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RESUMO 

 

O uso exacerbado de agrotóxicos pela indústria agrícola tem ocasionado problemas 

tanto para as plantações como para a saúde dos seres vivos. Desta forma, tecnologias 

vêm sendo estudadas com o objetivo de verificar a sua influência no desenvolvimento 

das plantas com a adoção de métodos mais sustentáveis. Nesta monografia buscou-se 

testar a influência do eletromagnetismo na germinação, crescimento e peso final do 

feijão comum (Phaseolus vulgaris), utilizando sementes do Grupo Comercial Carioca, 

que é um feijão bastante cultivado no Rio Grande do Sul. Foram realizados dois 

experimentos (A e B) com um grupo estimulado eletromagneticamente, através de uma 

estrutura de cerca elétrica (Grupo Experimental), e o outro deixado em condições 

naturais (Grupo de Controle). Como resultado, verificou-se que a influência do campo 

eletromagnético foi positiva na germinação, crescimento, peso e floração no Grupo 

Experimental do Experimento A, que foi realizado no período de semeadura conhecido 

como safrinha.  

 

Palavras-chave: eletromagnetismo; magnetismo; Phaseolus vulgaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The intensive use of pesticides in the agriculture has produced many environmental 

problems and caused many diseases in living beings. New and also alternative 

technologies have been studied in order to stimulate the development of plants with the 

adoption of more sustainable methods. The goal of this monography is to study the 

influence of electromagnetism on germination, growth and final weight of Phaseolus 

vulgaris, seeds of the “Comercial Carioca Group”, which is a widely cultivated bean 

variety in Rio Grande do Sul. Two experiments were carried out (A and B) wich one 

group is electromagneticallystimulated, through an electric fence structure 

(Experimental Group), and the other one has no external influence (Control Group). The 

results showed that the electromagnetic field had a positive effect in the germination 

rate, in the growth, weight and the flowering of the plants in the Experimental Group off 

the Experiment A, carried out in the growing season known as “Safrinha”. 

 

Keywords: environmental; Phaseolus vulgaris bean; electromagnetic field.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As plantas são essenciais para a vida, seja como fonte de alimento e oxigênio, 

embelezamento paisagístico ou através do uso medicinal. No entanto, essas são apenas 

algumas das inúmeras utilidades detectadas no decorrer do tempo, por intermédio das 

plantas (TOMPKINS; BIRD [1978?]). 

Além dos benefícios oportunizados pelas plantas, o avanço da ciência pôde 

demonstrar que, apesar de seu aparente silêncio, elas são extremamente inteligentes, e 

que possuem uma forma especial de se comunicar com o mundo bem como 

engenhosidade própria (TOMPKINS; BIRD [1978?]). 

Alguns instrumentos eletrônicos poderiam auxiliar na obtenção de um melhor 

resultado na produção de algumas plantas. O campo eletromagnético formado pelas 

correntes elétricas pode induzir a um melhor desenvolvimento, possibilitando sua 

utilização na agricultura, que é essencial para a economia e responsável por alimentar a 

população mundial (TOMPKINS; BIRD [1978?]). 

Assim sendo, estima-se que através da influência do eletromagnetismo no 

desenvolvimento das plantas, seja possível evitar ou diminuir o uso de agrotóxicos. 

Estes foram introduzidos após a Primeira Guerra Mundial, e que se propõem a reduzir 

as pragas e aumentar a produtividade, mas que ao mesmo tempo produzem aumento da 

resistência destas, além de ocasionar danos à saúde devido as suas composições 

químicas (TOMPKINS; BIRD [1978?]). 

Espera-se que num futuro não distante, o eletromagnetismo, aliado a outras 

técnicas sustentáveis, possa melhorar o desenvolvimento das plantas e diminuir o 

impacto ambiental, tornando a agricultura mais sustentável.  

Esta monografia buscou verificar a eficiência do eletromagnetismo na 

germinação, peso e crescimento do Phaseolus vulgaris, popularmente conhecido como 

feijão comum, utilizando o Grupo Comercial Carioca. A justificativa deste trabalho se 

dá pela necessidade de buscar tecnologias alternativas que possam minimizar o uso de 

agrotóxicos buscando, dessa forma, inserir uma agricultura mais sustentável.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 
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Verificar a germinação e desenvolvimento do Phaseolus vulgaris no grupo com 

influência eletromagnética (Grupo Experimental) e no grupo em condições naturais 

(Grupo de Controle).  

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Observar a germinação no Grupo Experimental e no Grupo de Controle; 

 Verificar o crescimento no Grupo Experimental e no Grupo de Controle; 

 Analisar o peso final dos feijoeiros e das vagens no Grupo Experimental e no 

Grupo de Controle. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Acredita-se que os gregos foram os pioneiros nas descobertas sobre fenômenos 

magnéticos, ao constatar que a magnetita poderia atrair metais funcionando como uma 

espécie de ímã (TASHIBANA; FERREIRA; ARRUDA, 2000). Atualmente, um dos 

nomes mais conhecidos e abordados em bibliografias, acerca das primeiras descobertas 

gregas, é o do cientista e filósofo Thales de Miletos, por observar que o atrito entre 

âmbar e lã atraia materiais pequenos e leves (TALAVERA et al, 2008). De acordo com 

Young; Freedman (2005 p.1) “O termo ‘elétrico’ deriva-se da palavra grega elektron, 

que significa âmbar”.  

Mas, segundo Tashibana; Ferreira; Arruda (2000, p. 130): 

 

Por outro lado, anteriormente, os chineses já haviam percebido que pequenas 

barras de um certo minério tinham a estranha propriedade de apontar sempre 

em direção ao pólo norte, o que os levou à descoberta da bússola, que nada 

mais é do que um pequeno ímã. 

 

Mesmo não sabendo ao certo, em um período tão remoto da história, a 

importância de tais constatações, elas foram imprescindíveis na evolução da ciência e 

para conhecermos, de fato, qual a natureza e comportamento dos elétrons. Mas os 

avanços sobre tais estudos ocorreram através de um lento progresso ao longo da história 

(TALAVERA et al, 2008). 

Entretanto, hoje podemos relacionar diversos nomes de estudiosos, que foram 

responsáveis pela construção do conhecimento sobre os fenômenos elétricos, como 

Benjamin Franklin que, no século XVIII, realizou uma perigosa invenção, empinando 

uma pipa em um dia de tempestade, recebendo a descarga elétrica de nuvens carregadas, 

reforçando a existência da eletricidade na natureza (TALAVERA et al, 2008). 

Desde os estudos iniciais sobre a eletricidade, o seu uso se intensificou tornando-

se um instrumento fundamental para a sociedade moderna. 

 

2.1 ELETROMAGNETISMO 

 

O físico dinamarquês Hans Christian Oersted, foi um dos responsáveis pela 

contrapartida nas investigações sobre a relação entre os fenômenos elétricos e 

magnéticos, desencadeando também os estudos seguintes sobre o eletromagnetismo 

(TALAVERA et al, 2008).  
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Oersted descobriu que cargas elétricas em movimento geram um campo 

magnético e, tempos depois, Michael Faraday analisou que campos magnéticos também 

poderiam gerar correntes elétricas. O eletromagnetismo é a interação entre esses dois 

fenômenos (TALAVERA et al, 2008). 

Contudo, outros nomes famosos da física como, Thomas Edison, Samuel Morse 

e Heinrich Rudolf Hertz, também foram fundamentais para entender a natureza dos 

elétrons originando uma nova era eletrônica, que traria muitos benefícios à sociedade 

(TALAVERA et al, 2008). 

 

2.2 CERCA ELÉTRICA RURAL 

 

Na construção de cercas elétricas, é necessária uma série de procedimentos a fim 

de obter um bom resultado, sendo que os materiais básicos a serem utilizados são 

constituídos por uma bobina, um eletrificador, isoladores e estacas, preferivelmente, de 

madeira (AVILA; PICCININ, 2000). 

Todavia, alguns cuidados devem ser tomados anteriores a escolha de tais 

equipamentos: previamente à construção da cerca elétrica, é necessário que seja 

avaliado qual o relevo do terreno onde pretende a estruturar, pois isso definirá quantas 

estacas serão necessárias e qual o espaçamento entre elas. De forma geral, a quantidade 

de fios e sua respectiva altura variam de acordo com o que a cerca busca “conter”, 

entretanto devem-se considerar também outros fatores como tipo de solo, terreno e 

pastagem (CABRERA; CAMPOS; CAMPOS, 2005). 

A utilização de emendas ou redutores pode afetar a fluidez de condução da 

corrente elétrica na cerca. Isso também ocorre com fios mais finos, como os em material 

eletroplástico, que impossibilitam a condução de energia a grandes distâncias (CERCA, 

2016). 

A cerca elétrica rural possui bastante interesse nos dias de hoje, sendo muito 

utilizada em grandes e pequenas propriedades rurais para proteção e isolamento de 

animais. Esta tecnologia possui um custo relativamente baixo se realizada de forma 

correta para minimizar a realização de possíveis manutenções.  

 

2.2.1 Eletrificador 
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De acordo com Talavera et al (2008, p. 145) “tanto os aparelhos elétricos como 

os eletrônicos funcionam por causa da corrente elétrica que circula por um ou vários 

circuitos”. De forma simplificada, para obter um circuito elétrico precisa-se de um 

condutor de corrente elétrica, um gerador e um receptor de energia e, facultativamente, 

pode-se utilizar também, alguns componentes que controlem a passagem da corrente, 

como os interruptores (TALAVERA et al, 2008). 

O eletrificador atua através desses circuitos e é indispensável para o 

funcionamento da cerca elétrica, de acordo com Meirelles (2001, p. 2) “é o aparelho que 

transforma a corrente elétrica proveniente da fonte de energia, em corrente pulsante 

(inofensiva para os animais e seres humanos)”. 

Antes de instalar um eletrificador, deve-se procurar um local adequado para o 

mesmo, visto que ele deve estar protegido de possíveis intempéries. É igualmente 

necessário realizar um bom aterramento com no mínimo três hastes de ferro, dispostas 

em linha reta, considerando a quilometragem do aparelho que determina a capacidade, 

em extensão, de energização do fio (SOLAR BRASIL, [2009?]). 

Um bom aterramento garante a melhor efetividade do aparelho, apesar disso a 

manutenção da cerca é igualmente importante, devendo ser verificado constantemente 

se não há interferências em seu desempenho, como isoladores quebrados ou vegetação 

que pode estar em contato com o fio, para evitar que haja fuga de corrente e a sua 

eficiência decaia (ITURBIDE, 1980). 

 

2.2.2 Corrente contínua e alternada 

 

Para entendermos o funcionamento de um eletrificador rural, precisamos 

conhecer o tipo de corrente elétrica que chega e que sai do aparelho. Há diversos 

modelos disponíveis no mercado, alguns alimentados por bateria, por energia da rede 

elétrica ou pelo combinado dos dois (ITURBIDE, 1980). 

 Na corrente contínua, segundo Talavera et al (2008, p.147) “todos os elétrons 

circulam sempre no mesmo sentido. É a corrente proporcionada pelas pilhas ou 

baterias”, e na corrente alternada, ainda segundo Talavera et al (2008, p. 147) “os 

elétrons variam periodicamente o sentido de seu movimento, realizando um movimento 

de vai-e-vem. É a corrente proveniente da rede elétrica”. 

De acordo com Teixeira ([201-?]) “os aparelhos eletrificadores alimentados com 

energia elétrica, convertem a corrente alternada em corrente contínua pulsativa que irá 



13 
 

eletrificar toda a cerca”. Este foi o caso do aparelho utilizado na parte experimental 

desta monografia.  

 

2.3 ELETROMAGNETISMO E PLANTAS 

 

A eletricidade, seja ela atmosférica ou estimulada artificialmente, pode afetar os 

seres vivos de diferentes formas. Muitos pesquisadores se empenharam para 

compreender as possibilidades que tais interações poderiam propiciar à vida, realizando 

diversos experimentos e observações com animais e plantas (TOMPKINS; BIRD, 

[1978?]). 

No decurso da história, surgiram especulações de que tal relação entre 

eletricidade e seres vivos poderia trazer benefícios à agricultura como, por exemplo, na 

germinação e crescimento de verduras, proporcionando mais rentabilidade aos 

produtores, através de estímulos gerados às plantas. Um engenheiro chamado Joseph 

Molitorisz, buscou aplicar as descobertas de Nollet, acerca da eletrosmose, na 

agricultura, adaptando a ideia inicial a pomares de frutas cítricas (TOMPKINS; BIRD, 

[1978?]). 

Segundo Tompkins; Bird ([1978?], p. 190): 

 

Seu primeiro passo foi submeter mudas à passagem de uma corrente. O 

crescimento das mudas era acelerado, quando a corrente passava num sentido 

dado, mas elas logo murchavam quando esse sentido era invertido. 

Evidentemente, a eletricidade auxiliava de algum modo o fluxo natural de 

corrente elétrica presente nas plantas, ou então, quando interrompida, o 

bloqueava. 

 

O artigo de Sales et al (2010), intitulado como “A influência do Campo 

Magnético na Germinação e no Crescimento de Vegetais”, publicado na Revista 

Eletrônica Multidisciplinar Pindorama do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – IFBA, buscou medir tais efeitos do campo magnético na 

germinação e crescimento da alface (Lactuca Sativa), utilizando um solenóide de oito 

espiras com corrente alternada. Ao final dos experimentos, através dos resultados 

obtidos no grupo teste (submetidos ao campo magnético) e no grupo controle (aquele 

deixado em condições naturais), observaram que grande parte das sementes plantadas 

utilizando o sentido do campo “de cima para baixo”, obtiveram germinação e 

crescimento superior no grupo controle; e aquelas que foram plantadas com o sentido do 



14 
 

campo “de baixo para cima” tiveram um efeito ao contrário, com germinação e 

crescimento maior no grupo teste. 

De acordo Sales et al (2010, p.13): 

 

Se por exemplo, o sentido do campo tivesse de cima para baixo, o número de 

germinações (análise quantitativa) do grupo controle era quase sempre 

superior ao número de germinações do grupo teste ou o tamanho das plantas 

do grupo controle (análise qualitativa) era maior do que o grupo teste. Agora, 

se o campo tivesse direcionado de baixo para cima, o número de alface do 

grupo teste superava o grupo controle ou o tamanho das alfaces era maior. 

 

Dessa forma, verifica-se que o sentido da corrente ou campo pode afetar positiva 

ou negativamente a germinação e o crescimento das plantas, entretanto, também é 

importante considerar que o tipo de planta a ser estimulada, pode necessitar de 

quantidade, qualidade e duração de estímulos diferentes de outras plantas, pois isso 

pode variar de acordo com a espécie vegetal (TOMPKINS; BIRD, [1978?]). 

 

2.4 CULTIVO DE FEIJÃO NO RIO GRANDE DO SUL 

  

 De acordo com a Comissão Estadual de Pesquisa de Feijão (CEPEF) (2000): 

 

O feijão comum apresenta ampla variabilidade para cores de grãos, 

resultando em comercialização de grupos específicos, de acordo com as 

preferências regionais. No Rio Grande do Sul, o grupo preto tem sido o mais 

cultivado, seguindo-se de cores, como o grupo carioca (cultivar Carioca) e, 

em menor escala, sementes do tipo mourinho, cavalo (cultivar lraí) e branco 

chileno. 

 

De acordo com dados dos anos de 2000/2001, o melhor período para a 

semeadura do feijoeiro no município de Sentinela do Sul/RS é de: 21/08 - 10/10 para 

safra e 15/01 - 10/02 para safrinha (CEPEF, 2000). 

 

2.4.1 Necessidade hídrica 

 

O clima do estado do Rio Grande do Sul é bastante variável, apresentado épocas 

mais chuvosas e outras mais secas o que pode ocasionar estresse para o feijoeiro, pois 

esta cultura não suporta grandes quantidades de água nem excessiva seca, podendo 

afetar todas as fases da planta (CEPEF, 2000).  De acordo com CEPEF (2000, p.47) “A 
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água é fator fundamental para o crescimento, desenvolvimento e rendimento das 

culturas.” 

 

2.4.2 Pragas e doenças 

 

As pragas e doenças são muito comuns em todas as plantas e através da 

agricultura convencional, que visa combatê-las com uso intenso de defensivos agrícolas, 

muitas pragas que já possuem predisposição a serem resistentes tornam-se ainda mais, 

necessitando agrotóxicos cada vez mais fortes e, consequentemente, prejudiciais para a 

saúde de todos os seres (ANNIBELLI, 2004). 

Há diversos tipos de pragas e doenças que são comumente encontradas no 

feijoeiro podendo vir a prejudicá-los. Algumas pragas causam estragos pequenos e 

outras já ocasionam um dano maior (CEPEF, 2000). Segundo CEPEF (2000, p. 69) “A 

incidência de doenças pode causar drástica redução no rendimento da cultura do 

feijoeiro”. 
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3 METODOLOGIA 

 

O método de pesquisa utilizado foi o hipotético-dedutivo através da abordagem 

quali-quantitativa; natureza aplicada e explicativa; pesquisa experimental e de controle, 

bibliográfica e documental (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

O modelo experimental adotado nesta monografia foi baseado no estimulador 

magnético de plantas disponível por Braga (1982) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Estimulador magnético de plantas 

 
                     Fonte: Braga (1982) 

 

Para a realização deste experimento foi utilizado um eletrificador, modelo 2TT3, 

da marca Zebu, ligado em 220 volts com corrente contínua. O equipamento possui 

energia acumulada de 0,48 J; potência nominal de 0,9 watts; alcance linear de 2.100 

metros em 35 km de fio; tensão de saída sem carga de 12,5 kV; e intervalo entre pulsos 

regulável de 1,02 a 1,09 segundos (AVIPEC, [201-?]). 

Foi construída uma cerca elétrica, em formato retangular, com perímetro de 508 

cm, utilizando três fios em eletroplástico torcido (fios de plástico Anti UV com 0,32 

mm de diâmetro e fios condutores de alumínio com 0,32 mm de diâmetro) e isoladores 

de plástico, da marca BASPAN, do tipo roldana com prego, com dimensões de 36 mm x 

36 mm. A bobina foi enrolada nos isoladores e foi necessário fazer remendos na cerca, o 

que pode ocasionar diminuição na tensão da corrente elétrica. 

Foram utilizadas sementes de feijão comum (Phaseolus vulgaris), Grupo 

Comercial Carioca, da marca Fritz & Frida, com data de fabricação de 10 de dezembro 

de 2020 e data de validade de 10 de junho de 2021. A semeadura foi realizada em terra 

comum, utilizando vasos pretos, número 02, da marca Nutriplan, com 9,8 cm de altura, 

13,0 cm de diâmetro e 10,5 cm de base (NUTRIPLAN, 2019). Não foi colocado adubo, 
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apenas casca de arroz para reter a umidade e diminuir processos erosivos, decorrentes 

de possíveis intempéries e até mesmo da água utilizada no período de experimentação.  

Após o primeiro indício de germinação, os feijoeiros foram medidos 

semanalmente pela autora, desde a base do vaso até a altura da planta, com o auxílio de 

uma régua e trena, e a altura do recipiente foi descontada das medições. Ao final do 

experimento as plantas foram cortadas e pesadas em uma balança comercial da marca 

Urano, modelo US 20/2 POP-S, capacidade mínima de 40g e máxima de 6 kg/20 kg, 

com erro de 2g/5g. Primeiro foram pesados os pesos dos feijoeiros com as vagens e 

após as vagens foram pesadas separadamente.  

Em todos os procedimentos de medida e pesagem, os dados do Grupo 

Experimental e do Grupo de Controle foram tabelados e comparados. Para fins 

estatísticos, estas medidas foram convertidas em médias e devidamente trabalhadas, e 

posteriormente transformadas em gráficos. Também foi realizada a variância dos dados 

de crescimento. Os dados foram correlacionados com o número de dias após a 

semeadura e foram feitos registros fotográficos dos feijoeiros na fase final dos 

experimentos.  

 

3.1 GRUPO EXPERIMENTAL E GRUPO DE CONTROLE  

 

Dois grupos experimentais (A e B) foram montados em datas diferentes. Os 

experimentos se realizaram a campo, no município de Sentinela do Sul/RS, Latitude -

30,6119013 e Longitude -51,5799398, que possui clima temperado, mesotérmico 

brando (média entre 10°C e 15 °C) super úmido e sem seca (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 1978). Ambos os experimentos possuíam uma distância de 50 

cm entre os grupos, sendo que um dos canteiros foi estimulado eletromagneticamente 

(Grupo Experimental) e o outro foi deixado em condições naturais (Grupo de Controle). 

Cada Grupo continha 16 vasos padronizados, onde uma semente de Phaseolus 

vulgaris foi semeada em cada vaso, recebendo a mesma quantidade de água e insolação. 

A medida de água utilizada foi de 100 ml, podendo ter uma pequena variação entre uma 

medida e outra pelas condições em que o experimento foi realizado. Da mesma forma, 

em alguns momentos a insolação pode ter sido maior em um dos canteiros em função do 

movimento natural do sol. 

O Experimento A teve início no dia 9 de janeiro de 2021 e foi encerrado no dia 4 

de março de 2021, totalizando 7 semanas e 6 dias. Esta semeadura encontra-se dentro do 
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período conhecido como safrinha. O Experimento B foi iniciado no dia 21 de março de 

2021 e encerrado no dia 2 de maio de 2021, totalizando 6 semanas e 1 dia, sendo que a 

semeadura foi feita fora do período de safra ou safrinha. 

A ideia inicial era realizar os experimentos com um tempo maior de observação 

e nas épocas corretas de semeadura, mas devido a pandemia de COVID-19 e o tempo 

limitado para realização desta monografia, foi necessário estipular um prazo para a 

conclusão de cada experimento que, a princípio, era de dois meses. No entanto, não foi 

possível realizar o Experimento B na época ideal para semeadura, portanto este foi 

encerrado antes do prazo previsto por não apresentar bom desenvolvimento 26 dias após 

a semeadura. O ideal seria realizar os dois experimentos nas épocas corretas de safra ou 

safrinha e assim verificar o ciclo completo das plantas. O pouco tempo para o 

experimento não permitiu que as circunstâncias fossem viabilizadas em ambos os 

experimentos.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a realização dos experimentos, foi construído um cercado elétrico onde 

ficaria o Grupo Experimental, sendo que o Grupo de Controle ficaria ao lado para 

receber, dentro das possibilidades, as mesmas condições de luz e sombra. Na Figura 2, 

pode-se verificar a distância entre os canteiros que era de 50 cm. A estrutura dos 

canteiros não foi modificada nos experimentos A e B. 

 

Figura 2 – Distância entre Grupo Experimental e Grupo de 

Controle do Experimento A 

 
                    Fonte: Autora (2021) 

 

Na Figura 3 e 4, observa-se os feijoeiros já na fase final do Experimento A. 

Durante o experimento ocorreram alguns imprevistos como: ataque de insetos, 

intempéries e canteiros que receberam eventualmente maior insolação devido ao 

movimento natural do sol. 

 

Figura 3 – Grupo Experimental no último dia do Experimento A 

 
                      Fonte: Autora (2021) 
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Figura 4 – Grupo de Controle no último dia do Experimento A 

 
                   Fonte: Autora (2021) 

 

As Figuras 5 e 6 mostram o Grupo Experimental e o Grupo de Controle no final 

do Experimento B. Este Experimento foi realizado num período fora do indicado para 

semeadura, o que provavelmente levou a um índice menor de germinação, além das 

plantas se mostrarem mais frágeis que no Experimento A. Todos os procedimentos 

adotados no Experimento B foram iguais aos adotados no Experimento A, com exceção 

do período de semeadura.  

 Foi observado em ambos os canteiros do Experimento B a ocorrência de ataque 

de insetos, intempéries, e alguma alteração da insolação em função do movimento 

natural do Sol. 

 

Figura 5 – Grupo Experimental no último dia do Experimento B 

 
                     Fonte: Autora (2021) 
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Figura 6 – Grupo de Controle no último dia do Experimento B 

 
                     Fonte: Autora (2021) 

 

4.1 GERMINAÇÃO  

 

Um dos fatores observados foi a germinação das sementes de Phaseolus 

vulgaris, com o intuito de verificar o índice de germinação no Grupo Experimental, 

estimulado eletromagneticamente, e no Grupo de Controle, aquele deixado em 

condições naturais. 

No Experimento A, de um total de 16 sementes, 4 não germinaram no Grupo 

Experimental e 5 no Grupo de Controle, o que corresponde a um índice de germinação 

de 75% no Grupo Experimental e 68,75% no Grupo de Controle. 

No Experimento B, 3 sementes não germinaram no Grupo Experimental e 5 no 

Grupo de Controle, o que corresponde a um índice de germinação de 81,25% e 68,75% 

respectivamente. 

Estes dados indicam que, a porcentagem de germinação foi maior nos grupos 

experimentais em ambos os experimentos. 

 

4.2 CRESCIMENTO E FLORAÇÃO 

 

O Experimento A iniciou no dia 9 de janeiro de 2021 e terminou no dia 4 de 

março de 2021, quando os pés foram cortados e pesados. A medição foi feita 

semanalmente, nas seguintes datas: 20/01/2021, 28/01/2021, 04/02/2021, 10/02/2021, 

17/02/2021, 24/02/2021, 04/03/2021. 

 O período do experimento compreendeu a época indicada para a semeadura da 

safrinha. As médias e variâncias dos tamanhos dos pés, em cm, do Grupo Experimental 

e Grupo de Controle estão apresentadas na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Médias e variâncias de crescimento do Experimento A 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                 

                                

                        

                                 

 

 

 

                        
                             

 

 

                         

Fonte: Autora (2021) 

 

É possível observar que a média de tamanho das plantas do Grupo Experimental 

se apresentou maior que a do Grupo de Controle em todas as medições. Analisando as 

medidas comparativamente, observou-se que o maior diferencial percentual ocorreu 11 

dias após o início do experimento, todavia o maior crescimento numérico foi no dia 

24/02/2021 (46 dias após a semeadura), conforme mostra o Gráfico 1. 

Outro fator observado, no Experimento A, é que a floração ocorreu primeiro no 

Grupo Experimental, 39 dias após a semeadura dos feijões. No Grupo de Controle, a 

floração ocorreu aproximadamente três dias depois. 

 

Gráfico 1 – Médias semanais de crescimento do Experimento A 

 
                              Fonte: Autora (2021) 

Médias e variâncias de crescimento dos feijoeiros (cm) x dias 

Número 

de dias 

Grupo Experimental Grupo de Controle Grupo 

Experimental 

x Grupo de 

Controle (%) 
Média Variância Média Variância 

1 0 0 0 0 0 

11 9 5,10 6 3,01 50 

19 14,4 12,97 12 9,11 20 

26 18,9 12,55 16,3 12,05 15,95 

32 21,4 16,52 18,6 11,35 15,05 

39 26,1 19,59 23,3 29,55 12,02 

46 34,8 83,24 27 44,69 28,89 

54 37,6 101,46 30,9 59,92 21,68 
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O Experimento B iniciou no dia 21 de março de 2021 e terminou no dia 2 de 

maio de 2021, não compreendendo nem o período de safra nem o da safrinha para 

semeadura. A medição foi realizada nas seguintes datas: 02/04/2021, 10/04/2021, 

17/04/2021, 23/04/2021, 02/05/2021.   

De acordo com as médias de crescimento das plantas, apresentadas na Tabela 2, 

das cinco semanas analisadas, em três semanas o Grupo de Controle teve maior 

crescimento; em uma semana o Grupo Experimental teve maior crescimento; e em uma 

as médias foram iguais. É possível observar os resultados no Gráfico 2. 

Também foi observado que no Experimento 2 não ocorreu a floração nos 

feijoeiros. 

 

Tabela 2 – Médias e variâncias semanais de crescimento do Experimento B 

Médias e variâncias de crescimento dos feijoeiros (cm) x dias 

Número 

de dias 

Grupo 

Experimental 
Grupo de Controle 

Grupo 

Experimental x 

Grupo de 

Controle (%) 
Média Variância Média Variância 

1 0 0 0 0 0 

11 9,1 7,20 9,6 2,79 -5,21 

19 12,7 4,06 12,6 3,81 0,79 

26 13,1 3,61 14,7 3,57 -10,88 

32 14,2 4,65 14,2 3,61 0 

42 15,7 7,21 15,9 2,52 -1,26 

          Fonte: Autora (2021) 

 

Gráfico 2 - Médias semanais de crescimento do Experimento B 

 
                       Fonte: Autora (2021) 
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4.2 PESO FINAL DAS PLANTAS E DAS VAGENS  

 

Ao final, no Experimento A, os pés dos feijoeiros foram pesados conjuntamente 

com as vagens. Após as vagens foram pesadas separadamente, em ambos os grupos, em 

gramas (g). O Experimento B não apresentou vagens durante o período de 

experimentação, portanto foi pesado apenas o peso dos feijoeiros. 

O Experimento A teve uma duração de 54 dias. Na Tabela 3, nota-se que tanto o 

peso dos feijoeiros quanto o das vagens foram maiores no Grupo Experimental, na 

ordem de 18,3%, enquanto as vagens pesaram 50% a mais. 

 

Tabela 3 – Médias do peso final dos feijoeiros do 

Experimento A 

Médias do peso final dos feijoeiros (g) 

Tipo 
Grupo 

Experimental 

Grupo 

de 

Controle 

Grupo 

Experimental 

x Grupo de 

Controle (%) 

Feijoeiros 41,3 34,9 18, 34% 

Vagens 17,7 11,8 50% 

                    Fonte: Autora (2021) 

 

O Experimento B teve uma duração de 42 dias. O Grupo Experimental 

apresentou ao final peso inferior ao Grupo de Controle, com um percentual de -1,54%, 

conforme Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Média do peso final dos feijoeiros do 

Experimento B 

Médias do peso final dos feijoeiros (g) 

Tipo 
Grupo 

Experimental 

Grupo 

de 

Controle 

Grupo 

Experimental x 

Grupo de 

Controle (%) 

Feijoeiros 7,69 7,81 -1,54% 

                          Fonte: Autora (2021) 

    

 Frente a relativa falta de dados e informações sobre a influência do 

eletromagnetismo em plantas, e por não encontrar na literatura dados sobre tal efeito no 
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feijão comum, foi utilizado como parâmetro para este trabalho o artigo de Sales et al 

(2010), intitulado como “A influência do Campo Magnético na Germinação e no 

Crescimento de Vegetais”, publicado na Revista Eletrônica Multidisciplinar Pindorama 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, que analisou 

efeitos positivos da influência do campo magnético, com o sentido do campo de baixo 

para cima, na germinação e crescimento da alface (Lactuva Sativa). 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

O Experimento B apresentou uma inconstância no crescimento das plantas no 

Grupo de Controle e no Grupo Experimental. Ocorreu uma relativa alternância entre a 

média dos tamanhos dos dois grupos. A partir da terceira semana as plantas começaram 

a apresentar uma redução de tamanho. Considerando estas observações e também o 

baixo crescimento, além da semeadura ter ocorrido fora do período indicado, podemos 

considerar este Experimento B inconclusivo por haver uma série de problemas que 

interferiram substancialmente nos resultados. 

Com os dados observados no Experimento A, foi possível verificar que as 

plantas do Grupo Experimental sempre tiveram maior tamanho que os obtidos nas 

plantas do Grupo de Controle. Além disso, o peso final das plantas com as vagens, e 

somente das vagens do Grupo Experimental também foram maiores que o do Grupo de 

Controle. 

No experimento realizado, 75% das sementes do Grupo Experimental 

germinaram comparados a 68,75% do Grupo de Controle. O crescimento do Grupo 

Experimental se apresentou superior em todas as medições, cujo maior diferencial 

percentual foi aos 11 dias após o início da semeadura, com um índice superior de 50%. 

O peso final também foi relevante, pois os feijoeiros foram 18,34% mais pesados no 

Grupo Experimental, assim como as vagens 50% mais pesadas. Outro aspecto 

importante foi a floração que ocorreu primeiramente no Grupo Experimental, 39 dias 

após a semeadura.  

Os resultados apresentados no Experimento A são animadores, pois mostram um 

desenvolvimento maior nos feijões estimulados eletromagneticamente. Entretanto 

outros estudos e experimentos devem ser realizados tanto com o feijão comum 

(Phaseolus vulgaris) como com outras plantas, observando seus ciclos completos e em 

períodos indicados para a semeadura. A utilização de equipamentos de medição mais 

sofisticados, verificando correntes e sentidos diferentes, bem como se há efeito na 

inversão dos polos, deve esclarecer outros aspectos relevantes do efeito 

eletromagnético. Dessa forma poderia ser analisado se o resultado seria semelhante ao 

obtido neste experimento e se a intensidade do efeito é igual em outras condições. 

Com os dados do Experimento A, é plausível admitir a possibilidade de uma 

influência positiva do eletromagnetismo no desenvolvimento do Phaseolus vulgaris 

(Grupo Comercial Carioca), se aliado a época correta de semeadura. Porém, esse é um 
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efeito que deve ser mais bem estudado e observado com outras técnicas e ferramentas, 

além de um tempo maior de observação. 

Por esta experiência ter sido realizada a campo, sem o suporte técnico ideal, 

alguns fatores podem ter influenciado, ou não, o desenvolvimento das plantas como, por 

exemplo, o sentido da corrente elétrica; ataque de insetos; intempéries; e maior 

exposição ao sol. 

Estas tecnologias alternativas juntamente com as tradicionais, ou com a 

utilização de energias sustentáveis, como a fotovoltaica, para energização da cerca 

elétrica, poderiam auxiliar na implantação de uma agricultura mais sustentável. Estas 

técnicas associadas a outras técnicas sustentáveis poderão incrementar a produtividade e 

possivelmente a redução de custos. 

Outra questão a ser considerada, é que há pouca bibliografia disponível para 

consulta sobre o assunto, dificultando o aprofundamento teórico deste tema. Entretanto, 

é bom salientar que o interesse do efeito do eletromagnetismo nas plantas vem 

crescendo consideravelmente, o que é um fator positivo para as pesquisas na área. 
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