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RESUMO 

 
 
 
A resposta microbiana da solução de fertirrigação aplicada convencionalmente e condicionada 

magneticamente foi estudada, visando detectar se o condicionamento magnético interfere no 

desenvolvimento de populações microbianas ou não. O estudo foi realizado  em um sítio de 

produção de rosas que possui tanto sistema de irrigação com solução de fertirrigação 

convencional e outro com solução de fertirrigação condicionada magneticamente. Os 

parâmetros de controle dessas soluções, tais como pH e temperatura foram monitorados por 

um ciclo produtivo, para certificação de que esses, não influenciariam na resposta microbiana, 

permitindo isolar o efeito do condicionamento magnético da solução de fertirrigação. Ao final do 

ciclo, pôde-se verificar que tanto o pH como a temperatura das soluções de fertirrigação, não 

apresentaram diferenças significativas entre os dois processos de aplicação. No que diz 

respeito ao desenvolvimento de microrganismos nos dois sistemas, verificou-se que a 

população microbiana global era muito menor no sistema no qual a solução de fertirrigação foi 

condicionada magneticamente, atingindo níveis desprezíveis. Esse fato é benéfico para o 

desenvolvimento das rosas e para o saneamento do cultivar. Na solução de fertirrigação 

aplicada sem condicionamento magnético, o número de microrganismos sempre foi superior à 

média daqueles encontrados na solução de fertirrigação condicionada magneticamente, 

tornando a classificação desta água aceitável, no que diz respeito ao número microrganismos, 

mas não desprezível. Como não foi constatada nenhuma  diferença nas condições de aplicação 

das soluções de fertirrigação, condicionadas magneticamente e sem condicionamento 

magnético, que pudessem  ocasionar alteração na resposta microbiana (em especial, no pH e 

na temperatura), concluiu-se que o condicionamento magnético foi o que provocou a alteração 

no perfil microbiano do sistema em estudo. 

 

Palavras-chave: Condicionamento Magnético. Microrganismos. Água. Água de irrigação.   
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ABSTRACT 
 

 
The microbial response from fertile irrigation solution, conventionally applied, and magnetically 

conditioned, was studied in order to discover whether the magnetic conditioning would interfere 

in the growth of microbial population.  A study was made in a rose productive farm using both 

systems of irrigation with a conventional fertile irrigation solution as well as a magnetically 

conditioned one.  Parameters of control in these solutions, such as pH and temperature, were 

monitored during the productive cycle of the roses to certify that they would not interfere in the 

microbial response, permitting to isolate the effect using the magnetic conditioning of water in 

the fertile irrigation solution.  At the end of the cycle, it was determined that pH as well as 

temperature of the fertile irrigation solution did not present significant differentiation, among both 

applying process.  With reference to microorganism growth in both systems, global microbial 

population was determined to be smaller and insignificant in the magnetically conditioned fertile 

irrigation system. This fact is beneficial for the development of roses, and for the cultivation 

sanitation.  In the fertile irrigation solution applied without magnetic conditioning, the number of 

microorganisms was always higher than the average encountered in the magnetically 

conditioned fertile irrigation solution, classifying this water as “acceptable grade”, but not 

“insignificant grade”, when referring to the quantity of microorganisms.  As there has been no 

difference in the conditions for the application of the fertile irrigation solutions whether 

magnetically conditioned or not, which could change the microbial response (specifically pH and 

temperature), it can be concluded that the magnetic conditioning provoked a change in the 

microbial profile in the studied system. 

 

Key words:  Magnetic conditioning.  Microorganisms.  Water.  Irrigation Water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Poucas áreas da pesquisa são tão controvertidas cientificamente como a que referencia 

os efeitos biológicos resultantes da ação dos campos magnéticos. Essa área do conhecimento 

começou a ser pesquisada no final dos anos 60, com o trabalho de Barnothy (1969), cujo  

objetivo era observar os efeitos resultantes da aplicação de campos magnéticos sobre sistemas 

biológicos. 

 Muitas pesquisas foram realizadas desde então, porém os efeitos biológicos derivados 

da aplicação dos campos magnéticos ainda não podem ser explicados com as teorias 

existentes, mas várias hipóteses, tais como interferência nos processos de transporte através 

das membranas plasmáticas, aumento nas velocidades das bombas de sódio e potássio e 

bombas de cálcio,  síntese de DNA, baseadas na experimentação, são conhecidas atualmente 

(Grissom, 1995). 

 A aplicação de campos magnéticos em microrganismos tem atraído a atenção de vários 

grupos de pesquisa, devido ao interesse industrial nos produtos que se obtêm do metabolismo 

desses sistemas biológicos, como, por exemplo, os ácidos cítrico, kógico, fumárico, glucômico, 

lático, gálico graxos etc.  (Aharonowitz, 1981), as enzimas, proteases, amilases, pectinases, 

condroitin sulfatase, lecitinase e gelatinase  (Tsunesi, 1998), os aminoácidos, dos quais os mais 

importantes são o ácido glutâmico e o ácido aspártico (Haunmann, 1993), e as vitaminas, das 

quais podemos citar as riboflavinas, cobalaminas, ergosterol e beta-caroteno. (Angelis, 1986; 

Pokorny, 1991). 

 Várias formas de incrementar a produtividade de processos biológicos estão sendo 

estudadas, e a aplicação de campos magnéticos é uma delas. 

            Estudos evidenciam que vários tipos de microrganismos, em especial algumas bactérias, 

são sensíveis à ação de campos magnéticos, tendo seu desenvolvimento ou comportamento 

alterado, como, por exemplo, as magnetobactérias, que modificam a orientação de seus 

movimentos quando submetidas à presença de campos magnéticos (Blakemore, 1975), a 

Saccharamyces cerevisiae, que pode aumentar seu crescimento populacional quando 

submetida a determinadas intensidades de campos magnéticos (Montoya et al., 2005), a 

Candida albicans, que tem o seu nível de patogenicidade  alterado (Gasparetto, 2005) e várias 

espécies de bactérias heterotróficas, que têm seu crescimento populacional diminuído  ou até 

inativado pelo mesmo motivo (Sanderson, 1996). Goldswothy et al. (1997) relatam que águas 
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magneticamente condicionadas proporcionam uma condição favorável para o desenvolvimento 

de alguns microrganismos. 

 Além do interesse na aplicação de campos magnéticos em sistemas biológicos, existem 

estudos que relatam a influência do condicionamento magnético sobre o comportamento da 

água. 

 Vários estudos iniciados entre 1950 e 1980, na Europa, principalmente na Rússia 

(Belova,1972), descrevem teorias de como o condicionamento magnético da água poderia 

influir em algumas de suas características, com o intuito de melhorar a qualidade e 

produtividade de culturas semi-hidropônicas. 

 A água tem um papel fundamental, sendo ela responsável pela hidratação e pelo 

transporte de sais minerais importantes para o crescimento e manutenção dos vegetais 

(Steudle, 2001).  

 Na  agricultura, existem muitas tecnologias envolvidas em sistemas de irrigação e cultivo 

em larga escala, desde as convencionais, que preconizam o tratamento químico do solo, pela 

adição de adubos e fertilizantes, até as mais modernas, como a fertirrigação, na qual os sais 

minerais e nutrientes são dispostos na forma de soluções nutrientes.   

 Atualmente, existe um grande interesse em utilizar tecnologias inovadoras em águas de 

irrigação, que possam gerar uma maior produtividade, sem comprometer a qualidade dos 

produtos. 

 Resultados obtidos em plantações de Israel, utilizando o condicionamento magnético da 

solução para irrigação, mostraram-se positivos, contribuindo efetivamente para o aumento da 

produtividade e diminuição no número de intervenções químicas no solo por fertilização, pois tal 

tratamento melhora o aproveitamento dos fertilizantes (Lin e Yotvat, 1990).  

 Resultados obtidos em plantações de rosas no Brasil confirmam essas premissas e 

ainda demonstram que houve um aumento significativo na produtividade e na qualidade destas 

rosas, quando a irrigação foi feita com solução de fertirrigação condicionada magneticamente 

(Costa, 2006). 

 A tecnologia do condicionamento magnético da água pode contribuir na redução de 

custos e na melhoria da qualidade de processos de tratamento de água industrial, pois o uso de 

campo magnético permite reduzir a quantidade de produtos químicos utilizados. A proliferação 

descontrolada de microrganismos patogênicos pode provocar contaminação da solução de 

fertirrigação, gerando situações de risco para funcionários. De maneira geral, podem causar a 
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entupimentos nos sistemas de irrigação, bem como competição com outros microrganismos 

importantes no desenvolvimento dos vegetais. Por exemplo, o crescimento não previsto de um 

microrganismo pode prejudicar bactérias úteis, como as fixadoras de nitrogênio, por competirem 

pela mesma quantidade de nutrientes (Bahri, 1998).  

 De acordo com vários estudos citados, verifica-se que existe um aumento na 

produtividade e na qualidade das plantações irrigadas com soluções magneticamente 

condicionadas, porém não se tem conhecimento de como a flora microbiana reage ao 

condicionamento magnético na solução de fertirrigação. 

 As citações bibliográficas de estudos internacionais ressaltando as melhorias 

proporcionadas pelo uso de água condicionada magneticamente, confirmadas em estudo de 

cultivo nacional de rosas, levam a crer na real eficiência do campo magnético (Costa, 2006) 

para estímulo e crescimento de plantas. Entretanto, não se conhece como os microrganismos 

de um solo cultivável e da solução nutriente de fertirrigação reagem à água condicionada 

magneticamente. 

 Esta pesquisa pretende contribuir com esse assunto, verificando se existe alteração no 

comportamento da flora microbiana quando um cultivar semi-hidropônico de rosas é irrigado 

com solução de fertirrigação condicionada magneticamente.  

 Esse conhecimento poderá ser utilizado para melhorar ainda mais as condições de 

manejo dos cultivares, visando  incrementar a produtividade e a qualidade dos cultivares.  

 Devido à disponibilidade de  acesso a uma cultura de rosas, com tecnologia mista, parte 

das estufas com fertirrigação magneticamente condicionada e outra parte com fertirrigação 

convencional de propriedade do Grupo Reijers, no município de Andradas, Sítio Dallas, adotou-

se essa cultura para o suporte deste trabalho. A vantagem desta escolha é que todas as 

condições para a comparação do comportamento da flora microbiana entre as duas formas de 

irrigação estão disponíveis no mesmo local.   

 O impacto desse conhecimento, do ponto de vista econômico, é significativo, pois, para 

a sua aplicação,  não se faz necessário acréscimo de mão-de-obra  nem de produtos químicos;  

além disso, trata-se de uma tecnologia limpa.  
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2       REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
2.1 ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO DA ÁGUA QUANDO CONDICIONADA 

MAGNETICAMENTE 

 
 

 A água é a base da vida do planeta e encontra-se em todo ser vivo que nele habita. Por 

isso tem singular importância na natureza. É uma das substâncias mais abundantes na crosta 

terrestre (Blakely, 1996) e representa cerca de 70% da constituição dos seres vivos. Todas as 

reações bioquímicas na célula acontecem em meio aquoso (Moran et al., 1994) e até o 

momento não se encontrou outra substância que pudesse substituí-la nesse papel. Os 

componentes macromoleculares das células (proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos 

nucléicos) adquirem suas formas complexas em resposta ao contato com a água. Na maioria 

das células, a água é a substância mais abundante: cerca de 60 a 90% da massa celular é 

constituída por água. Os tecidos moles das plantas são constituídos por água em uma 

proporção de 90 a 95% (Steudle, 2001). As poucas exceções nos organismos vivos, nos quais 

a água não é a substância mais abundante, são os esporos de fungos e as sementes; estes se 

encontram em estado de dormência, até que a água venha hidratá-los e despertá-los para 

continuarem o ciclo da vida (Steudle, 2001). 

 Muitas das propriedades físico-químicas da água ainda não têm uma boa explicação. 

Quando se compara a molécula de água com outras semelhantes, percebe-se uma enorme 

discrepância nas propriedades esperadas para ela (Cho et al., 1996). A água possui 37 

propriedades que não conseguem ser explicadas pela sua natureza molecular (Chaplin, 2002), 

como, por exemplo, a sua massa específica, os pontos de fusão e de ebulição, que são muito 

maiores em relação a outras substâncias cujas moléculas têm massas molares maiores que a 

da água, como o ácido sulfídrico, fluorídrico e clorídrico que, aliás, são gases à temperatura 

ambiente (CRC Handbook of Chemistry and Physics, 1997). 

 As propriedades anômalas da água só podem ser explicadas quando se admite que as 

interações intermoleculares de curto e de longo alcance têm crucial importância e que há uma 

certa organização molecular mesmo no estado líquido (Franks, 1973 e Eisenberg & Kauzmann, 

1970). 
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 Os organismos vivos adaptaram-se efetivamente a seu meio ambiente aquoso, 

desenvolvendo processos que tiram partido das propriedades peculiares da água. O alto calor 

específico da água é útil para a célula, pois a água celular age como um tampão térmico, 

mantendo a temperatura da célula relativamente constante, enquanto a temperatura do meio 

ambiente flutua. Além disso, o alto calor de evaporação da água é utilizado como uma maneira 

de vertebrados perderem calor por evaporação, na forma de suor. O alto grau de coesão interna 

da água líquida, devido às ligações de hidrogênio, é utilizado pelas plantas superiores para o 

transporte de nutrientes dissolvidos das raízes às folhas. Mesmo o fato de o gelo apresentar 

uma densidade inferior à da água líquida e, portanto, flutuar, tem importantes conseqüências 

biológicas no desenvolvimento dos organismos aquáticos. Mais fundamental, entretanto, para 

todos os organismos vivos, é o fato de que muitas propriedades biológicas importantes das 

macromoléculas, especialmente proteínas e ácidos nucléicos, resultam de suas interações com 

moléculas de água do meio circundante (Lehninger,1976). 

 Substâncias diamagnéticas repelem as linhas de força de um campo magnético. Assim, 

ao se aproximar campo magnético da água, que é uma substância diamagnética, haverá, pela 

lei da indução, a geração de correntes elétricas, que aparecerão no sentido de formar um 

campo magnético, que irá se opor ao aumento do campo aplicado (Feynman et al., 1977) e, 

com isso, a água será repelida. 

 Esse fenômeno da água foi comprovado por Hirota et al. que, em 1995, aproximou um 

campo magnético de 10 T  (T - tesla: unidade de medida  da densidade do fluxo magnético no 

sistema internacional de unidades) da superfície da água deionizada contida em um recipiente e 

verificou um abaixamento de 38,9 mm da superfície desta. Segundo o autor, foi a primeira 

demonstração sistemática de como uma superfície de um líquido pôde subir ou descer, diante 

de um campo magnético aplicado sobre ela, dependendo do sinal de sua susceptibilidade 

magnética. Em 1998 a levitação da água sobre um campo magnético foi demonstrada por 

Ikezoe et al. , devido ao mesmo efeito, e Kitazawa et al., em 2001, demonstraram a diferença 

na susceptibilidade magnética e na densidade de substâncias diante de campo magnético, 

como, por exemplo,  da água e de oxigênio dissolvido. 

 Outros experimentos demonstram que a água sofre algum tipo de alteração quando 

exposta a campos elétricos, e principalmente campos magnéticos. Zhou et al., (2000) fizeram 

uma simulação da exposição da água a diferentes intensidades de campos magnéticos e as 

interações de momento magnético das moléculas, considerando seu diamagnetismo e o campo 

magnético aplicado. Como resultado, constataram que a água exposta ao campo magnético 
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sofre alterações em algumas de suas propriedades físico-químicas, tais como susceptibilidade 

magnética, condutividade elétrica, ponto de ebulição, tensão superficial, pontes de hidrogênio 

(Bueno, 1978).  

 Essas alterações podem ser detectadas por alterações nas propriedades físico-químicas 

e na atividade biológica da água após exposição a configurações de campos magnéticos. Esse 

fenômeno, ultimamente, é ventilado com freqüência em periódicos científicos como, por 

exemplo, Nature, Soviet Science Review, Science Journal of Magnetism and Magnetic 

Materials, Bioeletrochemistry, Electro-Magnetobiology, Water Resource e Water Irrigation 

Review, entre outros, e desperta interesse na comunidade científica, principalmente por suas 

aplicações e possibilidades tecnológicas, seja na agropecuária, na área médica, no tratamento 

de efluentes industriais e urbanos, no controle do crescimento da população de microrganismos 

e nos processos químicos  nos quais a água é presente. 

Beaugnon e Tournier (1991) observaram que vários materiais diamagnéticos, como 

bismuto, estrôncio, água, etanol, madeira, plástico, acetona e grafite, poderiam ser levitados 

sob campos magnéticos com gradientes elevados, gerados por um ímã supercondutor 

vertical de 27T. Tais materiais são fracamente diamagnéticos e, quando submetidos a um 

gradiente do campo magnético, tendem a ser conduzidos das regiões de campo forte para 

aquelas de campo mais fraco. Quando a força resultante é maior e mais forte que a 

gravidade, ocorre a levitação. 

Ueno e lwasaka (1994) fizeram um estudo do comportamento hidrodinâmico da água, 

observando a sua partição física na presença de campos magnéticos de 8T, gerados a partir 

de ímãs supercondutores horizontais. Eles observaram que a água destilada, preenchendo a 

metade do volume de um recipiente, divide-se em duas partes, quando exposta ao campo 

magnético citado. Os níveis de água nas laterais sobem, formando paredes de água. As 

paredes de água também são formadas nas temperaturas de transição da água (0°C e 

100°C). Esse comportamento também foi observado em uma solução isotônica de cloreto 

de sódio (NaCI a 9% em peso)  e em várias outras soluções de cloreto de sódio em 

diferentes concentrações.  

 O condicionamento magnético da água é um recurso simples, no qual a água passa 

através de um campo magnético e altera algumas de suas propriedades físico-químicas. Esse 

processo, utilizado na prevenção de sedimentação e remoção de sedimentos acumulados na 

água, foi primeiramente patenteado por Vermeiren, na Bélgica, em 1945, sendo então 
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reconhecido como descobridor do fato de que campos magnéticos afetam as propriedades da 

água (Belova, 1972).   

Muitos dos artigos encontrados na literatura que propõem mostrar a evidência da ação 

de campos magnéticos em diversas áreas, às vezes, omitem detalhes experimentais 

importantes que impossibilitam ao leitor repetir e comprovar o efeito relatado. Como o 

experimental sobre o fenômeno é recente e as variáveis que influenciam o sistema não são 

totalmente conhecidas pela maioria dos autores ocidentais,  a falta de reprodutibilidade nos 

experimentos de condicionamento da água gera muitas críticas e ceticismo em relação ao 

assunto. 

Uma hipótese preconiza que o campo magnético atua sobre os spins, e, devido a essa 

atuação, os cristais modificam sua formação, mas a razão dessa modificação ainda não foi 

explicada. O condicionamento da água por campo magnético é um método sem utilização de 

produtos químicos para tratamento de água. A aplicação desse condicionamento permite 

eliminar o acúmulo de incrustações e problemas de corrosão. Belova atribuiu o bom 

desempenho da água condicionada magneticamente na inibição da corrosão e da incrustação à 

inversão dos spins dos elétrons de todos os átomos envolvidos nas soluções, quando expostas 

a um campo magnético. Essa inversão também afeta as pontes de hidrogênio na água.  Nessa 

inversão, tanto os íons como os elétrons, quando submetidos a um campo magnético, se 

movimentam em um plano perpendicular com movimentos circulares, e os fenômenos de 

paramodificação e ortomodificação utilizam uma energia de 36 cal/mol. Essa energia, envolvida 

na modificação, incrementa o número de colisões e a formação dos centros de cristalização, 

que são denominados clusters (Belova, 1972).  

Na experiência realizada por Kronenberg (1993) para o condicionamento da água, foram 

utilizados campos magnéticos da ordem de 0,5 a 1,4T, colocados conforme a figura 1. 

 Na figura 1, idealizam-se os íons da água, passando pelo condicionador magnético. O 

fenômeno ocorreu da seguinte forma: as moléculas da água e os íons presentes na solução que 

fluem através da tubulação são magnetizados dentro da tubulação. Como conseqüência, a 

incrustação existente vai sendo removida lentamente pelos novos núcleos de cristais formados 

(Kronenberg, 1993 e Quinn, 1997).  
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                           FIGURA 1 – PROCESSO DE CONDICIONAMENTO DA ÁGUA 

                                          FONTE – WWW. BONAQUA.COM,  2003 

  

 Na representação teórica da figura 2, as paredes da tubulação estão sem as 

incrustações, provavelmente de carbonato de cálcio, na forma de calcita. A remoção dessas 

incrustações está vinculada à velocidade do fluxo e à formação de cristais em forma esférica, 

que pelas passagens sucessivas foram removendo por colisão as incrustações existentes. Seria 

como converter as incrustações de volta ao estado dissociado (Quinn,  1997).                  

 

                                          

 

 

                                          FIGURA 2 – REMOÇÃO DAS INCRUSTAÇÕES 

                                               FONTE:WWW. BONAQUA.COM, 2003 
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Saam (1980) desenvolveu um modelo para predizer a taxa de nucleação de cristais de 

calcita. Monitorando-se vários parâmetros qualitativos da água – dissolução total de 

sólidos e alcalinidade – concluiu-se que a velocidade de nucleação dos cristais de calcita 

aumenta com a aplicação de campos magnéticos e eletrostáticos.  

 Gehr et al. (1995) fizeram um estudo criterioso da solubilidade de CaSO4 em água, 

quando esta era exposta a um campo magnético de 4,75T produzido por um espectômetro de 

ressonância magnética nuclear. Foram utilizados vários parâmetros de medida e observação. 

Dentro das condições específicas do experimento, o condicionamento magnético induziu a 

precipitação dos cristais de gipsita (sulfato de cálcio). Os autores concluem que tratamentos 

magnéticos podem ser eficientes na prevenção de sedimentação, agindo para promover uma 

cristalização no lugar da precipitação que ocorre em superfícies sólidas. 

Nesse caso, as mudanças absolutas na altura da superfície das soluções, no centro 

do recipiente, diminuem com o aumento da concentração de cloreto de sódio na solução. 

Uma variação do experimento mostrou o efeito do campo magnético na velocidade do fluxo 

de água destilada, o qual diminui com o aumento da intensidade do campo. 

Katsuki et al. (1996) estudaram a influência de um campo magnético forte, de 8T, no 

crescimento de cristais de um composto diamagnético, a benzofenona. A direção do eixo 

longitudinal das agulhas dos cristais tende a se alinhar perpendicularmente à direção do 

campo aplicado, em que o grau de orientação depende da sua intensidade. Na ausência 

do campo magnético, as agulhas orientam-se aleatoriamente. Considera-se que a orientação 

magnética de cristais de um composto diamagnético ocorre quando este possui alta 

susceptibilidade diamagnética anisotrópica. 

Freitas (1999) realizou um trabalho exaustivo sobre o efeito de campos magnéticos na 

cristalização de soluções aquosas, o qual demonstra claramente como os cristais se modificam.  

Aleksandrov et al. (2000) demonstraram experimentalmente, através de análise térmica, 

que o comportamento da solidificação da água destilada se alterava proporcionalmente à 

aplicação de um campo magnético externo. Na ausência de campo magnético, a água 

apresentava temperatura crítica de supercongelamento média de  -7,6°C e, quando se aplicava 

campo magnético, a temperatura de supercongeIamento se aproximava a 0oC, até atingir esse 

valor quando se aplicavam campos magnéticos com intensidades iguais ou maiores a  0,5 T.  
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Faigle e Porto (2000) demonstraram a diminuição da tensão superficial, aumento da 

condutividade elétrica e aumento da pressão de vapor da água desionizada, depois de 

submetida a um condicionamento magnético, além de alterações na atividade biológica dessa 

água, e correlacionaram algumas das mudanças físicas com as biológicas. 

Barboza (2002) demonstra como o campo magnético altera a estrutura do carbonato de 

cálcio e apresenta a forma esférica da aragonita. 

Landgraf et al. (2004) avalia o efeito da exposição de soluções aquosas contendo 

carbonato de cálcio ao campo magnético, na condutividade elétrica, pH e tensão superficial. 

Há, pelo menos, 167 patentes envolvendo o assunto água magnetizada, maneira 

errônea com que tem se denominado esse tipo de condicionamento de água. (Chemical 

Abstracts, 1990-2000). 
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2.2 NOÇÕES DE BACTERIOLOGIA  

 

 Os conceitos apresentados neste subtítulo foram compilados a partir das informações 

contidas nas seguintes referências: Tortora et al., 2000; Silva, 1999; Black, 1999 e Branco,  

1986. 

 

2.2.1 Conceitos fundamentais 

 As formas de vida mais abundantes na Terra não são visíveis pelo homem a olho nu. As 

bactérias rodeiam-nos por toda parte. Crescem sobre e dentro de todos os seres vivos e 

também no solo, nos charcos, nos rios, lagos e oceanos, em fontes de água a ferver (gêisers) e 

nas escuras e frias profundezas do mar. Foram provavelmente as primeiras formas de vida 

deste planeta e sobreviverão talvez a todo o resto. Algumas são letais para o homem, mas sem 

outras a vida não poderia continuar, pois decompõem matéria orgânica morta e reciclam 

elementos essenciais de que todas as plantas e animais necessitam. 

 Todos os seres vivos são constituídos por células. Estes podem ser unicelulares, como 

as bactérias, os protozoários e algumas algas, ou pluricelulares, como as plantas e os animais. 

As bactérias e os seus parentes próximos são designados de procariontes, para denotar a sua 

estrutura interna simples, sem carioteca, e para os distinguir das plantas, animais e fungos mais 

complexos (eucariontes). Em tamanho, as bactérias podem ir desde menos de um milionésimo 

de metro até cerca de meio milímetro de comprimento. Surgem em variações de três formas 

básicas: esférica, alongada e espiralada. Embora as bactérias sejam exclusivamente 

unicelulares, algumas formam estruturas temporárias complexas. As bactérias multiplicam-se 

por simples divisão celular. Para viver, todo o ser vivo necessita não só de uma fonte de 

energia, mas também de uma fonte de átomos de carbono (base de todas as moléculas 

orgânicas) e de outros átomos essenciais, como o nitrogênio, o fósforo, o hidrogênio e o 

oxigênio. As bactérias são muito mais versáteis do que as plantas e os animais no que se refere 

a substâncias que podem utilizar para esses fins. Para quase todos os compostos orgânicos e 

até para a maioria dos pesticidas produzidos e produtos químicos industriais fabricados pelo 

homem, existe uma bactéria que o pode decompor e utilizá-lo como alimento. As bactérias 

heterotróficas, como a Escherichia coli, residente habitual do intestino humano, precisam de 

substâncias orgânicas já prontas, que decompõem, extraindo energia e voltando a reunir as 

subunidades químicas sob a forma de um novo material de construção para as suas células. 
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Algumas heterotróficas precisam de oxigênio para respirar, de um modo muito semelhante ao 

das células vegetais e animais. Outras utilizam a fermentação para decompor os seus 

nutrientes sem oxigênio. 

 As bactérias absorvem pequenas moléculas de nutrientes, como os açúcares, os 

aminoácidos e os ácidos graxos, diretamente através da sua membrana celular.  

 As moléculas maiores, como as das proteínas, amido, a celulose das paredes celulares 

das plantas, etc., são, em primeiro lugar, fracionadas em compostos mais simples fora da 

célula. Esse trabalho é feito pelas enzimas digestivas que são liberadas pela bactéria. O 

apodrecimento habitual da carne, da fruta e dos vegetais é muitas vezes devido à ação de 

bactérias. Outra característica das bactérias é a sua capacidade de fixar o nitrogênio 

atmosférico, extraindo-o do ar e convertendo-o em compostos amoniacais, que as plantas 

podem utilizar. No entanto, o que as bactérias podem fazer naturalmente, os químicos só 

conseguem reproduzir a temperaturas e pressões extremamente elevadas. Um fator chave para 

o êxito das bactérias é a sua capacidade de se reproduzir rapidamente, propriedade que é 

utilizada em todo o seu potencial na engenharia genética comercial. Em condições favoráveis, a 

E. coli pode duplicar-se de 30 em 30 minutos. Num dia, uma única célula pode, teoricamente, 

dar origem a mais de oito milhões de novas células. Contudo, no mundo real, as bactérias não 

tomaram o poder devido a vários predadores naturais, como os protozoários, que reduzem o 

seu número em bilhões por dia, e porque o seu crescimento é limitado pelo alimento e espaço 

disponíveis. 

 Por serem microrganismos procariontes, não apresentam um núcleo definido, estando o 

seu material genético compactado e enovelado numa região do citoplasma chamada de 

nucleóide. As bactérias apresentam uma membrana plasmática recoberta por uma parede 

celular. Diferentemente das células eucarióticas, nas bactérias, não aparecem organelas 

delimitadas por membranas. 

 A membrana plasmática recobre o citoplasma da célula bacteriana e tem uma estrutura 

semelhante àquela encontrada nos organismos eucariontes. Na membrana, encontramos uma 

estrutura típica, uma invaginação da membrana plasmática, denominada de mesossomo. O 

mesossomo parece ter um papel importante durante a duplicação e divisão bacteriana. Na 

figura 3, pode-se observar a estrutura de uma célula bacteriana. 
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                          FIGURA 3 -  CÉLULA PROCARIÓTICA TÍPICA – BACILO COM FLAGELO  

                   FONTE - MICROBIOLOGIA FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS, p.73 

 

 As bactérias se reproduzem por divisão celular ou fissão binária. Durante esse processo 

ocorre a duplicação do DNA seguido da divisão da célula bacteriana em duas células filhas. 

Essa divisão se dá devido à formação de um septo que começa a crescer para o interior da 

célula a partir da superfície da parede celular.  

 A parede celular das bactérias é uma estrutura rígida e é formada por um complexo 

mucopeptídico, que dá a forma à bactéria. A cápsula, presente principalmente em bactérias 

patogênicas, é formada por polissacarídeos e tem uma consistência de um muco. Tal estrutura 

mucosa confere resistência às bactérias patogênicas contra o ataque e o englobamento por 

leucócitos e outros fagócitos, protegendo-as de possíveis rupturas enzimáticas ou osmóticas, 

além de caracterizá-las como gram-positivas ou gram-negativas. 

 

 

2.2.2  Morfologia das bactérias 

  As bactérias apresentam três formas básicas: esférica, em bastão e espiral. Há 

entretanto muitas variações. Uma bactéria esférica é chamada de coco e uma bactéria em 

bastão é chamada de bacilo. Algumas bactérias, chamadas de cocobacilos, são pequenos 

bastonetes com tamanho intermediário entre os cocos e os bacilos. As bactérias espirais têm 
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uma variedade de formas curvas. Uma bactéria em forma de vírgula é chamada vibrião; uma em 

formato ondulado chama-se espirilo, já uma em formato de espiral é referida como espiroqueta. 

Algumas bactérias não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Já existem referências 

sobre bactérias quadradas e triangulares. Na figura 4 estão representadas algumas formas mais 

comuns das bactérias. 

     

             FIGURA 4 - MORFOLOGIA DAS BACTÉRIAS 

           FONTE - MICROBIOLOGIA FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS, P.70  

 

  Essas formas não são constantes e podem variar de acordo com o meio e com o tipo de 

associação entre as células. As mudanças de forma podem ser consideradas como: 

 

Involução - mudança de forma devido a condições desfavoráveis, presença ou ausência de 

oxigênio, pH, ou por produtos tóxicos, entre outros. 

Pleomorfismo – a bactéria não apresenta uma morfologia única, mesmo que se encontre em 

condições favoráveis ao seu desenvolvimento. 
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 2.2.3  Classificação das bactérias 

  O Reino taxonômico Monera compreende entre outras as eubactérias (bactérias 

verdadeiras) e as cianobactérias (bactérias fotossintetizantes). 

  Uma maneira de classificar as bactérias é subdividi-las de acordo com a forma de 

aquisição de energia.  

• Bactérias quimiossintetizantes: são autótrofas e obtêm sua energia da 

oxidação de compostos inorgânicos, como o amônio, os nitritos e os sulfitos. 

• Bactérias fotossintetizantes: convertem a energia luminosa em energia 

química. O grupo mais importante é o das cianobactérias.  

• Bactérias heterotróficas: os membros deste grupo obtêm energia da matéria 

orgânica elaborada por outros organismos. Podemos ressaltar dois grandes 

subgrupos: as saprófitas e as que realizam simbiose. As saprófitas alimentam-

se de matéria morta ou em decomposição ,e as  outras travam uma relação 

parasitária e constituem-se em patógenos para hospedeiros, produzindo 

enfermidades (Tortora et al., 2000). 

 

2.2.4  Nutrição das bactérias 

 O crescimento e a divisão celulares necessitam de um ambiente propício com todos os 

constituintes químicos e físicos necessários para o seu metabolismo. Essas necessidades 

específicas são dependentes de informações genéticas para cada espécie bacteriana. Algumas 

espécies com vasta flexibilidade nutricional, como as pseudomonas, são capazes de sintetizar 

muitos de seus metabólitos a partir de precursores simples, enquanto outras espécies são mais 

exigentes, como as Porphyromonas e Treponemas, que necessitam de nutrientes complexos 

para o crescimento e reprodução. 

  A análise das estruturas bacterianas revela que sua arquitetura é formada por diferentes 

macromoléculas, em particular, proteínas. Os precursores das macromoléculas podem ser 

retirados do meio ambiente ou ser sintetizados pelas bactérias a partir de compostos mais 

simples. A alternativa escolhida vai depender da disponibilidade do composto no meio e da 

capacidade de síntese do microrganismo. As substâncias ou elementos retirados do ambiente 

e usados para construir novos componentes celulares ou para obter energia são chamados 

nutrientes. Os nutrientes podem ser divididos em duas classes: macronutrientes  e 
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micronutrientes.  Ambos os tipos são imprescindíveis, mas os primeiros são requeridos em 

grandes quantidades por serem os principais constituintes dos compostos orgânicos celulares  

e/ou serem utilizados como combustível. 

 

2.2.4.1 - MACRONUTRIENTES  

 

Carbono (C): está presente na maioria das substâncias que compõem as células. As bactérias 

podem utilizar o carbono inorgânico existente no ambiente, na forma de carbonatos ou de CO2 

como única fonte de carbono. São neste caso chamadas de autotróficas. Os microrganismos 

que obrigatoriamente requerem uma fonte orgânica de carbono são denominados heterotróficos 

e as principais fontes são os carboidratos. 

Oxigênio (O): é requerido na forma molecular como aceptor final na cadeia de transporte de 

elétrons aeróbia. Também é elemento importante em várias moléculas orgânicas e inorgânicas. 

Hidrogênio (H): como componente muito freqüente da matéria orgânica e inorgânica, também 

constitui um elemento comum de todo material celular. 

Nitrogênio (N): é componente de proteínas e ácidos nucléicos, além de vitaminas e outros 

compostos celulares. Está disponível na natureza sob a forma de gás (N2) ou na forma 

combinada. Sua utilização como N2 é restrita a um grupo de bactérias, cujo principal habitat é o 

solo. Na forma combinada, o nitrogênio é encontrado como matéria inorgânica (NH3 , NO3 , etc.) 

ou matéria orgânica (aminoácidos, purinas e pirimidinas). 

Enxofre (S): faz parte de aminoácidos (cisteína e metionina), de vitaminas e grupos prostéticos 

de várias proteínas importantes em reações de óxido-redução. Da mesma forma que o 

nitrogênio, o enxofre pode ser encontrado no ambiente nas formas elementar, oxidada e 

reduzida; essas duas últimas aparecem como compostos orgânicos e inorgânicos. Todas as 

alternativas citadas podem ser utilizadas pelas bactérias, porém são os sulfatos (SO4
-2) 

inorgânicos ou os aminoácidos as formas preferencialmente assimiladas. Na forma oxidada, 

também pode ser aceptor final de elétrons das cadeias de transporte de elétrons anaeróbias. 

Fósforo (P): é encontrado na célula na forma combinada a moléculas importantes como os 

nucleotídeos e como fosfato inorgânico; nessa última forma, é incorporado através de poucas 

reações metabólicas, embora uma delas seja de fundamental importância: a síntese de 

trifosfato de adenosina, ATP, a partir de ADP e fosfato. As substâncias fosforiladas podem estar 
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envolvidas com o armazenamento de energia (como o ATP) ou atuar como reguladoras de 

processos metabólicos: muitas enzimas tornam-se ativas ao serem fosforiladas. 

 

2.2.4.2 – MICRONUTRIENTES 

 

 Os elementos ferro, magnésio, manganês, cálcio, zinco, potássio, sódio, cobre, cloro, 

cobalto, molibdênio, selênio e outros são encontrados sempre na forma inorgânica, fazendo 

parte de minerais. São necessários ao desenvolvimento microbiano, mas em quantidades 

variáveis, dependendo do elemento e do microrganismo considerados. Os micronutrientes 

podem atuar de diferentes maneiras, incluindo as seguintes funções principais: 

- componentes de proteínas, como o ferro que participa da composição de várias proteínas 

enzimáticas ou não, de citocromos, etc.; 

- cofatores de enzimas, como o magnésio, potássio, molibdênio, etc.; 

- componentes de estruturas, como o cálcio, presente em um dos envoltórios dos esporos; 

- osmorreguladores. 

 

2.2.5 Transporte de substâncias através da membrana celular das bactérias 

 Os materiais se movem através das membranas celulares de células procarióticas e 

eucarióticas por dois tipos de processos: passivo e ativo. Nos processos passivos, as 

substâncias atravessam a membrana de uma área de alta concentração para uma área de 

baixa concentração (se movem a favor do gradiente de concentração), sem qualquer gasto de 

energia (ATP) pela célula. Nos processos ativos, a célula deve usar energia (ATP) para mover 

as substâncias das áreas de baixa concentração para as áreas de alta concentração (contra o 

gradiente de concentração). 

 

2.2.5.1 – TRANSPORTES PASSIVOS 

 Os processos passivos incluem a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. 

 Difusão simples. A difusão simples é o movimento líquido das moléculas ou dos íons de 

uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração. O movimento continua 
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até que as moléculas ou íons sejam distribuídos homogeneamente. O ponto de distribuição 

homogênea é denominado equilíbrio. As células utilizam a difusão simples para transportar 

certas moléculas pequenas, como o oxigênio e o dióxido de carbono, através de suas 

membranas celulares. 

 Difusão facilitada. Na difusão facilitada, a substância (glicose, por exemplo) a ser 

transportada combina-se com uma proteína transportadora na membrana plasmática. Esses 

transportadores algumas vezes são denominados permeases. Um mecanismo proposto para a 

difusão facilitada é que a proteína transportadora sofre uma alteração na forma que permite à 

proteína transportar substâncias de um lado para outro da membrana. A difusão facilitada é 

similar à difusão simples no sentido de que a célula não necessita gastar energia, pois a 

substância se move de um lugar com concentração alta para um de concentração baixa. O 

processo difere da difusão simples pelo uso de transportadores. 

 Em alguns casos, as moléculas de que as bactérias necessitam são muito grandes para 

serem transportadas para a célula por esses métodos. Porém, a maioria das bactérias produz 

enzimas que podem degradar as moléculas grandes em moléculas mais simples (como 

proteínas em aminoácidos ou polissacarídeos em açúcares simples). Essas enzimas, que são 

liberadas pelas bactérias no meio circundante, são apropriadamente denominadas enzimas 

extracelulares. Uma vez que as enzimas degradam as moléculas grandes, as subunidades são 

transportadas pelas permeases para dentro da célula. Por exemplo, os transportadores 

específicos recuperam as bases do ácido desoxirribonucléico, DNA, como a purina, do meio 

extracelular e trazem-nas para o citoplasma da célula. 

            Osmose. É o movimento líquido de moléculas de solvente através de uma membrana 

seletivamente permeável, de uma área com alta concentração de moléculas de solvente para 

uma área de baixa concentração. Nos sistemas vivos, o principal solvente é a água.  

 

2.2.5.2 -  PROCESSOS ATIVOS 

 Os processos ativos incluem o transporte ativo e a translocação de grupo. 

 Transporte ativo. Ao realizar um transporte ativo, a célula utiliza energia em forma de 

ATP para mover as substâncias através da membrana plasmática. O movimento de uma 

substância no transporte ativo usualmente é realizado do meio extra para o intracelular, mesmo 

que a concentração seja muito maior dentro da célula. Assim como a difusão facilitada, o 

transporte ativo depende de proteínas transportadoras na membrana plasmática.  Parece haver 
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um transportador diferente para cada substância ou grupo de substâncias intimamente 

relacionadas transportadas. 

 Translocação de grupo. No transporte ativo, a substância que atravessa a membrana 

não é alterada pelo transporte através da membrana. Na translocação de grupo, uma forma 

especial de transporte ativo que ocorre exclusivamente em procariotos, a substância é alterada 

quimicamente durante o transporte através da membrana. Como a substância é alterada e a 

parte interna da membrana plasmática é impermeável a ela, a substância permanece dentro da 

célula. Esse mecanismo importante permite à célula acumular várias substâncias, mesmo que 

estejam em baixas concentrações fora da célula. A translocação de grupo requer energia, 

suprida por compostos de fosfato de alta energia, como o ácido fosfoenolpirúvico. 

 Um exemplo de translocação de grupo é o transporte do açúcar glicose, que 

freqüentemente é usado em meios de crescimento para bactérias. Enquanto uma proteína 

transportadora específica está transportando a molécula de glicose através da membrana, um 

grupo fosfato é adicionado ao açúcar. Essa forma fosforilada de glicose, que não pode ser 

transportada para fora, pode então ser usada nas vias metabólicas celulares.  

 A difusão simples e facilitada são mecanismos úteis para transportar as substâncias 

para as células quando as concentrações das substâncias são maiores fora da célula. Contudo, 

quando uma célula bacteriana está em um ambiente em que os nutrientes estão em baixa 

concentração, a célula deve usar o transporte ativo e translocação de grupo para acumular as 

substâncias necessárias. 

 

2.2.6 Condições de cultivo 

 Para se cultivar microrganismos, deve-se obedecer a requisitos básicos obrigatórios, 

quais sejam incubá-los em meios de cultura adequados e em condições ambientais igualmente 

adequadas. 

 Um inóculo é uma amostra de material contendo geralmente uma pequena quantidade 

de microrganismos; obedecidas as condições citadas, os microrganismos contidos no inóculo 

multiplicam-se, aumentando em número e massa e, com isso, atingindo o objetivo desejado. 
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2.2.7  Meios de cultura 

 Meio de cultura é uma mistura de nutrientes necessários ao crescimento microbiano. 

Basicamente, deve conter a fonte de energia e de todos os elementos imprescindíveis à vida 

das células. A formulação de um meio de cultura deve levar em conta o tipo nutritivo no qual o 

microrganismo pertence, considerando-se a fonte de energia (luz ou substância química), o 

substrato doador de elétrons (orgânico ou inorgânico) e a fonte de carbono (orgânica ou 

inorgânica). Estabelecidas as condições gerais, o meio de cultura deve ainda atender às 

necessidades específicas do grupo, da família, do gênero ou da espécie que se deseja cultivar. 

Assim, é imprescindível acrescentar ao meio vitaminas, cofatores, aminoácidos, etc., quando 

esses compostos não são sintetizados pelos microrganismos que se deseja cultivar. 

 No caso de se desejar o crescimento de uma cultura de um certo microrganismo, deve-

se conhecer inicialmente os nutrientes corretos para que o microrganismo de interesse possa 

crescer.  O meio de cultura deve conter a quantidade de água necessária, o pH ajustado e a 

quantidade específica de oxigênio ou mesmo sua ausência. O meio deverá inicialmente ser 

estéril - isto é, não deverá conter microrganismos vivos. Dessa forma, conterá somente os 

microrganismos e sua geração que foram adicionados ao meio.  Finalmente, a cultura deverá 

ser incubada na temperatura adequada para seu crescimento. 

 Para o crescimento de microrganismos no laboratório, há uma grande variedade de 

meios de cultura. Muitos desses meios, disponíveis em forma comercial, contêm todos os 

componentes desejados, sendo necessário somente a adição de água para posterior 

esterilização. Os meios de cultura estão constantemente sendo desenvolvidos ou mesmo 

atualizados. 

 Quando desejado o crescimento, é adicionado ao meio da bactéria em meio sólido um 

agente solidificante como o ágar. O ágar é um polissacarídeo complexo obtido a partir de algas 

marinhas, que já vem sendo bastante utilizado no espessamento de alimentos como geléias e 

sorvetes. 

 O ágar tem propriedades muito importantes tornando-o essencial para a microbiologia; 

até o momento, não foi encontrado nenhum outro composto que pudesse ser utilizado para sua 

substituição. Poucos microrganismos podem degradar o ágar e portanto ele permanece sólido 

quando adicionado ao meio de cultura. O ágar funde a uma temperatura inferior à temperatura 

de ebulição da água e permanece líquido até a temperatura de 40ºC. Para a utilização em 

laboratório, o ágar é mantido em banho-maria a uma temperatura de 50°C. Nesta temperatura o 

ágar não causa dano às bactérias quando adicionado sobre o inóculo (um meio de cultura no 
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qual já existe o microrganismo crescendo). Após a solidificação, o ágar pode ser incubado a 

uma temperatura de até 100ºC  sem perder suas características. Essa propriedade é muito 

importante para o crescimento de bactérias termofílicas. 

 Um meio contendo ágar é normalmente utilizado em tubos de ensaio ou em placas de 

Petri. Em um tubo de ensaio, o meio de cultura poderá ser utilizado de duas maneiras. O tubo 

poderá ser colocado na posição inclinada, em determinado ângulo, favorecendo a formação de 

uma região grande para o crescimento durante a solidificação; essa forma é denominada ágar 

inclinado. A solidificação do meio poderá ocorrer com o tubo na posição vertical (ágar em 

coluna), permitindo um crescimento na profundidade do meio de cultura. As placas de Petri, 

denominadas em função de seu inventor, são placas rasas, contendo uma tampa que recobre 

até o fundo das placas e evitando a contaminação. Quando contêm o meio de cultura, são 

denominadas culturas sólidas em placas de Petri. 

 A tabela 1 apresenta a composição de um meio de cultura quimicamente definido para o 

crescimento de bactérias, como, por exemplo a E. coli. 

 

TABELA 1: MEIO QUIMICAMENTE DEFINIDO PARA O CRESCIMENTO DE UMA BACTÉRIA, COMO A E.COLI 

COMPONENTE QUANTIDADE 

Glicose 5,0g 

Fosfato monofásico de amônia (NH4H2PO4) 1,0g 

Cloreto de sódio (NaCl) 5,0g 

Sulfato de magnésio (MgSO4 . 7 H2O) 0,2g 

Fosfato dibásico de potássio (K2HPO4 ) 1,0g 

Água 1,0 litro 

FONTE: TORTORA ET AL.  MICROBIOLOGIA,  P. 162 

 Após a aplicação do inóculo no meio de cultura, espera-se o crescimento das colônias 

bacterianas.  
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2.2.8  Fatores de crescimento 

 Entre as bactérias heterotróficas, há uma imensa variedade de exigências nutritivas. 

Algumas são capazes de crescer em meio muito simples, constituído de uma solução de 

glicose, sal de amônio e alguns sais minerais. A partir desses compostos, sintetizam todos os 

componentes do protoplasma: proteínas, polissacarídeos, ácidos nucléicos, coenzimas, etc. 

Outras, todavia, são incapazes de sintetizar determinados compostos orgânicos essenciais para 

o seu metabolismo. Para que esses microrganismos possam crescer, tais compostos devem ser 

obtidos do meio natural ou artificial em que vivem. Essas substâncias são denominadas fatores 

de crescimento. Muitos desses fatores são componentes de coenzimas, que, para o homem, 

são vitaminas. Na realidade, certas vitaminas, como o ácido fólico, foram descobertas por 

serem necessárias ao crescimento de determinadas bactérias. As composições dos meios de 

cultura, portanto, podem ser muito variadas. Um meio pode ter uma composição simples, 

contendo um único carboidrato como fonte de energia,  carbono e alguns sais minerais; em 

outro extremo, estão os meios requeridos por microrganismos mais exigentes, apresentando 

composição complexa, contendo várias fontes de carbono e energia, vitaminas e aminoácidos, 

podendo ainda ser acrescidos de sangue ou soro de animais. 

 Além da composição qualitativa, o meio de cultura deve obedecer aos limites de 

quantidade de cada componente suportáveis pelos microrganismos. Muitas vezes, o meio de 

cultura deve conter substâncias para neutralizar a ação de produtos tóxicos lançados pelos 

próprios microrganismos que sofrem os efeitos de seu acúmulo. Um exemplo rotineiro é adição 

de tampões para impedir a queda de pH provocada pelos ácidos orgânicos produzidos por 

fermentação bacteriana. Os meios podem ser líquidos, quando são uma solução aquosa de 

nutrientes, ou sólidos, quando a solução aquosa é gelificada por um polissacarídeo extraído de 

algas, o ágar. O meio sólido é obrigatoriamente usado quando se pretende separar células.  

 Cada célula individualizada ou agrupamento isolado dá origem, por multiplicação, a um 

aglomerado que constitui uma colônia. Colônias de diferentes espécies geralmente apresentam 

características morfológicas diferentes. Os meios de cultura podem ser seletivos, quando 

contêm uma substância que inibe o crescimento de um determinado grupo de microrganismos, 

mas permite o desenvolvimento de outros.  A tomada de nutrientes e o posterior metabolismo 

são influenciados por fatores físicos e químicos do meio ambiente, quais sejam: temperatura, 

pH, presença de oxigênio, pressão osmótica e luz. 
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2.2.8.1 – TEMPERATURA 

 Cada tipo de bactéria apresenta uma temperatura ótima de crescimento e em torno 

dessa temperatura observa-se um intervalo dentro do qual o desenvolvimento também ocorre, 

sem, no entanto, atingir o seu máximo. Ultrapassado o limite superior, rapidamente ocorre 

desnaturação do material celular e, conseqüentemente, a morte da célula. As temperaturas 

inferiores à ótima levam a uma desaceleração das reações metabólicas, com diminuição da 

velocidade de multiplicação celular. As variações quanto ao requerimento térmico permitem 

classificar as bactérias segundo a temperatura ótima para o seu crescimento, em: 

- psicrófilas: entre 12 e 17ºC 

- mesófilas: entre 28 e 37ºC 

- termófilas: 57 e 63ºC 

- termófilas extremas : 83 e 87ºC 

 

 Embora existam grupos excêntricos, que necessitam de altas temperaturas para o seu  

crescimento, a maioria concentra-se no grupo de mesófilas, principalmente as de interesse 

médico, veterinário e agronômico. 

 

2.2.8.2 - pH  

 Os valores de pH intracelular em torno da neutralidade são os mais adequados para 

absorção de alimentos para a grande maioria das bactérias. Existem, no entanto, grupos 

adaptados a viver em ambientes ácidos e alcalinos. 

- acidófilas : entre 1,8 e 5 

- neutrófilas: entre 5 e 9 

- alcalófilas: entre 9 e 11 

 

2.2.8.3 – OXIGÊNIO 

 O oxigênio pode ser indispensável, letal ou inócuo para as bactérias, o que permite 

classificá-las em: 

 - aeróbias estritas: exigem a presença de oxigênio, como as do gênero Acinetobacter. 
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 - microaerófilas: necessitam de baixos teores de oxigênio, como o Campylobacter jejuni. 

 - facultativas: apresentam mecanismos que as capacitam a utilizar o oxigênio quando 

disponível, mas desenvolver-se também em sua ausência. Escherichia coli e várias bactérias 

entéricas tem esta característica. 

 - anaeróbias estritas: não toleram o oxigênio. Ex.: Clostridium tetani, bactéria produtora 

de potente toxina que só se desenvolve em tecidos necrosados carentes de oxigênio. 

 - anaeróbias aerotolerantes: não utilizam oxigênio como acept´r de elétrons, entretanto, 

neutralizam os efeitos tóxicos pelo superóxido desmutase. 

 

2.2.9  Metabolismo bacteriano 

 Uma vez garantidos pelo ambiente os nutrientes e as condições adequadas para 

assimilá-los, as bactérias vão absorvê-los e transformá-los para que cumpram suas funções 

básicas, quais sejam, o suprimento de energia e de matéria-prima. Como matéria-prima, os 

nutrientes vão ser transformados em estruturas celulares ou em moléculas acessórias à sua 

síntese e funcionamento. 

 

2.2.10 Microrganismos pesquisados neste estudo 

 No cenário em que se desenvolveram os experimentos deste estudo, os microrganismos 

relevantes foram as bactérias heterotróficas, que podem gerar problemas operacionais ao longo 

da jornada de trabalho e, em especial, algumas bactérias patogênicas ao ser humano, tais como 

Coliformes, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli,  além dos fungos, leveduras  e bolores, 

que são um risco de contaminação para os funcionários que manuseiam o cultivar, além de 

dificuldades para deposição final. 

2.2.10.1 - PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

    Pseudomonas aeruginosa é um agente patogênico oportunista dos seres humanos. A 

bactéria quase nunca ataca tecidos que não estejam comprometidos. A Pseudomonas 

aeruginosa é uma bactéria gram-negativa, aeróbia e pertence à família bacteriana 

Pseudomonadaceae. A família inclui outros gêneros, que, junto com outros organismos, 

constituem as bactérias conhecidas informalmente como pseudomonas. Estas bactérias são 

habitantes comuns do solo e da água. Ocorrem regularmente nas superfícies das plantas e 
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ocasionalmente nas superfícies dos animais. As pseudomonas são um grupo de bactérias 

patogênicas para as plantas.  Mas a P. aeruginosa e duas outras espécies de pseudomonas 

(reclassificados agora como Burkholderia) são patógenos dos seres humanos também. A        

P.aeruginosa, por ser um patógeno oportunista, explora alguma ruptura nas defesas do 

hospedeiro para iniciar uma infecção.  Causa infecções do trato urinário, do sistema 

respiratório, dermatites, infecções maciças dos tecidos, bacteremia, infecções gastrointestinais 

e uma variedade de infecções sistêmicas, particularmente nos pacientes com câncer, 

queimaduras severas e em pacientes com AIDS, que sofrem de  imunosupressão. 

 Seu metabolismo obtém energia pelo processo de respiração celular e nunca por  

fermentação, mas ela consegue se desenvolver na ausência de O2, se o NO3 estiver disponível 

como um aceptor de elétrons.  

 A bactéria típica gênero pseudomonas na natureza pode ser encontrada em biofilmes, 

depositados em alguma superfície, ou como um organismo unicelular, nadando ativamente por 

meio de seus flagelos. As pseudomonas são bactérias bastante vigorosas, nadando 

rapidamente, podendo ser vistas em infusões de feno e nas amostras de água de lagoas. Essa 

bactéria tem exigências nutritivas muito simples. Seu crescimento é freqüentemente observado 

na água destilada, o que evidencia suas necessidades nutritivas mínimas.  A melhor 

temperatura para o seu desenvolvimento é  de 37ºC, e pode crescer nas temperaturas elevadas 

como, por exemplo, até 42ºC. É tolerante a uma ampla variedade de condições ambientais.  Ela 

é resistente a concentrações elevadas de sais e tinturas, anti-sépticos fracos e muitos 

antibióticos corriqueiros. Tem preferência por ambientes úmidos, tais como o solo e a água. A 

figura 5 mostra um representante com flagelos, os quais são  utilizados na movimentação, uma 

placa de Petri com uma cultura típica de Pseudomonas aeruginosa e uma foto em microscopia 

eletrônica do mesmo microrganismo. 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

FIGURA 5 – PSEUDOMONA  AERUGINOSA 

FONTE - SITE:MEDECINEPHARMACIE.UNIV-FCOMTE.FR PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

2.2.10.2 - ESCHERICHIA COLI 

 A Escherichia coli é uma bactéria bacilar gram-negativa, muito comum e uma das mais 

antigas bactérias parasitas do homem, sendo o seu habitat natural o intestino.A  E. coli assume 

a forma de um bacilo e pertence à familia das Enterobacteriaceae. São aeróbias ou anaeróbias 

facultativas. O seu habitat natural é o lúmen intestinal dos seres humanos e de outros animais 

de sangue quente. Possui múltiplos flagelos dispostos em volta da célula. A E. coli é um dos 

poucos seres vivos capaz de produzir todos os componentes de que é feita a partir de 

compostos básicos. Ela é lactase positiva, uma enzima fermentadora de açúcares do leiteque é 

a causa da flatulência nas  pessoas, especialmente após consumo de leite. Possuem fímbrias 

que permitem a sua fixação, impedindo o arrastamento pela urina ou diarréia. Muitas produzem 

exotoxinas. São susceptíveis aos ambientes secos, não resistindo a eles. A E. coli é o 

microrganismo mais estudado em todo mundo, nos laboratórios clínicos de microbiologia. Além 

de ser a “número um“ em causa de infecções urinárias, também tem sido isolada de diversos 

outros sítios do corpo humano, causando patologias, como pneumonias, meningites, infecções 

intestinais e muitas outras. Como parte da flora fecal humana, a E. coli tem um papel crucial na 

área de contaminação fecal de alimentos. Algumas cepas patogênicas de E.coli podem causar 

diarréias severas em todos os grupos etários, produzindo uma potente endotoxina.  A figura 6 

mostra  a forma da E. coli 
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FIGURA 6 – ESCHERICHIA COLI 

FONTE: WWW.EHAGROUP.COM/ IMAGES/E-COLI-0157-H7-C.JPG 

2.2.10.3  - FUNGOS 

  Os fungos, como também as algas e os protozoários, apresentam uma organização 

celular eucariótica, ou seja, o seu material genético está contido no núcleo e separado do 

citoplasma por uma membrana (membrana nuclear). Esses organismos têm parede celular rígida 

como as plantas, mas não possuem o pigmento clorofila. Desse modo, os fungos não sintetizam 

o seu próprio alimento, eles devem absorver nutrientes presentes no ambiente. Eles também 

mostram uma organização celular mais complexa com a presença de várias organelas. Os fungos 

podem ser uni ou multicelulares. A figura 7 mostra a organização celular de fungos, uma célula 

eucariótica. 

 

FIGURA 7 - ORGANIZAÇÃO CELULAR DE UMA CÉLULA EUCARIÓTICA 

FONTE - WWW.ENFENIX.WEBCINDARIO.COM  
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Os fungos, bolores e leveduras podem causar prejuízo em plantações, por isso foram 

relacionados no trabalho em estudo, pois se eles sofrerem alteração na resposta de 

crescimento populacional quando submetidos à presença de campo magnético, podem interferir 

na produtividade ao invés de beneficiá-la. 

 

 

2.2.10.3.1  - LEVEDURAS 

 As leveduras são fungos unicelulares, isto é, formados por uma única célula e, 

geralmente, não formam filamentos. Células presentes em suspensões muito diluídas formam 

colônias ou clones de células individuais (população de células iguais sobre meio sólido) 

quando espalhadas em um meio nutriente solidificado com ágar. Na figura 8, tem-se uma visão 

microscópica de vários tipos de leveduras. 
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2.2.10.3.2 - BOLORES 

 Os bolores são fungos multicelulares, que apresentam células organizadas em 

filamentos muito longos e ramificados. Cada filamento ou ramo é denominado hifa, os quais 

crescem e formam uma massa ou conjunto de filamentos enovelados denominados micélio. As 

fotos e representações visualizadas na figura 9 mostram uma colônia de fungos filamentosos, 

micélio, hifa, bactérias e bolores. 

  

SACCHAROMYCES CEREVISIAE SACCHAROMYCES LUDWIGII 

  

GEOTRICHUM CANDIDUM  

PICHIA MEMBRANAEFACIENS 

 

FIGURA 8: VISÃO MICROSCÓPICA DE DIVERSOS TIPOS DE LEVEDURA 

FONTE: WWW.RC.UNESP.BR/ IB/CEIS 
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FIGURA 9 -1: COLÔNIA DE FUNGO FILAMENTOSO, 2: MICÉLIO E HIFA, 3 E 4: BOLORES, OBSERVAÇÃO 

MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA DE FUNGOS FILAMENTOSOS. 

FONTE - WWW.RC.UNESP.BR/ IB/CEIS 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ALTERAÇÕES EM SISTEMAS BIOLÓGICOS DEVIDO À AÇÃO DE CAMPOS 

MAGNÉTICOS 

  

 Nas áreas biológica e agropecuária, os efeitos observados pela ação de campos 

elétricos e magnéticos são bem diversificados: alteração no índice de gordura do leite e no nível 

1 

2 

3 4 
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de progesterona no sangue de bovinos (Burchard et al., 1996), aceleração e retardamento na 

germinação de vegetais (Sidaway, 1966 e Lin e Yotvat, 1990), aumento na produtividade 

agrícola em diversos países do oriente (Bogatin, 1999), elevação no teor de açúcar nos melões 

(Hahari e Lin, 1989),  o aumento de 25% na permeação de água no solo (Bogatin, 1999), 

aumento no ganho de massa dos filhotes (Lin e Yotvat, 1990) de cabras, ovelhas, galinhas, 

gansos e perus; alterações no crescimento de populações de leveduras  (Goldsworthy et 

al.,1999) e inibição no crescimento de alguns tipos de fungos, além de  diferenças 

degenerativas nas células hepáticas do peixe-gato (Garg e Agarwal, 1995).  

 Na área biomédica, Vladimirsky, Kuznetsove e Philippov (1993) desenvolveram um 

método para o diagnóstico da tuberculose, no qual utilizaram partículas ferromagnéticas 

para concentrar a M. tuberculosis em amostras de saliva e, posteriormente, fizeram a 

identificação em microscópio fluorescente. Esse método alcançou uma alta sensibilidade na 

identificação da M. tuberculosis (98,7% dos casos), em relação aos métodos padrão: através de 

cultura, que é muito lento (76,5% dos casos), e através da microscopia fluorescente normal 

(53,9% dos casos). 

Experimentos com base estatística mostraram a aceleração e o retardamento na 

germinação de sementes de milho quando submetidas a campos elétricos (Sidaway, 1966). 

 Racuciu et al. (2006) estudaram a influência de campos magnéticos estáticos no 

crescimento de algumas plantas, em especial, em sementes de milho e obtiveram uma resposta 

satisfatória no que diz respeito ao aumento de massa seca em um tempo menor que o normal, 

com a utilização de campos magnéticos cujas densidades de fluxo magnético variavam entre 50 

e 250 mT.  

 Burchard et al., (1996) acompanharam a variação de diversos indicadores do estado de 

saúde e desenvolvimento de bovinos expostos ao campo magnético de baixíssima intensidade 

(2µT) e a um campo elétrico de baixa freqüência, simulando uma linha de transmissão de 

eletricidade no Canadá, e perceberam que esses campos afetaram significativamente o índice 

de gordura do leite produzido e o nível de progesterona no sangue, e que diversos outros 

fatores bioquímicos não sofreram mudanças. 

Lin e Yotvat (1990) expuseram água que seria utilizada na irrigação e para o consumo 

de animais a um campo magnético controlado e verificaram um aumento na produção de 

melões e no teor de açúcar das frutas. Notaram também que bezerros que ingeriram essa 

água apresentaram 12% de aumento em seu crescimento. Trataram também cabras, ovelhas, 
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galinhas, gansos e perus, obtendo em todos os casos aumento no ganho de massa dos 

filhotes.  

Bogatin, em 1999, estudou algumas mudanças constatadas na água de irrigação 

quando tratadas pelo equipamento comercial Magnalawn 2000 e outros tipos. Realizou 

diversos testes de plantio em campo com áreas sempre superiores a 2 km2  em diversos 

países da Europa Oriental. Foram verificados aumentos de permeação da água nestes solos 

e uma conseqüente economia de 25% na água utilizada. Constatou-se também que em solos 

alcalinos esse efeito é mais pronunciado, sendo que nestes a concentração de carbonatos 

aumenta e a alcalinidade diminui. Em laboratório, o autor obteve, também com o mesmo 

sistema, modificações no crescimento de carbonato de cálcio e favorecimento de formação de 

aragonita em detrimento da formação da calcita. 

Goldsworthy et al., em 1999, também realizaram experimentos com campos 

magnéticos alternados, utilizando água tratada em um equipamento comercializado como 

antiincrustante, e testaram a sua influência no crescimento e inibição do crescimento de 

culturas de Saccharomyces cerevisiae. Os resultados obtidos por eles após avaliação 

estatística mostraram que o simples tratamento magnético da água utilizada na cultura de 

Saccharomyces cerevisiae pode aumentar ou inibir o crescimento das leveduras, dependendo 

da diluição utilizada (de água condicionada ou não). A água condicionada magneticamente 

sem diluição inibiu o crescimento da cultura; a diluição de 1:1 aumentou em 60% o 

crescimento, e diluições maiores, até um limite de 1:4, também aumentaram o crescimento 

em proporções inversas às diluições. Os autores atribuíram o efeito observado a uma possível 

interação da água condicionada magneticamente com o cálcio estrutural da membrana 

celular. A água “fortemente condicionada” sem diluição provocaria a diluição excessiva do 

cálcio presente na membrana celular, provocando-lhe danos que prejudicariam o metabolismo 

celular, inibindo a cultura. No caso da água “fracamente condicionada”, haveria uma baixa 

dissolução do cálcio estrutural da membrana, provocando um aumento da permeabilidade 

desses íons para o interior da célula, ativando a cascata de sinalização de cálcio,  

promovendo assim, o crescimento celular. Os argumentos utilizados por Goldsworthy et al., 

para explicar o aumento da dissolução de cálcio em meio aquoso têm suporte em evidências 

experimentais de diversos autores, muitas delas resumidas na revisão feita por Baker e Judd 

(1996) e, do ponto de vista teórico, o autor se baseia nas conclusões teóricas de Gamayunov 

(1983) e Kochmarsky (1996). 

Montenegro (1999) relatou que a aplicação de campo magnético contínuo, com uma 
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intensidade de 220 mT, em culturas de Saccharomyces cerevisiae, incrementou a atividade 

metabólica desta levedura pela otimização na atividade enzimática, aumentando a pressão de 

CO2, tornando o pH mais ácido com menor biomassa. O campo magnético teve influência 

positiva na produção de CO2 (>13%) dos microrganismos expostos a 220 mT, sem aumento 

do consumo de glicose. Verificou também que densidades de fluxo magnético de 110 mT e 

310 mT  não apresentaram efeito significativo na cultura em questão. 

           Richard Blakemore (1975), na Universidade de New Hampshire, demonstrou que 

algumas bactérias aquáticas (Aquaspirillum magnetotacticum) respondem ao campo magnético 

terrestre, nadando na direção das linhas de campo. Essas bactérias, encontradas em 

Massachusetts, EUA, aproximavam-se do pólo sul de uma barra magnética e afastavam-se do 

seu pólo norte. Esse novo tipo de tactismo bacteriano recebeu o nome de magnetotactismo. 

 O movimento de uma bactéria se dá por uma organela denominada flagelo. O flagelo é 

uma longa "cauda" que gira, produzindo uma força que produz o deslocamento da bactéria. Em 

células magnetotácticas, observa-se a presença de cristais magnéticos biomineralizados pelo 

organismo. Esses cristais possuem um momento magnético de tal forma que a soma dos 

momentos magnéticos de todos os cristais encontrados no interior do citoplasma fornece um 

momento magnético resultante aproximadamente alinhado com a direção de deslocamento. A 

interação do momento magnético celular com o campo externo produz um torque que orienta o 

movimento celular com respeito às linhas de campo, como ocorre em bússolas. Nas bactérias 

encontradas por Richard Blakemore, a microscopia eletrônica revelou que dentro de cada 

bactéria havia uma cadeia de minúsculos cristais de magnetita. A figura 10 mostra, no interior 

da bactéria, partículas de magnetita, que funcionam como uma bússola interna. 
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FIGURA 10 - UMA BÚSSOLA INTERNA: MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE UMA BACTÉRIA COM PARTÍCULAS 

DE MAGNETITA EM SEU INTERIOR 

FONTE - J. LIVINGSTON: DRIVING FORCE: THE NATURAL MAGIC OF MAGNETS 

 A observação de bactérias magnetotácticas pode ser feita com o auxílio de um 

microscópio óptico de grande aumento e um ímã permanente colocado próximo à lâmina. 

Colocando-se uma gota d'água com um pouco de sedimento, em alguns minutos, as bactérias 

magnetotácticas se concentram numa das bordas da gota. Invertendo-se o ímã, elas migrarão 

para a extremidade oposta.  

 Resultados de observação em águas na região do Rio de Janeiro  mostraram uma 

grande variedade de bactérias que responde ao campo geomagnético e que biomineraliza 

magnetita no interior de seu citoplasma. Além disso, descobriram-se microrganismos 

compostos por duas dezenas de células procariotas que biomineralizam sulfeto de ferro 

magnético, provavelmente greita ou pirrotita, e se orientam pelo campo terrestre (Barros e 

Esquivel,  2000).  

 Além das evidências citadas anteriormente sobre a susceptibilidade das bactérias à 

presença do campo magnético terrestre, no que diz respeito à sua movimentação, existem 

estudos que demonstram uma variação na resposta populacional microbiana, quando expostas 

a campos magnéticos determinados. Como exemplo, podemos citar a influência de ímãs 

permanentes na atividade microbiana em substratos de plantio, no qual o efeito estimulador  do 
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campo magnético tem sido atribuído ao aumento da atividade enzimática  e ao aumento da 

eficiência dos processos relacionados com a divisão celular (Ghole, 1986)  

 Estudos relatam que o campo magnético pode estimular o crescimento da cultura de 

Saccharomyces cerevisiae com ou sem aeração, mostrando um limite para o efeito de 

estimulação, acima do qual se pode perceber um efeito inibitório sobre o crescimento da 

cultura.(Montoya et al., 2005) 

 Gasparetto (2005) demonstrou que campos magnéticos influenciam a atividade 

metabólica dos microrganismos. O estudo de Gasparetto demonstrou que, sob determinada 

influência de campo magnético, uma levedura de Candida albicans (causadora da candidíase) 

tornou-se muito mais agressiva, aumentando o potencial de produção de exoenzimas e 

favorecendo a ação infecciosa. A constatação permite estudar a aplicação de campos 

magnéticos em tratamento de processos infecciosos ou até mesmo desenvolver um antibiótico 

magnético, se obtido o efeito inverso ao verificado no estudo. Além desse estudo, Gasparetto 

vem testando a aplicação de campos magnéticos para melhor absorção de água por polímeros 

e vê a possibilidade de produzir enzimas microbianas de interesse comercial. 

 Estudos sobre a exposição de colônias de Escherichia coli a diferentes condições de 

aplicação de campos magnéticos resultaram em comportamentos variados. Strazak et al.(2002) 

observaram os efeitos da aplicação de campos magnéticos de baixa freqüência e verificaram 

que a formação dessas colônias sofreu uma diminuição com o aumento da intensidade do 

campo. A atividade de oxiredução do citado microrganismo também diminui com o aumento da 

intensidade do campo magnético. 

 Kohno et al. (2000) estudaram o efeito do campo magnético estático derivado de 

magnetos de ferrite, aplicado em três tipos de bactérias: Streptococcus mutans, Staphylococcus 

aureus e Escherichia coli. Quando a exposição dos microrganismos aconteceu em ambiente 

anaeróbio, houve diminuição no ritmo de crescimento de Streptococcus mutans e 

Staphylococcus aureus. Em condições aeróbias, o crescimento não foi inibido. No caso da 

Escherichia coli, não se detectou nenhum efeito do campo magnético em suas culturas. 

 Del Re et al. (2004) analisaram a diferença de comportamento da Escherichia coli 

quando submetida a sinais eletromagnéticos de onda quadrada e sinais eletromagnéticos de 

onda senoidal e verificaram que há um aumento no crescimento desse microrganismo na 

presença de sinais de onda quadrada além de uma diminuição no crescimento na presença de 

sinais de onda senoidal. Em outro artigo (2006), os mesmos autores verificaram um aumento no 

nível das proteínas Hps60 e Hps70 produzidas na situação de choque térmico (Hsp – Heat 
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shock protein) nas células de E. coli. expostas a sinais de onda senoidal.  Estes resultados 

sugerem que os efeitos biológicos da aplicação de campos magnéticos dependem das 

características físicas do sinal magnético e, em particular, da forma da onda eletromagnética. 

          Efeitos da aplicação de campos magnéticos em E. coli, resultando em alteração no 

crescimento de culturas e expressão gênica, também foram verificados por Potenza et al. 

(2004). 

 Sanderson (1996) registrou uma patente, na qual descreve um método e um 

equipamento (Regulation of Escherichia coli and other microrganisms through magnetic water 

treatment) para promover a eliminação da E. coli e outros microrganismos através da utilização 

de água condicionada magneticamente. Esse método diferencia-se dos métodos tradicionais de 

redução de população microbiana, pois não utiliza produtos químicos que possam, no seu 

descarte, causar impactos no meio ambiente. 

 Outra patente, registrada por Hofmann (1985), denominada Deactivation of 

microrganisms by an oscillating magnetic field, descreve um método e um equipamento utilizado 

na redução da população microbiana de produtos alimentícios quando acondicionados em um 

reservatório e  submetido a campo magnético oscilante de intensidade entre 2 a 100 T e 

freqüência de 5 a 500 Hz. Dependendo do tempo de exposição, pôde-se verificar a redução na 

população microbiana e posteriormente a sua eliminação. 

 Sangster e Bond (1998) registraram um método e um equipamento denominado 

Sterilization by magnetic stimulation of a mist or vapor, que promove a eliminação de 

microrganismos através de um menor tempo de exposição ao campo magnético oscilante. Esse 

processo pode inclusive ser utilizado diretamente em tecidos humanos sem oferecer riscos 

como, por exemplo, na assepsia das mãos ou de utensílios de alimentação.  

 Efeitos da ação de campos magnéticos na taxa de recombinação de pares de radicais é 

o mecanismo mais conhecido dentre as interações dos campos magnéticos  e organismos 

biológicos. Entretanto, a principal relevância desse mecanismo de sensibilidade ao campo 

magnético é incerta porque os efeitos conhecidos se tornam significativos em densidades de 

fluxo moderado, acima de 1 a 10 mT. Discussões sobre esse mecanismo são prováveis, pois 

cálculos recentes sugerem que efeitos de campos magnéticos através de mudanças na 

recombinação de pares de radicais podem mesmo ocorrer mesmo em campos magnéticos 

fortes. Além de relatos sobre a influência de campos magnéticos nos mecanismos de reações 

químicas, através de sua atuação nos spins, outros relatos indicam a ação de campos 

magnéticos promovendo mudanças nas superfícies celulares, variação na taxa de crescimento 
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de populações bacterianas, incremento na atividade biocida, indução à transcrição celular, 

incremento na expressão gênica de algumas enzimas e produção de proteínas de choque 

térmico (Grissom, 1995). 

 Yoshimura (1989) classificou os efeitos de campos magnéticos sobre o crescimento e 

reprodução de microrganismos em alimentos como inibição, estimulação e sem efeito 

perceptível. Pothakamury (1993) resumiu os efeitos dos campos magnéticos nos 

microrganismos conforme demonstrado na tabela 2. 

 A revisão da literatura mostra resultados inconsistentes obtidos quando se utiliza campo 

magnético oscilante no crescimento microbiano. Os resultados encontrados na tabela 2 

mostram que, mesmo sem muitas explicações, os efeitos do campo magnético sobre a 

população microbiana pode depender da intensidade do campo magnético, da freqüência e das 

propriedades do alimento em que elas se encontram, tais como resistividade, condutividade 

elétrica, etc. 

 Através dos estudos mencionados e das patentes citadas, pôde-se observar que a 

aplicação de campos magnéticos em microrganismos gera resultados bastante diferentes. 

Dependendo da intensidade do campo aplicado, da freqüência utilizada e do tempo de 

exposição, os resultados podem ser os mais diversos possíveis.  

 No estudo em questão, pretende-se verificar se a aplicação do campo magnético não 

provoca um incremento indesejável na população bacteriana, pois isso seria um gerador de 

problemas processuais, de saúde dos funcionários e de descarte final. Em contrapartida, se 

houver uma inibição significativa, chegando perto da esterilização dos microrganismos 

estudados, pode-se levar à reflexão de se estar reduzindo também a população de 

microrganismos importantes para o desenvolvimento das roseiras, interferindo, assim, na 

produtividade do roseiral.  
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TABELA 2 - EFEITO DO CAMPO MAGNÉTICO EM MICRORGANISMOS 

Microrganismo Tipo de campo 

magnético 

Densidade do 

fluxo 

magnético       

(T) 

Freqüência 

(Hz) 

Efeito Referência 

 

Sthaphylococcus 

aureus 

 

OMF 

 

1,5 

 

0 

Diminuição no 

crescimento da 

população entre 3 

e 7 h, contagem de 

células mantidas 

após 7 h 

Gerencer et al. 

(1962) 

Escherichia coli SMF 

 

 

OMF 

0,3 

 

 

0,15 

 

 

 

0,05 

 

Estimulação da 

população 

Inativação de 

células quando a 

concentração era 

de 10 células/mL 

Moore (1979) 

 

 

Moore (1979) 

Saccharomyces 

cerevisiae  

OMF 

 

 

 

 

 

SMF 

0,465 

 

 

 

 

 

0,56 

0 Taxa de 

reprodução 

reduzida, 

incubação por 24, 

48 ou 72 h 

Redução da taxa 

de crescimento, 

interação entre 

temperatura e 

campo magnético 

somente durante a 

fase logarítmica 

Van Nostrand 

et al.  1967) 

 

 

 

 

Van Nostrand 

et al. (1967) 

Pseudomonas 

aeruginosa 

OMF 0,015  

 0,03  

 0,06 

0,1 -  0,3 Crescimento da 

população,aumento 

do crescimento 

com o aumento da 

freqüência 

Moore (1979) 

LEGENDA - OMF :CAMPO MAGNÉTICO OSCILANTE                       SMF :CAMPO MAGNÉTICO ESTÁTICO 

FONTE - HTTP://VM.CFSAN.FDA.GOV/~COMM/IFT-OMF.HTML   
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3  NOÇÕES BÁSICAS SOBRE IRRIGAÇÃO, COMPOSIÇÃO PADRÃO DE ÁGUAS 

DE IRRIGAÇÃO  EM CULTURAS SEMI-HIDROPÔNICAS E SUA INFLUÊNCIA NO 

DESENVOLVIMENTO DE BACTÉRIAS 

 No século XIX, vários pesquisadores, incluindo Nicolas-Theodore de Saussure, Julius 

von Sachs, Jean-Baptiste-Joseph-Dieudonne Boussingault e Whilhelm Knop, abordaram o 

problema de cultivar plantas com as raízes imersas em uma solução nutritiva, contendo apenas 

sais inorgânicos. A demonstração de que as plantas podiam crescer normalmente sem solo ou 

matéria orgânica provou, inequivocamente, que estas podem satisfazer suas necessidades 

usando apenas elementos inorgânicos e luz solar. 

 A técnica de cultivar plantas, com suas raízes imersas em solução nutritiva, sem contato 

com o solo, é chamada de cultivo em solução ou cultivo hidropônico (Gericke, 1937). O cultivo 

hidropônico bem-sucedido exige um grande volume de solução nutritiva, para impedir que a 

absorção de nutrientes pelas raízes produza mudanças radicais nas concentrações dos 

nutrientes e no pH do meio. Um suprimento satisfatório de oxigênio ao sistema radicular pode 

ser alcançado borbulhando-se vigorosamente ar pelo meio. 

 A técnica hidropônica é utilizada na produção comercial de muitas plantas cultivadas em 

estufas. Em uma das formas de cultivo hidropônico comercial, elas são cultivadas em um 

material de suporte, como areia, brita, vermiculita ou argila expandida. Soluções nutritivas 

circulam, então, através do material de suporte, e as soluções velhas são removidas por 

lixiviação. Em outra forma de cultura hidropônica, as raízes das plantas são depositadas sobre 

urna canaleta onde as soluções nutritivas fluem em uma fina camada ao longo da caneleta, 

sobre as raízes. Esse sistema de cultivo em lâmina de nutrientes assegura que as raízes 

recebam um amplo suprimento de oxigênio. 

 Ao longo dos anos, muitas formulações têm sido desenvolvidas para as soluções 

nutritivas. As primeiras formulações propostas por Knop, na Alemanha, incluíam somente 

nitrato de potássio, KNO3, nitrato de cálcio, Ca(NO3)2,  dihidrogenofosfato de potássio, KH2PO4,  

sulfato de magnésio, MgSO4, e um sal de ferroso. Naquela época, acreditava-se que tal 

solução nutritiva continha todos os minerais exigidos pelas plantas, mas aqueles experimentos 

foram conduzidos com produtos químicos contaminados com outros elementos, hoje 

reconhecidos como essenciais (como boro ou molibdênio). Uma solução de Hoagland (Epstein, 

1972) modificada contém todos os elementos minerais que são necessários ao rápido 

crescimento das plantas. As concentrações desses elementos são fornecidas, sem produzir 
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sintomas de salinidade ou estresse salino, e assim, pode-se obter magnitude maior do que as 

encontradas no solo ao redor das raízes. Uma outra propriedade importante da formulação de 

Hoaland modificada é que o nitrogênio é suprido tanto na forma de amônio (NH4
+) quanto de 

nitrato (NO3
-). Suprir nitrogênio em solução balanceada de cátions e ânions tende a reduzir o 

rápido aumento do pH do meio, que é comumente observado quando nitrogênio é fornecido 

apenas na forma do ânion nitrato. Mesmo quando o pH do meio é mantido neutro, a maioria da 

plantas cresce melhor se tiver acesso tanto a NH4
+ quanto a N03

-, pois a absorção e a 

assimilação das duas formas de nitrogênio promovem um balanço entre cátion e ânion no 

interior da planta.  

Observando a composição da solução de Hoagland e comparando com os 

macronutrientes (C,O,N,H,S e P)  e micronutrientes (Fe, Mg, Mn, Ca, Zn, K, Na, Cu, Cl, Co, 

Mo, Se, etc.) que os microrganismos necessitam, citados  em 2.2.4.1 e 2.2.4.2, verifica-se 

que esta providencia condições nutritivas ideais para o desenvolvimento dos microrganismos 

além das plantas.  Atualmente, uma técnica conhecida como irrigação de gotejamento 

(irrigação de gota ou microirrigação) entrou em uso em algumas regiões do mundo. A água é 

bombeada, diretamente na base da planta através de um tubo plástico, e liberada aos 

poucos, numa intensidade suficiente para as necessidades da planta. Essa aproximação é 

muito eficiente, mas também é muito cara e exige manutenção constante, para manter o 

funcionamento de sistema. Por exemplo, os emissores tendem ao entupimento por depósitos 

minerais e lodo produzido por microrganismos.  

De acordo com os parâmetros técnicos utilizados para a formulação de águas de 

irrigação, indicados pela Laborsolo, fundamentados em Bahri, (1998),  o número de sólidos 

suspensos totais refere-se à quantidade de partículas relacionadas à poluição microbiana, no 

caso deste estudo, que pode ser indicada pela quantidade total de bactérias heterotróficas. 

Em águas tratadas para a irrigação, esse número deve ser controlado, pois trabalhando com 

valores acima do valor de referência, pode-se observar problemas com a desinfecção e 

entupimento dos equipamentos de irrigação. Na tabela 3, são apresentadas as 

concentrações indicadas para a formulação de uma solução nutriente Hoagland  modificada 

para cultivo de plantas. 
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TABELA 3 - COMPOSIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE HOAGLAND  MODIFICADA PARA CULTIVO DE PLANTAS 

Composto Peso 

molecular 

Concentração 

da SE(*) 

Concentração 

da S(**) 

Volume 

de SE 

por 

volume 

final 

S(**) 

Elemento Concentração 

final do 

elemento 

Macronutrientes       

KN03 101,10 1.000 101,10 6,0 N 224 

Ca(N03)2.4H2O 236,16 1.000 236,16 4,0 K 235 

NH4H2P04 115,08 1.000 115,08 2,0 Ca 160 

 MgS04.7H2O 246,48 1.000 246,49 1,0 P 62 

      S 32 

     Mg 24 

Micronutrientes       

KCI 74,55 25,0 1,800  CI 1,77 

H3B03 61,83 12,5 0,773  B 0,27 

MnS04.H2O 169,01 1,00 0,169 2,0 Mn 0,11 

 ZnS04.7H2O 287,54 1,00 0,288  Zn 0,13 

 CuS04.5H2O 249,68 0,25 0,062  Cu 0,03 

 H2Mo04 (85%Mo03) 161,97 0,25 0,040  Mo 0,05 

 NaFeDTPA (10%Fe) 468,20 64,00 
30,000 0,03 – 

1,0 
Fe 1,00-3,00 

       

 NiS04.6H2O 262,86 0,250     0,066 2,0 Ni 0,03 

 Na2Si03.9H2O 284,20 1.000 284,200 1,0 Si 28,00 

 

(*)SE: SOLUÇÃO ESTOQUE 

(**)S: SOLUÇÃO 

FONTE - EPSTEIN, 1972. 
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3.1 PARÂMETROS PARA A ÁGUA DE IRRIGAÇÃO INTENSIVA 

 

 Todos os sistemas de irrigação têm como maior fonte de dificuldades a qualidade da 

água. Nos sistemas por inundação e sulcos, os problemas se darão na fertilidade do solo e no 

nível do aquífero freático. Nos sistemas de aspersão, o fator se dará nos encanamentos, 

bombas e bicos. Na irrigação localizada, será no entupimento dos furos, labirintos e filtros. Com 

a tecnologia que existe hoje, podemos dizer que qualquer água pode ser utilizada para 

irrigação. O único problema é que pode vir a ser muito cara. O primeiro passo de um projeto de 

irrigação é fazer a análise da água para conhecer os filtros, tratamentos e outros artifícios que 

serão necessários. Os parâmetros indicados para a água de irrigação estão citados na tabela 

4. 

            A recomendação em relação ao número de microrganismos presentes em uma solução 

nutritiva, segundo informações obtidas pelos distribuidores do sistema de irrigação Poritex, está 

destacada na tabela 4. Um número maior que o aceitável já pode produzir efeitos de 

entupimento devido ao lodo gerado pala proliferação de microrganismos. 

 Segundo a empresa Laborsolo – Química e Precisão, os parâmetros para a água de 

significância agronômica indicam uma quantidade de sólidos suspensos totais de                     

5 a 35 SST / L  (SST: sólidos em suspensão total) e a quantidade de coliformes totais menores 

do que 1-200 CFU/10mL. (CFU : unidades de coliformes fecais). Estes parâmetros determinam 

os limites de microrganismos para que não haja problemas de entupimento nas tubulações, 

contaminação dos que manuseiam essa solução de irrigação e descarte final.   
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  TABELA 4-  PARÂMETROS PARA A ÁGUA DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 

FATOR DESPREZÍVEL ACEITÁVEL MUITO FORTE 

FÍSICOS: mg/L SÓLIDOS EM SUSPENSÃO < 50 DE 50 A 100 > 100 

PH < 7.0 7.0 A 8.0 > 8.0 

SÓLIDOS DISSOLVIDOS < 500 500 A 2000 > 2000 

MANGANÊS mg/L < 0.1 0.1 A 0.5 > 0.5 

FERRO TOTAL mg/L < 0.2 0.2 A 1.5 > 1.5 

BIOLÓGICO Nº BACTÉRIAS POR L < 10 000 DE 10 000 A 50000 > 50 000 

SULFETO DE HIDROGÊNIO < 0.2 0.2 A 2.0 > 2.0 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA mmho/cm < 0.75 0.75 A 3.0 > 3.0 

NO3 ppm < 5.0 5.0 A 30.0 > 30.0 

BORO ppm < 0.5 DE 0.5 A 2.0 > 2.0 

CLORETOS mg/L < 4.0 DE 4.0 A 10.0 > 10.0 

SÓDIO – SAR < 3.0  DE 3.0 A 9.0 > 9.0 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DO SOLO mmho.CM < 0.5 < 0.5 < 0.2 

ABSORÇÃO DO SOLO < 6.0 6.0 A 9.0 > 9.0 

FONTE - WWW.PORITEX.COM.BR    

 

3.2   CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS QUANTO A SUA ORIGEM 

   As águas podem ser classificadas de acordo com a sua origem: 

   a) Águas Superficiais: açudes, rios, lagos, represas, minas, etc. 

   b) Águas subterrâneas: aqüíferos subterrâneos 

Em águas superficiais, é comum a presença de algas e outras matérias orgânicas. Em águas 

subterrâneas, é comum a presença de sais em quantidades indesejáveis, principalmente os de 

ferro. É importante fazer análises químicas  da água com periodicidade, inclusive na época de 

seca. As características da água de uma fonte, seja ela  superficial ou subterrânea, alteram-se 

com o tempo. A concentração de bicarbonato acima de 2 mg/L e pH acima de 7,5 pode causar 

precipitações de cálcio. Recomenda-se a injeção contínua de ácidos específicos para reduzir o 

pH. Se a água apresentar mais de 0,1 ppm (partículas por milhão) de sulfetos, existe a 

probabilidade do desenvolvimento de bactérias. Nesse caso, a cloração contínua é 

recomendada. Esse procedimento é o convencional. Se for verificado que é possível reduzir o 
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número de microrganismos através do condicionamento magnético da água de irrigação, a 

cloração poderá ser descartada.  

   Se na fertirrigação for utilizado nitrogênio, deve-se levar em consideração o    

nitrogênio já existente na água; dessa forma, economiza-se fertilizante.  

   Fertilizantes contendo sulfatos  devem ser utilizados com precaução, pois, quando 

usados em águas com mais de 30 mg/L de cálcio, podem formar gesso no interior do  

sistema de irrigação. É recomendável não usar fertilizantes que contenham cálcio, como, por 

exemplo, nitrato de cálcio, se a água de irrigação contiver mais do que 2 mg/L de 

bicarbonato e o pH for maior que 7,5. Isso pode formar precipitados de carbonato de cálcio. 

Deve-se verificar o controle de temperatura, pois a elevação dessa pode estimular a 

precipitação.  

    Fertilizantes formulados com sulfatos não são apropriados para uso em águas de 

irrigação com mais de 30 mg/L de cálcio, pois podem formar precipitados e perder a ação de 

fertilizar além de provocar entupimentos. Muitos fertilizantes fosfatados ficam ineficazes 

quando utilizados em águas cuja concentração de cálcio é superior a 3 mg/L.  

O ferro na água se apresenta em duas formas gerais:  reduzido (Fe+2), na forma 

solúvel, e oxidado (Fe+3), insolúvel sendo seu precipitado visível. O ferro oxidado, por se 

constituir de partículas que se precipitam normalmente, é retido pelos filtros. O ferro 

reduzido, pode entrar nas bombas e sair nos gotejadores na forma de ferro reduzido sem 

ocasionar problemas. O cuidado que se deve ter é que a ação das bombas, calor, bactérias, 

presença de potássio, etc. possam transformar o ferro reduzido em ferro oxidado. Nesse 

caso, o ferro se precipitará no sistema de irrigação e será uma fonte de entupimentos dos 

gotejadores. O ferro também é fonte de alimento para bactérias, provocando a multiplicação 

destas após os filtros. 
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4         MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este estudo de campo foi realizado nas instalações produtivas do Sítio Dallas, 

propriedade do  Grupo Reijers, localizado no município de Andradas, no Estado de Minas 

Gerais. O Grupo Reijers é o maior produtor de rosas do país e exporta grande parte de sua 

produção para os Estados Unidos e países da Europa. Em sua plantação, utiliza, além da 

fertirrigação convencional, a fertirrigação com solução nutriente condicionada magneticamente 

com sucesso. 

 O sistema de cultura em questão é chamado de semi-hidropônico. Esse sistema, 

utilizado em conjunto com um substrato  de plantio adequado, possibilita um bom suporte para a 

muda, um bom desenvolvimento do sistema radicular da cultura (raiz), propiciando uma boa taxa 

de irrigação;  e o importante para este estudo são os ótimos níveis de nutrientes essenciais para 

a manutenção de microrganismos, aeração e retorno da solução nutriente. 

 Procedeu-se este estudo em duas etapas. Na primeira, foram analisados os resultados 

dos controles rotineiros de pH e temperatura, tanto da célula com condicionamento magnético 

como da sem condicionamento, realizados no Sítio Dallas, de um período equivalente a um ciclo 

vegetal, isto é, de um ano. Os controles foram realizados segundo métodos padronizados, em 

equipamentos do próprio Sítio Dallas. As análises dos controles de pH e temperatura são 

importantes, pois serão utilizadas como indicativo das condições de desenvolvimento e 

manutenção da flora microbiana na solução de fertirrigação. 

 Na segunda etapa, foram coletadas aleatoriamente 15 amostras de solução de 

fertirrigação utilizada na célula de cultivo sem condicionamento magnético, e 15 amostras de 

solução de fertirrigação utilizada na célula de cultivo com condicionamento magnético, e 

submetidas a  análises microbiológicas. Nessas análises microbiológicas determinaram-se: 

a) o número de unidades formadoras de colônias de bactérias heterotróficas em cada 

amostra;  

b) a presença de alguns tipos de microrganismos de interesse, tais como Coliformes 

totais, Eschericchia coli, Pseudomonas aeruginosa, bolores e leveduras.  

 Além das amostras coletadas nas células de cultivo, foram coletadas também amostras 

de água da fonte de abastecimento do Sítio Dallas,  do reservatório que alimenta os tanques de 

formulação da solução nutriente, do tanque de formulação da solução nutriente e do substrato 
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de plantio das duas células de cultivo em estudo para a realização das mesmas análises 

citadas. 

   Após a realização dessas análises, os resultados obtidos foram analisados 

estatisticamente para testar a hipótese de que existe diferença entre os  dois universos, com e 

sem a aplicação de campo magnético. 

 

4.1      MATERIAIS UTILIZADOS 

4.1.1  Células de cultivo 

 Foram utilizadas duas células de cultivo com seus respectivos sistemas de irrigação, 

substratos de plantio e mudas de propriedade da  empresa Sitio Dallas – Grupo Reijers, sendo: 

           a) uma célula de cultivo irrigada com solução formulada convencionalmente sem 

condicionamento magnético;  

            b) uma célula de cultivo irrigada com solução formulada convencionalmente, porém  

condicionada magneticamente. 

 As células de cultivo, também chamadas de estufas de cultivo, apresentadas na figura 

11, são compostas por várias estruturas, denominadas ruas de cultivo, onde são 

acondicionados o substrato de plantio, o sistema utilizado para a fertirrigação e as mudas das 

rosas. A célula de cultivo é construída com uma estrutura de aço galvanizado, sendo o teto e 

as paredes confeccionadas em polietileno translúcido. Sua disposição leva em consideração o 

escoamento da produção, pois a colheita é diária e demanda facilidade de locomoção de carga. 

É sob essa estrutura que serão montadas as ruas de cultivo e seus respectivos sistemas de 

irrigação.  
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FIGURA 11 - DETALHE DA ESTRUTURA DE UMA ESTUFA DE CULTIVO 

 As paredes das estufas são retráteis e funcionam como cortinas verticais, que 

possibilitam a regulagem da entrada de ar e controle da temperatura e da umidade relativa. O 

teto é moldado em uma estrutura convexa,  que permite a drenagem de água da chuva, 

conforme representação na figura 12.  

 

FIGURA 12 - TETO DE ESTUFA COM ESTRUTURA CONVEXA  
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 Para o controle de temperatura, as estufas possuem cortinas confeccionadas em 

polipropileno metalizado, conforme representado na figura 13, que refletem parte da radiação, 

diminuindo em até 7ºC a temperatura ambiente, quando necessário.  

 

 

 

FIGURA 13 - CORTINAS DE POLIPROPILENO METALIZADAS  

 

 

 

Cortinas  de polipropileno 
metalizadas 
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 Para controle de umidade, as estufas possuem bicos aspersores de água e também 

circuladores de ar  (detalhe dos bicos aspersores e circuladores de ar na figura 14).  Esses 

aparelhos servem para manter as condições de temperatura, umidade e insolação no interior 

da estufa. 

 

FIGURA 14 - DETALHE DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DE UMA ESTUFA DE 

CULTURA 

             As condições de temperatura são importantes para o desenvolvimento dos 

microrganismos, conforme citado anteriormente em 2.2.8.1. 

4.1.2  Rua de cultivo 

A rua de cultivo é o elemento no qual são colocados o substrato de plantio, o sistema de 

circulação da solução nutritiva de irrigação, as roseiras e onde os microrganismos se 

desenvolvem. Esta é confeccionada em polietileno e recobre uma estrutura metálica de ferro, 

montada a 50 cm acima do solo para facilitar o trabalho de colheita. 

 Antes do preenchimento da rua de cultivo com o substrato de plantio, é colocada na sua 

parte inferior uma mangueira para coletar a solução de irrigação. Após acondicionar a 

mangueira, a rua de plantio é preenchida com o substrato e, sobre este, coloca-se a mangueira 

de irrigação. Depois da estrutura da rua de cultivo completamente montada,  são colocadas as 

mudas. A parte inferior da rua de cultivo possui uma inclinação,  que facilita o retorno do 

excesso da solução de irrigação. As figuras 15 e 16 representam o esquema e a estrutura de 

uma rua de cultivo.  As amostras de controle são coletadas para as análises de pH, de 

temperatura e  microbiológicas, retiradas da mangueira de retorno da rua de cultivo. 

 

Bico aspersor 

Circuladores de ar 
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 FIGURA 16 - RUA DE CULTIVO. NO DETALHE, A MANGUEIRA DE RETORNO. 

 

A mangueira de irrigação e de retorno são perfuradas, com furos isolados e espaçados 

de   30 cm entre si. Essa distância leva em conta o espaço necessário para o desenvolvimento 

radicular e foliar das mudas. 

 

 

0,40 M 
0,50 M  

MANGUEIRA DE 
IRRIGAÇÃO MANGUEIRA DE 

RETORNO 

 
SUPORTE 
METÁLICO 

SUBSTRATO 

Rua de cultivo 

Mangueira de 
retorno 

FIGURA 15 - ESQUEMA DE UMA RUA DE CULTIVO DE CULTIVO 
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4.1.3    Substrato de plantio 

 Neste estudo, o substrato de plantio utilizado foi uma mistura de serragens de diferentes 

tipos de madeira, fibra de coco e carvão vegetal, segundo formulação de propriedade do Grupo 

Reijers, representadas nas figuras 17 e 18. 

 

FIGURA 17 – PRÉ-MISTURA DO SUBSTRATO DE PLANTIO: SERRAGEM E FIBRA DE COCO 

 

FIGURA 18 - MISTURA FINAL, COM CARVÃO VEGETAL, PRONTA  PARA SER USADA. 
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4.2      CONDICIONAMENTO MAGNÉTICO DA SOLUÇÃO DE FERTIRRIGAÇÃO 

 

 O equipamento de condicionamento magnético está montado na estrutura hidráulica de 

uma estufa de cultivo, sem nenhuma outra adaptação na instalação já existente. Não houve 

alteração na formulação da solução de fertirrigação nem no substrato de plantio usado. Foram 

utilizadas duas estufas de plantio e, entre elas, a única diferença é a inserção do equipamento 

de condicionamento magnético. Os demais parâmetros, tais como a composição da solução de 

irrigação,  a temperatura, pH e demais condições de cultivo, foram mantidas iguais. O volume 

de solução de fertirrigação utilizado nas estufas é de 10 m3/h, tanto da condicionada 

magneticamente como sem condicionamento magnético.  Cada estufa é composta por cem 

ruas de cultivo, sendo que estas estão agrupadas em duplas, formando 50 conjuntos.  

 O condicionador magnético utilizado foi adquirido pelo Grupo Reijers da empresa 

Aquashield e possui uma intensidade média de campo magnético 0,5 T.  

 Para uniformidade das condições de irrigação (quantidade de solução e freqüência da 

irrigação), é utilizado um esquema de válvulas automatizadas por um controlador linear 

programável (CLP), programado para um intervalo de irrigação de três horas.  

 A solução de irrigação para as duas células em estudo provém da mesma origem. Cada 

célula possui um reservatório menor e independente, garantindo que a solução de fertirrigação, 

que entrou na estufa com condicionamento magnético e ficou sob a ação deste equipamento, 

não circule pela estufa de cultivo que  não possui condicionamento magnético. 

 Na figura 19, observa-se a tubulação de alimentação de solução de fertirrigação de uma 

rua de cultivo e a respectiva válvula automatizada por um controlador microprocessado. Na 

figura 20, observa-se a montagem do condicionador magnético na saída da bomba de água, 

logo após o sistema de filtro. 
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FIGURA 19 - DETALHE DE UMA DAS VÁLVULAS DE CONTROLE DA IRRIGAÇÃO. 

 

 

 . 

 

Ruas de cultivo 

Válvulas de controle 
de irrigação 
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FIGURA 20 - MONTAGEM DO CONDICIONADOR MAGNÉTICO 

 

 

 

 O reservatório da célula abastecida com solução de irrigação condicionada 

magneticamente não tem comunicação com outros reservatórios. Este possui uma bóia para 

controlar o nível que, estando baixo, recebe solução do reservatório primário, que é a mesma 

para toda a produção do sítio. A estrutura do reservatório que contém a solução de irrigação da 

célula com condicionamento magnético pode ser observada na figura 21. 

Condicionador magnético 

Reservatório independente 
da célula de cultivo com 
condicionamento 
magnético 
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FIGURA 21: RESERVATÓRIO DE SOLUÇÃO DE FERTIRRIGAÇÃO  DA CÉLULA CONDICIONADA 

MAGNETICAMENTE 

Após a abertura das válvulas para a irrigação da ruas de cultivo  e posterior processo de 

percolação da solução de fertirrigação através do substrato, o excesso de líquido é recolhido 

pelas mangueiras instaladas na porção inferior da estrutura de plantio e transportado por 

tubulações específicas até o respectivo reservatório secundário, onde recebe a primeira 

filtragem e aguarda no reservatório, até iniciar o próximo ciclo. 

4.3 PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM 

No sítio de produção de rosas do grupo Reijers, existem várias estufas (células) em 

produtividade, cuja água de irrigação não possui condicionamento magnético, e uma célula com 

condicionamento magnético para a água de irrigação. Escolheu-se uma célula sem 

condicionamento magnético e a outra com condicionamento magnético, denominando-as 

respectivamente de célula 1 e célula 2. A única diferença entre as duas células é a presença, em 

uma delas, do condicionador magnético, na célula 2. Todas as outras condições de processo e 

produção são as mesmas. 

Bóia 

Água de retorno 

Reservatório da célula 
condicionada magneticamente 

Tubo de abastecimento do reservatório 
( proveniente do reservatório    primário) 

Condicionador magnético 
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De cada célula, em um determinado momento, após um período de estabilização do 

processo, foram coletadas aleatoriamente 15 amostras de solução de fertirrigação.  

Essas amostras foram coletadas dentro dos padrões exigidos para análise 

microbiológica, utilizando frascos esterilizados, acondicionamento térmico especial para 

transporte e tempo entre a coleta e a preparação dos meios de cultura dentro do especificado. O 

local de coleta das 30 amostras foi definido por sorteio aleatório sem restrição. 

Além dessas trinta amostras coletadas em pontos das ruas de cultivo, foram coletadas 

outras amostras externas às estufas. A primeira amostra externa foi retirada da fonte de 

abastecimento principal do sítio, para a detecção do nível inicial de contaminação. A segunda, 

do reservatório denominado de número 1, aberto e de grandes dimensões, com capacidade para   

300.000 L, que recebe a água proveniente da fonte de abastecimento primária ou principal.  A 

terceira,  do reservatório denominado  número 2, reservatório fechado em que ocorre a  

preparação da solução de fertirrigação. Ainda foram coletadas amostras  do substrato de plantio 

de uma rua de cultivo irrigada com solução de fertirrigação sem condicionamento magnético  e 

outra, do substrato de plantio de uma rua de cultivo irrigada com solução de fertirrigação 

condicionada magneticamente. Para essas amostras, os padrões de coleta também foram 

observados e foram efetuadas as mesmas análises microbiológicas que as realizadas para as 

soluções de fertirrigação retiradas das células em estudo já mencionadas. 

 

4.4 - PARÂMETROS E MÉTODOS DE CONTROLE 
 

 Durante os meses em que a monitoração foi analisada, os seguintes parâmetros de 

controle da água foram acompanhados com medições em dias alternados: 

 - pH; 

- temperatura da água circulante. 

Além do acompanhamento dos parâmetros acima citados, foram analisadas as 

amostras que foram coletadas aleatoriamente, conforme descrito no item anterior, das soluções 

de irrigação, sem condicionamento magnético e com condicionamento magnético, água da 

fonte primária, água da fonte secundária, reservatório de preparação da solução nutriente,  

substrato de plantio com condicionamento magnético e substrato de plantio sem 

condicionamento magnético para  verificar se houve alteração da resposta microbiana em 

função da presença do condicionamento magnético da água de irrigação. 
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As análises realizadas com cada amostra de água de irrigação (condicionada 

magneticamente e sem o condicionamento magnético) foram: 

• determinação total de microrganismos heterotróficos;   

• verificação da presença de Coliformes totais;  

• verificação da presença de Escherichia.coli;  

• verificação da presença  de Pseudomonas aeruginosa;  

• verificação da presença  de leveduras e bolores.  

Essas análises foram realizadas pela Analytical Solutions, empresa credenciada pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, INMETRO, e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

ANVISA, utilizando os seguintes métodos: 

• Métodos internos de determinação da quantidade de bactérias heterotróficas: 

. PE – 4.9 – 603, Rev.:(00),  

. PE – 4.9 – 605/SC, Rev.:(01) 

. PE – 4.9 – 603/SC, Rev.:(00) 

• Métodos externos: 

. Standard Methods for the examination of Water and Wastewater – 20ª 

Edition – (9223B, 9215B, 9213F, 9610C ) 

 

4.5 – MÉTODO PARA COMPARAÇÃO DE MÉDIAS DE DOIS UNIVERSOS: SOLUÇÃO 

DE FERTIRRIGAÇÃO SEM CONDICIONAMENTO MAGNÉTICO E 

MAGNETICAMENTE CONDICIONADA 

 

 Para a análise dos resultados deste estudo, escolheu–se a técnica estatística 

denominada Comparação de Médias, pois esta possibilita identificar se uma população ou 

universo de trabalho difere do outro e com qual grau de confiabilidade. Essa técnica geral, 

aplicável a qualquer número de populações, é um caso especial da chamada Análise de 

Variância e recorre a um teste utilizando uma função estatística especial chamada “Distribuição 

F” (ou de Snedecor) que se encontra tabelada em manuais e na maioria dos livros de Estatística. 

A hipótese que se faz para aplicação dessa técnica é a de que, em cada uma das populações a 
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serem comparadas, as medidas se distribuem normalmente e têm um mesmo grau de dispersão, 

isto é, variâncias presumivelmente iguais. Como a técnica é robusta, ou seja, a conclusão final é 

pouco afetada, mesmo por afastamentos apreciáveis da hipótese de base, não há necessidade 

nas aplicações usuais de se verificar se essa hipótese está satisfeita, (Ara, 2003). 

 Para os três parâmetros de controle deste estudo, pH, temperatura e determinação de 

bactérias heterotróficas,  também aplicou-se essa análise.  
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5 – RESULTADOS  

  

5.1  MONITORAMENTO DO pH DAS SOLUÇÕES DE FERTIRRIGAÇÃO 

 

 Os resultados da monitoramento do pH de um período um ano, coincidente ao período 

de um ciclo produtivo de rosas, estão representados na figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22 - MONITORAMENTO DO pH DA ÁGUA DE FERTIRRIGAÇÃO DURANTE O  PERÍODO DE  

REALIZAÇÃO DO ESTUDO. SCM - solução de fertirrigação sem condicionamento magnético; CM - solução de 

fertirrigação com condicionamento magnético.  
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 Na tabela 5, apresenta-se a aplicação da  técnica estatística denominada comparação 

entre médias de duas populações,  a Distribuição F ou de Snedecor, descrita no capítulo 4.5. 

 

TABELA 5 – COMPARAÇÃO DE MÉDIAS PARA O PH DA SOLUÇÃO DE FERTIRRIGAÇÃO 

 K N Xi xi Xixi       

 1 300 1909,4600 6,364867 12153,46       

 2 300 1896,6600 6,3222 11991,06       

∑ 2 600 3806,1200  24144,52       

            

x=ΣXi/n 6,343533           

ΣXi.x = (Σxi)2/n 24144,25           

Σx2 24241,97           

SXX= Σx2 - 

ΣXi.x  97,71931     

      

S= ΣXixi - ΣXi.x 0,273067           

Q= Sxx -S 97,44624           

            

S2= S/(k-1) 0,273067           

            

S2
R= Q/(n-k) 0,162954           

Fcal = S2/S2
R 1,675733           

 

Grau de 

confiança 

 (P = 1- α) 

 

90% 95% 99% 99,9% 

F crítico 

 

2,71 3,84 6,64 10,83 

  

 De acordo com método de comparação entre médias, se o Fcalculado ultrapassar o valor 

tabelado, denominado Fcrítico, está comprovado, com um grau de confiança  P = 1 - α, que as 

populações são diferentes,  quanto a média da característica analisada no caso em 

questão.Nesse caso,  o Fcalculado é menor que o F crítico, a P = 90%, portanto, não atingindo 
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nem a significância incipiente, podemos aceitar que, com os presentes dados, o comportamento 

do pH dessas células não apresenta diferença significativa. Conseqüentemente, podemos 

assumir que o condicionamento magnético não altera as condições de pH da solução de 

fertirrigação. 

 Por outro lado, a variação de pH está contida em um intervalo de 5,7 a 6,6. Esses 

valores não são relevantes para provocar alterações no desenvolvimento dos microrganismos 

estudados,  pois eles resistem a variações de pH muito mais pronunciadas do que a observada. 

 Na figura 22, alguns pontos não são coincidentes e a relação entre o desvio padrão e o 

respectivo valor médio da amostra desses pontos são da ordem de 4%, portanto, para estes 

dados, a diferença pode ser desprezada. 
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5.2  MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DAS SOLUÇÕES DE FERTIRRIGAÇÃO 

 

 Na figura 23, estão registrados os valores do monitoramento da temperatura das duas 

soluções de fertirrigação estudadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23: MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO AO LONGO DO PERÍODO DE 

ESTUDO.  SCM - solução de fertirrigação sem condicionamento magnético; CM - solução de fertirrigação com 

condicionamento magnético.  

 

  Na tabela 6, apresenta-se a aplicação da  técnica estatística denominada comparação 

entre médias de duas populações, utilizando a Distribuição F ou de Snedecor, citada 

anteriormente. 
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TABELA 6 – COMPARAÇÃO DE MÉDIAS PARA A TEMPERATURA  DA SOLUÇÃO DE FERTIRRIGAÇÃO 

 K N Xi xi Xixi       

 1 300 6604,1 22,01367 145380,5       

 2 297 6524,9 21,96936 143347,9       

∑ 2 597 13129  288728,3       

            

x=ΣXi/n 21,99162           

ΣXi.x = (Σxi)2/n 288728           

Σx2 292680,9           

SXX= Σx2 - ΣXi.x  3952,848           

S= ΣXixi - ΣXi.x 0,292979           

Q= Sxx -S 3952,555           

            

S2= S/(k-1) 0,292979           

            

S2R= Q/(n-k) 6,64295           

Fcal = S2/S2R 0,044104           

            

Grau de 

confiança 

 (P = 1- α) 

 

90% 95% 99% 99,9% 

F crítico 

 

2,71 3,84 6,64 10,83 

 

  

  Da mesma forma que na análise de pH, observa-se que o Fcalculado a 90% é menor 

que o Fcrítico e, analogamente ao caso do pH, podemos aceitar que o comportamento de 

temperatura das duas células não apresenta diferença significativa. 

 Observa-se que a temperatura da solução de fertirrigação não ultrapassa o intervalo 

compreendido entre 20ºC e 25ºC. Este intervalo de temperatura é satisfatório para o 

desenvolvimento dos microrganismos em estudo, que são classificados como bactérias 

mesófilas, com adaptação a temperaturas ambientais. 
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  Alguns pontos do gráfico de temperatura não são coincidentes, porém, fazendo-

se uma análise de desvio padrão, verifica-se a relação entre o valor médio da amostra em 

relação ao desvio padrão é da ordem de 5%, podendo ser desprezado. 

 

5.3   RESULTADOS DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS REALIZADAS  

 

5.3.1  Resultado quantitativo das amostras pela contagem de unidades formadoras de 

colônias por mililitro (UFC/mL) 

 

 No tabela 7 estão registrados os valores resultantes das análises microbiológicas 

realizadas nas amostras de solução de fertirrigação com condicionamento magnético e nas 

amostras de solução de fertirrigação sem condicionamento magnético. Esta análise determinou 

o  número de unidades formadoras de colônia por mililitro ( UFC/mL) de bactérias heterotróficas 

presentes em cada amostra.  

 

TABELA 7 -  RESULTADOS DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS NAS SOLUÇÕES DE FERTIRRIGAÇÃO 

Número da amostra Solução de fertirrigação sem 

condicionamento magnético (UFC/mL) 

Solução de fertirrigação com 

condicionamento magnético(UFC/mL) 

1 >30.000 8.300 

2 >30.000 8.400 

3 >30.000 11.100 

4 >30.000 15.400 

5 >30.000 6.300 

6 >30.000 14.000 

7 >30.000 11.500 

8 >30.000 10.300 

9 >30.000 7.700 

10 >30.000 9.200 

11 >30.000 11.700 

12 >30.000 15.600 

13 >30.000 5.700 

14 >30.000 7.600 

15 >30.000 4.400 
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 Nota-se que amostras do universo sem condicionamento magnético apresentam um 

valor maior do que 30000 UFC/mL. Este é o maior valor de referência para o método utilizado. 

Na verdade, foi verificado que em todas as amostras sem condicionamento magnético existiram 

no mínimo 30000 UFC/mL. 

 Os resultados da contagem das UFC/mL nas amostras de solução de fertirrigação com 

condicionamento magnético são todos menores do que aqueles obtidos nas amostras sem 

condicionamento magnético. 

 Na tabela 8, apresenta-se a aplicação da  comparação entre médias das duas 

populações, utilizando a Distribuição F ou de Snedecor. 

 

TABELA 8 – COMPARAÇÃO ENTRE MÉDIAS PARA A ANÁLISE MICROBIOLÓGICA  DA SOLUÇÃO DE 

FERTIRRIGAÇÃO 

 K N Xi xi Xixi 

 1 15 450.000 30.000 13.500.000.000 

 1 15 147.200 9.813 1.444.522.667 

∑ 2 30 597.200  14.944.522.667 

      

x=ΣXi/n 19.906,67     

ΣXi.x = (Σxi)2/n 11.888.261.333,33     

Σx2 15.107.600.000,00     

SXX= Σx2 - ΣXi.x  3.219.338.666,67     

S= ΣXixi - ΣXi.x 3.056.261.333,33     

Q= Sxx -S 163.077.333,33     

S2= S/(k-1) 3.056.261.333,33     

S2
R= Q/(n-k) 5.824.190,48     

Fcal = S2/S2
R 524,7529843     

      

Grau de 

confiança 

 (P = 1- α) 

 

90% 95% 99% 99,9% 

F crítico 

 

2,89 4,20 7,64 13,50 
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 Através da comparação entre médias das duas populações pesquisadas, verifica-se que 

o Fcalculado é maior que o Fcrítico  a P = 99,9%, portanto, pode-se afirmar as populações são 

diferentes quanto a média de unidades formadoras de colônias. 

 Com esta informação, pode-se aceitar que o condicionamento magnético provocou 

alteração no desenvolvimento da flora microbiana no sistema que utiliza solução de 

fertirrigação magneticamente condicionada.  

 

 

5.3.2 Resultado da identificação e quantificação de alguns microrganismos específicos 

 

 Para a realização deste estudo, foram definidos alguns microrganismos de interesse. 

São eles: 

. Coliforme totais 

. Escherichia  coli 

. Pseudomonas aerugunosa 

. Bolores e leveduras 

 Estas  espécies foram pesquisadas nas amostras de solução de fertirrigação com 

condicionamento magnético, na solução de fertirrigação sem condicionamento magnético, na 

fonte primária de abastecimento do Sítio Dallas, no reservatório 1, no reservatório 2, no 

substrato de plantio da célula condicionada magneticamente e no substrato de plantio da célula 

sem condicionamento magnético.  

 

 Os resultados dessas análises estão dispostos na tabela 9. 
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TABELA 9: RESULTADOS DAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DE QUANTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE 

MICRORGANISMOS 

 Coliformes totais 

(NMP/100mL) 

Escherichia coli 

(NMP/100mL) 

Pseudomonas 

aerugunosa 

(NMP/100mL) 

Bolores e 

leveduras 

(UFC/mL) 

 

Fonte primária 

 

23 

 

<1,1 

 

<1,1 

 

<10 

 

Reservatório 1 

 

>23 

 

2,2 

 

<1,1 

 

200 

 

Reservatório 2 

 

 

23 

 

<1,1 

 

<1,1 

 

350 

 

Solução de 

fertirrigação 

SCM 

 

 

>23 

 

6,9 

 

<1,1 

 

200 

Solução de 

fertirrigação CM 

 

 

>23 

 

<1,1 

 

<1,1 

 

1070 

 

Substrato de 

plantio SCM 

 

 

8.000 

 

23 

 

- 

 

37.000 

Substrato de 

plantio CM 

 

 

50.000 

 

30 

 

- 

 

3.200.000 

 

 Observa-se que na fonte primária, fonte de abastecimento principal do sítio, descrita em 

4.3,  o número de microrganismos é menor do que no reservatório 1, tanque aberto e de 

grandes dimensões. Quando observamos o número de microrganismos no reservatório 2, 

verificamos que houve uma redução na contagem de algumas espécies, fato este derivado a 

adição, na formulação da solução de fertirrigação, de biocida natural, que não atua sobre 

leveduras e bolores, mas sim, sobre as bactérias. É a partir do reservatório 2, que as soluções 

de fertirrigação são bombeadas para as células de cultivo, portanto,  utilizam-se esses 

resultados como referência, para verificar se alguma alteração na resposta microbiana ocorreu  

entre as duas células em estudo. 

 No que diz respeito aos coliformes totais e P. aeruginosa, o condicionamento magnético 

não provocou nenhuma alteração. Porém existe uma diferença entre os resultados da E. coli e 
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bolores e leveduras. Na solução condicionada magneticamente, a quantidade de E. coli é bem 

menor do que na sem condicionamento magnético. Condição contrária em relação aos bolores 

e leveduras, que estão em maior quantidade  na solução condicionada magneticamente. 

 Na referências citadas em 2.3, algumas hipóteses tentam explicar os fenômenos 

observados no comportamento da flora microbiana deste estudo. Essas hipóteses indicam que 

pode existir alteração no transporte através das membranas plasmáticas de alguns 

microrganismos devido a ação do campo magnético, como leveduras e bolores, facilitando a 

entrada de alguns íons, como os de sódio e cálcio, propiciando um menor consumo de energia 

(ATP) para realização de processos metabólicos. Em outros casos, como, por exemplo, o da   

E. coli,  em virtude a ação do campo magnético, pode acontecer uma alteração na estrutura de 

alguns sais importantes, como os de cálcio, e por essa razão, esses sais deixariam de 

atravessar a membrana, ou em outros tipos de sais, como os de sódio,  passariam em 

quantidades elevadas, prejudicando os processos metabólicos desse microrganismo, pela 

quantidade inadequada de  substrato presente no citoplasma. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados experimentais permitem aceitar a hipótese de que o campo magnético 

altera a resposta da flora microbiana de um cultivar semi-hidropônico de rosas. Essa conclusão 

é condizente com as referências bibliográficas encontradas no estado de arte sobre este 

assunto. 

 A intensa redução das unidades formadoras de colônias, UFC, na solução de 

fertirrigação condicionada magneticamente, demonstra que, de maneira geral, houve uma 

eliminação de microrganismos. O que também encontra respaldo na literatura técnica, 

apresentada às páginas 48, 49 e 50. 

 Quanto ao comportamento individual dos diferentes microrganismos pesquisados nas 

amostras, podemos concluir que na solução de fertirrigação magneticamente condicionada: 

. Coliformes totais e Pseudomonas aeruginosa  não apresentam susceptibilidade 

significativa à exposição a campos magnéticos; 

. já a Escherichia coli  apresenta essa susceptibilidade, sofrendo considerável redução na 

sua população; 

. leveduras e bolores são sensíveis ao campo magnético, apresentando um aumento de 

crescimento. 

 

 No caso do substrato de cultivo, o comportamento foi semelhante, detectando-se a 

maior proliferação de fungos e bolores. 

 Fatos que nos permitem concluir que:  

. O condicionamento magnético da solução de fertirrigação altera, certamente, a resposta 

da flora microbiana de um cultivar de rosas; 

. O campo magnético da solução de fertirrigação induz um forte crescimento de fungos e 

bolores no meio líquido e um fortíssimo crescimento na fase sólida do substrato de 

cultivo. Fato que indica uma possível inovação em processos de fermentação em estado 

sólido. 

 

 Os resultados obtidos nesse estudo de campo são semelhantes aos resultados 

relatados nas referências citadas, no que diz respeito ao comportamento da flora microbiana 

quando submetida à ação de campos magnéticos. A diferença é que não havia referências de 

estudos em soluções de fertirrigação. 
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