmartPark Direct Q3 e filtros Biopak - MERCK 

– MILLIORE, Darmstadt, Alemanha), em cabine de fluxo laminar. Os 

medicamentos foram preparados a partir de matrizes obtidas de farmácia 

credenciada na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

(BRASIL, 2011), em uma potência (ou diluição homeopática) abaixo da 

potência de trabalho (5, 29 e 199CH), utilizando amostras de glifosato do 

mesmo lote. 

Dentro do fluxo laminar, frascos âmbar de 30 ml previamente 

autoclavados foram preenchidos com 9,9 mL de água purificada e 100 µL 

de cada matriz de medicamento. Em seguida, os frascos foram colocados 

no braço mecânico DENISE (AUTIC, São Paulo, Brasil) para agitação 

vertical, completando o ciclo de preparação das potências homeopáticas 

de trabalho. 

 

3.2  EXPERIMENTO 1 

Em garrafas grandes de cultura (capacidade 600mL) foram 

inseridos 0,6g de cistos de Artemia salina em 396mL de água do mar 

artificial e 5 mL de levedura de pão, Saccharomyces cerevisiae, como 

alimento para os náuplios após o esgotamento das reservas vitelínicas, 



29 
 

seguindo técnica padrão de oxigenação, luminosidade e temperatura, 

para promover a eclosão dos mesmos em 48 horas (Figuras 7 e 8). 

 

3.2.1  Preparação da água marinha artificial: A água do mar 

reconstituída foi preparada, diluindo-se 30g de sal marinho Ocean Fish® 

em 1L de água destilada, sob agitação constante. 

3.2.2 Preparação do alimento para Artemia salina: 50 mg de 

fermento biológico (Saccaromyces cerevisiae) foram dissolvidos em 10 

mL de água marinha artificial. Essa suspensão de leveduras foi incluída 

na água marinha na proporção de 5%. 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal  
Figura 7. Garrafas de cultura com cistos de Artemia salina e água marinha artificial, 
com técnica padrão de oxigenação, luminosidade e temperatura. Inserção da água 
marinha artificial com alimento na garrafa de cultura. 
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3.2.3  Desenho experimental do experimento 1: O desafio com 

glifosato foi feito no momento da inserção dos cistos na água, sendo a 

concentração final de 0.002% (80 µL de solução 10% em 396 mL de água 

do mar), equivalente à CL10 (concentração letal 10%) definida 

previamente em estudo piloto. Tal concentração foi escolhida a fim de 

mimetizar situações de exposição ambiental crônica, comuns em áreas 

rurais onde o glifosato é usado como insumo agrícola (KANISSERY et al, 

2019; LANDRIGAN, BELPOGGI, 2018; PERRY et al, 2018). O isoterápico 

também foi inserido de forma concomitante, na proporção de 1% do 

volume total de água. 

Ao final de 48 horas, o conteúdo líquido da garrafa contendo os 

estágios iniciais (I a V) de náuplios foi recolhido em um Becker. O 

conteúdo foi homogeneizado suavemente e 100mL filtrado em papel de 

filtro previamente pesado em balança analítica, para separação das 

amostras biológicas de náuplios e da água remanescente. A água 

reservada foi dividida em alíquotas para análise físico-química. 

A porção não filtrada dos náuplios foi distribuída em diferentes 

ensaios. Uma parte foi transferida para tubos Falcon de 50 mL com tampa 

rosqueada para eutanásia, sendo mantidos overnight. No dia seguinte, os 

náuplios depositados no fundo do tubo foram recolhidos cuidadosamente 

com uma pipeta Pasteur plástica de ponteira larga e depositados 

imediatamente sobre lâminas histológicas limpas, a fim de não danificar 

os espécimes pela manipulação. O material depositado sobre cada lâmina 

foi gentilmente coberto com lamínula limpa, lacrada com esmalte, para 

preservar o espaço entre lamínula e lâmina sem comprimir os espécimes. 

Para cada condição experimental foram preparadas três lâminas. Tais 

preparações foram usadas para avaliação do desenvolvimento 

morfológico, utilizando microscópio óptico. As alterações mais frequentes 

estão mostradas na Figura 8. Campos microscópicos diversos foram 

registrados, contendo número variável de náuplios. Assim, o número 

médio de náuplios por campo foi calculado, por lâmina e por tratamento, 

separando-se os diferentes padrões morfológicos segundo as condições 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kanissery+R&cauthor_id=31766148
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Perry+MJ&cauthor_id=31064415
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de higidez ou malformações. 

Outra parte dos náuplios foi transferida para tubos de acrílico FACS 

(BD, New Jersey, USA), contendo 5 mL de água salina. Os náuplios foram 

transferidos com pipeta Pasteur, sendo inseridas 10 espécimes por tubo 

e 6 tubos por grupo, para análise comportamental.  

 

LESÃO IMAGEM 

 

 

NORMAL 

 

 

 

UMA 

ANTÊNULA 
 

 

SEM 

ANTÊNULAS 

 

 

 

SEM 

ANTENAS 

 

 

Figura 8. Alterações morfológicas mais frequentes 

 

 

A terceira parte foi transferida para uma placa de 96 poços, 100 µL 

por poço, após homogeneização constante do Becker. Tais amostras 

foram usadas para o cálculo da população relativa de náuplios nascidos 

por tratamento (náuplios vivos / 100 µL) após 48 e 72 horas da eclosão, 
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em que o critério de viabilidade foi a mobilidade naupliar. 

Os tratamentos foram feitos em cego e os códigos foram revelados 

após a análise estatística. 

Uma descrição ilustrativa do desenho experimental (experimento 

1) está expressa na Figura 9. 

 
 
 

 

Figura 9. Flow-chart mostrando as etapas do delineamento experimental – 
experimento 1. 

 

3.3 EXPERIMENTO 2 

A segunda fase de análises foi realizada em placa de 96 poços, 

executada em dias consecutivos. Os cistos foram distribuídos em número 

de 5 a 8 por poço, em 100 µL de água salina contendo alimento, preparada 

tal como descrito anteriormente. Para a obtenção dessa densidade 

populacional, 75 mg de cistos foram suspendidos em 200 mL de água 

salina com alimento, homogeneizados e imediatamente distribuídos nas 

placas. 

0,6 g cistos de artêmias + 396 ml 
água do mar artificial + 80 µL 

glifosato 10% + 1% (4 ml) 
isoterápico

Após 48h conteúdo líquido foi 
homogeneizado e 100 ml 

foram filtrados

Água reservada foi 
dividida em alíquotas para 
avaliação físico-química

e

Matéria orgânica foi 
congelada.

Parte não filtrada dos náuplios foi 
eutanasiada e distribuída em lâminas 
para avaliação do desenvolvimento 

morfológico

Outra parte foi 
distribuída em tubos 

de acrílico (10 
náuplios por tubo, 6 

tubos por grupo) 
para análise 

comportamental



33 
 

A potência do isoterápico escolhida para essa fase foi 6CH, face 

aos resultados obtidos no experimento 1. O objetivo dessa segunda etapa 

foi identificar as variáveis capazes de interferir na ação do glifosato 6cH 

sobre o desenvolvimento dos náuplios, como o grau de desafio (não 

desafiado até CL50) e o grau de salinidade da água. 

Foram preparadas duas séries de 4 placas: 

 

1) Placa 1: contaminação com Glifosato na concentração de 

0,002% (CL 10) 

2) Placa 2: contaminação com Glifosato na concentração de 

0,003% (CL 30) 

3) Placa 3:  contaminação com Glifosato na concentração de 

0,005% (CL 50) 

4) sem contaminação 

 
Figura 10. Placa de 96 poços com as diferentes concentrações de salinidade da 
água e os respectivos tratamentos utilizados no experimento 2. 

 

A distribuição dos tratamentos nas placas foi feita da seguinte 

forma (Figura 10): 

 

90% salinidade + Gly 6CH 

80% salinidade + Gly 6CH 

60% salinidade + Gly 6H 

50% salinidade + Gly 6CH 

Water 

Sea water 

Vazia 

Succ. water 
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PLACA 1 – desafio com CL 10 

 

Fileira A (90% + Gly 6cH): 76 µL água salina com alimento + 20 µL Gly 6cH + 

100 µL cistos + 4 µL de Glifosato comercial (10%) pré-diluído 1:100 

(concentração final = 0.002% ou CL10). 

Fileira B (80% + Gly 6cH): 56 µL água salina com alimento + 20 µL água 

purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL cistos + 4 µL de Glifosato comercial (10%) 

pré-diluído 1:100 (concentração final = 0.002% ou CL10). 

Fileira C (60% + Gly 6cH): 16 µL água salina com alimento + 60 µL água 

purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL cistos + 4 µL de Glifosato comercial (10%) 

pré-diluído 1:100 (concentração final = 0.002% ou CL10). 

Fileira D (50% + Gly 6cH): 76 µL água salina com alimento + 20 µL Gly 6cH + 

100 µL cistos + 4 µL de Glifosato comercial (10%) pré-diluído 1:100 

(concentração final = 0.002% ou CL10). 

Fileira E (Water): 76 µL água salina com alimento + 20 µL água purificada + 

100 µL cistos + 4 µL de Glifosato comercial (10%) pré-diluído 1:100 

(concentração final = 0.002% ou CL10). 

Fileira F (Sea water): 100 µL água salina com alimento + 100 µL cistos. 

Fileira G: VAZIA (para evitar eventuais contaminações acidentais entre água 

sucussionada e não sucussionada). 

Fileira H (Succ. Water): 76 µL água salina com alimento + 20 µL água 

purificada sucussionada + 100 µL cistos + 4 µL de Glifosato comercial (10%) 

pré-diluído 1:100 (concentração final = 0.002% ou CL10). 

 

PLACA 2 – desafio com CL 30 

 

Fileira A (90% + Gly 6cH): 74 µL água salina com alimento + 20 µL Gly 6cH + 

100 µL cistos + 6 µL de Glifosato comercial (10%) pré-diluído 1:100 

(concentração final = 0.003% ou CL30). 
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Fileira B (80% + Gly 6cH): 54 µL água salina com alimento + 20 µL água 

purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL cistos + 6 µL de Glifosato comercial (10%) 

pré-diluído 1:100 (concentração final = 0.003% ou CL30). 

Fileira C (60% + Gly 6cH): 14 µL água salina com alimento + 60 µL água 

purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL cistos + 6 µL de Glifosato comercial (10%) 

pré-diluído 1:100 (concentração final = 0.003% ou CL30). 

Fileira D (50% + Gly 6cH): 74 µL água purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL 

cistos + 6 µL de Glifosato comercial (10%) pré-diluído 1:100 (concentração final 

= 0.003% ou CL30). 

Fileira E (Water): 74 µL água salina com alimento + 20 µL água purificada + 

100 µL cistos + 6 µL de Glifosato comercial (10%) pré-diluído 1:100 

(concentração final = 0.003% ou CL30). 

Fileira F (Sea water): 100 µL água salina com alimento + 100 µL cistos. 

Fileira G: VAZIA (para evitar eventuais contaminações acidentais entre água 

sucussionada e não sucussionada). 

Fileira H (Succ. Water): 74 µL água salina com alimento + 20 µL água 

purificada sucussionada + 100 µL cistos + 6 µL de Glifosato comercial (10%) 

pré-diluído 1:100 (concentração final = 0.003% ou CL30). 

 

PLACA 3 – desafio com CL 50 

 

Fileira A (90% + Gly 6cH): 70 µL água salina com alimento + 20 µL Gly 6cH + 

100 µL cistos + 10 µL de Glifosato comercial (10%) pré-diluído 1:100 

(concentração final = 0.003% ou CL30). 

Fileira B (80% + Gly 6cH): 50 µL água salina com alimento + 20 µL água 

purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL cistos + 10 µL de Glifosato comercial 

(10%) pré-diluído 1:100 (concentração final = 0.003% ou CL30). 

Fileira C (60% + Gly 6cH): 10 µL água salina com alimento + 60 µL água 

purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL cistos + 10 µL de Glifosato comercial 

(10%) pré-diluído 1:100 (concentração final = 0.003% ou CL30). 
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Fileira D (50% + Gly 6cH): 70 µL água purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL 

cistos + 10 µL de Glifosato comercial (10%) pré-diluído 1:100 (concentração 

final = 0.003% ou CL30). 

Fileira E (Water): 70 µL água salina com alimento + 20 µL água purificada + 

100 µL cistos + 10 µL de Glifosato comercial (10%) pré-diluído 1:100 

(concentração final = 0.003% ou CL30). 

Fileira F (Sea water): 100 µL água salina com alimento + 100 µL cistos. 

Fileira G: VAZIA (para evitar eventuais contaminações acidentais entre água 

sucussionada e não sucussionada). 

Fileira H (Succ. Water): 70 µL água salina com alimento + 20 µL água 

purificada sucussionada + 100 µL cistos + 10 µL de Glifosato comercial (10%) 

pré-diluído 1:100 (concentração final = 0.003% ou CL30). 

 

PLACA 4 – sem desafio 

 

Fileira A (90% + Gly 6cH): 80 µL água salina com alimento + 20 µL Gly 6cH + 

100 µL cistos. 

Fileira B (80% + Gly 6cH): 60 µL água salina com alimento + 20 µL água 

purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL cistos. 

Fileira C (60% + Gly 6cH): 20 µL água salina com alimento + 60 µL água 

purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL cistos. 

Fileira D (50% + Gly 6cH): 80 µL água purificada + 20 µL Gly 6cH + 100 µL 

cistos. 

Fileira E (Water): 80 µL água salina com alimento + 20 µL água purificada + 

100 µL cistos. 

Fileira F (Sea water): 100 µL água salina com alimento + 100 µL cistos. 

Fileira G: VAZIA (para evitar eventuais contaminações acidentais entre água 

sucussionada e não sucussionada). 

Fileira H (Succ. Water): 80 µL água salina com alimento + 20 µL água 

purificada sucussionada + 100 µL cistos. 
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Todos os ensaios em placas foram feitos em uma gaiola de Faraday 

iluminada 24 horas por dia, com luz fluorescente para permitir o máximo 

de eclosão dos cistos. As placas permaneceram abertas para permitir a 

completa oxigenação dos poços. Duas séries de placas foram 

preparadas, sendo uma série por dia. As análises foram feitas após 48 

horas. 

A locomoção dos náuplios em cada poço foi registrada em vídeos de 

10 segundos. Também pela análise dos vídeos foi feita a contagem do 

número de cistos, de náuplios em estágio “guarda-chuva” (Instar I) e de 

náuplios vivos (instar II a V). A razão (porcentagem) entre cada espécime 

(cistos, guarda-chuva, náuplios) e o total de espécimes registrado por 

poço foi calculada para posterior análise estatística. 

3.3.1 Locomoção dos náuplios: Na análise dos vídeos também foram 

identificados o número de paradas e a movimentação (ou tracking) dos 

náuplios em cada poço, sendo os valores da locomoção aferidos em 

pixels. Os registros dos vídeos foram feitos no formato AVI no software 

Image J e a mobilidade de todos os poços foi calculada automaticamente 

pela função Plug-in Trackmate do próprio programa. 

 Foi realizado o ajuste para leitura de cores RGB, 

padronizando a cor amarelada dos náuplios como referência para o 

rastreamento da mobilidade. As imagens foram transformadas em 

resolução binária de 8 bits e foi escolhido o Phansalkar como método de 

análise. Ao término da verificação pelo Plug-in Trackmate, os dados 

apresentados na planilha Track Statistics foram copiados no Excel®, em 

que foi calculada a média do Track Stop (número de paradas dos 

náuplios) e a média do Track Displacement (movimentação dos náuplios) 

para cada poço. 

3.3.2 Análise físico-química da água (experimentos 1 e 2): A análise 
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físico-química obedeceu às etapas a seguir: 

Preparação das amostras para análise e codificação 

As amostras de água foram descongeladas no mesmo dia da 

preparação das potências 1cH como etapa preliminar da análise. Frascos 

de vidro âmbar de 30 mL foram autoclavados previamente para 

dispensação das amostras em 1cH, e preenchidos com 9,9 mL de água 

purificada estéril, no fluxo laminar. Depois foi acrescentado 100 µL de 

cada amostra. Os frascos foram fechados com batoque e tampa e em 

seguida foram identificados. Foram acrescentados dois frascos com 10mL 

de água purificada sem diluição alguma, para controle. 

Todas as diluições foram filtradas em filtro Millipore® de malha 0.22 

micrômetros, passando o conteúdo para um segundo frasco, autoclavado, 

dentro do fluxo laminar. O segundo frasco foi etiquetado. 

Ao término do preparo (medicamentos e amostras biológicas), 

todos os frascos foram passados na máquina dinamizadora DENISE®, 

exceto um dos frascos com água apenas, que recebeu a etiqueta: “água 

não sucussionada”. 

Em seguida, uma pessoa da equipe técnica do laboratório não 

envolvida em nenhuma etapa do estudo trocou todas as etiquetas, para 

que o estudo fosse feito em cego. 

 

Espectrofotometria com corantes solvatocrômicos 

Os corantes usados foram preparados no dia anterior à leitura, 

pesando-se o pó bruto de cada corante em balança analítica e diluindo-

se em álcool absoluto [Synth®], na concentração e volume estipulados 

previamente (CARTWRIGHT 2016;2020) (Tabela 1). 

No dia seguinte, no fluxo laminar previamente ligado e limpo, cada 

corante a ser utilizado foi filtrado em filtro de malha de 0.22 micrômetros 

(Millipore®), passando o mesmo para uma proveta graduada de acordo 

com o volume calculado. O volume na proveta foi corrigido, completando 

com álcool absoluto [Synth®], para compensar eventuais perdas por 

evaporação durante o processamento. 

  Todo o conteúdo foi transferido para tubos Falcon estéreis bem 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cartwright+SJ&cauthor_id=26827998
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encapados em papel alumínio, uma vez que os corantes são sensíveis à 

luz. Para a leitura, 25 µL de cada amostra foram transferidos para cada 

cubeta contendo 1,475 mL de corante, de forma que a diluição final 

amostra / corante tivesse a proporção de 1:60. As amostras foram feitas 

em triplicata. O procedimento foi feito o mais rapidamente possível, para 

evitar a degradação do corante pela exposição à luz. As bandejas com 

cubetas foram cobertas com papel alumínio até o momento da leitura. 

Uma cubeta adicional foi preenchida apenas com álcool puro e 

outra cubeta adicional foi preenchida só com o corante puro filtrado, para 

calibração do espectrofotômetro (FEMTO 800 XI®, São Paulo, Brasil). 

Inicialmente, determinou-se a linha base do medicamento, inserindo a 

cubeta contendo álcool no leitor e, assim que a linha base foi definida pelo 

equipamento, fez-se uma varredura completa (300 a 700 nm) do corante 

puro, para definição do pico de absorbância (e respectivo comprimento de 

onda) do dia. Ambos os dados foram anotados no mapa de amostras 

desenhado para cada corante. 

Uma vez definido o comprimento de onda correspondente ao pico 

de absorbância, todas as amostras foram lidas em espectrofotômetro 

nesse mesmo comprimento de onda. As amostras permaneceram sempre 

cobertas com papel alumínio para proteger da luz. A leitura foi feita em 

uma única rodada, sem quaisquer intervalos, para minimizar o efeito de 

eventual evaporação. 
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Tabela 1. Corantes utilizados neste experimento e respectivos 
comprimentos de onda 

 

 

Corante Cor em 

álcool puro 

Cor Molaridade Comprimento de 

onda em álcool 

P.A. 

REICHARDT’S DYE 

(ET30) 

CAS Number 10081-39-7 

Violeta 

 

200 µM 350 nm 

 

COUMARIN 7 

CAS Number 27425-55-4 

  

Verde/amarel

o fluorescente 

 

25 µM 433 nm 

 

5 - (4 - 

DIMETYLAMINEBENZILID

ENE) RODAMINE 

CAS Number: 536-17-4 

Amarelo 

 

50 µM 457 nm 

 

 ET 33 (-) 

2,6-DICLORO-4-

(TRIFENILPIRIDINIUM-1-

IL)-FENOLATO 

CAS Number: 121792-58-

3 

Laranja 

 

245 µM 484 nm 

 

NILE RED 

CAS Number: 7385-67-3 

 

PINK 

DANCIN´DAY

S 

 

20 µM 550 nm 

 

METHYLENE VIOLET (+) 

(MV) 

CAS Number: 2516-05-4 

Purpura 

 

50 µM 600 nm 

 

N,N-

DIMETHYLINDOANILINE 

CAS Number: 2150-58-5 

 

 

Azul 

 

25 µM 595 nm 
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3.1  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada utilizando os programas EXCEL 

e GraphPad Prism, versão 6.0, para Windows™. A análise da vitalidade 

no experimento 1 foi feita pelo teste do χ2. Para os demais parâmetros, a 

normalidade foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e por inspeção de 

parcelas quartil-quartil (gráficos Q-Q). A homogeneidade das variâncias 

foi avaliada pelo teste de Levene e a correção de Welch foi aplicada à 

ANOVA nos casos de não homogeneidade. Os outliers foram avaliados 

pela inspeção de plotagem Q-Q e removidos, se necessário. Quando 

necessário, foi utilizada a ANOVA de duas vias e pós-teste de Tukey.  

O eta ao quadrado parcial (η2), uma medida do tamanho do efeito, 

também foi relatado. Esse parâmetro é útil para variáveis que apresentam 

grandes valores de desvio e análises de valor de p que podem levar a 

erros do tipo I (rejeição de uma hipótese falsa positiva) ou erros do tipo II 

(rejeição de uma hipótese falsa negativa). Os resultados foram 

apresentados como média ± erro padrão e valores de p<0,05 foram 

considerados significativos. As figuras foram feitas usando o software 

Prism 8.3. 
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4 RESULTADOS 

4.1 EXPERIMENTO 1 

Análise do comportamento e vitalidade dos náuplios 

Observou-se que náuplios expostos ao glifosato CL10 apresentam 

menor vitalidade, tanto em 48 quanto em 72 horas, expressa pela 

proporção de náuplios que nadavam na base em relação à superfície da 

coluna d´água (bottom/surface ratio). Quando tratados com Gly 6CH 

apresentaram inversão dessa proporção em relação aos demais 

tratamentos, e a maior parte permaneceu na superfície. Esse 

comportamento denota maior higidez dos náuplios tratados com Gly 6CH 

e maior atividade geral. Tais efeitos, contudo, foram transitórios (Figura 

11). 

. 

Análise da morfologia dos náuplios 

A proporção náuplios saudáveis / náuplios defeituosos apresentou 

significância estatística (p<0.05, ANOVA) entre os grupos: náuplios 

tratados com Gly 6CH e Gly 30CH apresentaram menor frequência de 

defeitos em relação aos controles. Nota-se também que a simples 

exposição dos náuplios ao glifosato CL10 não produziu efeitos 

teratogênicos, conforme resultados apresentados pelos grupos controle 

tratados com água sucussionada e Ethilicum 1CH, em comparação aos 

resultados apresentados pelo grupo não desafiado com glifosato 

(Unchallenged) (Figura 12). 
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Figura 11. Frequência absoluta de náuplios em atividade nas camadas mais 
profundas do tubo (BOTTOM) e superficiais (SURFACE). A descrição dos 
tratamentos é feita por siglas em inglês: Unchallenged = grupo não desafiado; 
Succ. Water = água sucussionada; Ethilicum 1cH = solução hidro-alcoólica 0.3% 
sucussionada; Gly = isoterápico de glifosato; Absolute frequency = frequência 
absoluta. 48 horas: X2, p=0.01; 72 horas: X2, p=0.006 entre Gly 6cH e água 
sucussionada (Succ. Water). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

48 h

A
b

s
o

lu
te

 F
re

q
u

e
n

c
y

U
nch

al
le

nged

Succ
. W

at
er

Eth
ili

cu
m

 1
cH

G
ly

 6
cH

G
ly

 3
0c

H

G
ly

 2
00

cH

0

10

20

30
Bottom

Surface

 chi-sq p-value

Pearson's 13,74502 0,017313
72 h

A
b

s
o

lu
te

 F
re

q
u

e
n

c
y

U
nch

al
le

nged

Succ
. W

at
er

Eth
ili

cu
m

 1
cH

G
ly

 6
cH

G
ly

 3
0c

H

G
ly

 2
00

cH

0

10

20

30
Bottom

Surface

 chi-sq p-value

Pearson's 16,30041 0,006037



44 
 

H
e
a
lt

h
y
/d

e
fe

c
te

d

n
a
u

p
li
i 
ra

ti
o

U
n

c
h

a
ll

e
n

g
e

d

S
u

c
c

. 
W

a
te

r

E
th

il
ic

u
m

 1
c

H

G
ly

 6
c

H

G
ly

 3
0

c
H

G
ly

 2
0

0
c

H

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

*

#

Gly LC10
  

Figura 12. Avaliação da razão entre náuplios saudáveis/defeituosos por campo, em 
função do tratamento adotado. A descrição dos tratamentos é feita por siglas em 
inglês: Unchallenged = grupo não desafiado; Succ. Water = água sucussionada; 
Ethilicum 1cH = solução hidro-alcoólica 0.3% sucussionada; Gly = isoterápico de 
glifosato; Healthy/defected nauplii ratio = razão entre náuplios saudáveis e 
náuplios defeituosos. Cada ponto representa uma lâmina analisada por tratamento 
e o número de náuplios representa a média por campo por lâmina em cada 
condição. Amostras feitas em triplicata. Um efeito significativo do tratamento foi 
observado (F(5,12) = 22,147, p<0,001, ω2 = 0,855), sendo o pós-teste de Tukey 
*p<0.005, versus demais tratamentos e #p=0.035, versus água sucussionada e 
Ethilicum 1cH. Dados expressos em média ± erro padrão. 

 
 

 

 

Análise da eclosão segundo o tratamento 

A Figura 13 mostra a população relativa de náuplios vivos após 48 

horas da eclosão de cistos. Tanto o tratamento com Gly 6CH quanto com 

Gly 200CH reduziram a porcentagem da eclosão de forma 

estatisticamente significante. Esse dado pode ser interpretado como um 

possível efeito seletivo, ou seja, ocorreram menos eclosões, mas a 

maioria dos náuplios que nasceram eram saudáveis. 
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Figura 13. População de náuplios após a eclosão de cistos (48 horas), cuja 
densidade populacional foi medida em números de náuplios por 100 microlitros. A 
descrição dos tratamentos é feita por siglas em inglês: Unchallenged = grupo não 
desafiado; Succ. Water = água sucussionada; Ethilicum 1cH = solução hidro-
alcoólica 0.3% sucussionada; Gly = isoterápico de glifosato; Hatching = eclosão 
de cistos. F (5, 66) = 3.407, p=0.0085. Tukey, #p≤0.02 em relação ao grupo 
Unchalleged (não desafiado). Os valores representam média ± desvio padrão. 

 

 

4.2  EXPERIMENTO 2 

Análise da eclosão segundo tratamento e salinidade 

As Figuras 14 a 16 mostram a população relativa de cada 

espécime em relação ao total, por poço, em cada condição de salinidade 

e tratamento após 48 horas da exposição dos cistos à água do mar. 

Na Figura 14 observa-se que não houve alteração na população 

dos cistos em função do grau de salinidade, sendo F (6,298) = 1,57 

p=0,155. Também na Figura 16, não houve alteração da população de 

náuplios vivos (instar II a V) em relação às diferentes condições de 

salinidade, sendo F (6,298) = 1,88 p=0,083. Contudo, a Figura 15 mostra 

que houve efeito do tratamento com Gly 6CH, em que há aumento de 
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náuplios em estágios guarda-chuva (Instar I) e tal efeito foi 

estatisticamente significante em água com concentração salina 80% [F (6, 

298) = 4,61 p<0,001], revelando que essa concentração permitiu melhor 

expressão das mudanças induzidas pelo tratamento. 

 

 

 
 
Figura 14. Porcentagem da população de cistos em relação às demais espécimes 
por poço, em diferentes graus de salinidade e tratamentos. A descrição dos 
tratamentos é feita por siglas em inglês: Relative salinity = salinidade relativa; Sea 
water = água do mar; Succ. Water = água sucussionada; Water = água; Gly = 
isoterápico de glifosato. F(6,298) = 1,57, p=0,155. Dados expressos em média ± 
desvio padrão. 
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Figura 15. Porcentagem da população de náuplios Instar I (em estágio guarda-
chuva) em relação às demais espécimes, em diferentes graus de salinidade e 
tratamentos. A descrição dos tratamentos é feita por siglas em inglês: Relative 
salinity = salinidade relativa; Sea water = água do mar; Succ. Water = água 
sucussionada; Water = água; Gly = isoterápico de glifosato; Fluorescent lamp = 
iluminação fluorescente. F (6, 298) = 4,61 p<0,001; Tukey, *p<0,05. Dados 
expressos em média ± desvio padrão. 

 

 
 Figura 16. Porcentagem da população de náuplios Instar II-V em relação às demais 
espécimes em diferentes concentrações salinas e tratamentos. A descrição dos 
tratamentos é feita por siglas em inglês: Relative salinity = salinidade relativa; Sea 
water = água do mar; Succ. Water = água sucussionada; Water = água; Gly = 
isoterápico de glifosato; Fluorescent lamp = iluminação fluorescente. F(6,298) = 
1,88 p = 0,083. Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Análise da eclosão segundo o desafio 

As Figuras 17 a 19 mostram a população relativa de cada 

espécime em relação ao total, por poço, em cada condição de desafio 

(glifosato CL10 a CL 50) após 48 horas da exposição dos cistos à água 

do mar. O desafio com CL10 de glifosato se destacou em relação às 

demais concentrações, por haver maior proporção entre náuplios Instar II 

a V [F(3,298) = 10,32 p<0,0001] e cistos [F(3,298) = 16,86 p<0,0001], 

independente do tratamento e do grau de salinidade. Na Figura 18 

observa-se que não houve efeito do desafio na população relativa de 

náuplios Instar I (guarda-chuva).  

Tais dados são complementares aos expostos nas Figuras 14 a 

16. 

 

Figura 17. Porcentagem da população de cistos em relação às demais espécimes 
em função da concentração de glifosato. A descrição dos tratamentos é feita por 
siglas em inglês: Fluorescent lamp = iluminação fluorescente; Cysts = cistos; 
Glyphosate concentration = concentração de glifosato; Unchallenged = não 
desafiado; LC = concentração letal. F(3,298) = 16,86 p<0,0001. *Tukey, *p<0,05. 
Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Figura 18. Porcentagem da população de náuplios Instar I (em estágio guarda-
chuva) em relação às demais espécimes em função da concentração de glifosato. 
A descrição dos tratamentos é feita por siglas em inglês: Fluorescent lamp = 
iluminação fluorescente; Cysts = cistos; Glyphosate concentration = concentração 
de glifosato; Unchallenged = não desafiado; LC = concentração letal. F(3,298) = 
1,15 p =0,329. Dados expressos em média ± desvio padrão. 

 

 

Figura 19. Porcentagem da população de náuplios Instar II -V em relação às demais 
espécimes em função da concentração de glifosato. A descrição dos tratamentos 
é feita por siglas em inglês: Fluorescent lamp = iluminação fluorescente; Cysts = 
cistos; Glyphosate concentration = concentração de glifosato; Unchallenged = não 
desafiado; LC = concentração letal. F(3,298) = 10,32 p<0,0001. *Tukey, *p<0,05. 
Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Análise da locomoção segundo o tratamento 

As Figuras 20 e 21 mostram que, embora o tratamento com Gly 

6CH em salinidade de 60% mostre tendência a maior mobilidade dos 

náuplios, não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos em relação ao deslocamento nem tampouco ao número de 

paradas. 

 

 

 
Figura 20. Frequência da locomoção de náuplios (em pixels) em relação a 
diferentes concentrações de salinidade e tratamentos. A descrição dos 
tratamentos é feita por siglas em inglês: Relative salinity = salinidade relativa; Sea 
water = água do mar; Succ. Water = água sucussionada; Water = água; Gly = 
isoterápico de glifosato; Fluorescent lamp = iluminação fluorescente. F (6,210) = 
1,470 p= 0,190.  Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Figura 21. Frequência da parada de náuplios em relação a diferentes 
concentrações de salinidade e tratamentos. A descrição dos tratamentos é feita 
por siglas em inglês: Relative salinity = salinidade relativa; Sea water = água do 
mar; Succ. Water = água sucussionada; Water = água; Gly = isoterápico de 
glifosato; Fluorescent lamp = iluminação fluorescente. F (6,210) = 1,303 p = 0,257. 
Dados expressos em média ± desvio padrão. 

 

 

 

Análise da locomoção segundo o desafio 

Na Figura 22 observa-se que não houve efeito do desafio em 

nenhuma concentração de glifosato, embora se observe tendência a 

maior locomoção na concentração LC 50. Contudo, houve aumento 

estatisticamente significante no número de paradas quando do desafio 

com CL 50 de glifosato (Figura 23). 
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Figura 22. Frequência da locomoção de náuplios (em pixels) em relação a 
diferentes concentrações de glifosato. A descrição dos tratamentos é feita por 
siglas em inglês: Fluorescent lamp = iluminação fluorescente; Cysts = cistos; 
Glyphosate concentration = concentração de glifosato; Unchallenged = não 
desafiado; LC = concentração letal. F (3,210) = 1,390 p = 0,247. Dados expressos 
em média ± desvio padrão. 

 

Figura 23. Frequência do número de paradas de náuplios em relação a diferentes 
concentrações de glifosato. A descrição dos tratamentos é feita por siglas em 
inglês: Fluorescent lamp = iluminação fluorescente; Cysts = cistos; Glyphosate 
concentration = concentração de glifosato; Unchallenged = não desafiado; LC = 
concentração letal. F (3,210) = 5,886 p = 0,0007. Dados expressos em média ± 
desvio padrão. 
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4.3 INTERAÇÃO DA ÁGUA DO MAR COM CORANTES 

SOLVATOCRÔMICOS 

Experimento 1 

Os corantes solvatocrômicos que apresentaram interação com a 

água do mar tratada com Gly 6CH foram Coumarin e ET 33 (Figuras 24 

e 25). O Violeta metileno (Methylene violet) mostrou interação com a água 

tratada com Gly 200CH (Figura 26). Os demais corantes não mostraram 

interação com as amostras de água (Figura 27). Por se tratar de método 

qualitativo, ou seja, os corantes indicam se houve ou não mudanças na 

estrutura eletrônica do solvente na presença das potências homeopáticas, 

as variações de absorbância podem ocorrer para mais (Figuras 24, 25) 

ou menos (Figura 26) em relação aos controles, sem que isso indique 

oscilações quantitativas de nenhuma ordem. 

 

 

Figura 24. Absorbância do corante Coumarin (433 nm) quando exposto a amostras 
de água tratadas com diferentes potências de Gly. A descrição dos tratamentos é 
feita por siglas em inglês: Unchallenged = grupo não desafiado; Succ. Water = 
água sucussionada; Veh (Alc) = solução hidro-alcoólica 0.3% sucussionada; Gly = 
isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica. F (5,11) = 6,327, 
*p=0,0053 em relação ao não desafiado (unchallenged) e Gly 30cH. Dados 
expressos em média ± desvio padrão. 
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Figura 25. Absorbância do corante ET 33 (484nm) quando exposto a amostras de 
água tratadas com diferentes potências de Gly. A descrição dos tratamentos é feita 
por siglas em inglês: Unchallenged = grupo não desafiado; Succ. Water = água 
sucussionada; Veh (Alc) = solução hidro-alcoólica 0.3% sucussionada; Gly = 
isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica.  F (5,10) = 8,697, 
*p<0.05 em relação aos demais tratamentos. Dados expressos em média ± desvio 
padrão. 

 

Figura 26. Absorbância do corante Methylene violet (600nm) quando exposto a 
amostras de água tratadas com diferentes potências de Gly. A descrição dos 
tratamentos é feita por siglas em inglês: Unchallenged = grupo não desafiado; 
Succ. Water = água sucussionada; Veh (Alc) = solução hidro-alcoólica 0.3% 
sucussionada; Gly = isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica. 
F (5,11) = 47,66; *p=0.0001 em relação aos demais tratamentos. Dados expressos 
em média ± desvio padrão. 
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Figura 27. Absorbância dos corantes ET 30 (350nm), Nile Red (550nm), NN DMIA 
(595nm) e Rodamine (457nm) quando expostos a amostras de água tratadas com 
diferentes potências de Gly. A descrição dos tratamentos é feita por siglas em 
inglês: Unchallenged = grupo não desafiado; Succ. Water = água sucussionada; 
Veh (Alc) = solução hidro-alcoólica 0.3% sucussionada; Gly = isoterápico de 
glifosato; optical density = densidade óptica. Dados expressos em média ± desvio 
padrão. ANOVA. 

 

 

Experimento 2 

Dado que os corantes Coumarine, ET 33 e Methylene violet foram 
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análises das amostras do experimento 2. 

Na Figura 28 vê-se que a absorbância do corante Methylene violet 

é menor na água marinha com 90% de salinidade em relação à água 

marinha com 50% de salinidade, ambas tratadas com Gly 6 CH. 
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Figura 28. Absorbância do corante Methylene violet (600nm) quando exposto a 
amostras de água desafiadas com glifosato CL 10 e com diferentes graus de 
salinidade tratadas com Gly 6cH. A descrição dos tratamentos é feita por siglas em 
inglês: Sea water = água do mar; Succ wat = água sucussionada; water = água; Gly 
= isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica; MV = violeta 
metileno. F (6,14) = 2.827; *p=0.04 em relação à salinidade 50% + Gly6cH. Dados 
expressos em média ± desvio padrão. 

 

A absorbância do corante Coumarine, por sua vez, foi maior na 

água marinha artificial com 80% de salinidade + Gly 6CH F (6,11) = 23,60 

p<0,0001; com pós-teste de Tukey p=0,002 em relação à água do mar 

pura e à água com salinidade de 90% tratada com Gly 6CH (Figura 29). 

Tal resultado mostra correspondência aos resultados obtidos no 

experimento 1 e reforça o efeito potencializador da salinidade a 80%. 

Verifica-se na Figura 30 que a absorbância do corante ET 33 não 

apresentou significância estatística em nenhum tratamento. 

Os mesmos corantes (Coumarin, ET 33 e Methylene violet) foram 

utilizados para a análise das amostras desafiadas com diferentes 

concentrações de glifosato. Face aos resultados obtidos nos ensaios 

biológicos, as concentrações escolhidas nessa etapa foram: LC10, LC50 

e sem desafio. 
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Figura 29. Absorbância do corante Coumarin (433nm) quando exposto a amostras 
de água desafiadas com glifosato CL 10 e com diferentes graus de salinidade 
tratadas com Gly 6cH. A descrição dos tratamentos é feita por siglas em inglês: 
Sea water = água do mar; Succ wat = água sucussionada; water = água; Gly = 
isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica. F(6,11)=23.60, 
p<0.0001; Tukey, *p=0.04 em relação aos demais grupos; #p≤0.002 em relação à 
salinidade 90% + água sucussionada; **p=0.002 em relação à água do mar pura 
(sea water). Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Figura 30. Absorbância do corante ET33 (484nm) quando exposto a amostras de 
água desafiada com glifosato CL 10 e com diferentes graus de salinidade tratadas 
com Gly 6cH. A descrição dos tratamentos é feita por siglas em inglês: Sea water 
= água do mar; Succ wat = água sucussionada; water = água; Gly = isoterápico de 
glifosato; optical density = densidade óptica. F(6,14)=0.290, p=0.9317. Dados 
expressos em média ± desvio padrão. 

 

 

 

 

As amostras desafiadas com LC 50 de glifosato apresentaram 

padrão similar ao obtido com a CL 10, com aumento na absorbância do 

corante Coumarin e ET 33 quando do tratamento com Gly 6CH, dessa vez 

em salinidade de 90%. No caso da Coumarin, efeito similar foi obtido 

também com salinidade de 80% (Figuras 31, 32 e 33), tal como 

observado para o desafio com CL10 (Figura 29), embora os efeitos do 

Gly 6CH tenham sido evidentes em todos os graus de salinidade testados. 
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Figura 31. Absorbância do corante Methylene violet (600nm) quando exposto a 
amostras de água desafiadas com glifosato CL 50 com diferentes graus de 
salinidade tratadas com Gly 6cH. A descrição dos tratamentos é feita por siglas em 
inglês: Sea water = água do mar; Succ wat = água sucussionada; water = água; Gly 
= isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica; MV = violeta 
metileno. F (6,14) = 1,418 p = 0,2755. Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Figura 32. Absorbância do corante Coumarin (433nm) quando exposto a 
amostras de água desafiadas com glifosato CL 50 com diferentes graus de 
salinidade tratadas com Gly 6cH. A descrição dos tratamentos é feita por siglas 
em inglês: Sea water = água do mar; Succ wat = água sucussionada; water = 
água; Gly = isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica. F (6,10) 
= 17,92 p = 0,0001. Tukey, *p< 0,05 em relação à água do mar pura e # p<0,002 em 
relação às amostras com 90% salinidade + água e 90% salinidade + água 
sucussionada. Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Figura 33. Absorbância do corante ET 33 (484nm) quando exposto a amostras de 
água desafiadas com glifosato CL 50 com diferentes graus de salinidade tratadas 
com Gly 6cH.  A descrição dos tratamentos é feita por siglas em inglês: Sea water 
= água do mar; Succ wat = água sucussionada; water = água; Gly = isoterápico de 
glifosato; optical density = densidade óptica. F (6,14) = 4,056 p = 0,0145. Tukey * 
p<0,05 em relação à água do mar pura e à água com 90% salinidade + água e água 
com 50% salinidade + Gly 6cH. Dados expressos em média ± desvio padrão.  

 

Amostras de água não desafiadas com glifosato (unchallenged), 

em diferentes concentrações salinas e submetidas a diferentes 

tratamentos apresentaram interação com Coumarin de forma similar aos 

dados apresentados acima. O tratamento com Gly 6CH produziu aumento 

da absorbância desse corante em 80% e 60% de salinidade, comparado 

ao grupo exposto a 90% de salinidade e demais controles (Figura 34). O 

Methylene violet, contudo, mostrou redução da absorbância em amostras 

tratadas com Gly 6CH em 60% de salinidade, em relação às amostras 

com 90% de salinidade e tratadas apenas com água sucussionada 

(Figura 35). Nenhum efeito sobre o corante ET 33 foi observado nesse 

caso (Figura 36). 
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Figura 34.  Absorbância do corante Coumarin (433nm) quando exposto às 
amostras de água não desafiadas com glifosato (unchallenged) e com diferentes 
graus de salinidade tratadas com Gly 6CH. A descrição dos tratamentos é feita por 
siglas em inglês: Sea water = água do mar; Succ wat = água sucussionada; water 
= água; Gly = isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica. F (6,10) 
= 17,80 p<0,0001. Tukey, *p<0,05 em relação aos demais tratamentos e #p<0,05 em 
relação à água com 90% salinidade + Gly 6cH. Dados expressos em média ± desvio 
padrão. 
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Figura 35. Absorbância do corante Methylene violet (600nm) quando exposto a 
amostras de água não desafiadas com glifosato (unchallenged) e com diferentes 
graus de salinidade tratadas com Gly 6CH. A descrição dos tratamentos é feita por 
siglas em inglês: Sea water = água do mar; Succ wat = água sucussionada; water 
= água; Gly = isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica; MV = 
violeta metileno. F (6,12) = 3,388 p=0,034 em relação à água com 90% de salinidade 
+ Gly 6CH. Dados expressos em média ± desvio padrão. 
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Figura 36. Absorbância do corante ET 33 (484 nm) quando exposto a amostras 
de água não desafiadas com glifosato (unchallenged) e com diferentes graus de 
salinidade tratadas com Gly 6CH. A descrição dos tratamentos é feita por siglas 
em inglês: Sea water = água do mar; Succ wat = água sucussionada; water = 
água; Gly = isoterápico de glifosato; optical density = densidade óptica. F (6,14) 
= 0,556, p=0,7575. Dados expressos em média ± desvio padrão 

 

 

 

Os dados dos experimentos com solvatocromia, quando 

tomados em conjunto, apontam para o corante Coumarin como um bom 

marcador físico-químico para a atividade do Gly 6CH, em várias 

condições de salinidade e em várias concentrações de glifosato 

adicionado na água. Os corantes ET 33 e violeta metileno apresentaram 

respostas variadas em função das diferentes condições. 
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5 DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos mostram efeitos protetivos do Gly 6CH, 

com aumento na vitalidade e na proporção entre náuplios saudáveis e 

defeituosos após a eclosão. A porcentagem de eclosão foi menor, com 

retenção do desenvolvimento dos náuplios na fase guarda-chuva após 48 

horas. Tal redução reproduz efeitos descritos anteriormente com cloreto 

de mercúrio, em modelo experimental similar (PINTO, 2020). O efeito 

reflete uma característica adaptativa da espécie, em que a forma de cisto 

é considerada uma forma de resistência a ambientes hostis (GOSTLING, 

2008; ABATZOPOULOS, 2010; MALARKEY, 1998) logo, trata-se de 

efeito protetivo, um modelo de biorresiliência, podendo ser potencializado 

pelo tratamento de cistos expostos a agentes tóxicos com isoterápicos. 

Fatores ambientais como a concentração de sal da água 

modificam a eficiência do Gly 6CH, sendo os efeitos biológicos mais 

evidentes em 80% de salinidade, o que também foi visto na avaliação 

físico-química da água pela interação com corantes solvatocrômicos. 

Também a concentração do agente intoxicante foi um fator importante 

para a evidenciação dos efeitos do Gly 6CH sobre a eclosão, sendo mais 

evidentes quando da exposição a baixas concentrações de glifosato (CL 

10), condição que mimetiza a exposição ambiental crônica, comuns em 

áreas rurais onde o glifosato é usado como insumo agrícola (KANISSERY 

et al, 2019; LANDRIGAN, BELPOGGI, 2018; PERRY et al, 2018). 

A toxicidade do glifosato foi mais evidente nos ensaios 

desafiados com CL50, em que houve aumento na locomoção dos 

náuplios, independente do tratamento e do grau de salinidade, contudo, 

efeitos sutis, mas de grande impacto ambiental foram observados nos 

ensaios em que se utilizou CL10, como redução da vitalidade dos náuplios 

ao nadar e aumento na eclosão dos cistos, conforme observado em placa 

de 96 poços. Efeitos teratogênicos do glifosato, contudo, não foram 

observados quando da exposição dos cistos à CL10, embora os efeitos 

protetivos do Gly 6CH e Gly 30CH tenham sido bastante evidentes nessa 

condição. 

Dado que a diluição final de Gly 6CH no poço correspondeu a         

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Malarkey+K&cauthor_id=9492293
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kanissery+R&cauthor_id=31766148
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Perry+MJ&cauthor_id=31064415
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10-12%, portanto, muito baixa para se esperar efeitos bioquímicos 

clássicos, fez-se necessário o estudo de mudanças físico-químicas na 

água tratada, que pudessem apresentar relação com os efeitos biológicos 

observados. Os ensaios utilizando corantes solvatocrômicos têm sido de 

fundamental importância, haja vista a literatura recente (CARTWRIGHT, 

2016; 2017; 2018; 2020), em que se descrevem as interações entre 

preparações homeopáticas e corantes, de forma a produzir o fenômeno 

do solvatocromismo. Tais corantes, portanto, podem ser utilizados como 

sondas ou marcadores da atividade biológica de potências (diluições) 

homeopáticas, incluindo os isoterápicos (CARTWRIGHT, 2016). Nesse 

estudo, entre sete corantes testados, foi possível identificar a cumarina 

(Coumarin) como o melhor marcador físico-químico dos efeitos do Gly 

6CH, cuja resposta foi independente do grau de salinidade e de 

intoxicação, embora de maneira não linear. 

A seguir são apresentadas considerações sobre aspectos 

específicos do planejamento e da condução dos experimentos. 

 

Quanto ao modelo experimental 

A Artemia salina é um modelo experimental eficiente para estudos 

toxicológicos, incluindo aqueles sobre nanocompostos. Segundo Rajabi 

et al. (2015), o teste com Artemia salina é mais rápido, conveniente e 

menos dispendioso quando comparado ao ensaio MTT na avaliação de 

citotoxicidade de nanoestruturas. Alguns exemplos de ensaios 

toxicológicos em Artemia salina são apresentados a seguir: 

De acordo com Braguini e colaboradores, a lavanda pode 

apresentar efeitos tóxicos, conforme observado em teste de eclosão de 

cistos de Artemia salina, em que a CL50 foi determinada para extratos 

aquosos de folhas e flores (BRAGUINI et al, 2019). Estudos de toxicidade 

aguda em Artemia salina foram realizados também para verificar os 

efeitos de dinoflagelados tóxicos nas taxas de depuração, alterações 

comportamentais e sobrevivência (NEVES et al, 2017). 

Recentemente, Lopalco e colaboradores (LOPALCO et al, 2019) 

demonstraram que a Artemia salina também é um excelente sistema 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cartwright+SJ&cauthor_id=26827998
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Braguini+WL&cauthor_id=30642214
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Neves+RA&cauthor_id=28388672
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experimental para avaliar processos de desenvolvimento morfo-funcional. 

No estudo realizado por Zhu e colaboradores (ZHU et al, 2017), a 

eclodibilidade de cistos diminuiu significativamente após serem expostos 

a óxido de grafeno. Além disso, houve aumento na mortalidade, 

diminuição na velocidade de mobilidade das larvas e danos irreversíveis 

à superfície do corpo larval, indicando que a menor taxa de eclosão, nesse 

caso, estava mais associada à toxicidade em si do que à capacidade de 

biorresiliência dessa espécie, conforme relatado em WHEELER et 

al.(1979); CLEGG, TROTMAN (2002); COIMBRA MELO (2020). 

Rodrigues e colaboradores realizaram uma avaliação 

ecotoxicológica de herbicidas à base de glifosato em diferentes 

organismos, dentre eles Artemia salina e Zebrafish. Concluíram que o 

glifosato induz efeitos tóxicos nos estágios iniciais da vida em ambos os 

organismos, Artemia salina e Zebrafish (RODRIGUES et al, 2017). Os 

indicadores de desenvolvimento dos estágios precoces da Artemia salina, 

portanto, parecem ser suficientemente sensíveis às variações de 

toxicidade, sobretudo quando os cistos são expostos a baixas 

concentrações do agente tóxico. 

O tratamento da água com Gly 6CH após a exposição dos cistos 

de Artemia salina à CL10 de glifosato mostrou efeitos peculiares, como a 

redução na taxa de eclosão e retenção dos náuplios na fase guarda-

chuva, associados à maior atividade geral (vitalidade), com maior 

proporção entre náuplios sadios em relação aos defeituosos. Essa 

combinação de fatores sugere efeito seletivo, em que menos náuplios 

nascem, mas aqueles que nascem apresentam maior higidez. Esse 

curioso efeito, se reproduzido em outras situações experimentais, pode 

representar um impacto importante sob o ponto de vista ambiental, se 

aplicado a situações de campo, sobretudo pelo fato da Artemia salina 

estar na base da cadeia alimentar (AMARANTE, 2011). 

 

 

 

Quanto à toxicidade do glifosato 

O herbicida glifosato vem sendo extremamente empregado nas 
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lavouras nos últimos 40 anos, pois entendia-se que seus efeitos colaterais 

eram mínimos. Contudo, a apreensão cresceu mundialmente a respeito 

dos efeitos potenciais na saúde pelo uso em ampla escala do glifosato. 

Apesar dos efeitos tóxicos agudos do glifosato sobre os mamíferos serem 

pequenos, foram relatadas complicações associadas à exposição crônica 

de concentrações muito baixas, mas que se acumulam no ambiente (VAN 

BRUGGEN et al, 2018). 

O glifosato altera várias funções metabólicas em organismos 

aquáticos. Salbego e colaboradores (SALBEGO et al, 2010) mostraram 

que peixes teleósteos Leporinus obtusidens, quando expostos a 5 mg/L 

de glifosato durante 90 dias, apresentavam redução da atividade de 

acetilcolinesterase (AChE) no cérebro, mas não nos músculos. Nesse 

estudo, parâmetros metabólicos hepáticos, musculares e hematológicos 

também foram analisados, sendo descrita redução de glicogênio e 

aumento de lactato hepático, bem como alterações de parâmetros 

hematológicos, quando da exposição a concentrações menores entre 1 e 

5 mg/L de glifosato. 

O glifosato inibe a enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato não 

somente de plantas como também de bactérias, inclusive daquelas 

integrantes da microbiota intestinal. Como consequência, o desbalanço 

da microbiota natural pode gerar falha na produção de enzimas, vitaminas 

e outros fatores necessários para a renovação celular, assim como 

desregular a absorção de nutrientes e minerais. Contudo, bactérias dos 

gêneros Salmonella e Clostridium são resistentes ao glifosato, podendo 

ocasionar disbiose, ou seja, o desequilíbrio entre microrganismos 

simbióticos e patógenos da microbiota intestinal. Em particular, o aumento 

de Clostridium spp na mucosa do intestino gera grande liberação de 

metabólitos neurotóxicos, causando diferentes processos 

neurodegenerativos, com distúrbios emocionais e comportamentais 

(RUZAFA et al, 2019; CARDOZO E CHULIÁ, 2018). 

Sobjak e colaboradores estudaram os efeitos neurotóxico e 

oxidante do glifosato em Rhamdia quelen, peixe de água doce 

popularmente conhecido como Jundiá. Um efeito agudo foi observado no 

início do desenvolvimento do R. quelen, com surgimento de sinais 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Salbego+J&cauthor_id=20112104
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rueda-Ruzafa+L&cauthor_id=31442459
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Argou-Cardozo+I&cauthor_id=29617356
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zeid%C3%A1n-Chuli%C3%A1+F&cauthor_id=29617356
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neurotóxicos (SOBJAK et al, 2017). Em um segundo estudo, o glifosato 

também mostrou alterações na morfologia e no comportamento em 

Zebrafish (BRIDI et al, 2017). 

No presente estudo, a exposição de náuplios a glifosato em baixas 

concentrações (CL10) não foi capaz de produzir alterações morfológicas 

ou teratogênicas per se, mas o efeito protetor foi evidente após o 

tratamento com Gly 6CH e Gly 30CH, compatível com o princípio de 

similitude, haja vista as informações extraídas da literatura. Mudanças no 

comportamento também não foram observadas nessa concentração; 

apenas os náuplios expostos a CL50 de glifosato mostraram aumento de 

locomoção e número de paradas. Contudo, os efeitos inibidores sobre a 

eclosão de cistos foram bem evidentes, sendo potencializados pelo Gly 

6CH e pelo Gly 200cH. No caso do Gly 6cH, o estudo realizado em placas 

de 96 poços revelou retenção dos náuplios no estágio guarda-chuva em 

24 horas de incubação. Tal retardo no desenvolvimento pode ser 

entendido como um fator de biorresiliência, uma vez que a meia vida do 

glifosato na água é muito baixa (REIS, 2015). 

Embora os efeitos protetivos dos isoterápicos sejam mensuráveis 

em Artemia salina exposta a baixas concentrações de glifosato (CL10), tal 

fato não inviabiliza sua importância prática, ao contrário, baixas 

concentrações de glifosato possuem toxicidade conhecida (GILLEZEAU 

et al, 2019), mimetizando situações de contaminação ambiental próxima 

às áreas de cultivo extensivo, onde seu uso é mais frequente. 

 

Quanto aos tratamentos 

Isoterápicos são tradicionalmente usados no tratamento de 

intoxicações, na abordagem homeopática. Alguns estudos experimentais 

mostram que tais preparações podem mitigar efeitos clínicos e 

fisiopatológicos de diversas intoxicações. Um bom exemplo é o estudo de 

Segat e colaboradores, concluindo que o isoterápico de anfetamina pode 

ser uma alternativa útil como tratamento na dependência da própria 

anfetamina. Nesse estudo, separaram dois grupos de ratos, onde um 

grupo recebeu anfetamina e o outra solução salina. Metade de cada grupo 

foi tratado com o isoterápico de anfetamina durante 14 dias. No 15º dia foi 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sobjak+TM&cauthor_id=28500971
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bridi+D&cauthor_id=29032223
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gillezeau+C&cauthor_id=30612564
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fornecida uma dose única de anfetamina para avaliar comportamento de 

recaída. Em seguida, o comportamento de ansiedade (anxiety-like) e 

ensaios neuroquímicos no córtex pré-frontal foram realizados. O 

isoterápico impediu o comportamento de recaída pelo uso de anfetamina 

e diminuiu o comportamento de ansiedade. O isoterápico modulou alvos 

dopaminérgicos, aumentou a atividade da catalase e os níveis de tióis não 

proteicos e reduziu os níveis de peroxidação lipídica e de carbonilação 

protéica no córtex pré-frontal (SEGAT et al, 2019). 

Outro resultado interessante do uso de heteroisoterápico foi 

descrito por Bagot, quem observou e acompanhou por mais de 15 anos o 

uso de heteroisoterápico produzido a partir de quimioterápicos, tendo 

observado que os efeitos colaterais da quimioterapia foram reduzidos, 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes (BAGOT, 2016). 

Recentemente, Mohammad (2020) avaliou os efeitos do 

isoterápico do cloreto de chumbo em Artemia salina exposta ao mesmo 

sal (CL10), além de averiguar eventuais interferências das fases lunares. 

Os resultados obtidos mostraram aumento da taxa de eclosão induzida 

pelo agente tóxico e esse efeito foi mais evidente na lua cheia. Os 

tratamentos com preparações dinamizadas, incluindo a água 

sucussionada per se, produziu atraso na eclosão dos cistos, sugerindo a 

deflagração dos mecanismos de proteção próprios dos embriões de 

Artemia salina. A autora sugere que efeitos de nano e microbolhas 

produzidas durante a agitação poderiam estar associados a esse atraso. 

Pinto (2020), por sua vez, observou que o isoterápico praparado a 

partir de cloreto de mercúrio (Mercurius corrosivus) na potência 30cH 

reduziu a taxa de eclosão de cistos de Artemia salina intoxicados pelo 

mesmo sal, na concentração letal 10% (CL10). Tal efeito também foi 

independente das fases lunares. 

Os resultados obtidos recentemente nessa linha de pesquisa são 

relevantes. pois mostram o papel do atraso na eclosão dos cistos em 

situações de contaminação da água do mar por resíduos tóxicos, como 

indicador biológico do balanço adaptação / agressão. Uma vez que tal 

efeito foi facilitado pelo tratamento com isoterápicos em diferentes 

situações experimentais, entende-se que o tratamento atua por meio da 
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potencialização dos processos de biorresiliência, que são inatos e variam 

de acordo com a espécie. 

Os cistos são formas de resistência da Artemia salina e sua 

permanência como tal revela um mecanismo de proteção bem conhecido, 

envolvendo a produção de chaperonas (p26, ArHsp21, ArHsp22, 

artemina) logo após a fecundação, no início de seu desenvolvimento 

(ROWARTH, MACRAE, 2018; TAN, MACRAE, 2019). HSPs (Heat Shock 

Proteins) são consideradas como biomarcadores para sinalização de 

perigo. Diferentes funções das HSPs são descritas, tais como atividade 

chaperona-like, modulação de processos celulares como apoptose, 

autofagia e estimulação da resposta imune inata através de receptores 

tipo Toll (ZININGA et al, 2019; MILANI et al, 2019; TAN, MACRAE, 2018; 

MAC RAE et al, 2016; CHEN et al, 2018). 

Futuramente, um ensaio de Western Blotting para identificação de 

HSPs poderia ser usado para quantificação de tais proteínas nos náuplios 

desafiados e tratados. 

 

 Quanto à análise comportamental 

Náuplios de Artemia spp seguem constantemente a luz, 

independentemente das condições adversas de salinidade e/ou 

temperatura (GOUVEIA et al, 2009). Nesta pesquisa, o grupo tratado com 

Gly 6CH, a maioria dos náuplios permaneceu na superfície, região com 

maior luminosidade e oferta de oxigênio, denotando assim maior higidez. 

Em contrapartida, náuplios que nadam nas camadas mais profundas da 

coluna d´água têm menor atividade geral (mobilidade) e menor vitalidade. 

Náuplios estáticos são considerados mortos. 

Anufriieva e Shadrin (ANUFRIIEVA et SHADRIN, 2014) estudaram 

o comportamento de natação da Artemia salina e concluíram que esse 

comportamento é extremamente complexo e desenvolve-se durante a 

ontogenia, portanto, o estudo da locomoção dos náuplios também indicam 

eventuais interferências no seu desenvolvimento embrionário. 

Os resultados apresentados sobre a análise comportamental 

realizada no experimento 1 revelam efeito parcialmente protetor do Gly 

6CH, com aumento relativo de náuplios que nadam na superfície, 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zininga+T&cauthor_id=30388847
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Milani+A&cauthor_id=30730280
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+B&cauthor_id=29920826
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contudo, tal efeito não foi duradouro. Talvez o tratamento diário dos 

náuplios com Gly 6cH, ao invés de tratamento único no momento da 

eclosão, pudesse resultar em efeitos mais duradouros, tópico a ser 

verificado futuramente. 

 

Quanto à morfologia dos náuplios 

As avaliações das alterações morfológicas em Artemia salina são 

extremamente importantes porque mostram as condições apresentadas 

pelos organismos no ambiente, possibilitando verificar possíveis 

consequências em níveis biológicos superiores, como populações, 

comunidades ou ecossistemas. A predominância de alterações 

morfológicas em uma população pode ser um alerta do declínio ou da 

extinção da mesma. O 2,4 D altera a morfologia dos náuplios de Artemia 

salina mesmo em concentrações baixas, causamdo a mortalidade de 

apenas 10% da população em 48 horas (CL10). Esse fato destaca a 

importância da avaliação morfológica nos estudos toxicológicos 

(PIASSÃO, 2018). 

Nesse trabalho, a relação náuplios saudáveis / náuplios 

defeituosos foi maior após o tratamento com Gly 6CH e Gly 30CH, 

apresentando significância estatística (ANOVA, p<0,05) em relação ao 

controle. O glifosato na concentração letal 10% não produziu aumento de 

náuplios defeituosos, mas talvez em concentrações maiores isso possa 

ocorrer (SALBEGO et al, 2010; BRIDI et al, 2017). Assim sendo, talvez o 

efeito do Gly 6cH e do Gly 30cH possa estar ligado ao princípio de 

simulitude propriamente dito. 

 

Quanto às análises físico-químicas e o método da 

solvatocromia 

Aparicio e colaboradores estudaram a propagação dos efeitos de 

uma única administração de Phosphorus 30CH (1 litro) em uma fonte de 

água natural, que alimentava um fiorde e dois lagos conectados, com o 

objetivo de verificar se eventuais mudanças fisico-químicas da água 

poderiam se propagar a partir do ponto de tratamento. Para isso, amostras 

de água foram colhidas antes e após o tratamento, em diferentes horários 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Salbego+J&cauthor_id=20112104
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bridi+D&cauthor_id=29032223
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e pontos de coleta abrangendo todos os lagos e foram enviadas para 

análise laboratorial por meio do método dos corantes solvatocrômicos 

(CARTWRIGHT, 2016, 2017, 2018, 2020), baseado em 

espectrofotometria de luz visível. Usaram como controle amostras de 

água de um lago não tratado, mas adjacente aos demais. Os resultados 

mostraram que até 72 horas após o tratamento houve aumento 

significativo da absorbância do corante violeta de metileno exposto às 

amostras de água devidamente filtradas e sucussionadas. Tais diferenças 

de absorbância foram específicas, uma vez que não houve alteração, em 

nenhum momento, nas amostras do lago controle.  Os autores concluíram 

que medicamentos homeopáticos, quando utilizados em grande volume 

de água potável em ambientes agrícolas e/ou ecológicos, podem ser 

avaliados através de monitoramento físico-químico (APARICIO et al, 

2020). 

O estudo descrito acima corrobora os achados neste estudo, 

embora os volumes de água sejam muito distintos. Aqui, o corante 

cumarina demonstrou ser um excelente marcador físico-químico do 

isoterápico Gly 6CH. 

A hipótese de que eventos físico-químicos pudessem ocorrer na 

água tratada com Gly 6CH é corroborada pelos resultados obtidos quanto 

à correspondência entre o grau de salinidade e os efeitos do Gly 6CH na 

eclosão de cistos, contudo, a relação salinidade / efeito não foi linear. Os 

efeitos do Gly 6 CH foram potencializados em uma faixa ótima de 80% de 

salinidade, mas concentrações maiores ou menores não mostraram o 

mesmo nível de significância estatística quanto à eclosão dos cistos. O 

mesmo pôde ser observado na interação entre corantes solvatocrômicos 

e a água do mar tratada com Gly 6CH. Em suma, um grau de salinidade 

ideal parece ser necessário para que os efeitos sejam otimizados, tanto 

biológicos quando físico-químicos, sinalizando um aspecto importante 

para a compreensão do mecanismo de ação dessas preparações. 

O entendimento sobre corantes solvatocrômicos e como sua 

interação com o solvente pode mudar na presença de potências 

homeopáticas parece ser uma etapa importante do processo. No caso do 

Gly 6CH, a cumarina foi o corante de maior responsividade e estabilidade, 
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mesmo em condições diversas de salinidade e contaminação com 

glifosato. O ET 33 mostrou responsividade parcial e o violeta de metileno 

mostrou reatividade ao Gly 200CH apenas.  

A espectrofotometria é uma técnica quantitativa, que se dá pela 

titulação de indicadores cromogênicos e/ou reagentes específicos (GALO, 

COLOMBO, 2009). O fenômeno do solvatocromismo ocorre pela 

capacidade de algumas substâncias mudarem de cor em função das 

interações elétricas com o solvente, sendo, então, uma técnica qualitativa. 

Muitas vezes, tal propriedade pode ser uma ferramenta útil para a 

elucidação de características biológicas, por exemplo, corantes da classe 

benzofenoxazinas como o azul do Nilo são utilizados como sensores 

biológicos e sensores de pH. Também apresentam grande rendimento 

quântico e intensa fluorescência, favorecendo sua utilização como 

sensibilizadores e fotossensibilizadores (SOUZA, CORIO, 2019). 

O uso desse princípio como possível marcador físico-químico de 

potências homeopáticas, conforme estabelecido recentemente por 

Steven Cartwright (CARTWRIGHT, 2016; 2017; 2018; 2020), parece 

apresentar estreita correspondência com os efeitos biológicos das 

potências homeopáticas (BONAMIN et al, 2020), sugerindo que 

mudanças na configuração de cargas do solvente poderiam estar 

associadas aos mecanismos envolvidos. 

Substâncias derivadas da cumarina que apresentam 

solvatocromismo (KUMBAR et al, 2018) podem ser utilizadas em células 

solares sensibilizadas por corantes (DSCs) e lasers de corantes. Liu et al 

(2012) analisaram a estrutura de 29 corantes derivados de cumarina 

quanto às propriedades optoeletrônicas. Os diferentes estados de 

ressonância desses derivados de cumarina apresentaram correlação 

positiva com os respectivos comprimentos de onda do pico de absorção 

em UV-vis. Sendo a cumarina o corante que apresentou maior reatividade 

ao Gly 6CH, esse corante poderia ser considerado um marcador físico-

químico dessa preparação dinamizada, dada a provável modificação dos 

padrões de ressonância elétrica observados indiretamente pela 

espectrofotometria. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kumbar+MN&cauthor_id=29105763


75 
 

Quanto às diferentes concentrações de salinidade 

As tendências globais de salinização apresentam uma 

necessidade urgente de se criar métodos para monitorar a saúde do 

ecossistema aquático. Corpos d’água estão se tornando cada vez mais 

salinos. A Artemia salina é uma boa escolha para ensaios de 

ecotoxicidade porque tem um ciclo de vida curto, sua hemolinfa é rica em 

metabólitos e tolera uma ampla faixa de salinidade (MORGAN et al, 2019). 

Segundo Sellami e colaboradores, a Artemia salina é uma espécie 

que suporta uma ampla variação de salinidades, principalmente meios 

hipertônicos, considerados letais para a maior parte das espécies 

aquáticas. Cistos expostos a salinidades diferentes (60, 139 e 212 ppt) e 

submetidos à eclosão resultam em adultos, cuja osmolalidade da 

hemolinfa pode ser considerada estável. Esses animais foram hipo-

osmorreguladores em todas as salinidades testadas, apresentando 

osmolalidades de até 10 vezes mais baixas que seu ambiente (SELLAMI 

et al, 2020). A imunomarcação da bomba sódio/potássio foi observada em 

toda a superfície do corpo do microcrustáceo adulto, mostrando forte 

imunomarcação no epitélio dos toracópodes. Também foi detectada 

imunorreatividade nas glândulas maxilares, túbulo eferente, canal 

excretor e no trato digestivo anterior. Os autores do estudo concluíram 

que o camarão de salmoura apresenta capacidade hipo-osmótica 

sistêmica e os resultados revelaram uma visão global da distribuição dos 

órgãos envolvidos na osmorregulação em adultos (SELLAMI et al, 2020). 

No presente trabalho demonstrou-se que o grau de salinidade da 

água interferiu sutilmente nos efeitos biológicos do Gly 6CH, sendo a 

salinidade de 80% a ideal. Entende-se que esse fato pode estar associado 

à capacidade da Artemia salina de modular seus mecanismos de 

biorresiliência em diferentes condições de salinidade, bem como às 

variações de carga do meio líquido tratado com potências homeopáticas. 

Não se pode descartar, contudo, a associação de ambos os fatores na 

determinação do desfecho experimental. 

 

Quanto à epigenética 

Epigenética é o ramo da Biologia que estuda as alterações causais 
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entre genes e seus produtos, que dão origem ao fenótipo. Explica a 

relação entre os mecanismos de regulação da expressão gênica e os 

processos de diferenciação e sinalização celular (DEANS E MARGETT, 

2015). Vários agentes podem estar associados aos processos 

epigenéticos, como por exemplo, metais pesados, pesticidas, fumaça de 

tabaco, entre outros (WEINHOLD, 2006). 

Roy e colaboradores pesquisaram estratégias para prevenir surtos 

de doenças infecciosas em camarões, como a doença da necrose 

hepatopancreática aguda causada pelo Vibrio parahaemolyticus, bem 

como a mortalidade causada por outras espécies Vibrio, que geram 

importantes perdas econômicas na produção de camarão industrial. Em 

modelo experimental, os autores observaram que o camarão de salmoura 

tratado com floroglucinol, um composto fenólico a base de plantas, em 

estágios iniciais, resultou em aumento da resistência transgeracional na 

prole contra o estresse biótico (bactérias) e abiótico (choque térmico letal). 

O aumento da resistência foi verificado em três gerações subsequentes. 

Houve aumento da expressão de genes imunes inatos (DSCAM, proPO, 

PXN, HSP90, HSP70 e LGBP) nas gerações subsequentes. Mecanismos 

epigenéticos como metilação de DNA e RNA e acetilação de histona, entre 

outros, podem realizar a regulação da expressão gênica que resulta na 

herança transgeracional de um fenótipo nos descendentes resistentes de 

camarão de salmoura (ROY et al, 2019). 

Estudos recentes indicaram que medicamentos homeopáticos 

podem alterar as funções celulares por meio de processos epigenéticos e 

da regulação da expressão gênica (MAROTTI et al., 2014; SAHA et al., 

2015; BIGAGLI et al., 2016; JYOTI AND TANDON, 2016; LOPEZ-

CARVALLO et al., 2020).  

No trabalho de López-Carvallo e colaboradores (2020), foi feita a 

análise do transcriptoma de vieiras juvenis, que foram tratadas com 

compostos homeopáticos imunomodulatórios e os resultados revelaram 

que esses compostos modificaram a combinação de genes expressos e 

silenciados de forma a melhorar a capacidade desses organismos a lidar 

com infecções, provavelmente pela modulação de elementos de seu 

sistema imunológico. 
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De acordo com Marotti e sua equipe, pesquisas com plantas são 

ótimos métodos para avaliar questões básicas em Homeopatia, já que não 

apresentam as desvantagens de ensaios clínicos como efeito placebo, 

questões éticas, tempo do experimento e altos custos. Investigaram a 

teoria de que mudas de trigo de 7 dias de idade, cultivadas a partir de 

sementes intoxicadas com dose subletal de trióxido de arsênico (As2O3) 

ou não envenenadas, mostraram diferentes perfis relevantes de 

expressão gênica após o tratamento com As2O3 altamente diluído, em 

comparação com o controle (água). Os resultados mostraram grande 

efeito modulador gênico do As2O3 altamente diluído, com uma diminuição 

extrema dos níveis de expressão gênica para diversas classes funcionais 

de genes. É provável que houve um reequilíbrio dos genes, que foram 

regulados durante o estresse oxidativo (MAROTTI et al, 2014). 

Um sistema epigenético específico para metilação e perfis de 

expressão gênica de células HeLa foi estudado por Saha e colaboradores. 

Essas células foram tratadas com substâncias altamente diluídas: 

Hydrastis canadensis 30CH (HC-30), Marsdenia Condurango 30 CH 

(Condu-30) e Placebo 30 CH (Pl-30). Os dados foram escaneados com 

microarray. Foram realizadas análises dos dados do microarray, 

expressão gênica diferencial e clusters através de um software. A 

expressão SMAD-4 foi analisada através da reação em cadeia da 

transcriptase reversa (RT-PCR) e RT-PCR quantitativa. De acordo com 

os resultados, HC-30 e Condu-30 modificaram a metilação em regiões 

específicas do DNA e perfis de expressão de alguns genes ligados à 

carcinogênese, em comparação com Pl-30 (SAHA et al, 2015). 

Segundo Bigagli e colaboradores, através da avaliação 

transcriômica do genoma inteiro, foi possível investigar os efeitos de 

várias diluições de Apis melifica em perfis de expressão gênica de células 

humanas. Os resultados indicaram que até as soluções mais diluídas 

permaneceram com a capacidade de desencadear variações 

significativas na expressão gênica (BIGAGLI et al, 2016). 

 Sendo assim, a intoxicação por glifosato pode ter fatores 

epigenéticos, possivelmente controlados com o uso de seu isoterápico. 

Um aspecto a conferir em estudos futuros. 
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Perspectivas futuras 

A hipótese de que mudanças nas propriedades elétricas da água 

do mar após tratamento com Gly 6cH possam estar associadas aos 

efeitos biológicos dessa preparação homeopática está baseada em 

algumas particularidades, como a reatividade a um corante 

solvatocrômico específico e a dependência do grau ideal de salinidade da 

água. Dessa forma, estudos mais específicos sobre as propriedades 

elétricas da água merecem ser realizados.  

Paralelamente, estudos acerca dos mecanismos de biorresiliência 

da Artemia salina presentes nas diferentes situações experimentais 

também seriam necessários em etapas futuras, com o objetivo de se 

compreender os processos moleculares, que justificariam os efeitos 

observados após o tratamento com Gly 6cH, tais como a produção de 

HSPs e outros marcadores de sinal de perigo. 
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6 CONCLUSÃO 

O isoterápico Gly 6CH mostrou efeitos protetores em Artemia salina 

exposta a glifosato em concentração letal 10%, com base em diferentes 

parâmetros analisados. 

A salinidade em 80% mostrou ser o ambiente ideal para 

potencializar a ação do isoterápico Gly 6CH.  

O corante solvatocrômico cumarina mostrou melhor 

responsividade e correspondência aos efeitos biológicos do Gly 6CH, 

podendo ser considerado um marcador físico-químico de seus efeitos. 

Propõe-se que o Gly 6CH possa exercer certo efeito “seletivo”, em 

que menos náuplios nascem, mas apresentam maior higidez no que diz 

respeito à morfologia e à vitalidade. 

Por fim, conclui-se que Gly 6CH pode ser considerado uma 

ferramenta potencial para reduzir o impacto ambiental, provocado pelo 

uso indiscriminado do glifosato, por agir como facilitador de processos de 

biorresiliência. 
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