
__________________________ 
 
¹ Pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior (UNIGRAN), Tecnólogo em Radiologia 
(Universidade Estácio de Sá). E-mail: diego_demello@hotmail.com 

 

IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS: OS BENEFÍCIOS DESTE 

MÉTODO 

Diego Saraiva de Mello¹ 

 

RESUMO 

Devido à escassez de informações por grande parte da população, o presente 

trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica que visa expor à sociedade os 

benefícios alcançados utilizando a técnica de Irradiação de Alimentos, além de 

conscientizar sobre a eficácia e importância desse método e acabar de vez com 

qualquer mito sobre contaminação de alimentos irradiados, cujo principal objetivo é 

aumentar sua vida útil, obtendo maior duração em lugares que não há estocagem 

adequada, eliminação de fungos, bactérias e brotamentos. A irradiação é uma técnica 

de esterilização e conservação que pode se mostrar uma arma importante no combate 

à fome, uma vez que esse problema que assola o mundo é reforçado por má 

distribuição e estocagem dos alimentos. Pode ser também recurso importante nas 

áreas de saúde, pois diminui a incidência de doenças causadas por patógenos 

alimentares e a contaminação dos alimentos por microorganismos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos países tropicais, o clima favorece a proliferação de agentes de 

decomposição e acelera a putrefação, forçando a população a manter uma batalha 

constante para evitar que os alimentos se deteriorem. 

Aumentar a vida útil desses produtos perecíveis dará ao produtor a opção de 

comercializá-los na entressafra, conseguindo, assim preços melhores, projetando-se 

sensivelmente no mercado agroindustrial. 

A irradiação de alimentos é o tratamento dos mesmos com radiação ionizante. 

O processo consiste em submetê-los, já embalados ou a granel, a uma quantidade 

minuciosamente controlada dessa radiação, por um tempo prefixado. Este método 

pode oferecer vantagens especiais como: matar ou esterilizar os organismos 

patogênicos nos alimentos, melhorando a sua qualidade e a sua durabilidade, 

consequentemente, reduzindo a incidência de intoxicações alimentares; inibir ou parar 

o brotamento e o apodrecimento de raízes e tubérculos; desinfestar os produtos de 

origem animal e vegetal, atrasando a sua decomposição e aumentando o tempo de 

prateleira, prolongando sua conservação sem refrigeração e acelerar processo de 

maturação de alguns produtos. 

No Brasil por ação de pragas e insetos agravados pela falta de tratamento e 

armazenamento adequados, perde-se cerca de um quarto de todo o alimento 

produzido anualmente. Vários países já adotaram o método que, praticado de forma 

adequada e por profissionais qualificados não causa outro efeito aos alimentos senão 

o prolongamento do tempo de consumo. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Atualmente, no Brasil existe um desequilíbrio entre a população e a oferta de 

alimentos, e o problema da disponibilidade de alimentos é um fato que se agravou nos 

últimos 20 anos. (CHITARRA, M.I.F. & CHITARRA, 1990) 

A irradiação de alimentos é um método mundialmente reconhecido como 

efetivo para o controle microbiano em alimentos, sejam estes frescos, na forma de 

grãos ou mesmo industrializados (ORNELLAS et al., 2006; FURUTA, 1998; LUTTER, 



 

1999), podendo ser aplicado com diferentes propósitos: desinfestação, esterilização, 

entre outros (OLIVEIRA; SABATO, 2004).  

As doenças transmitidas por alimentos podem ser minimizadas pelo uso da 

irradiação de alimentos, a qual reduz significantemente a prevalência de patógenos 

(LUTTER, 1999; FRENZEN et al., 2001).  

 

2.1 Processo de Irradiação 

 

A irradiação de alimentos é o tratamento dos mesmos com radiação ionizante. 

O processo consiste em submetê-los, já embalados ou a granel, a uma quantidade 

minuciosamente controlada dessa radiação, por um tempo prefixado e com objetivos 

bem determinados (FCF/USP, 2010). O radioisótopo Cobalto-60 é a principal fonte de 

radiação gama utilizada na irradiação de alimentos devido a sua disponibilidade, 

custo, apresentar-se na forma metálica e ser insolúvel em água, proporcionando, com 

isso, maior segurança ambiental (Ehlermann, 1990). A quantificação das doses de 

radiação é feita em função da energia absorvida pelo produto irradiado. A unidade de 

medida utilizada é o Gray (Gy) ou quilogray (kGy), sendo que um Gray equivale a um 

Joule de energia por quilograma de alimento irradiado. Para aplicação em alimentos, 

a maioria das doses utilizadas se encontram entre 0,1 e 10,0 kGy (WALDER, 2007). 

 

2.2 Segurança ao Irradiar Alimentos 

 

Os níveis de energia utilizados para irradiar o alimento não são suficientes para 

induzir radioatividade. O alimento, em hipótese alguma, entra em contato com a fonte 

de radiação. (USP-CENA, 2010) 

O nível de dose utilizado na irradiação de alimentos é no máximo 10 kGy cujo 

valor é muito menor aos outros processos, como o aquecimento e o uso do forno de 

micro-ondas. (FCF/USP, 2010) 

Entre os alimentos submetidos a esse processo estão as frutas, vegetais, 

temperos, grãos, frutos do mar, carne e aves.  

Alimentos irradiados disponíveis para consumo devem ser rotulados como 

símbolo internacional denominado “Radura", mostrado abaixo. 



 

 

Figura 1.0 Símbolo internacional da irradiação de alimentos foi estabelecido para indicar 

produtos alimentícios tratados por irradiação. 

Fonte: http://portaldaradiologia.com/?p=1626 

 

O símbolo deve ser acompanhado pelas palavras "tratado por irradiação" ou 

"tratado com radiação". Esta rotulagem é exigida por lei, para informar aos 

consumidores que eles estão comprando um alimento que foi processado. (IPEN, 

2010) 

Ninguém pode detectar se um alimento foi irradiado seja pela aparência, cheiro 

ou toque. Os alimentos irradiados servidos em estabelecimentos tais como 

restaurantes não necessitam de nenhum rótulo ou declaração no cardápio, pois o 

alimento oferecido, obviamente terá sido processado. A rotulagem, também, não se 

faz necessária no caso de ingredientes irradiados que entram em um composto 

alimentar em pequena proporção. (IPEN, 2010) 

 

2.3 Método Utilizado 

 

Os equipamentos mais utilizados são os irradiadores de cobalto 60. Esses 

equipamentos consistem numa fonte de cobalto 60 instalada num "bunker", ou seja, 

uma câmara de irradiação cujas paredes são blindagens de concreto. Essa fonte, 

quando não está em operação, fica armazenado numa piscina (poço) com água 

tratada, revestida por um “liner” (revestimento) de aço inox, no interior da blindagem. 

(FCF/USP, 2010) 

Um sistema de esteiras transporta automaticamente o produto para dentro do 

ambiente de irradiação e após a irradiação o remove de lá. Em casos de ser 

necessário alguma manutenção na sala de irradiação, a fonte é recolhida ao fundo 



 

de uma piscina, cuja água absorve a energia da radiação, protegendo assim os 

operadores. (FCF/USP, 2010)

 

Figura 2.0 Modelo de irradiador com fonte de Cobalto 60 

http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01001/dia_a_dia.html 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A irradiação de alimentos é uma técnica de esterilização e conservação que 

pode se mostrar uma arma importante no combate à Fome, uma vez que esse 

problema que assola o mundo é reforçado por má distribuição e estocagem dos 

alimentos. Pode ser também recurso importante nas áreas de saúde, pois diminui a 

incidência de doenças causadas por patógenos alimentares e a contaminação dos 

alimentos por microorganismos. 
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