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RESUMO 

 
 
 
 O forno de microondas é um eletrodoméstico muito utilizado pela sociedade. Em 
decorrência dos questionamentos sobre os possíveis efeitos biológicos que a radiação de microondas 
pode causar, foi feita uma avaliação dos possíveis efeitos genotóxicos de alimentos preparados em 
forno de microondas por meio do teste das mutações e recombinações somáticas (SMART), em asas 
de Drosophila melanogaster. Para tanto, foram realizados dois cruzamentos: padrão (“Standard 
cross-ST”) e de alta capacidade de bioativação (“High bioactivation cross-HB”) dos quais foram 
obtidos descendentes trans-heterozigotos marcados (MH) e heterozigotos balanceados (BH). As 
larvas de 72 horas foram alimentadas com leite e água fervidos no forno de microondas e no sistema 
tradicional. Foram analisadas as asas dos indivíduos MH, onde as manchas podem ser provocadas 
por mutação ou por recombinação mitótica. Foram encontrados resultados negativos quanto aos 
efeitos genotóxicos da água e do leite fervidos no forno de microondas, nos descendentes MH de 
ambos os cruzamentos. Sendo assim, nestas condições experimentais, o leite e água fervidos em 
forno de microondas não apresentaram atividade genotóxica. Contudo, é necessário um maior 
número de estudos com diferentes técnicas para investigar a ação de alimentos preparados com 
microondas, sobre o material genético.  
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1 - INTRODUÇÃO:  

 
 
 

                  Mutação é uma alteração na estrutura do material genético que pode 

levar a uma mudança correspondente no fenótipo, portanto, é a fonte primária de 

variabilidade genética nas populações dos seres vivos (BURNS & BOTTINO, 1991). 

                  As modificações genotípicas, denominadas mutações gênicas, são 

alterações que podem ocorrer por substituição de pares de bases, com a troca de 

nucleotídeos por outros ou pela mudança na matriz de leitura, quando pares de 

bases forem adicionados ou deletados. No entanto, devido à degeneração do código 

genético, nem todas as alterações de pares de bases levam a um aminoácido 

alterado em uma proteína. Tais mutações são ditas silenciosas, não têm efeitos 

fenotípicos e podem apenas ser identificadas pela comparação de seqüência de 

pares de bases entre genes normais e mutantes (LOURO et al.,2002). 

                  As mutações gênicas podem ser espontâneas, surgindo naturalmente em 

todas as células ou podem ser induzidas, sendo produzidas quando um organismo é 

exposto a um agente mutagênico (GRIFFITHS et al., 2002). As alterações podem 

ocorrer em células de linhagem germinativa ou em células somáticas. No entanto, 

apenas as primeiras podem ser perpetuadas de uma geração à seguinte, sendo 

desse modo, responsáveis pelas doenças hereditárias. Por outro lado, as que 

ocorrem nas células somáticas podem resultar na morte do portador ou na 

diminuição da função celular. Quando ocorrem em vários genes, podem originar uma 

proporção significativa de cânceres (LOURO et al., 2002).  

                  O câncer é uma doença genética das células somáticas, causado por 

alterações nos genes que regulam a proliferação celular, tais como os proto-

oncogenes e os supressores de tumor (GRIFFITHS et al, 2002). Os proto-oncogenes 

promovem a multiplicação celular ordenada e os supressores de tumor mantêm essa 

proliferação sob controle, restringindo o crescimento celular (LOURO et al., 2002). 

Muitas destas alterações são reparadas pelos genes de reparo celular. No entanto, 

as que escapam ao reparo celular podem causar um tumor (GRIFFITHS et al, 2002). 

                  Os agentes que induzem mutações podem ser divididos em mutágenos 

físicos e mutágenos químicos. Estes são classificados em três grupos principais com 

base em sua reação com o DNA: análogo de base; agentes alquilantes; corantes 
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acridinicos. Os mutágenos físicos incluem radiações ionizantes de alta energia, tais 

como raios X, raios gama, nêutrons, e partículas beta e alfa, bem como radiação não 

ionizante de baixa energia, luz ultravioleta, cada uma induzindo mutações por sua 

ação sobre a molécula de DNA (BURNS & BOTTINO, 1991). 

 As microondas, radiação não ionizante, no qual o comprimento da onda 

está compreendido entre 10-1 e, 10-3m, ou seja, entre 10cm e 1mm são utilizadas na 

comunicação com satélites, como sinais telefônicos à longa distância e também nos 

fornos de microondas. Nestes, o campo elétrico da onda faz vibrar as moléculas de 

água contidas no interior dos alimentos, provocando um aumento de sua 

temperatura e, portanto, seu cozimento. Substâncias isolantes e desprovidas de 

água quase não se aquecem quando são atingidas por microondas (AMALDI, 1997). 

                  Os princípios envolvidos no aquecimento por microondas, envolvem 

conceitos químicos, como: temperatura, capacidade calorífica, ligação química, 

estrutura molecular, momento de dipolo, polarização, constante dielétrica entre 

outros. O coração do forno de microondas é uma válvula (magnetron) que gera 

microondas. Ela consiste de um dispositivo sob vácuo, que converte energia elétrica 

em microondas sendo a maior parte refletida e dissipada em um dispositivo, evitando 

que as microondas danifiquem a válvula (BARBOZA et al., 2001).  

                  As radiações de microondas são absorvidas pelo corpo, gerando calor. 

Em circunstâncias normais, os vasos sanguíneos dilatam, e o calor é removido pelo 

suprimento de sangue. Mas dependendo da freqüência, as radiações de microondas 

são absorvidas em camadas mais profundas de tecidos. Uma vez que os sensores 

de temperatura do corpo humano estão localizados somente na pele, os efeitos 

prejudiciais aos tecidos podem ocorrer devido a aquecimentos excessivos em 

regiões mais profundas, sem serem percebidas pelas pessoas (ELBERN, 2003). 

 HERTEL & BLANC (apud WAYNE & NEWELL, 2003) fizeram um trabalho 

no qual voluntários receberam uma das seguintes variedades de alimento: leite cru; 

o mesmo leite fervido com o sistema tradicional; leite pasteurizado; leite cru fervido 

no forno de microondas; verduras cruas; verduras cozidas com o sistema tradicional; 

verduras congeladas e depois descongeladas no forno de microondas e as mesmas 

verduras cozidas no forno de microondas. 

 Amostras de sangue foram coletadas antes e após a ingestão desses 

alimentos. Foram descobertas mudanças significativas nas amostras de sangue 

após a ingestão de alimentos cozidos no forno de microondas. Essas mudanças 
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incluem um aumento dos leucócitos e uma diminuição das hemoglobinas e da 

proporção do colesterol (HERTEL & BLANC apud WAYNE & NEWELL, 2003). 

                  Além do efeito térmico das microondas, tem-se que estruturas 

moleculares são rompidas, deformadas e despojadas de suas funções naturais. Nas 

células rompidas, a tensão entre o espaço interno e o espaço externo da célula é 

anulada, tornando-a acessível a vírus e fungos. A agressão contínua suprime os 

mecanismos de reparo, a célula é obrigada a utilizar à respiração anaeróbica. No 

lugar de água e dióxido de carbono (CO2) são produzidos os gases venenosos, 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e monóxido de carbono (CO) (HERTEL & BLANC 

apud WAYNE & NEWELL, 2003). 

                  GHEYI et al. (2000), trabalhando com Rattus norvegicus, como cobaia e 

um gerador de microondas, operando na freqüência de 2,45 GHz, perceberam uma 

elevação no consumo de água e uma diminuição no consumo de ração que já eram 

esperados e uma inesperada diminuição do número de filhotes. De acordo com os 

autores esta diminuição deveu-se, provavelmente, a uma diminuição do número de 

corpos lúteos nos ovários das fêmeas irradiadas e a uma interrupção na maturação 

das células germinativas dos machos irradiados. Observou-se também que o grupo 

irradiado foi mais lento nos procedimentos de aprendizado, em comparação com o 

grupo controle. 

                  Análises laboratoriais utilizam organismos tais como bactérias, insetos e 

mamíferos para avaliação de substâncias genotóxicas e antigenotôxicas. 

                  A Drosophila melanogaster é um organismo eucarioto amplamente 

utilizado na detecção de agentes químicos com atividade genotóxica, por possuir 

pequeno número de cromossomos, tempo curto de geração, características 

morfológicas controladas geneticamente, sistema enzimático capaz de detectar pró-

mutágenos e pró-carcinógenos in vivo, produzir grande número de descendentes, 

além de que testes utilizando a Drosophila são rápidos, confiáveis e de baixo custo 

(GRAF & SINGER, 1992).   
 Além disso, recentemente, no sequênciamento do genoma de Drosophila, 

foi revelado que metade das seqüências protéicas identificadas, apresentaram 

similaridade com as proteínas de mamíferos (IDAOMAR et al., 2002). 
 

1.1 - Teste para Detecção de Mutação e Recombinação Somática (Somatic 
Mutation And Recombination Test - SMART) 
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  É o sistema teste, somático, de curta duração que permite detectar um 

amplo espectro de eventos genotóxicos, tais como mutações, recombinações 

somáticas ou deleção ocorridas na Drosophila melanogaster (GRAF et al., 1984). O 

SMART, de acordo com GRAF et al. (1984), foi desenvolvido para detectar a perda 

de heterozigose de genes que determinam a expressão de fenótipos detectáveis nas 

asas das moscas. Nele, as larvas trans heterozigotas são expostas aos 

componentes testes por período de tempo variado (GRAF et al., 1984; GUZMÁN-

RINCÓN & GRAF, 1995). 

 Para realização do teste foram utilizadas três linhagens mutantes de 

Drosophila melanogaster: multiple wing hairs (mwh); Flare - 3 (flr3) e ORR; flr3. 

 Os indivíduos da linhagem mwh possuem o gene marcador mwh no 

cromossomo 3 numa posição mais distal. Por ser uma mutação viável, a linhagem é 

mantida em homozigose recessiva. O marcador é caracterizado por expressar três 

ou mais pêlos por célula (Figuras 1 e 2). 

 Os indivíduos da linhagem flr3 possuem o gene marcador flr3 localizado no 

braço esquerdo no cromossomo 3 numa posição mais proximal. A mutação desta 

linhagem se manifesta por um pêlo modificado na célula, semelhante a uma chama 

(Figura 2). O gene marcador flr3 é letal em homozigose, não se desenvolvendo até a 

fase adulta (GRAF et al.,1984; GUZMÁN-RINCÓN & GRAF, 1995). Por isto, foi 

desenvolvido um cromossomo balanceador TM3, Bds (Third Multiple 3, beaded-

serrate), que mantém a heterozigose da linhagem. É característico deste 

balanceador impedir a recombinação, ou seja, a troca de genes entre os 

cromossomos homólogos (LINDSLEY & ZIMM, 1992). 

 Os indivíduos da linhagem ORR; flr3 também apresentam o gene 

marcador flr3 na constituição genotípica, mas esta se difere da linhagem por 

apresentar os cromossomos 1 e 2, provenientes da linhagem ORR resistente ao 

DDT, construída por FRÖLICHE WÜRGLER (1989), que conferem à linhagem uma 

alta atividade das enzimas citocromo P-450 (HÄLLSTRÖN & BLANCK, 1985), as 

quais são responsáveis pela metabolização e ativação de pró-mutágenos e pró-

carcinógenos (DAPKUS & MERREL, 1977). 

 A partir destas linhagens foram realizados dois diferentes cruzamentos, 

em asas de Drosophila melanogaster: cruzamento padrão (Standard cross – ST) no 

qual fêmeas virgens da linhagem flr3 são cruzadas com machos mwh (GUZMÁN-

RINCÓN & GRAF, 1995) e de alta capacidade de bioativação (High bioactivation 
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cross – HB), no qual fêmeas virgens de linhagem ORR; flr3 são cruzadas com 

machos mwh (GRAF & VAN SHAICK, 1992). A partir destes cruzamentos foram 

obtidos como descendentes: 50% - Trans-Heterozigotos Marcados (MH - mwh +/+ 

flr3) e 50% - Heterozigotos Balanceados (BH – mwh +/TM3,Bds) que foram expostos 

ao leite e água irradiados no forno de microondas.  A análise dos pêlos mutantes 

das asas dos adultos foi realizada em microscópio óptico de luz objetiva com 

aumento de 40 X. 

 Os pêlos mutantes são classificados em manchas: simples, quando 

expressam somente um dos marcadores genéticos (mwh ou flr3) e gêmeas, quando 

expressam os dois marcadores (mwh e flr3). As manchas ainda são classificadas 

quanto ao tamanho, podendo ser simples pequenas, quando possui um ou dois 

pêlos mutantes, ou simples grande, quando possuem mais de dois pêlos mutantes. 

Durante a análise foi registrada também, a posição da mancha, de acordo com o 

setor da asa, determinada pelas regiões A, B, C’, C, D, D’ e E  (GRAF et al., 1984). 

 Os registros dessas freqüências e o tamanho de diferentes manchas 

permitiram a determinação quantitativa de efeitos mutagênicos e recombinogênicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
 
Figura 1: Fotomicrografia óptica de pêlos de asa de Drosophila melanogaster, 
realizada no Laboratório de Citogenética e Mutagênese - Centro Universitário de 
Patos de Minas, Patos de Minas. Apresentação de pêlos múltiplos (seta). 
 
 
      

                           
 
Figura 2: Fotomicrografia óptica de pêlos de asa de Drosophila melanogaster, 

realizada no Laboratório de Citogenética e Mutagênese - Centro Universitário de 

Patos de Minas. Apresentação de pêlos múltiplos (seta maior) e apresentação de 

pêlos flare (seta menor). 
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1.2 - Etil carbamato (uretano) 
 

 O uretano é um carcinógeno animal, submetido a intensas pesquisas nos 

últimos 40 anos, devido sua presença em uma variedade de alimentos fermentados 

e bebidas alcoólicas (SOTOMAYOR & COLLINS, 1990). 

 Em Drosophila melanogaster, o uretano foi avaliado pelo teste de 

detecção de mutações e recombinações somáticas (SMART), onde foi verificada a 

indução do aparecimento de manchas simples e gêmeas. O aparecimento de 

manchas gêmeas indica uma atividade recombinogênica do uretano. Nesse estudo 

ocorreram diferenças entre os dois cruzamentos (ST e HB), indicando que o uretano 

necessita de ativação metabólica, por enzimas citocromo P450, para se ligar ao DNA 

(FRÖLICH & WÜRGRLER, 1990). A ativação do uretano é importante para que o 

mesmo possa exercer atividades carcinogênicas (CARLSON, 1994). 
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2 - OBJETIVOS: 
 
 
 
                Verificar os possíveis efeitos genotóxicos do leite e da água fervidos, por 

meio da radiação do forno de microondas doméstico, utilizando-se o teste da 

mutação e recombinação somática em asas de Drosophila melanogaster. 

 Orientar professores e alunos quanto aos possíveis efeitos genotóxicos da 

radiação do forno de microondas doméstico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

 
 
 
3 - METODOLOGIA: 
 
 
 
3.1 - Agente químico: 

 

 Etil carbamato (NH2COOCH2CH3, CAS NO 51-79-6, PM 89,10) conhecido 

como uretano (URE). Foi gentilmente cedido pelo Dr. ULRICH GRAF do Institute of 

Animal Science ETH and University of Zurich, Schwerzenbach (SWITZERLAND). No 

experimento, o agente químico foi dissolvido em água destilada no momento do 

tratamento das larvas. 

 
3.2 - Agente físico:  
                                    

 Forno de microondas doméstico que opera na frequência de 2,45 GHz e 

na potência de 800W. 

 

3.3 - Teste para detecção de mutação e recombinação somática em células de 
asas de Drosophila melanogaster - SMART (GRAF et al., 1984) 
 
3.3.1 - Linhagens estoques: 
  

 Foram utilizadas três linhagens mutantes de Drosophila melanogaster, 

portadoras dos marcadores genéticos multiple wing hairs (mwh, 3-0,3) e flare-3 (flr3, 

3-38,8): 

 1. multiple wing hairs (mwh), com constituição genética: mwh jv. 

 2. Flare - 3 (flr3), com constituição genética flr3/ In(3LR)TM3 , ri pp sep 

I(3)89Aa bx34e e Bds. 

 3. ORR; flare - 3 (ORR; flr3) com constituição genética ORR; flr3/In 

(3LR)TM3, ri pp sep I(3)89Aa bx34e e Bds. 

 Os estoques de Drosophila melanogaster foram mantidos em frascos de 

¼ de litro contendo meio de cultura (820 mL de água, 25g de fermento 
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(Saccharomyces cerevisae) 11 g de ágar, 156g de banana, 1 g de nipagin), à 

temperatura de 25 oC e à umidade relativa do ar de 67%. 

 
3.3.2 - Cruzamentos entre as linhagens mutantes: 
 
1 - Cruzamento padrão (ST- Standard Cross)  

 Fêmeas virgens flr3/ In(3LR)TM3 , ri pp sep I(3)89Aa bx34e e Bds cruzadas 

com machos mwh/mwh (GUZMÁN-RINCÓN & GRAF, 1995). 

2 - Cruzamento de alta biotivação (HB - High Bioactivation Cross)  

  Fêmeas virgens ORR; flr3/ In(3LR)TM3 , ri pp sep I(3)89Aa bx34e e Bds 

cruzadas com machos mwh/mwh  (GRAF & VAN SCHAICK, 1992). 

 

3.3.3 - Tratamentos: 
  

 A ovoposição foi realizada 48 horas após o início dos cruzamentos por um 

período de 8 horas, em frascos contendo uma base sólida de ágar (4% de ágar em 

água) e uma camada de fermento (S. cerevisae) suplementado com açúcar. Após 72 

+/- 4 horas, as larvas do 3o estágio foram lavadas com água corrente e coletadas 

com auxílio de uma peneira de malha fina. Grupos de aproximadamente 100 larvas 

foram transferidos para frascos de vidro de 25 ml contendo 1,5 g de meio alternativo 

(purê de batatas) e 5ml das soluções a serem testadas separadamente: 

• água fervida no forno de microondas  

• água fervida com sistema tradicional 

• leite fervido no forno de microondas 

• leite fervido com o sistema tradicional 

                  Para controle positivo foi utilizado o uretano (URE - 10mM) e para 

controle negativo foi utilizada a água destilada estéril. 

 

3.3.4 - Preparação das asas para análise: 
 

 As asas das moscas foram destacadas e fixadas utilizando a solução de 

Faure (30 g de goma arábica, 20 mL de glicerol, 1,5 g de hidrato de cloral e 50 mL 

de água destilada) e distendidas aos pares em lâminas. Estas secaram por 24 horas 
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sobre placa aquecida (40 oC). Em seguida, foram colocadas lamínulas sobre as 

lâminas e posteriormente secadas por mais 48 horas em placa aquecida (40 oC). 

 
3.3.5 - Análise microscópica das asas: 
  

 A análise das asas foi realizada em microscópio óptico (objetiva 40x). 

Foram registrados o número e os tipos de manchas encontradas (simples ou 

gêmeas), o tamanho das mesmas, e a posição em que se encontram na asa.  

  Ao final da análise, foram comparadas as freqüências de mutações 

encontradas nas moscas tratadas com leite e água aquecidos por microondas com 

as encontradas no controle negativo.  

 

3.3.6 - Análise estatística: 
 
 Para a realização da análise estatística empregou-se o programa de 

computador SMART (ZORDAN, não publicado). 

 Para avaliar a possível ação genotóxica do forno de microondas 

doméstico utilizou-se o teste do qui-quadrado (X2) para proporções. Foi empregado 

o processo de múltipla decisão, que se baseia em duas hipóteses (FREI & 

WÜRGLER, 1988): 

 

(i) a freqüência de mutação (induzida mais espontânea) na série tratada não é 

maior do que a freqüência de mutação no controle apropriado; 

 

(ii) a freqüência de mutação induzida na série tratada não é menor do que m 

vezes a maior frequencia de mutação espontânea observada no controle.  

  

 Esse processo foi utilizado para decidir se o resultado foi:  

 

(i) positivo: rejeita-se a primeira hipótese e aceita-se a segunda; 

  

(ii) fraco positivo: rejeita-se ambas hipóteses; 

 

(iii) inconclusivo: aceita-se ambas hipóteses; 
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(iv) negativo: aceita-se a primeira hipótese e rejeita-se a segunda. 
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4- RESULTADOS: 
 
 
 
 A tabela 1 representa as freqüências de manchas mutantes observadas 

nos descendentes trans-heterozigotos marcados (MH) de Drosophila melanogaster 

do cruzamento padrão (ST) e de alta bioativação (HB), tratados com leite e água 

fervidos no forno de microondas e no sistema tradicional.  

 A radiação do forno de microondas doméstico não induziu aumento, 

estatisticamente significativo, na freqüência total de manchas por mosca, quando 

comparado com o controle negativo, nos descendentes de ambos os cruzamentos 

(ST e HB). Os resultado obtidos foram inconclusivos de acordo com o diagnóstico 

estatístico de FREI & WÜRGLER (1988). 

 A figura 4 representa as freqüências de manchas mutantes totais 

encontradas nos descendentes MH de Drosophila melanogaster, provenientes dos 

cruzamentos ST e HB, tratados com leite e água fervidos no forno de microondas e 

no sistema tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Freqüências de manchas mutantes observadas nos descendentes trans-heterozigotos marcados (MH) de Drosophila melanogaster dos 
cruzamentos ST e HB, tratados com leite e água fervidos no forno de microondas e no sistema tradicional.  

Tabela de resultados com diagnóstico estatístico pelo teste binomial condicional (Kastembaun e Bowman) 
 N. de Manchas por indivíduo ( no. de manchas ) diag. estatísticoa Total 

Tratamentos Indiv. MSP MSG MG TM manchas
 ( N ) (1-2 céls)b (>2 céls)b   mwhc 
  m = 2 m = 5 m = 5 m = 2 ( n ) 

Cruzamento ST               
Contr. Neg. 13 0,46 (06) 0,23 (03) 0,00 (00) 0,69(09)  9 
Uretano 10 mM 20 1,60 (32)+ 0,20 (04)i 0,00 (00)i 1,80(36) + 36 
Água fervida no microondas 10 0,70 (07)i 0,00 (00)i 0,00 (00)i 0,70(07) i 7 
Água fervida no sistema 
tradicional 20 0,40 (08)i 0,05 (01)- 0,00 (00)i 0,45(09) - 9 
Leite in natura 20 0,65 (13)i 0,20 (04)i 0,00 (00)i 0,85(17) i 17 
Leite fervido no microondas 20 0,45 (09)i 0,10 (02)i 0,05 (01)i 0,60(12) i 12 
Leite fervido no sistema 
tradicional 8 0,75 (06)i 0,00 (00)i 0,00 (00)i 0,75(06) i 6 
 
Cruzamento HB               
Contr. Neg. 20 0,65 (13)  0,05 (01)  0,00 (00)  0,70 (14)  14 
Uretano 10 mM 60 7,28 ### + 1,35 (81) + 0,98 (59)+ 9,62 (577) + 560 
Água fervida no microondas 19 0,89 (17) i 0,05 (01) i 0,05 (01)i 1,00 (19) i 19 
Água fervida no sistema 
tradicional 20 0,90 (18) i 0,20 (04) i 0,05 (01)i 1,15 (23) i 23 
Leite in natura 10 0,90 (09)i 0,20 (02)i 0,00 (00)i 1,10(11) i 11 
Leite fervido no microondas 20 0,55 (11)- 0,20 (04)i 0,05 (01)i 0,80(16) i 16 
Leite fervido no sistema 
tradicicional 20 0,70 (14)i 0,20 (04)i 0,00 (00)i 0,90(18) i 18 
 

aDiagnóstico estatístico de acordo com Frei e Würgler (1988): +, positivo; -, negativo; i, inconclusivo. m, fator de  multiplicação para a avaliação 
de resultados significativamente negativos. Níveis de significância α = β = 0,05. bIncluindo manchas simples flr3 raras. 
cConsiderando os clones mwh para as manchas simples mwh e para as manchas gêmeas. 
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Figura. 3: Freqüência de manchas mutantes observadas nos descendentes trans-
heterozigotos marcados (MH) de Drosophila melanogaster dos cruzamentos, ST e 
HB tratados com leite fervido no forno de microondas e com sistema tradicional 
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5 – DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: 
 
 
 
 Por muitos anos, alguns cientistas e engenheiros acreditavam que o 

campo eletromagnético (CEM) de baixa freqüência não causava efeitos e alterações 

significativas no material biológico. Esse raciocínio esteve fundamentado no fato do 

campo eletromagnético não provocar quebras em ligações moleculares do material 

genético e sim, apenas gerar uma quantidade de calor insuficiente para elevar a 

temperatura do tecido corporal. Contudo, constatou-se que esses argumentos são 

incorretos, pois existem outras formas dos campos eletromagnéticos interagirem 

com células individuais para gerarem tais alterações (LECHTER, 1991).  

 Estudos mostram que a exposição ao CEM acelera a tumorigênese em 

animais expostos a carcinogénos (GOODMAN & SHIRLEY-HENDERSON,1990). 

Como a origem das neoplasias está relacionada ao acúmulo de alterações no 

material genético, dados evidenciando a genotoxidade do CEM podem reforçar a 

associação entre exposição ao CEM e maior risco de câncer (ESTÉCIO & 

SILVA,2002). 

 Nos últimos anos, a radiação de microondas vem sendo utilizada em 

estudos experimentais com o objetivo de investigar os possíveis efeitos genotóxicos 

causados ao homem. 

 O teste para detecção de mutações e recombinações somáticas (Somatic 

Mutation And Recombination Test – SMART) foi empregado para avaliar a 

capacidade genotóxica da radiação do forno de microondas, em células de asas de 

Drosophila melanogaster.   

 No presente trabalho, estão apresentados os dados relativos às 

freqüências de mutações por mosca, alimentadas com leite e água fervidos no forno 

de microondas e no sistema tradicional. Os dados obtidos se mostraram 

inconclusivos quanto aos efeitos genotóxicos provocados pela radiação de 

microondas nos descendentes trans-heterozigotos marcados dos cruzamentos ST e 

HB. Esses resultados inconclusivos, de acordo com FREI & WÜRGLER (1988) são 

devido à análise de um número pequeno de asas. Para obter melhor desempenho 
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do teste, um número maior de asas deveria ser analisado, o que não foi feito devido 

o baixo número de moscas vivas emergidas das pupas de larvas tratadas. 

 Os resultados encontrados neste trabalho contrariam os estudos de 

HERTEL & BLANC (apud WAYNE & NEWELL, 2003), que acreditam na passagem 

de energia derivada do forno microondas para o homem, por meio da ingestão de 

alimentos feitos com essa técnica.  

 Nesses estudos os autores verificaram que os alimentos tiveram seus 

nutrientes alterados, quando preparados com microondas. Para eles mudanças 

significativas foram encontradas nas amostras de sangue de pacientes, após a 

ingestão de alimentos cozidos em fornos de microondas. 

 Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO, 2002), o principio básico da atuação das microondas no forno 

é o cozimento por vibração molecular. Elas penetram superficialmente nos 

alimentos, fazendo vibrar as moléculas de água, gordura e açúcar, aquecendo-os. 

Seus efeitos são estritamente térmicos e, portanto, não alteram a estrutura molecular 

do alimento que está sendo irradiado. E o alimento cozido no forno de microondas 

não apresenta risco, pois a radiação de microondas cessa assim que o forno é 

desligado (ELBERN, 2003). 

 Mas pode-se especular que ondas residuais permaneçam nos alimentos, 

e estes geralmente são ingeridos logo após serem retirados do forno, o que 

ocasionaria no contato direto das ondas de microondas com o organismo humano. 

 No entanto, no presente estudo, o leite e a água fervidos no forno de 

microondas foram deixados em repouso por um período de mais ou menos 1 hora 

antes de serem colocados nos vidros com as larvas de 72 horas. Este procedimento 

experimental foi necessário, pois em temperaturas superiores a 27o C há um 

aumento na taxa de mutações espontâneas nas larvas de D. melanogaster (KATZ & 

FOLEY, 1993). 

  Pesquisas revelam que pelo fato do corpo humano ser constituído 

basicamente por água, as microondas podem causar queimaduras profundas em 

nosso organismo (INMETRO, 2002). Conseqüentemente, tecidos, como músculos e 

pele (com alto conteúdo de água), absorvem relativamente maior quantidade de 

energia do que o tecido adiposo ou ósseo, de baixo conteúdo de água 

(MICHAELSON apud LAMPARELLI, 1988). 
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 Quantidades relativamente pequenas de energia eletromagnética podem 

elevar a temperatura das lentes oculares, pelo fato destas não possuírem sistema 

vascular adequado para as trocas térmicas, o que reduz sua capacidade de 

dissipação de calor. Por isso, a possibilidade de danos aos olhos constitui um 

aspecto muito sério das radiações de microondas (LAMPARELLI, 1988). 

 FRITZE et al. (1997), em seus estudos sobre os efeitos globais dos 

sistemas movéis de comunicação (GSM), concluiu que a exposição de ratos a uma 

intensidade de microondas pode induzir algum grau de estresse, mas não resulta em 

mudanças duráveis ou reativas do cérebro. 

  D’AMBROSIO et al. (2002), em um experimento usando linfócitos 

humanos in vitro, expostos a freqüência de microondas usada por telefones 

celulares, verificou que podem ocorrer modificações na cinética da proliferação 

celular e ou induzir efeitos genotóxicos. 

  Atualmente ainda não são conclusivas pesquisas referentes aos efeitos 

causados pelas radiações não ionizantes, tais como as causadas pelas radiações de 

microondas. No entanto, dados apresentados pela revisão de LÖESCHER & 

LIBURDY (1998) mostram indicações, a partir de estudos em animais, que a 

exposição ao campo eletromagnético (CEM) de 50-60 Hz exerce efeito co-promotor 

ou promotor de câncer em células já iniciadas no processo cancerígeno. 

 Os campos eletromagnéticos, de freqüência extremamente baixa (ELF-

EMF), podem ter um efeito potencialmente danoso no processo de divisão celular 

em células já prejudicadas pela radiação ionizante. Tais estudos mostram que estas 

células poderiam vir a se tornar cancerosas. Os pesquisadores sugerem que ELF-

EMF podem interferir no ponto de controle G2 da divisão celular, que normalmente 

impedem as células danificadas de iniciarem ou continuarem a divisão antes de 

repararem o dano causado ao DNA (HARRIS, 2002). 

 Sendo assim, é provável que a radiação do forno de microondas, que 

apresenta uma freqüência de 2,45 GHz, venha causar danos à saúde do homem, 

quando associadas a outros tipos de radiações. 

 Portanto, o leite e a água fervidos com microondas não induziram 

aumentos estatisticamente significativos, na atividade genotóxica em células 

somáticas de Drosophila melanogaster. E diante dos resultados conflitantes de 

outros estudos encontrados na literatura, conclui-se necessário outras investigações 
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que possam auxiliar na determinação dos efeitos causados pela radiação de 

microondas. 
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