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RESUMO
Este artigo tem como objetivo avaliar os efeitos de
doses de radiações ionizantes gama abaixo de 50 kGy sobre
a germinação das sementes de feijão pelo processo de
irradiação, uma vez que com doses de 100 kGy +/-50% obtidas
em irradiadores de grande porte não se observa a germinação.
Foram irradiadas doze amostras com dez sementes cada e
foram aplicadas nelas seis doses diferentes, com os seguintes
valores: 0 - 0,7 – 2 – 6 – 15 e 45 kGy. Posteriormente, elas
foram semeados em terra estercadas separadas pelo valor
de dose. Os resultados aqui apresentados mostram que as
sementes das amostras germinaram, inclusive as que foram
submetidas à dose de 45kGy.
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INTRODUÇÃO
A técnica de irradiação de alimentos tem como
objetivo eliminar a ação de micro-organismos (fungos,
bactérias, patógenos) sem causar nenhum dano
ao alimento, reduzindo também às perdas naturais
causadas por processos fisiológicos como maturação,
brotamento e envelhecimento do alimento, tornando-o
mais saudável para o consumo e com maior tempo de
conservação. Utiliza-se uma fonte radioativa de cobalto
60 ou Césio 137, máquinas de aceleradores de elétrons
ou geradores de raios x. (Lima,2000)
O alimento é exposto a uma dessas fontes dentro
ou fora da embalagem por tempo e maneira adequada
para cada um, vale ressaltar que o alimento exposto a
radiação ionizante não causa mal algum ao consumidor
e mesmo ele sendo exposto a tal radiação isso não
significa que o tornará um alimento radioativo, pois a

ABSTRACT
TThis paper aims to evaluate the effects of
gamma ionizing radiation doses below 50 kGy
on the germination of the bean seeds by the
irradiation process, since at doses of 100 kGy +/50% obtained in large irradiators. The germination
is observed. Twelve samples were irradiated with
ten seeds each and were applied in the same six
different doses, with the following values: 0 - 0.7
- 2 - 6 - 15 and 45 kGy. The results presented here
show that the seeds of the samples germinated,
including those that were submitted to the dose
of 45 kGy.
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radiação não interage com o núcleo do átomo, o que
seria necessário para torná-lo radioativo. A técnica não
deixa resíduos nos alimentos e associados ao processo
de irradiação são realizados testes de controle de
qualidade e também pesquisas cientificas sobre o tema.
(Neves, Manzione e Vieites, 2002)
Em doses mais baixas de irradiação, conseguese inibir o brotamento do alimento tipo cebola, alho e
brotar. Em doses intermediárias, é possível controlar
a população de bactérias e fungos na superfície
do alimento. Já em doses mais altas, consegue-se
eliminar todos os micros organismos que podem levar
ao estado de decomposição. Todos os alimentos que são
submetidos à irradiação devem conter um selo em sua
embalagem com o símbolo internacional da irradiação
de alimentos que se chama radura. Fig.1 (Lima,2000)
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Figura 1. RADURA – Símbolo internacional da irradiação de alimentos

Em 2001, a ANVISA aprovou a Resolução (RDC)
n° 21 a qual diz que qualquer alimento poderá ser
tratado por radiação desde que a dose máxima
absorvida seja inferior àquela que comprometeria as
propriedades funcionais e/ou os atributos sensoriais
do alimento. Nela contém o Regulamento Técnico
para Irradiação de alimentos no Brasil, em que foi
considerada a necessidade de aperfeiçoamento
das ações de controle, bem como a de atualizar,
harmonizar e consolidar as normas e regulamentos
técnicos relacionados a todos os alimentos tratados
por irradiação. (Ornellas, 2006)
Em 1888 o farmacologista alemão Hugo Paul
Friedrich Schulz foi o primeiro a descrever um
fenômeno no qual substâncias tóxicas têm efeitos
opostos, quando em baixas doses e em altas doses.
Em seu experimento utilizando baixas doses de
toxinas, houve estímulo ao crescimento de leveduras
e, em altas doses, houve inibição ao crescimento.
Juntamente com Rudolf Arndt, elaborou a lei de
Arndt-Schultz a qual preconiza que produtos pouco
irritantes estimulam a atividade e os altamente
irritantes inibem qualquer atividade. Muito antes
ainda, Hipócrates preconizava a utilização de doses
diminutas de substâncias tóxicas para tratar doenças.
Este conceito é coincidente com o fenômeno
conhecido por hormese ou hormesis. O termo foi
primeiramente utilizado em 1942 para descrever
o estímulo ao crescimento de um fungo, a baixas
concentrações de um antibiótico natural que, a altas
concentrações, suprimia o desenvolvimento deste
mesmo fungo (Okazaki, 1995).
44 Curie&Röntgen

Hormesis é um fenômeno de dose resposta que
é caracterizado por estímulos com baixas doses e
inibição a altas doses. (Calabrese e Baldwin, 1997,
2001, 2003a, 2003b; Calabrese 2008).
Este fenômeno, não é apenas observado pelo uso
de agentes químicos, mas de qualquer agente que
possa causar estresse, incluindo-se as radiações
ionizantes.
Segundo LUCKEY, 1980, hormesis é a estimulação
através de baixas doses de qualquer agente
potencialmente danoso. Radiações horméticas são,
portanto, radiações em baixas doses que promovem
estímulos a determinado organismo. Radiações
ionizantes têm por sua vez a possibilidade de atingir o
organismo por completo, estimulando todas as células
quase que instantaneamente, o que não ocorre com o
uso de substâncias químicas.
Com o avanço das pesquisas no campo da
irradiação, no final do século XIX observou-se alguns
benefícios que doses baixas de radiação podem
causar a organismos vivos. Efeitos biopositivos como a
aceleração do crescimento em Oscillatoria (alga verdeazulada) foram descritos já em 1898, por Atkinson. No
mesmo ano, Maureney e Thourenin observaram uma
aceleração na germinação de sementes irradiadas
com raios X. A ocorrência de efeitos biopositivos de
radiações ionizantes em baixas doses e de radiações
UV tem sido observada em plantas e células
isoladas, desde o início do século passado com os
primeiros estudos de JENSEN, 1907. GAGER, 1908
também observou em plantas que havia estímulo ao
metabolismo quando da utilização de doses baixas do
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mineral Rádio. No entanto, a reprodutibilidade, tanto
qualitativa quanto quantitativa é baixa, o que dificulta
tais estudos (NIEMANN, 1976).
Desde então os efeitos estimulantes das radiações
eletromagnéticas têm sido observados em uma ampla
gama de seres vivos, desde protozoários e bactérias
até plantas e animais superiores, incluindo o homem.
Vários trabalhos têm demonstrado que a
irradiação ionizante pode aumentar a produção
de plantas, surgindo assim como um método
alternativo para aumentar a produção de culturas de
importância econômica. Apesar da “Teoria Hormesis”
ter se confirmado em experimentos e observações
realizadas ao longo dos anos, são relativamente
poucos os pesquisadores que se dedicam ao estudo
deste fenômeno. A dificuldade no estabelecimento de
curvas de dose resposta, a falta de um mecanismo de
ação específico para explicar as mudanças envolvidas,
assim como a dificuldade na reprodutibilidade, são
provavelmente alguns dos fatores responsáveis pela
negligência com que o fenômeno hormesis tem sido
tratado.
O efeito estimulante das radiações gama foi
comprovado por diversos pesquisadores, em diferentes
organismos como bactérias, fungos, leveduras, algas,
plantas, invertebrados e até mesmo no homem
(LUCKEY, 1980, WIENDL, 1995, FRANCO, 1999; BOVI,
2003, entre outros). Os exemplos mais conhecidos
de efeitos benéficos de doses baixas de radiação em
plantas e animais são o aumento na germinação de
sementes, a aceleração no crescimento, o aumento
da longevidade, a melhora da fertilidade, a prevenção
de tumores e o aumento na resistência à infecção
(BROWN, 1988).
O mecanismo de ação da hormesis não é
totalmente compreendido, mas especula-se, que ele
esteja relacionado com a produção de radicais livres,
reparo e substituição celular (SAGAN, 1991).
Radicais livres em altas concentrações produzem

danos aos tecidos por meio de interações, por exemplo,
com DNA, proteínas, lipídeos das membranas
celulares, produzindo peróxidos lipídicos (OKAZAKI,
1995).
Ainda de acordo com OKAZAKI, 1995, estudos
sugerem que, baixas concentrações de radicais livres
podem ser benéficas e mesmo necessárias para o
crescimento celular. O organismo vivo dispõe de um
sistema defensivo 7 contra os efeitos de radicais livres
gerados pela radiação ou por outros agentes, por uma
série de antioxidantes, incluindo as enzimas catalase,
peroxidase, superóxido dismutase e certos íons
metálicos. Reações entre estes agentes, oxidantes e
antioxidantes são pouco compreendidas. Admite-se
que a extensão do dano ao tecido seja decorrente do
equilíbrio entre radicais livres gerados e o sistema
defensivo de proteção com os antioxidantes. Estas
observações sugerem uma possível explicação para
a proteção resultante de radiação de doses baixas ou
outros agentes que produzem radicais livres (LOKEN
& FEINENDEGEN, 1993). Se a radiação estimula a
síntese de antioxidantes têm se então um aumento
geral na sua produção contra oxidantes. Vários autores
têm demonstrado que um destes antioxidantes,
a timidina-kinase tem seu teor aumentado pela
radiação em doses baixas (OKAZAKI, 1995).
Ainda no caso de radiações hormesis as baixas
doses estimulantes podem não excluir a existência
de efeitos adversos e sendo assim, ambos os efeitos
coexistem, provocando ao mesmo tempo efeitos
benéficos e danosos (SAGAN, 1991).
O objetivo deste trabalho foi irradiar sementes
de feijão com valores doses de 0,7 – 2 – 6 – 15 e 45
kGy inferiores a 50 kGy, uma vez que com doses de
100 kGy +/-50% obtidas em irradiadores de grande
porte não se observa a germinação, plantá-las em
solo estercado e analisar se ocorria a germinação das
sementes de feijão preto e compará-las feijão preto
não irradiado.

METODOLOGIA
MATERIAIS E MÉTODOS
A irradiação de sementes de feijão foi realizada
no Laboratório de irradiação de materiais do Instituto

de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear
(IDQBRN), localizado no Centro Tecnológico do Exército
(CTEx), utilizando um gerador de irradiação do tipo
cavidade blindada composto por um sistema – Fig. 2
Curie&Röntgen
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Figura 2. Irradiador de pesquisa do CTEx

Tem-se na literatura que semente de feijão é
comercialmente irradiado com 100 kGy para evitar
brotamento. Também é estimado que irradiadores
comerciais possuem uma margem de variabilidade na
dose aplicada de 50%, assim pode-se supor que doses
abaixo de 50 kGy possam ainda permitir brotamento e que
quanto mais próximo de 50 kGy, menor a probabilidade de
ocorrência do mesmo.

Desta maneira, foram escolhidas doses que varram
um intervalo amplo de exposições para investigar qual das
amostras de sementes irradiadas que irão germinar.
Divide se por 3 essa dose e as demais e obteve as cinco
doses que aplicadas se deu:
45 kGy, 15 kGy, 6 kGy, 2 kGy, 0,7 kGy. (resultados obtidos
no programa de cálculo de dose do IDQBRN desenvolvido
pelo Dr. Helio Carvalho Vital)

Tabela 1
Doses maiores (irradiação normal no centro do irradiador)(Taxa de dose máxima)(22,92 Gy/min).
Doses kGy				Tempo de Exposição				Probabilidade de

45 kGy						1m 58s 						0-20%?				 		
15 kGy					
39s 							5-40%?						
6 kGy						4s 							20-70%?
(Resultados obtidos no programa de cálculo de dose do IDQBRN desenvolvido pelo Dr. Helio de Carvalho Vital)
Razão Relativa de Germinação = Probabilidade de germinação do tratamento dividido pela probabilidade de germinação
das sementes não irradiadas

Tabela 2
Doses menores (irradiação na montagem atenuadora de chumbo)(1,2% da taxa de dose máxima)(0,275 Gy/min)
Doses kGy				Tempo de Exposição				Probabilidade de

2 kGy						7m 15s						0-20%?				 		
0,7 kGy					2m 31s						5-40%?
(Resultados obtidos no programa de cálculo de dose do IDQBRN desenvolvido pelo Dr. Helio de Carvalho Vital)
Razão Relativa de Germinação= Probabilidade de germinação do tratamento dividido pela probabilidade de germinação
das sementes não irradiadas
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Cálculo do tempo de exposição
Os resultados do tempo de exposição seguem o programa
de cálculo de dose do IDQBRN adotado no Laboratório
de Irradiação de Materiais do Instituto de Defesa
Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (IDQBRN) de
auditoria do Dr. Heio Carvalho Vital, localizado no Centro
Tecnológico do Exército (CTEx) e segue o padrão para
determinar a dose que usada em cada amostra.
TEMPO DE EXPOSICAO
GAVETA NO CENTRO DA CAMARA SUPERIOR DO BPCDI
Autor: Helio C. Vital (IDQBRN, MAIO DE 2008)
Dose Média Total Desejada (Gy)? 45
Diâmetro ou Altura Máxima da Amostra (cm)? 0.4
Densidade da Amostra (g/cm3)? 1.1
Geom. Amostra: Esf.(=1); Cil.(=2); Ret.(=3)? 1
Fatores para Calculo da Taxa de Dose Efetiva
Decaimento Altura Auto-Atenuação Total
0.6731
0.9920
0.9969
0.6657
Taxa Média: 22.899 Gy/min
Dose de transito (exposição e recolhimento somados):
5.72 Gy
Tempo a programar para cada meia exposição: 0h 0m
59.0s
Tempo a programar para uma exposição continua: 0h 1m
57.9s
Dose Média Total Desejada (Gy)? 15
Diâmetro ou Altura Máxima da Amostra (cm)? 0.4
Densidade da Amostra (g/cm3)? 1.1
Geom. Amostra: Esf.(=1); Cil.(=2); Ret.(=3)? 1
Fatores para Calculo da Taxa de Dose Efetiva
Decaimento Altura Auto-Atenuação Total
0.6731
0.9920
0.9969
0.6657

METODOLOGIA
O feijão é uma leguminosa
que constitui alimento elevado
valor nutritivo, pois é ricos em
carboidratos,
aminoácidos,
substancias protéicas, vitaminas
do complexo B e sais minerais,
sendo que os encontrados em maior
quantidade são o potássio, o sódio,
o cálcio, o magnésio, o ferro e,
principalmente, o manganês, além

Taxa Média: 22.899 Gy/min
Dose de transito (exposição e recolhimento somados):
5.72 Gy
Tempo a programar para cada meia exposição: 0h 0m
19.7s
Tempo a programar para uma exposição continua: 0h 0m
39.3s
Dose Média Total Desejada (Gy)? 6
Diâmetro ou Altura Máxima da Amostra (cm)? 0.4
Densidade da Amostra (g/cm3)? 1.1
Geom. Amostra: Esf.(=1); Cil.(=2); Ret.(=3)? 1
Fatores para Calculo da Taxa de Dose Efetiva
Decaimento Altura Auto-Atenuação Total
0.6731
0.9920
0.9969
0.6657
Taxa Média: 22.899 Gy/min
Dose de transito (exposição e recolhimento somados):
5.72 Gy
Tempo a programar para cada meia exposição: 0h 0m
7.9s
Tempo a programar para uma exposição continua: 0h 0m
15.7s
Taxa de irradiação no tijolo 1 (superior esquerdo) do
castelo de chumbo: (22,9+-0,9) x 0,012 = (0,275+-0,011) Gy/
min
Dose de trânsito atenuada = 5,72 Gy x 0,012 = 0,069 Gy
Cálculo do tempo de exposição “t” (s) para 2 Gy:
(t - 0,25)*0,275 + 0,069 = 2 => 0,275 t = 2 - 0,069 + 0,25 *
0,275 = 7,27 min. = 7min16s
Cálculo do tempo de exposição “t” (s) para 0,7 Gy:
(t - 0,25)*0,275 + 0,069 = 0,7 => 0,275 t = 0,7 - 0,069 + 0,25 *
0,275 = 2,5445 => 2min32s

de fibras solúveis em abundancia.
Existem centenas de espécies
que variam em função do tamanho
da planta, do grão de sabores e
cores. A espécie utilizada neste
trabalho foi o feijão preto.
Com o objetivo de avaliar o
processo germinativo das sementes
irradiadas comparadas a sementes
não irradiadas e a diferentes tipos
de dose. Com doze amostras

separadas, cada uma obtinha dez
sementes de feijão preto da marca
Máximo do lote- 49M68100317A,
com vencimento em 10/09/2017 PCT:
00000210. 09h32min. As sementes
colocadas em envelopes de ziplock
e assim divididas duas amostras
por dose Fig. 3 e 4. Essas doses
foram definidas através dos cálculos
citados acima pelo programa do
IDQBRN DO Dr. Helio Carvalho Vital.
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combatendo a ação de bactérias e fungos que deterioriza
o alimento, tornando assim o alimento mais saudável
para o consumo e com maior tempo de conservação.

Figura 3. sementes sFigura 3 sementes separadas em
envelopes de ziplock
Figura 5. construção do castelinho de chumbo

Preparação das sementes
As sementes irradiadas e não irradiadas foram
preparadas para o solo onde utilizamos vasos de
plástico com terra estercada, onde cada um recebeu
20 sementes. Após o plantio, foram expostas ao sol e
regadas uma vez ao dia como mostra na Fig. 6 e 7.

Figura 4. sementes preparadas para receber irradiação

A menor dose que o irradiador pode dar é de 6kGy,
sendo assim, nas sementes que receberam dose menor
que 6kGy foi preciso construir uma blindagem de
chumbo tipo castelinho para atenuar a dose e conseguir
uma taxa menor de operação do equipamento como na
Fig. 5.
A taxa de dose sendo menor precisou de um tempo
quase 100 vezes maior. As amostras tratadas foram
submetidas a doses de 45 kGy num tempo de 1min 58s
, 15 kGy num tempo de 39s , 6 kGy num tempo de 14s,
2 kGy num tempo de 7min15s, 0,7 kGy num tempo de
2min31s e uma amostra que não foi irradiada.
O processo de irradiação reduz a carga microbiana
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Figura 6. Momento do plantio das sementes

Figura 7. Todas as sementes plantadas
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A hormesi significa que um determinado produto tem
efeitos opostos em doses altas e em doses baixas. Hormesis
é um fenômeno de dose resposta que é caracterizado
por estímulos com baixas doses e inibição a altas doses.
(CALABRESE e BALDWIN, 1997, 2001, 2003a, 2003b;
CALABRESE 2008).
O principio de radiação ionizante diz que toda radiação
é prejudicial à saúde mesmo em doses baixas; a hormesi
contradiz esse princípio, no caso de doses não altas, efeitos
benéficos de estimulo ao organismo podem ser observados.
Mas não podemos esquecer que esta mesma faixa de dose
pode nos causar efeito estocástico. O efeito estocástico ocorre
quando a probabilidade de ocorrência é proporcional a dose
radiação recebida, sem existência de limiar. Isto significa que
doses pequenas, abaixo dos limites estabelecidos por normas
e recomendações de radioproteção, podem induzir tais
efeitos. Entre esses efeitos, destaca-se o câncer. O período de
detecção após a exposição pode chegar até 40 anos.

Figura 8. Ínicio da germinação

Instrumento de Medição
Após o dia 06/04/2017, data da irradiação das sementes,
houve observação durante nove dias, todas começaram a
germinar com dois dias, como na Fig. 8, e foram registrados
o seu crescimento e, como medida, usamos o caule para
diferenciar quantos germinaram e o tamanho que cada um
cresceu neste período. No dia 15/04/2017, com a evolução
das sementes, decidimos medir usando uma fita métrica,
tipo plástica, como na unidade de medida em centímetros,
conforme na Fig. 9.

Figura 9. Fonte de medida e caules medidos

RESULTADOS
As sementes foram irradiadas com doses de 45; 15; 6; 2 e 7 kGy a fim de avaliar qual gerasse o maior
desenvolvimento do planta o fator analisado foi a altura.
A tabela 3 mostra a altura do caule em cm após nove dias de plantadas para as sementes irradiadas e não
irradiadas (representada com 0 kGy).
RESULTADOS DE MEDIDAS DO CAULE EM CM DAS 20 SEMENTES POR VASO EM 15/04/2017 DATA DA MEDIÇÃO.
Medida de Cada Semente por Vaso

Dose kGy

0 kGy

0

7,5

9

23

25

26

27 27

27 27 27 29 29 30 30 30 31 31 31 31

0,7 kGy 0

5

12

18

21

29

29 30

31

2 kGy

0

0

0

19

22

28

29 30

30 30 30 31 31 31 31 33 33 33 33 34

6 kGy

0

0

0

24

29

30

30 30

31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 34 35

15 kGy

0

0

23

27

27

27

27 27

28 30 30 30 30 30 31 32 32 32 34 35

45 kGy

0

0

0

15

27

28

29 30

30 30 31 31 33 33 34 35 35 36 36 36

31 31 31 32 33 33 33 34 35 35 35

Tabela 3
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Gráfico 1. Representação da Tabela 3
O comportamento da altura da planta em função de cada dose aplicada
DISCUSSÃO
Com base nos resultados obtidos, estabeleceram-se
as seguintes conclusões: o tratamento com irradiação
do feijão preto com doses abaixo de 100kGy afetou
positivamente a avaliação da germinação pela quantidade
de sementes que foram irradiadas. A irradiação no feijão
preto obteve resultados expressivos e satisfatórios,
especialmente na amostra irradiada com a dose de 45kGy
que apresentou a germinação da semente acima do
esperado, que era de 4 sementes.
Este conceito é coincidente com o fenômeno conhecido
por hormese ou hormesis. O termo foi primeiramente
utilizado em 1942 para descrever o estímulo ao
crescimento de um fungo, a baixas concentrações de um
antibiótico natural que, a altas concentrações, suprimia
o desenvolvimento deste mesmo fungo (OKAZAKI, 1995).
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