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Resumo: A radiestesia vem sendo utilizada como método de diagnostico em várias áreas, 
sendo recentemente estudada para localizar pontos sensíveis a aplicações homeopáticas 
em agroecossitemas.  O objetivo deste trabalho foi verificar a manifestação dos campos 
energéticos  aos  tratamentos  indicados  pelo  método  radiestésico.  O  experimento  foi 
conduzido na propriedade da família do Sr. Arnoldo Breckenbrock, no município de Porto 
Velho,  Rondônia.  A área experimental  tem tido cultivo de cupuaçú em consórcio  com 
castanha  do  Brasil  e  pupunha  e  esta  em   declínio  nos  últimos  5  anos.  O  uso  do 
diagnostico rediestésico com respectiva aplicação de homeopatia proporcionou produção 
de frutos comerciais por planta 1,65kg maior do que na testemunha.
Palavras -Chave: Theobroma grandiflorum, campos energéticos, Amazônia

Abstract: Dowsing has been used as a method of diagnosis in many areas, and recently  
studied  to  find  points  sensitive  to  applications  of  homeopathic  preparations  in  
agroecosytems. The objective of this study was to investigate the manifestation of energy  
fields to the treatments indicated by dowsing method. The experiment was conducted on  
the family farm of Mr. Arnoldo Breckenbrock in the municipality of Porto Velho, Rondônia.  
The experimental area has been growing of cupuaçu in a consortium with Brazil nuts and  
peach palms and it in decline in the last 5 years. The use of dowsing diagnostic with their  
application of homeopathy provided commercial fruit production per plant 1.65 kg higher  
than in the control.
Key Words: Theobroma grandiflorum, energy fields, Amazon

Introdução

A radiestesia é aplicada aos trabalhos de Homeopatia na agricultura como instrumento de 
diagnóstico  para  localização  e  identificação  da  natureza  de  pontos  ou  campos 
energéticos,  escolha  de  homeopatias,  dosagens  e  frequências  de  uso  (ANDRADE & 
CASALI, 2011).

Para a ciência da Homeopatia, os desequilíbrios iniciam em níveis anteriores: emocional,  
mental, energético/campo, sendo que o nível físico é o último nível de manifestação dos 
desequilíbrios/doenças. A homeopatia estimula o sistema de defesa dos organismos de 
modo que resistam às doenças, aos insetos-praga e aos impactos dos fatores climáticos 
ou ambientais. A homeopatia promove o equilíbrio sem extinguir: vírus, fungos, bactérias, 
insetos e outros tipos de agentes (RESENDE, 2003).

Desta forma, o estudo ao nível dos Campos energéticos visa o diagnóstico e a orientação 
de intervenções para prevenção e cura de desequilíbrios antes ou após sua manifestação 
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no nível  físico como forma de promover a saúde do solo,  da água,  das plantas,  dos  
animais e do ser humano promovendo o retorno ao equilíbrio natural do meio ambiente.

O  objetivo  deste  trabalho  foi  verificar  a  manifestação  dos  campos  energéticos  aos 
tratamentos indicados pelo método radiestésico. .

Metodologia

O experimento foi conduzido na propriedade do Sr. Arnoldo Breckenbrock, sócio fundador 
do  Projeto  RECA (Reflorestamento  Econômico  Consorciado  Adensado),  localizada  na 
linha da Baixa Verde, distrito de Nova Califórnia, município de Porto Velho, Rondônia. A 
área  esteve  em cultivo  consorciado  com cupuaçu (Theobroma  grandiflorum.  Schum), 
castanha do Brasil  (Bertholletia excelsa)  e pupunha (Bactris gasipaes), por 18 anos. O 
agricultor tem relatado declínio da produção nos últimos cinco anos, com maior incidência 
da broca do cupuaçu  (Conotrachelus humeropictus) e da podridão dos frutos (defeito 
fisiológico). Inicialmente, realizou-se a  teleradiestesia da área (CAMARGO, 2006), que 
consistiu-se na localização dos pontos energéticos utilizando-se um pêndulo sobre  o 
croqui  da  área  confeccionado  em uma folha  de  cartolina.  A identificação  dos  pontos 
seguiu metodologia descrita por SAEVARIUS (1994). Na sequência, posicionando-se o 
pêndulo sobre cada um dos pontos energéticos determinou-se se havia a necessidade de 
aplicação de homeopatias para cada ponto; quais homeopatias utilizar, a partir de uma 
lista  de  homeopatias  mais  empregadas  para  o  solo  e  plantas;  qual  a  centesimal 
hahnemanniana  –  CH,  iniciando-se  pela  CH6,  CH7,  CH8,  ...;  qual  a  metodologia  de 
aplicação,  se  regador,  pulverizador,  gotejador  e  por  quantos  dias.  Foram  realizadas 
revisões periódicas, no total de cinco no intervalo de 1 ano. A cada revisão, reiniciou-se o 
processo  a  partir  da  pergunta  “os  pontos  energéticos  continuam  sendo  os  mesmos 
identificados anteriormente?” E, na sequência repetindo-se todos os passos, tendo por 
ponto de partida a pergunta “este ponto aceita homeopatia?”. A cada visita efetuada, de 
posse das recomendações obtidas a partir da teleradiestesia, a família Breckenbrock e os 
técnicos do projeto RECA, acessorados pela Sra. Zelinda Sordi (agricultora e homeopata 
da comunidade), realizaram a preparação e aplicação das homeopatias, de acordo com a 
metodologia proposta por  RESENDE (2003). Para comparação de resultados utilizou-se 
uma parcela da área como testemunha, à qual não foi  aplicada a  teleradiestesia e a 
homeopatia.  Em  ambas  as  áreas,  na  testemunha  e  na  tratada  com  homeopatia,  as 
plantas foram adubadas com torta de cupuaçu (obtida como subproduto da prensagem a 
quente  das  sementes  para  extração  do  óleo)  e  com  uma  calda  biofertilizante  tipo 
“supermagro”  aplicadas  diretamente  ao  solo  sob  as  copas;  e,  nas  entrelinhas  foram 
semeadas as leguminosas puerária (Pueraria phaseoloides) e feijão de porco (Canavalia 
ensiformis) para cumprirem as funções de cobertura verde, fixadoras de nitrogênio e fonte 
de biomassa. Para todas as plantas foram realizadas as podas de produção e de controle 
da vassoura de bruxa. O efeito dos tratamentos foi observado através da produção de 
frutos obtida na safra 2010-2011.

Resultados e discussão

Inicialmente,  foram localizados 6 pontos  energéticos,  todos nos limites  da área a ser 
trabalhada, sendo diagnosticados 3 pontos deletérios e 3 pontos neutros (Figura 1). Os 
três pontos deletérios, denominados de pontos 1, 2 e 6,  ficaram localizados todos do 
mesmo lado do talhão, que corresponde as proximidades do igarapé, enquanto os pontos 
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neutros, denominados de pontos 3, 4 e 5, se localizaram todos do lado correspondente à 
estrada.

Figura  1.  Croqui  de  área de cultivo  de cupuaçú onde foram determinados os  pontos 
energéticos através da radiestesia. Embrapa Rondônia, 2011.

Na primeira e na segunda revisões, detectou-se que somente nos pontos deletérios, p1, 
p2 e p6, seria necessário realizar aplicação de homeopatias (Tabela 1). Já na terceira 
revisão, além dos pontos p1, p2 e p3, também o p4 pediu a aplicação de homeopatias. Na 
quarta revisão, a radiestesia indicou a aplicação de homeopatias somente para o ponto 6. 
A primeira, segunda e quarta revisão foram realizadas pelo Sr. Henrique, enquanto que a 
terceira revisão foi realizada pelo Sr. Marcos. Com a troca do radiestesista para a terceira 
revisão, os agricultores refizeram o croqui da área, verificando se os pontos energéticos 
seriam  os  mesmos  identificados  pelo  Sr.  Henrique.  E,  no  novo  croqui,  sem  ter 
conhecimento  dos  resultados  anteriores,  o  Sr.  Marcos  detectou  os  mesmos  pontos 
energéticos, com as mesmas naturezas. Em setembro de 2011, foi  realizada a última 
revisão radiestésica. Nesta, nenhum ponto pediu a aplicação de homeopatias. Porém, a 
partir  de  sugestões  do  grupo,  obteve-se  resposta  positiva  para  a  necessidade  de 
aplicação de nosódio da broca dos frutos (Conotrachelus humeropictus), na CH06, e de 
Pulsatilla na CH12, que tem conhecida ação em favorecer o florescimento das plantas,  
em toda a área, através de pulverização e, negativa para a utilização de inoculante natural 
(mix de microorganismos para o solo). 

Na revisão do dia 06/06/2011, logo após o final da safra, o agricultor relatou que houve 
menor incidência de podridão e quase não ocorreu broca dos frutos. Com os dados de 
produção consolidados,  em setembro de 2011,  pode-se observar  que,  para a parcela 
onde foram aplicadas as homeopatias, a produção de frutos por planta foi de 13,23 kg de 
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frutos comerciais enquanto que na parcela testemunha a produção foi de 11,58 kg.

Tabela 1. Recomendações de aplicação de homeopatias obtidas através da radiestesia. 
Embrapa Rondônia, 2011.

Ponto 
energético

Natureza 
do ponto

Data da 
revisão

Homeopatia 
recomendada

Volume de 
Aplicação 

Método de 
aplicação

Intervalos 
de 

Aplicação

1 Deletério

24/09/10

Aluminium 
metallicum CH9 20 mL em 

garrafão de 
5L

Gotejamento
Durante 30 

diasPlantas 
expontâneas 

CH6

11/11/10

Silicea CH12
20 mL em 

garrafão de 
5L

Gotejamento
Durante 30 

dias
Solo CH6

Phosphorus 
CH12

30/03/11

Natrum 
muriaticum CH6

2 garrafões Gotejamento 1 vezThuya 
occidentalis 

CH9

08/06/11 - - - -

2 Deletério

24/09/10
Silicea CH6 20mL em 

garrafão de 
5L

Gotejamento
Durante 30 

diasSolo CH6

11/11/10

Solo CH6 20mL em 
garrafão de 

5L
Gotejamento

Durante 30 
diasAluminium 

metallicum CH9

30/03/11

Thuya 
occidentalis 

CH9
05 gotas no ponto

Repetir 
após 30 

dias

Medorrhinum 
CH6

2 garrafões 
(5L)

Gotejamento 1 vez

08/06/11 - - - -

3 Neutro

24/09/10 - - - -

11/11/10 - - - -

30/03/11 - - - -

08/06/11 - - - -

4 Neutro 24/09/10 - - - -

11/11/10 - - - -

30/03/11 Thuya 
occidentalis 

CH8
05 gotas Direto no ponto

2 vezes 
com 7 dias 
de intervalo

Sulphur CH6 05 gotas Direto no ponto 1 vez

Natrum 
muriaticum CH6

10 gotas Pulverizador de 
20L

3 vezes 
com 14 dias 
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de  intervalo 

Lachesis 
trigonocephalus 

CH6

5 gotas em 
regador de 

10L

Através de 
regador de 10 

litros

Iniciar 4 
dias após 
os demais; 
Repetir 5 

vezes com 
9 dias de 
intervalo

08/06/11 - - - -

5 Neutro

24/09/10 - - - -

11/11/10 - - - -

30/03/11 - - - -

08/06/11 - - - -

6 Deletério

24/09/10

Natrum 
muriaticum 

CH12

20mL em 
garrafão de 

5L
Gotejamento

Durante 30 
dias

Solo CH6

11/11/10 - - - -

30/03/11

Nux vomica 
CH6 20mL em 1 

garrafão de 
5L

gotejamento 1 vez
Carbo vegetalis 

CH8

Kalium iodatum 
CH6

5 gotas Direto no solo

5 vezes 
com 

intervalo de 
7 dias

08/06/11

Nux Vomica 
CH6 20ml em 3 

garrafões 
de 5L

gotejamento 1 vez
Aluminum 
metallicum CH6
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