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RESUMO 

 
O presente trabalho teve por objetivo verificar a influência da água magnetizada sobre o crescimento de 
plântulas de alface. Foram utilizadas para cada tratamento cinco gramas de sementes de alface das 
cultivares Babá de verão e Aurélia. Os tratamentos utilizados foram: sementes Babá de verão tratadas 
com água destilada e imã (1); sementes Babá de verão tratadas com água destilada e sem o imã (2); 
sementes Aurélia tratadas com água destilada e imã (1’); sementes Aurélia tratadas com água destilada 
e sem o imã (2’). As avaliações foram realizadas por meio dos seguintes testes: teste de germinação 
(TG), índice de velocidade de germinação (IVG); comprimento de plântula e biomassa seca das 
plântulas. Para a análise estatística utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com seis 
repetições, em esquema fatorial 2 x 2 (duas cultivares e presença ou ausência de imã na água). O 
tratamento magnético resultou em aumentos significativos no comprimento de plântulas da cultivar Babá 
de verão.  
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1 INTRODUÇÃO 

A alface (Lactuca sativa L.) destaca-se dentre as hortaliças mais consumidas e 
produzidas no Brasil, uma vez que, ao ser consumida in natura, apresenta 
propriedades nutritivas como fonte de vitaminas e minerais (FILGUEIRA, 2003). O 
cultivo desta hortaliça tradicionalmente é realizado em canteiros com o emprego da 
irrigação por aspersão e gotejamento. Em decorrência da sensibilidade a fatores 
climáticos como temperatura, luminosidade e concentração de dióxido de carbono, as 
plantas necessitam de monitoramento quanto à aplicação de água (EMBRAPA, 2014). 

Neste cenário, o processo de suprimento de água está presente nos mais diversos 
setores de produção, trabalhos têm associado o uso de água magnetizada a 
propriedades como tensão superficial, pH, viscosidade e condutividade 
(ESMAEILNEZHAD et al., 2017). 

A compreensão da magnetização da água na agricultura é inexplorada, isto em 
decorrência da ausência de credibilidade quanto aos resultados de pesquisa 
(ALGARRA, 2008). Todavia, trabalhos apontam resultados expressivos para diferentes 
culturas como ervilha, berinjela e aipo (MAHESHWARI & GREWAL, 2009); 
SURENDRAN et al., 2016). 

Contudo, ainda existem pesquisas que refutam a veracidade do efeito de imãs 
associados a água. Neste contexto, trabalhos de pesquisas que abordem os efeitos da 
água magnetizada sobre plantas são indispensáveis (ALGARRA, 2008). Diante disso, 
o presente trabalho teve por objetivo verificar a influência da água, associada a imãs, 
sobre a germinação e crescimento de plântulas de alface. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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O experimento foi realizado na Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
município de Maringá, região noroeste do estado do Paraná. As avaliações da 
qualidade fisiológica foram conduzidas no Laboratório de Sementes da UEM. 

Foram utilizadas cinco gramas de sementes de alface da cultivar Babá de 
verão e Aurélia para cada tratamento (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Esquema resumido dos tratamentos. 

 Tratamento Cultivar 

1 Água destilada tratada com imã Babá de verão 
2 Água destilada sem o tratamento com o imã Babá de verão 
1’ Água destilada tratada com imã Aurélia 
2’ Água destilada sem o tratamento com o imã Aurélia 

 
Nos tratamentos 1 e 1’ a água destilada foi tratada por meio da permanência de 

um imã de 2000 G por um período de 24 horas antecedentes a instalação do 
experimento. Nos tratamentos 2 e 2’ foi utilizado apenas a água destilada.  

A influência da água imantada no crescimento das plântulas de alface foi 
avaliada por meio dos seguintes testes:  
Teste de germinação (TG): foi conduzido com seis subamostras de 25 sementes de 
cada cultivar. As sementes foram colocadas em caixas de plástico transparente com 
duas folhas de papel mata-borrão umedecidas. Após esse procedimento, as mesmas 
permaneceram na câmara de germinação a 20ºC, sob com luz constante. A avaliação 
foi realizada no oitavo dia, seguindo os critérios estabelecidos nas Regras para 
Análise de Sementes (BRASIL, 2009).  
Índice de velocidade de germinação (IVG): foi realizado em conjunto com o teste de 
germinação, iniciando-se a contagem após oito horas da instalação do teste, e depois 
a cada duas horas até a estabilização da germinação, o IVG foi calculado de acordo 
com a fórmula proposta por Maguire (1962).  
Comprimento de plântula: nesta avaliação o substrato foi preparado da mesma 
maneira descrito para o teste de germinação, porém, foram instaladas em rolo de 
papel, com seis repetições de 20 sementes. Foi avaliado no oitavo dia o comprimento 
da raiz primária e de parte aérea das plântulas consideradas normais. Os resultados 
foram expressos em cm plântula-1 (NAKAGAWA, 1999). 
Biomassa seca das plântulas: foi realizado após a avaliação do comprimento. As 
plântulas consideradas normais foram colocadas em recipientes de alumínio para 
secar em estufa com circulação forçada de ar à temperatura de 80 ± 2ºC, por um 
período de 24 horas. Foi realizada a pesagem do material em balança analítica, 
obtendo-se a biomassa seca com precisão de 0,001 g (NAKAGAWA, 1999). Os 
resultados obtidos foram expressos em g plântula-1. 
Analise estatística: o delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 
seis repetições, em esquema fatorial (2 x 2), com duas cultivares de alface 
submetidas a presença e ausência de imã associado à água. As variáveis foram 
submetidas a análise de variância, a 5% de probabilidade, utilizando-se o software 
estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011). As médias foram comparadas pelo teste Tukey, 
a 5% de probabilidade.   
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No tocante ao comprimento de plântulas, conforme observado na Tabela 2, a 
interação entre os fatores cultivar e presença do imã foi significativa.  
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Tabela 2. Análise de variância do tempo médio de germinação (TMG), percentual de 
germinação (%G), comprimento de plântulas e massa seca das plântulas dos experimentos 
cujas sementes das cultivares Babá de Verão e Aurélia foram submetidas a água destilada 
magnetizada e não magnetizada. UEM, Maringá-PR, 2018.    

Análise de variância 

Causas de variância GL 
Quadrados médios 

TMG (h) %G 
Comprimento  
de plântula 

Massa seca 

Cultivar 1 0,0000 ns 10.6666 ns 1274,8752 * 6,0000 ns 
Imã 1 0,0024 ns 10,6666 ns 145,6322 ns 4,1666 ns 
C x I 1 0,2440 ns 2,6666 ns 394,3082 * 42,6666 ns 
Erro 20 0,1630 52,0000 58,1005 32,8500 

CV(%)  2,43 8,29 13,80 7,65 

          *, ns: indicam, respectivamente, significativo e não significativo, a 5% de probabilidade pelo teste F. 

Conforme verificado na Tabela 3, no comprimento de plântulas, a presença do imã 
na água indicou que houve diferença significativa para a cultivar Babá de verão. As 
plântulas submetidas a água magnetizada apresentaram resultados superiores.  No 
entanto, para a cultivar Aurélia a presença ou ausência do imã não teve influência 
sobre o comprimento das plântulas. Comparando-se as cultivares Babá de verão e 
Aurélia, submetidas a água magnetizada, não houveram diferenças significativas.  

De acordo com a Tabela 3, a cultivar Babá de verão apresentou resultados  
superiores, em relação ao uso de água magnetizada.  
 

Tabela 3. Medias de comprimento das plântulas de alface das cultivares Babá de 

verão e Aurélia submetidas a água destilada sem imã e com imã. UEM, Maringá-PR, 2018.   

Cultivar 
Comprimento plântula (mm) 

Imã presente Imã ausente 

Babá de verão 54,45 Aa 41,4  Bb 
Aurélia 60,92 Aa 64,10 Aa 

CV (%) 13,80 

Medias seguida de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
entre si pelo teste Tukey, a 5% de significância. 

Em relação ao desempenho das cultivares, na ausência do imã (sem tratamento) a 
cultivar Aurélia demonstrou desempenho superior à Babá de verão. Todavia, com o 
tratamento magnético, a cultivar Babá de verão obteve desempenho superior a cultivar 
Aurélia.  

Tais resultados corroboram com Putti et al. (2013), que verificaram aumento no 
crescimento do sistema radicular e na biomassa em alface, sob a influência de indução 
de campos magnéticos. Neste cenário, diversos trabalhos têm contribuído para a 
compreensão dos efeitos benéficos da água magnetizada ao crescimento e 
desenvolvimento das plantas (HACHICHA et al., 2018). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O tratamento com água magnetizada proporciona incremento no comprimento de 
plântulas da cultivar Babá de verão. As plântulas da cultivar Aurélia, na ausência do 
imã, apresentam desempenho superior à cultivar Babá de verão. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X16000023#!
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