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RESUMO: Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da irradiação gama (60Co) 
nas doses 0; 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00 e 4,00 kGy, sobre a germinação de sementes de 
amendoim, cultivar BR1. A irradiação deu-se no Departamento de Energia Nuclear da UFPE, onde 
depois de recebida as irradiações, estas foram armazenadas em embalagem de PET e polietileno 
trançado por um tempo de 90 dias. Mediante os resultados, obtidos mensalmente, concluiu-se que a 
dose de 0,5 kGy foi efetiva na germinação das sementes de amendoim, não afetando o seu poder de 
germinação e superando a testemunha no período de 30 e 60 dias. 
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SEED GERMINATION OF PEANUTS IRRADIATED WITH COBALT 
(60CO) 

 
ABSTRACT: This work was realized to evaluate the effect of gamma irradiation (60Co) at doses 0, 
0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 and 4.00 kGy, on germination of seeds of peanut, cultivar BR1. 
Irradiation Department of Nuclear, UFPE, where he received after the irradiation, they were stored in 
packing of PET and polyethylene braided with a time of 90 days. Through the results, obtained 
monthly, concluded that the dose of 0.5 kGy was effective in the germination of seeds of peanut, not 
affecting its power of germination and overcoming the witness within 30 to 60 days. 
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INTRODUÇÃO: O processo de irradiação de grãos e sementes é uma alternativa eficaz para a 
prevenção e controle da microbiota natural ou patogênica. A técnica de irradiação ionizante é um 
processo físico que surge como prática promissora para manter por mais tempo os grãos e as sementes 
ao longo da armazenagem, conferindo-lhe segurança devido o controle dos microorganismos, em 
especial os insetos e fungos. Algumas investigações descritas na literatura mundial destacam a 
eficiência da irradiação gama, em diferentes doses, na destruição de espécies fúngicas de Aspergillus e 
Penicillium em diferentes alimentos (ZENÃO, 2007; PRADO et al., 2006). O estudo dos fatores que 
afetam a eficiência da radiação é importante, pois facilita a obtenção de sementes isenta de 
contaminação por microorganismos, que contribuem para a deterioração das mesmas ao longo de sua 
vida pós-colheita, sendo de fundamental importância o seu estudo para garantir a sua viabilidade nos 
programas de melhoramento, e na comercialização das mesmas. Diante dos fatos relatados objetivou-



se com este trabalho estudar o efeito de diferentes doses da irradiação gama (60Co), na germinação do 
amendoim cultivar BR-1 armazenadas em embalagem de PET e polietileno trançado. 
 
MATERIAL E MÉTODOS: Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de 
Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas (LAPPA) da UFCG. A irradiação 
das sementes de amendoim da cultivar BR-1 foi feita em um irradiador que emite raios γ a 
partir de 60Co, no Departamento de Energia Nuclear da UFPE. As amostras de 200 g de 
sementes, com teor de umidade de 8,01% correspondentes a cada lote, foram acondicionadas 
em embalagem do tipo PET antes de serem colocadas no irradiador, para evitar a 
contaminação das mesmas após a irradiação por exposição ao ambiente. Depois de receberem 
as diferentes doses de irradiação (0; 0,50; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00 e 4,00 kGy), foram 
transportadas, em suas embalagens intactas, para o LAPPA, onde metade foi transferida para 
embalagem de polietileno trançado e a outra metade permaneceu nas embalagens de PET. 
Formando-se dois lotes de aproximadamente 48 kg cada, com 48 embalagens de 200 g. 
Antecedendo o armazenamento e durante o mesmo determinou-se o teor de umidade e 
avaliaram-se a germinação das mesmas, seguido as recomendações do Ministério da 
Agricultura e Reforma Agrária (BRASIL, 2009). Os resultados foram analisados através do 
Programa Computacional Assistat (SILVA & AZEVEDO, 2006), versão 7.4. beta utilizando-
se o delineamento inteiramente casualizado em que os tratamentos foram distribuídos em 
esquema fatorial (2 x 8 x 3), embalagens, dose e tempo.. As médias foram comparadas pelo o 
teste de Tukey a 1 e 5% de probabilidade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Mediante os resultados do teor de umidade (Tabela 1), observa-se 
igualdade estatística para as doses 0,0; 1,5 e 2,0 que armazenaram as sementes com maior teor de 
umidade frente às demais doses que se igualaram estatisticamente. Igualmente, a embalagem de PET 
(8,78%) frente à de polietileno trançado (8,48%). Com relação ao tempo houve aumento do teor de 
umidade das sementes com o tempo de armazenamento. Comportamento que se devem as mudanças 
de temperatura e umidade relativa em que às sementes acondicionadas em embalagens permeáveis 
permitiram a troca com o meio em busca do equilíbrio.  
 
Tabela 1. Valores médios do teor de umidade (%) das sementes de amendoim irradiadas com 60Co em 

diferentes doses e armazenadas por 60 dias em embalagem de PET e polietileno trançado.  
 

Dose (kGy) Embalagem Tempo (dias) 
0,0 8,83 a 

0,50 8,51 b 

1,00 8,50 b 

8 8,01 c 

1,50 8,83 a 

2,00 8,77 a 

PET 8,78 a 

2,50 8,47 b 

30 8,57 b 

3,00 8,56 b 

4,00 8,57 b 

PeT 8,48 b 
60 9,32 a 

DMS 0,18 DMS 0,05 DMS 0,08 

         PET – Polietileno;  PeT - Polietileno trançado; PET: Politereftalato de etileno 



Para a interação doses x embalagem (Tabela 2), tem-se redução da germinação à medida que se eleva 
a dose de irradiação das sementes com 60Co, independente da embalagem, exceto para a dose 0,5 kGy 
na embalagem de PET, e que entre as embalagem a de polietileno trançado, a exceção da dose 1,0 
kGy,  armazenaram as sementes de amendoim com menor percentual de germinação. Com base nesses 
resultados, observa-se que a perda de germinação se deve a radiosensibilidade do eixo embrionário, 
tendo a diferença entre os resultados sido provocado pelos tipos de embalagens em manter a 
germinação do amendoim armazenado. Observa-se, ainda, uma forte redução da germinação a partir 
da dose de 2,5 kGy quer em embalagem de PET, quer em embalagem de polietileno trançado, em que 
a porcentagem de germinação caiu em 47,02, 57,30,  70,68% e de 56,67, 68,92, 79,23% para as doses 
de 2,5 3,0 e 4,0 kGy nas embalagens de PET e polietileno trançado, respectivamente.  
 
Tabela 2. Valores médios da germinação (%) das sementes de amendoim irradiadas com 60Co e 

armazenadas em ambiente não controlado durante 60 dias 
 

Embalagens  
Doses (kGy) PET Polietileno Trançado 

0,00 61,67 bA 60,58 aB 

0,50 66,33 aA 54,41 bB 

1,00 49,25 cB 52,25 cA 

1,50 47,91 dA 33,50 dB 

2,00 35,83 eA 31,83 eB 

2,50 32,67 fA 26,25 fB 

3,00 26,33 gA 18,83 gB 

4,00 18,08 há 12,58 hB 

CV (%) 1,66 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna (DMS = 0,82) e maiúscula na linha (DMS = 0,52) não diferem estatisticamente pelo 
Teste de Tukey  de 5% de probabilidade; Germinação inicial = 76%;  Umidade inicial = 8.01%. 
 

Estudo sobre o tema revela que baixas doses de radiação apresentam a capacidade de estimular os bio-
sistemas, invertendo o efeito com o aumento da dose (LUKEY, 1980). O que pode explicar o resultado 
do aumento da germinação ocorrido na embalagem de PET para a irradiação de 0,5 kGy; entretanto, 
esta teoria denominada de Hormese, ainda não é muito compreendida e muito justificada. FANARO et 
al. (2004), realizando teste em sementes de girassol irradiadas, concluíram que as amostras irradiadas 
com a dose de 0,50 kGy teve o percentual de germinação muito similar com as sementes não 
irradiadas (testemunha), diferindo-se das outras que tiveram o percentual inferior a testemunha. No 
presente trabalho verifica-se uma forte redução da germinação das sementes irradiadas a partir da dose 
de 3,0 kGy em que a percentagem da germinação caiu em 35,34% em relação a dose de 0 kGy 
(testemunha) para a embalagem de PET e 35,42% para a embalagem de polietileno trançado já na dose 
de 2,50 kGy. Com relação ao armazenamento das sementes irradiadas ou não com 60Co e armazenadas 
em dois tipos de embalagens, verifica-se que a embalagem de PET proporcionou os melhores 
resultados, frente à embalagem de polietileno trançado. 
 
CONCLUSÕES: Com base nos resultados obtidos, estabeleceram-se as seguintes conclusões: o 
tratamento com radiação gama afetou negativamente a germinação das sementes de amendoim; acima 
de 3,0 kGy comprometem totalmente a germinação das sementes. 
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