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1. INTRODUÇÃO 

 A irradiação é uma tecnologia que tem sido estudada para sua aplicação na 

área do Agronegócio incluindo-se as Cadeias Produtivas que o compõe, em todos 

os seus segmentos funcionais. 

 O estudo da irradiação tem sido conduzido de forma mais extensa e estrita 

que muitas tecnologias utilizadas atualmente, e sem dúvida, seu potencial de 

aplicação nas áreas da alimentação, fibras, agroenergia, e silvicultura segue sendo 

matéria de discussão. Apesar de sua iniqüidade está bem estabelecido (há acordo 

unânime entre a comunidade científica), de tempos e tempos surgem perguntas dos 

consumidores. 

 É importante destacar que não há hoje nenhum estudo científico consistente e 

reproduzível que denomine ou sugira que o consumo de alimentos, e uso de 

produtos da agropecuária e seus derivados irradiados, poderiam supor um risco para 

a saúde dos consumidores. Isto é de extrema importância, pois um dos problemas 

para aceitação, plena e irrestrita, por parte da população consumidora, é a idéia 

errônea e de certo ponto preocupante, da interpretação da aplicação. Em tese, ela é 

perigosa e, portanto, restritiva, salvo se possa provar ao contrário. É necessário 

desmentir os erros generalizados sobre a irradiação, especialmente a idéia de que 

os alimentos se tornam radioativos. É fundamental se mostrar que o acidente da 

central nuclear de Chernobyl, ocorrido em 1986 na Ucrânia, é muito distinto e nada 

tem a ver com a irradiação de produtos do agronegócio. Crê-se que é necessário 

uma revisão profunda nos métodos e ferramentas de divulgação, não à área técnica 

cientifica, mas sim, junto ao público consumidor. 

 Após consulta e analise de pesquisas e estudos científicos difundidos em 

publicações especializadas, é fato incontestável que os alimentos “in natura” e ou 

seus derivados processados, irradiados com a dose necessária para alcançar os 

vários objetivos, onde se incluem controle de germinação, desinfestação e 

esterilização, etc., se consideram inócuos e saudáveis para o consumo e adequados 

sob o ponto de vista nutricional. 

 Em definitivo, os riscos da irradiação nos produtos agrosilvopastoris são 

desconhecidos, simplesmente porque depois de cerca de quarenta anos de 
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pesquisa no Brasil, e no restante do mundo, não se encontrou nenhum. Este é por si 

só um argumento forte contra os riscos conhecidos, por exemplo, de contrair-se uma 

patogenia bacteriana transmitida pelos alimentos ou a contaminação pelo uso de 

produtos irradiados. 

 Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO - 

Fundo das Nações Unidas para Alimentação), um terço das colheitas mundiais 

perdem-se por falta de tratamento, onde as principais razões são: estimulação para 

o crescimento rápido; destruição por insetos e parasitas; deterioração 

microbiológica; e o amadurecimento prematuro. 

   Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o maior problema do 

mundo contemporâneo são as doenças relacionadas com a alimentação, 

provocando perdas elevadas e reduções de produtividade. As cinco principais 

bactérias responsáveis pelas doenças mundiais são: Triquinose; Salmonelas; 

Toxoplasmose; Campylobacter e a Tênia. 

 A irradiação de alimentos e seus derivados é um método físico de 

conservação, semelhante a tantos outros, como a refrigeração, congelamento e o 

tratamento térmico. É, inclusive, muitas vezes descrita, como a pasteurização a frio, 

uma vez que todo o processo decorre à temperatura ambiente. 

   O Processo de tratamento consiste na exposição do alimento embalado, ou a 

granel, a uma quantidade controlada de energia ionizante, raios gama, raios X, ou 

feixe de elétrons. Todo o processo é realizado em uma câmara fechada e 

devidamente blindada durante um determinado período de tempo, de acordo com o 

objetivo desejado. 

 Em termos de problemas, o que de certa forma geram limitações, a utilização 

do processo de irradiação é limitada pelo alto custo das instalações, pois exige um 

volume de investimento em escala, razoável, para o setor obter o retorno dos 

investimentos. Sob o ponto de vista empresarial, talvez seja uma das principais 

limitações. 

 No que se refere a pontos críticos, abaixo são posicionados os principais e 

onde é reiterada a desconfiança dos consumidores: 

 a)  A legislação sobre alimentos irradiados regida pela Resolução da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - RDC n° 21, de 26 de janeiro de 
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2001, apesar de permitir a irradiação para uma ampla gama de produtos exige na 

rotulagem dos produtos declaração explicita que se trata de produtos irradiados. Isto 

inibe a comercialização e em decorrência, o investimento de muitos segmentos do 

agronegócio nesta tecnologia; 

 b)  Apesar dos benefícios da irradiação para a segurança dos alimentos, a 

grande parte da população consumidora ainda permanece temerosa, devido 

principalmente à falta de conhecimento sobre a irradiação e seus benefícios; 

 c) A utilização desse processo é limitada pelo alto custo das instalações, pois 

exige um volume de escala razoável para o setor obter o retorno dos investimentos; 

e 

 d) Falta de divulgação subsidiada por estudos e pesquisas ao consumidor de 

alimentos. O consumidor precisa estar seguro que os alimentos irradiados são 

seguros e inócuos. 

 No que tange aos gargalos para expansão e interesse pela utilização da 

irradiação na área agrícola alimentar e não alimentar é a existência, não só no 

Brasil, como no exterior, de grupos contra os alimentos e produtos irradiados, 

dificultando o acesso a determinados mercados e acarretando obstáculos 

empresariais. 

 No caso de grupos que impõe fortes restrições a aplicação de irradiação nos 

alimentos frescos e processados, são alguns consumidores que argumentam: 

• As manipulações técnicas são um substituto para um bom manejo em toda 

cadeia frutícola; 

• Quando os produtos estão em mal estado, a cor, odor estranho advertem 

que não devem ser ingeridas; 

• Se forem adotadas boas práticas agrícolas na produção dos alimentos e 

boas práticas de fabricação na industrialização dos mesmos, a irradiação 

não é necessária; 

• Boas práticas de higiene, por si só, se adotadas corretamente, garantem 

alimentos seguros; 
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• Os críticos também têm assinalado que a irradiação pode ser utilizada por 

empresas descuidadas para ocultar normas inadequadas e não 

monitoramento dos produtos que exploram; 

• Há por alguns, o questionamento do benefício do prolongamento do 

período de conservação dos alimentos: é benefício para o produtor, não 

dos consumidores. Eles falam e argumentam o “perigo escondido”; e 

• Alguns produtores e comerciantes de alimentos e bebidas argumentam 

que: 

- Os procedimentos tecnológicos atuais são suficientes (não há necessidade de 

se usar radiação); 

- Existência de uma imagem negativa dos produtos irradiados (confusão entre 

os alimentos irradiados e os não irradiados); e 

- As embalagens e rótulos ressaltam mais o caráter de ser o produto irradiado 

em vez do caráter do produto em si e suas propriedades e benefícios à nutrição e 

saúde. 

 Ainda quanto à opinião negativa dos consumidores, pode-se ilustrar o que se 

segue em alguns mercados: 

 - Em 1989, uma pesquisa de opinião realizada no Reino Unido por 

Nielson/Henry Centre for Forescasting (Centro de Prognósticos) demonstrou que 

70% dos consumidores não desejavam comprar produtos irradiados e 20% não 

estavam seguros. No mesmo ano, um supermercado francês realizou uma 

promoção experimental de morangos congelados, destacando o fato de que os 

frutos permaneceriam frescos por um período mais extenso. Os resultados das 

vendas demonstraram que 60,5% dos compradores não compraram e 25,5% dos 

que compraram, não iriam adquirir novamente. Muitos supermercados do Reino 

Unido responderam que a preocupação do público declarando que não aceitariam 

produtos irradiados justificava seu baixo interesse de comercialização. Já a indústria, 

considerou que a rejeição à irradiação se daria na imagem negativa de tudo 

relacionado com a indústria nuclear e a radioatividade  
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 - Sob o ponto de vista de acesso aos mercados, o principal é a legislação 

agroalimentar da União Européia, bastante restrita no que se refere a alimentos e 

ingredientes alimentares tratados com radiações ionizantes. 

 A Diretiva 1999/3/CE, do parlamento Europeu, e do Conselho de 22 de 

fevereiro de 1999, é que dispõe sobre os produtos que podem ser irradiados. 

 Atualmente, somente ervas aromáticas secas, especiarias e condimentos 

vegetais podem ser tratados por irradiações ionizantes. 

 - Considerando que atualmente cerca de  75% a 80% das exportações 

brasileiras de frutas tem como destino a União Européia, tem-se um gargalo para a 

internacionalização das frutas brasileiras. 

 - Referindo-se ainda em normas e regulamentos de uma maneira geral, as 

mesmas são tão estritas sobre a irradiação, que cada ocasião que se tenta 

implementá-la e utilizá-la na área alimentar, se apresenta um novo problema e isto, 

em tese, é em detrimento da população que clama cada vez mais por produtos 

seguros. 

 - Por outro lado, dentre os obstáculos (gargalos) que se têm no Brasil para o 

crescimento da expansão do uso da tecnologia da irradiação, na maior parte das 

cadeias do agronegócio, podem-se destacar: 

• Baixo nível de capacidade de investimentos de muitos agronegócios 

brasileiros; 

• Dificuldades de financiamentos para construir instalações para irradiação; 

• Grande inversão como já mencionado para a construção de uma 

instalação de irradiação; 

• Poucas empresas de prestação de serviços de irradiação de alimentos e 

embalagens; 

• Insuficiente marco legal; 

• Custo adicional da aplicação da irradiação; 

• Custo e dificuldades dos derivados do transporte, desde os pólos de 

produção até os poucos estabelecimentos que prestam serviços de 

irradiação; e 
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• O perfil dos agronegócios e de boa parte das cadeias do agronegócio - são 

constituídas de muitas empresas de pequeno e médio porte, que, em tese, 

tem dificuldades para implementar inovações tecnológicas em seus 

processos de produção. 

 Apesar dos problemas e gargalos a demanda potencial pelos agronegócios 

agrícolas e agroindustriais é elevada não só no Brasil como no exterior. Isto é devido 

às amplas possibilidades de aplicação não só nas atividades intrínsecas dos 

segmentos funcionais das cadeias, como nos setores apoiadores das mesmas. 

 A demanda atual no país ainda é restrita devido aos vários fatores acima 

explicados. A tecnologia de irradiação está sendo aplicada à área de embalagens 

flexíveis, para embalamento de alimentos, e particularmente embalagem para o 

envasamento asséptico de polpas, sucos e outras bases de frutas e vegetais, e 

desinfestação de especiarias como a pimenta do reino.  

 No monitoramento de pragas agrícolas está sendo iniciado, por exemplo, a 

produção de insetos estéreis para o controle de moscas-das-frutas no Brasil. Porém, 

a produção do inseto estéril tinha no processo de irradiação o seu principal gargalo. 

As pupas produzidas em Juazeiro - BA eram enviadas e irradiadas no Recife, no 

Gramalab do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). No final de 2009 a empresa Moscamed, instalada em Juazeiro 

- BA, e criada para os propósitos acima citados, recebeu um primeiro irradiador de 

raios X e as perspectivas é de estar em fase operacional em 2010/2011. Com o 

apoio da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, o Brasil poderá ter a 

primeira biofábrica no mundo a irradiar pupas em escala industrial, com uma 

tecnologia que substitui os tradicionais irradiadores à base de cobalto 60. 

 É importante se mencionar que a exportação de alimentos e bebidas do País 

vem crescendo, mas as exigências do mercado internacional, também, estão cada 

vez maiores. A necessidade de tratar frutas contra pragas, como, por exemplo, a 

mosca-das-frutas, é um dos temas polêmico entre os produtores de manga, por 

exemplo, que estão estudando uma nova técnica - a manga irradiada. Através desse 

método, a manga é exposta a pequenas doses de radiação gama, que matam as 

larvas da praga sem prejuízos às frutas. 
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 De uma maneira geral, a demanda emergente para a aplicação da irradiação 

se justificada pelos benefícios que podem ser alcançados pelos agronegócios 

brasileiros: 

• Redução de perdas pós-colheita (a perda de produtos da agricultura, pelo 

amadurecimento, germinação, ou crescimento prematuro, libertando os 

produtos de organismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais); 

• Desinfestação de vegetais frescos e de produtos armazenados; 

• Prorrogação/aumento do prazo de validade dos alimentos, tais como: 

frutas, frutos secos, especiarias, legumes, produtos cárneos e pescados; 

• Redução dos microorganismos responsáveis pela deterioração; e 

• Eliminação de microorganismos causadores de doenças (reduzir o risco de 

doenças de origem alimentar pela destruição de microrganismos 

patogênicos). 

 Os desafios que se apresentam para a expansão da aplicação da irradiação 

nas cadeias produtivas do agronegócio brasileiro estão relacionados na capacidade 

e desenvolvimento de ações necessárias para se eliminar os gargalos e obstáculos 

apresentados na exposição de fatos acima apresentados. 

 Contudo, subsidiando e reforçando os desafios, é importante considerar que 

por um lado o emprego desta tecnologia está regulamentado por diferentes 

regulamentos e normas, não só no Brasil, como no exterior, sendo proibida a 

comercialização de qualquer produto que não estejam de acordo com os 

pressupostos e exigências dos referidos regulamentos. Por outro lado, a situação 

real é o que não está explicitado nas rotulagens, ou seja, as informações que não 

estão ao alcance do público consumidor, pois está bastante clara a desinformação 

do consumidor que é elevada, não só no Brasil, como no mundo. 

 Ante esta situação é comum indagações como: - Estão aplicando as doses 

adequadas? - Não têm ocorrido desleixos de práticas de higiene adequadas? Em 

resumo são várias as perguntas que deveriam ser respondidas para se dar 

confiança ao consumidor sobre esta tecnologia e, em conseqüência, sobre a 

segurança dos produtos frutícolas frescos ou industrializados. 
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 Se for levado em conta que as frutas e seus derivados só podem ser 

irradiados em instalações aprovadas para este fim, pelos governos dos diferentes 

países, o controle seria relativamente fácil. Se na etapa prévia da irradiação fosse 

comprovado que os alimentos estão corretamente etiquetados, as preocupações 

exageradas de segurança não necessitam ser aplicadas. 

 É importante e desafiante que ao se analisar as ferramentas de comunicação 

e marketing que se deve adotar para divulgação e para se ter sucesso com a 

aplicação da irradiação, devem ser consideradas as tendências para o 

desenvolvimento de novos produtos, conforme apresentado na Figura 1, a seguir. 

 

 
 
Figura 1 - Análise de Tendências e Desenvolvimentos. 

Fonte: Elaboração BFT1, 2020. 

 

 Finalizando, as oportunidades para aplicação e adoção da irradiação como 

tecnologia aplicável nos agronegócios agrícolas e agroindústrias das frutas, como 

um processo global ou combinado com outros processos, são promissoras. 

 A gama de aplicação de uma irradiação é, em síntese, a chave mestra para 

sua expansão. É uma tecnologia regulamentada no nível internacional e no Brasil 

pelas disposições do Decreto-Lei n°72.718 de 2 de agosto de 1973 e pelas 

disposições da Resolução RDC n°21, de 26 de janeiro de 2001 da ANVISA. 

                                                 
1 Brasil Foods Trends. http://www.insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/materias/211.pdf - 
Acessado em 12/11/2010. 
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Portanto, no Brasil não há mais restrições em relação às doses a serem aplicadas 

de irradiação, não mais vigorando também uma lista restrita de alimentos 

autorizados para irradiação. 

 Em suma, está aberto o caminho para o aproveitamento da aplicação de 

radiação ionizante para os alimentos e, em decorrência, para as frutas, frutos e 

derivados processados. 

 No âmbito internacional, e no mais alto nível de credibilidade, a comunidade 

científica, incluindo inúmeros centros de excelência, é positiva quando a aplicação 

da irradiação como o Comitê Científico de Alimentação Humana. Publicaram e 

continuam publicando pareceres sobre a inocuidade da prática da irradiação de 

alimentos desde que tomadas precauções e cuidados quanto as dosagens 

aplicadas. 

 Na atualidade, as autoridades sanitárias e de proteção radiológica de mais de 

40 países, tem aprovado a irradiação em cerca de 60 produtos diferentes, incluindo-

se especiarias, frutas frescas, frutos secos e derivados processados, para 

proporcionar a irradiação com ferramenta importante para salvaguardar a inocuidade 

dos produtos destinados a alimentação. 

 Quanto às frutas, a sua irradiação se traduz como oportunidades para a 

indústria e aos consumidores, porque, como sua denominação indica, trata-se de 

produtos que se consomem geralmente crus, ou mais modernamente minimamente 

processados, e ao serem tratados tem-se uma redução dos riscos de serem 

prejudiciais para a saúde dos consumidores. 

 A OMS e o FAO respaldam está técnica porque se abre uma via eficaz e 

eficiente para a conservação dos alimentos, especialmente no Terceiro Mundo, onde 

se estima que existem perdas entre 30% a 50% dos produtos colhidos porque estão 

infestados e infectados, tornando-se impróprios para o consumo. No Brasil, calcula-

se que as perdas de frutas podem chegar a 30% e, que se aplicado a irradiação, 

pode-se diminuir em parte estas perdas. 

 O tratamento fitossanitário das frutas frescas permite prolongar a vida média 

(shelf life) das mesmas, consideravelmente, com um tratamento combinado da 

refrigeração com irradiação a doses baixas de 150 Gy até 100 Gy, a qual reduz a 

inibição do amadurecimento, brotação, desinfecção das frutas e irradiação de 
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parasitos e pragas. Isto não altera o sabor ou sua textura, permitindo que sejam 

transportadas a grandes distâncias. 

 No campo da proteção aos cultivos das frutas, através do método 

denominado estéril da mosca-do-mediterrâneo, Ceratitis Capitata, esta técnica de 

esterilização por irradiação já está sendo implementanda e tende a se expandir, pois 

é um extraordinário sistema de controle biológico de pragas, substituindo defensivos 

agrícolas agressivos ao meio ambiente e que muitas vezes deixam resíduos 

restritivos nas frutas frescas e processadas. A tendência é o desenvolvimento desta 

técnica para outras pragas, favorecendo a fruticultura tropical significativamente. 

 Por outro lado, esta técnica vem tendo uma demanda crescente no campo de 

esterilização de embalagens assépticas, cuja expansão de uso pela agroindústria 

das frutas para o envasamento de polpas, sucos e outras bases semi-elaboradas e, 

também, para produtos derivados de frutas prontos para o consumo, destinados 

principalmente para o mercado institucional. 

 Portanto, sendo uma tecnologia limpa e sob o ponto de vista de desempenho 

100% eficaz nas suas inúmeras aplicações na cadeia produtiva das frutas, abre as 

portas para irradiação a fim de dar suporte para expansão de seu uso. Para um 

processo com estas características e vantagens, as oportunidades do seu uso são 

indubitavelmente promissoras.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

 Segundo a Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa) [2], o agronegócio 

brasileiro e mundial pode ser caracterizado por elementos que englobam os 

fornecedores de bens e serviços à agropecuária e o sistema agroflorestal, os 

produtores empresariais e familiares, os beneficiadores, os processadores, 

transformadores e distribuidores envolvidos na geração e no fluxo dos produtos 

agropecuários, até o consumidor final. Participam, ainda, os agentes que operam na 

logística e que afetam e coordenam o fluxo de produtos, tais como: governo, 

mercado, as entidades comerciais, financeiras e de serviços. Os impactos das 

atividades sobre o meio ambiente, incluindo os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, 

são aspectos importantes do agronegócio e da PD&I, que devem ser considerados. 

Neste sentido, o investimento em tecnologias emergentes limpas, como aplicação da 

irradiação por irradiadores, é fundamental para o aprimoramento do agronegócio 

brasileiro e sua sustentabilidade. 

 O esquema da Figura 2 possibilita viabilizar a complexidade e abrangência 

dos inter-relacionamentos, influências e elementos que permeiam essa modelagem. 

 

Figura 2 - Elementos do Macroambiente, do Agronegócio e da PD&I para o Agronegócio. 

Fonte: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para o agronegócio brasileiro - Cenários 2002-2012, 

2010. 
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 O agronegócio opera em sistema de cadeias produtivas complexas, que 

envolvem processos que estão em constante modernização e otimização. No caso 

brasileiro, a laranja, o trigo e o etanol são dois exemplos de produtos que passaram 

por mudanças visando a competitividade e a expansão no mercado nacional e 

internacional. Entre os indutores dessa modernização estão as pesquisas realizadas 

por universidades e instituições públicas, iniciativas do setor privado e ações 

articuladas com o governo. 

 A Figura 3, a seguir, apresenta a produção agropecuária no Brasil entre 2008 

e 2010. 

 

Figura 3 - Produção Agropecuária no Brasil – 2008 a 2010. 

Fonte: Ministério da Agricultura. Notícias Agrícolas. Susep, 2010. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Os produtos do agronegócio irradiados não são uma novidade. As discussões 

sobre a aplicação de irradiação, através do uso de irradiadores, concretamente 

iniciou-se na década de 60, quando a conservação de alimentos por irradiação 

alcançou o nível de aplicação comercial principalmente nos vários países 

desenvolvidos. Apenas exemplificando, na Espanha em 1966 foi promulgado um 

Decreto (2725/1966) que dispunha e regulamentava a conservação por irradiação de 

produtos alimentares de uma forma geral, destinados ao consumo humano. 

 Os diferentes estudos científicos elaborados em 1980 por vários organismos 

internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação, o Organismo Internacional de energia Atômica (OIEA) e a Organização 

Mundial da Saúde, determinam como é segura uma dose máxima de 10 kGy (Kilo 

Gray) em qualquer produto alimentício. O Comitê Científico de Alimentação Humana 

(CCAH) emitiu posteriormente (em 1986, 1992 e 1998) pareceres favoráveis para a 

indicação de diferentes produtos como frutas, frutos secos, especiarias incluindo a 

pimenta do reino entre muitos outros. 

 No Brasil, como já mencionado anteriormente, o assunto foi inicialmente 

regulado, em todo território nacional, pelas disposições do Decreto Lei n° 72.718 de 

2 de agosto de 1973 (Anexo A) e, definitivamente, regulamentado pela Resolução 

RDC n°21, de 26 de janeiro de 2001 da ANVISA. Através desta regulamentação, 

não há restrições quanto a doses a serem aplicadas, e, também, não há restrições 

quanto a produtos alimentícios a serem irradiados que constavam na legislação 

anterior (Anexo B). 

 As primeiras aplicações em nível comercial da irradiação restringiram-se a 

desinfestação da pimenta do reino destinada à exportação e na esterilização de 

“bags” assépticos para envasamento de polpas, sucos, e outros derivados de 

vegetais. 

 Hoje, mais de 40 países aprovam a irradiação dos alimentos, incluindo 

produtos frutícolas definido apenas a forma de aprovação. Assim sendo, tem-se a 

aprovação: 

• Por produto - Ex: Argentina; 
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• Por Classe (21 países) - Ex: México; e 

• Total – Brasil. 

 

 É importante, nesta exposição contextual, se mencionar a existência de um 

Código Internacional Recomendado para o Tratamento dos Alimentos por Irradiação 

(CAC/RCP 19-1979, Rev.1-2003), apresentado no Anexo C.  

 O referido código de práticas foi elaborado e publicado pelo Codex 

Alimentarius para o tratamento de alimentos por irradiação, indicando as práticas 

essenciais que se deve para que o tratamento por irradiação dos produtos 

alimentícios resulte eficaz e se efetue de uma maneira que permita manter a 

qualidade e obter alimentos inócuos e aptos para o consumo seguro. 

 As normas do Codex Alimentarius são, atualmente, de suma importância, 

para as cadeias produtivas alimentares do agronegócio. Primeiro, porque o Brasil é 

signatário destes organismos, e segundo porque a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) recentemente estabeleceu essas normas para a área de alimentos, 

a fim de fundamentar as soluções de controvérsias no âmbito de desenvolvimento 

no comércio internacional. 

 Pela sua importância, as normas do Codex Alimentarius encontram-se no 

Anexo D. 

 Quanto à regulamentação para irradiação de alimentos no nível internacional, 

é importante para o Brasil que se enfatize que a União Européia como Bloco, devido 

a uma forte influência da Alemanha, autoriza só a irradiação de especiarias e ervas 

aromáticas, o qual não é obstáculo para que os países europeus, com maior número 

de aprovações, principalmente para os demais vegetais e seus derivados, apliquem 

este método de acordo com suas próprias legislações. 

 O Comitê Científico da União Européia (CCUE) aprovou a expansão, destas 

autorizações restritas, para outros produtos que já estão sendo comercializados pela 

Bélgica, França e Holanda, principalmente, incluindo-se pernas de rãs e aves. Mas, 

resistências de ordem política e oposição ao que se relacionou com a tecnologia 

nuclear, têm provocado restrições a autorização desta expansão no âmbito da 

Comunidade. Alguns especialistas, ainda justificando esta resistência, possivelmente 
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“pensando no coletivo”, consideram que todas as atividades nucleares sejam 

relacionadas como semelhantes, ainda que equivocadamente, e também porque na 

memória européia conserva-se a lembrança do acidente da central nuclear de 

Chernobyl, conforme já mencionado. 

 No que se refere aos Estados Unidos, atualmente o maior mercado em 

potencial para alimentos irradiados nacionais, a aplicação das tecnologias que 

utilizam radiação ionizantes para importação de especiarias, frutas e outros vegetais 

está regulamentada pelo Departamento de Agricultura. Devido a sua importância, a 

legislação quarentenária norte-americana encontra-se no Anexo F. 

 Nos últimos tempos têm mudado as tendências da conservação de alimentos. 

Entre os novos tratamentos, é aplicada esterilização por irradiação que, junto com 

outros métodos como a esterilização por atmosfera modificada, ou com luz 

ultravioleta, oferecem importantes benefícios para a saúde. Atualmente, o método de 

irradiação é usado em 40 países, incluindo China, EUA, México, Brasil, Chile e 

Argentina. Assim, calcula-se que anualmente são irradiadas e vendidas 700 mil 

toneladas de alimentos no mundo. 

 Contudo, é fundamental se considerar os principais fatores que fundamentam 

a aplicação da unidade de irradiação nas cadeias produtivas do agronegócio e 

assim, também, fatos portadores de conhecimento, não só para os especialistas, 

como para o público consumidor em geral. 

3.1.1 FATORES QUE INFLUEM SOBRE A EFETIVIDADE DO TRATAMENTO 

POR RADIAÇÃO IONIZANTE 

 A eficácia do tratamento depende de uma série de fatores, alguns dos quais, 

são intrínsecos ao organismo em estudo e aos produtos frutícolas em que se 

encontra. Outros fatores estão relacionados com o processo, tais como temperatura 

e atmosfera no momento da irradiação. Geralmente, a resistência dos 

microorganismos à radiação está diretamente relacionada com a sua complexidade 

e tamanho. Seguindo a ordem de sensibilidade, tem-se: protozoários > bactérias na 

fase log> célula em fase estacionária > esporos > vírus > proteína. Os patógenos 

são mais sensíveis à radiação ionizante em produtos com alto teor de água que em 
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alimentos secos. Por outro lado, a presença de antioxidantes em alimentos para 

tratar protege o organismo contra os efeitos da radiação [1]. 

 

 Tipos de radiação utilizada: 

• Raios gama de cobalto radioativo 60Co (são gerados a partir do 

decaimento radioativo de isótopos de cobalto); 

• Raios gama do césio radioativo 137Cs; 

• Raios X de energia não superior a 5 mega Elétrons-Volt (são gerados 

através de um aparelho elétrico que funciona com uma energia igual ou 

superior a 5 MeV); e 

• Aceleradores de elétrons de energia não superior a 10 MeV (são gerados 

através de um aparelho elétrico que funciona com uma energia igual ou 

superior a 10 MeV). 

 Os produtos vegetais podem ser irradiados para:  

• Inibir a brotação de tubérculos e bulbos; 

•  Deter o crescimento e inibir a maturação de frutas frescas; 

• Desinfetar os alimentos de artrópodes; 

• Inativar agentes patogênicos causadores de doenças transmitidas por 

alimentos e microrganismos esporulados; e 

• Esterilizar vegetais processados.  

 É um fato que as fontes de radiação não devem entrar em contacto com os 

produtos e devem ser incapazes de gerar qualquer tipo de radioatividade neles. Está 

demonstrado que a irradiação de alimentos, em geral, não produz efeitos nocivos 

para a saúde e não altera o valor nutricional dos alimentos, entretanto, como outros 

processos para conferir a inocuidade dos alimentos e para manter as características 

organolépticas, devem ser submetidos a uma correta aplicação da tecnologia.43  

 A irradiação de alimentos é entre outras funções, um método físico de 

conservação comparável a outros que usam o calor ou frio. Consiste em expor o 

produto à ação de radiação ionizante (radiação capaz de transformar as moléculas e 
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átomos em íons através da remoção de elétrons) por um determinado período, que é 

proporcional à quantidade de energia que se deseja que o alimento absorva. 

• Valor D (Dose absorvida): é a energia que é absorvida pela matéria em 

questão quando incidem sobre ela os raios X ou raios gama. É medida em 

Gray (Gy) ou QuiloGrays (kGy). A dose absorvida de cada produto é 

calculada de acordo com a fonte ou pela taxa de dose e tempo que a 

matéria é exposta à radiação; e 

• Gray (Gy): unidade de radiação que no Sistema Internacional substitui o 

rad. A quantidade de energia absorvida pelo sistema irradiado, o 

equivalente a um Joule/kg do material irradiado (U/ kg de substância 

irradiada).  

 - Um QuiloGray = 1 kGy = 1000 Grays= 1000 Gy.  

 - KGy: Unidade utilizada para representar a absorção de 1.000 joules/kg de 

alimento.  

• 1.000.000 rads =1 megarad  (Mrad); 

• 1 gray (Gy) = 100 rads; 

• 1 QuiloGray (kGy) = 100.000 rads; 

• 1 kGy = 0,1 Mrad; e 

• 10 kGy = 1 Mrad. 

 A dose absorvida por um alimento é determinada pelo uso de produtos 

naturais ou sintéticos, sólidos ou líquidos, cuja resposta à radiação é conhecida. 

Estes produtos são chamados de dosímetros e representam a variação linear de 

uma propriedade física com a dose absorvida. Os dosímetros de 

termoluminescência (TLD, Thermoluminesce Dosimeters) são materiais que variam 

a intensidade de emissão de termoluminescência em função das doses absorvidas. 

Os dosímetros TLD não são muito úteis para medir as doses necessárias de 

irradiação aplicada à produtos do agronegócio. Para grandes doses são escolhidos 

dosímetros de alta energia (102-106 Gy), baseado no efeito da radiação em outros 

tipos de materiais que tenham sido submetidos a processos de fadiga (resposta 

mecânica às doses crescentes de radiação) [3].  
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3.2 BENEFÍCIOS DA IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS 

 A irradiação, principalmente em alimentos, vem tornando-se cada vez mais 

importante e, atualmente, sofrendo um grande impulso em pesquisas sobre suas 

aplicações. 

 A irradiação cria a perspectiva de melhorar a competência nacional de 

conservar os alimentos e, ao mesmo tempo, além de outros benefícios, reduzir a 

incidência de algumas doenças próprias dos mesmos. 

 Como já brevemente comentado, uma parte considerável é desperdiçada por 

problemas de armazenamento, conservação e transporte. Ao desperdício, somam-

se os custos sociais e econômicos das doenças causadas pela contaminação dos 

alimentos por bactérias, vírus, parasitas e toxinas. 

 As poucas estatísticas existentes sobre o número desses casos são 

alarmantes. Estudo realizados nos Estados Unidos indicam a ocorrência de 12 

milhões de casos por anos de doenças, sendo 6 milhões causadas por bactérias 

patogênicas pertencentes aos gêneros: salmonela, Campylobacters, Staphylococcus 

e Listenia. 

 Sob o ponto de vista técnico os benefícios mais importantes desta tecnologia 

são: 

• Inibição do brotamento em bulbos e tubérculos; 

• Retardo da maturação de frutas e legumes como banana, mamão e manga 

(em geral, a vida útil de duplica ou triplica); 

• Eliminação de parasitas como Trichinella spiralis - Triquinose e 

cisticercose; 

• Redução da carga microbiana: fungos, bactérias e leveduras; 

• Eliminação de microrganismos patogênicos não esporulados, exceto os 

vírus - Salmonella spp e outros; 

• Esterilização; e 

• Desinfecção de grãos, cereais, frutas e especiarias. 
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3.2.1 EXEMPLOS DE BENEFÍCIOS DA IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS 

 No presente tópico são apresentadas visualizações de benefícios da 

irradiação em alimentos selecionados como: mangas (Figura 4), morangos (Figura 

5), cebolas e batatas (Figura 6). 

 

 

Figura 4 - Mangas irradiadas (Cima) e não irradiadas (Baixo). 

Fonte: Disponível em <http://www.cena.usp.br/irradiacao/irradiacaoalimentos.htm>, Acessado em 

12/11/2010. 

 

 

Figura 5 - Morangos não irradiados (esquerda) e irradiados (direita). 

Fonte: Disponível em <http://caebis.cnea.gov.ar/aplicaciones/alim/Irra1.html#Definicion>, Acessado 

em 12/11/2010. 

 

    

Figura 6 - Inibir brotamentos em cebolas (esquerda) e batatas (direita). 

Fonte: Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e CENA/USP, 2010. 
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3.2.2  DOSES OU NÍVEIS DE IRRADIAÇÃO PARA OS ALIMENTOS 

 O tempo de vida útil dos alimentos com o sem radiação variam muito, mas 

invariavelmente os produtos irradiados apresentam uma vida útil maior (Tabela 1). 

Tabela 1 - Shelf Life dos Alimentos com e sem a Irradiação. 
 

Produto 
Vida útil sem 

ionização 

Vida útil com 

ionização 

 Alho    4 meses    10 meses   

 Arroz    1 ano    3 anos   

 Banana    15 dias    45 dias   

 Batata    1 mês    6 meses   

 Cebola    2 meses    6 meses   

 Farinha    6 meses    2 anos   

 Legumes e Verduras  5 dias    18 dias   

 Papaia  7 dias    21 dias   

 Manga  7 dias    21 dias   

 Milho    1 ano    3 anos   

 Frango Refrigerado   7 dias    30 dias   

 Filé de Pescada 

Refrigerado  
 5 dias    30 dias   

 Morango  3 dias    21 dias   

 Trigo    1 ano    3 anos   

 

Fonte: Dados disponíveis em http://www.cbe-sa.com.br/alimentos2.asp, Acessado em 12/11/2010. 
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3.3 APLICAÇÃO PARA PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO 

Existem três níveis de irradiação ionizante que podem ser aplicados de acordo 

com o tipo de produto e os vários deteriorantes: radurização, radicidação, 

radapertização. 

3.3.1 RADURIZAÇÃO - BAIXAS DOSES (<1KGY) 

 Este nível de radiação é usado para os alimentos de baixa acidez, que podem 

ser deteriorados por bactérias, e para os alimentos ácidos e secos que sofrem ação 

de fungos. A radurização aumenta a vida de prateleira dos cereais, pães, frutas e 

vegetais comumente deteriorados por fungos. Líquidos como os sucos de frutas 

podem requerer um ligeiro tratamento térmico adicional à irradiação (HOBBS e 

ROBERTS, 1998). 

 Essas doses de radiação (Tabela 2) podem também ser utilizadas com a 

finalidade de inibir brotamentos (batata, cebola, alho,etc), retardar o período de 

maturação (frutas) e de deterioração fúngica de frutas e hortaliças (morango, tomate, 

etc) e controle de infestação por insetos e ácaros (cereais, farinhas, frutas, etc). 

Também pode controlar parasitas em carnes e peixes frescos, principalmente, em 

carne suína fresca, combatendo a Trichinella spiralis (HOBBS e ROBERTS, 1998; 

SPOLAORE et al, 2001). 

 

Tabela 2 - Radurização - Funções, Doses e Produtos. 
 

Dose reduzida (até 1 kGy) 

Função Dose (kGy) Produtos Irradiados 

Inibir a germinação 0,05-0,15 Batatas, cebolas, alho, raiz de gengibre e outros 

Eliminar insetos e parasitas 0,15-0,50 
Cereais e legumes, frutas frescas e secas, 
pescados e carnes frescas e secas, carne de 
porco fresca 

Atrasar processos 
fisiológicos 0,50-1,00 Frutas e hortaliças frescas 

 

Fonte: Spolaore, Germano e Germano, 2003. 
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3.3.2 RADICIDAÇÃO – DOSES INTERMEDIÁRIAS (1 A 10 KGY) 

 É a Irradiação com doses de raios gama entre 1 e 10 kGy, maior que a 

radurização (Tabela 3). Uma de suas utilidades é a destruição de Salmonella spp. 

em aves não cozidas, alimentos para ração animal (ovos, peixes, carnes e cereais), 

produtos à base de ovos congelados ou desidratados Também melhora as 

propriedades tecnológicas de alimentos como uvas (aumentando a produção de 

suco) e verduras desidratadas (diminuindo o tempo de cocção) ((HOBBS e 

ROBERTS, 1998; SPOLAORE et al, 2001). 

 

Tabela 3 - Radicidação - Funções, Doses e Produtos. 
 

Dose média ( 1 a 10 kGy) 

Função Dose 
(kGy) Produtos Irradiados 

Prolongar tempo de 
conservação 1,00-3,00 Pescado Fresco 

Eliminar microorganismos de 
decomposição e patógenos 1,00-7,00 Mariscos frescos e congelados, aves, carne 

crua ou congelada 

Melhorar as propriedades 
tecnológicas do alimento 2,00-7,00 

Uvas (aumentando a produção de sumo), 
verduras desidratadas (diminui o tempo de 
cocção) 

 

Fonte: Spolaore, Germano e Germano, 2003. 

 

 Existem muitas vantagens para o uso de radicidação para alimentos de 

qualidade higiênica normal, seguros e preparados com matérias-primas de boa 

qualidade. Nenhum processo é adequado quando as matérias-primas estão 

excessivamente contaminadas. A deterioração após a irradiação pode tomar formas 

não usuais como o azedamento no lugar da putrefação, mas há uma redução no 

risco a saúde pública, pois os microrganismos causadores de toxinfecções 

alimentares são destruídos (HOBBS e ROBERTS, 1998; JAMES, 2005). 
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3.3.3 RADAPERTIZAÇÃO – ALTAS DOSES (10 A 50 KGY) 

 Esse nível de radiação (Tabela 4) é indicado para destruir ou inativar esporos 

resistentes. Os esporos de Clostridium botulinum são os mais resistentes à radiação 

de forma que doses esterilizantes de raios gama devem ser usadas com processo 

rigorosamente controlado, ou doses mais baixas combinadas com acidificação ou 

sais de cura, mesmo que estas altas doses possam danificar as frutas (HOBBS e 

ROBERTS, 1998). 

 Os organismos deteriorantes de interesse em alimentos ácidos são o Bacillus 

coagulans, B. thermoacidurans e leveduras. Assim, como no processo térmico, as 

células são destruídas e incapazes de crescer na presença de cloreto de sódio e 

nitrito de sódio. A quantidade de nitrato normalmente requerida pode ser reduzida 

também (HOBBS e ROBERTS, 1998). 

Tabela 4 - Radapertização - Funções, Doses e Produtos. 
 

Dose elevada ( 5 a 50 kGy) 

Função Dose 
(kGy) 

Produtos Irradiados 

Esterilização industrial 
(juntamente com o calor 
suave) 

30,00-
50,00 

Carne, aves, mariscos, alimentos 
preparados, dietas hospitalares 
esterilizadas 

Descontaminar certos 
aditivos alimentares e 
ingredientes 

10,00-
50,00 Especiarias, preparações enzimáticas 

 

Fonte: Spolaore, Germano e Germano, 2003. 

  

 Este método é recomendado para a esterilização de carnes embaladas 

(Figura 7), frangos, produtos de origem marinha, alimentos preparados, dietas 

hospitalares, aditivos alimentares e outros ingredientes como especiarias, temperos, 

chás e substâncias vegetais secas para condimento (SPOLAORE et al, 2001). 

Figura 7 - Filé e Peito de Peru Embalados - Foram Irradiados pela Asa (EUA) Para Alimentação de 
Astronautas. 
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Fonte: Disponível em <http://www.cena.usp.br/irradiacao/principios.htm>. 

3.4 APLICAÇÃO DA IRRADIAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO NO ÂMBITO MUNDIAL 

3.4.1 AMPLITUDE E TENDÊNCIAS 

 Internacionalmente, alimentos como maçãs, morangos, bananas, mangas, 

cebolas, batatas, especiarias e temperos, carnes, aves, peixes, pernas de rã, e os 

grãos estão sendo irradiados no exterior em alguns países já alguns anos. No 

Japão, mais de 20.000 quilos de batatas são irradiados a cada ano para impedir a 

germinação. Na Holanda, mais de 18.000 quilos de alimentos, como morangos, 

especiarias, frangos, vegetais desidratados, congelados e outros produtos 

alimentares são irradiados diariamente. A Bélgica irradia mais de 8.000 toneladas de 

alimentos por ano. O Canadá aprovou a irradiação de batatas, cebolas, trigo, 

farinha, filés de peixes e especiarias e condimentos. 

 As decisões nesses e em outros países têm sido influenciados pela adoção, 

em 1983, de um padrão mundial para a irradiação de alimentos. A norma foi 

aprovada pela Comissão do Codex Alimentarius, um organismo conjunto da 

Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas e da 

Organização Mundial da Saúde. O padrão foi baseado nos resultados de um Comitê 

Misto de Peritos em Irradiação de Alimentos que elaborou um estudo que afirmava 

que a irradiação de qualquer produto alimentar até 10 kGy não apresenta riscos 

toxicológicos ou nutricionais em alimentos.  

 Atualmente, 41 países aprovaram aplicações para irradiar cerca de 40 

alimentos diferentes - no total mais de 0,5 milhão de toneladas anualmente. Este 

montante representa apenas uma fração dos alimentos consumidos anualmente. Um 
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dos fatores que influenciam o ritmo do desenvolvimento da irradiação de alimentos é 

a compreensão do público e a aceitação do processo. Até agora, isto tem sido difícil 

de alcançar, tendo em vista a mitos e medos, muitas vezes em torno das tecnologias 

ligadas à energia nuclear e do uso da radiação. No entanto, a quantidades de 

alimentos que estão sendo irradiados está crescendo constantemente. Esta 

tendência é devido a três fatores principais: 

 1 - Elevadas perdas de alimentos devido à infestação de insetos que 

provocam estragos e perdas econômicas devido a problemas com insetos e 

microorganismos. Foram estimados a ficar entre US $ 5 e US $ 17 bilhões anuais 

apenas nos EUA, e a FAO estima que 25% a nível mundial da produção de 

alimentos é perdida após a colheita. A irradiação de alimentos pode ajudar a reduzir 

essas perdas e também pode reduzir a nossa dependência de pesticidas químicos, 

alguns dos quais são extremamente nocivos para o ambiente. 

 2 - Preocupação crescente sobre doenças de origem alimentar que 

representa uma ameaça generalizada para a saúde humana e são uma causa 

importante da produtividade econômica reduzida. Estudos realizados pelo Centro 

dos EUA para Controle de Doenças, no início de 1990, mostrou que, mesmo nos 

EUA, as doenças de origem alimentar causadas por bactérias patogênicas, como 

Salmonella e Campylobacter, e por triquinas e outros parasitas, afetam um número 

estimado de 9.000 pessoas anualmente e causa 24 - 81 milhões de casos de 

diarréia. Os prejuízos econômicos associados com tais doenças transmitidas por 

alimentos são elevados. Os Estados Unidos estimam entre US $ 6,5 bilhões e US $ 

33 bilhões. As doses relativamente baixas de radiação necessária para destruir 

certas bactérias nos alimentos podem ser úteis no controle das doenças transmitidas 

pelos alimentos.  

 3 - Crescimento do comércio internacional em produtos alimentares: como as 

economias se tornam mais globais, os produtos alimentares devem cumprir elevados 

padrões de qualidade e da quarentena, a fim de atravessar fronteiras. A 

incapacidade dos países para satisfazer os regulamentos de quarentena e saúde 

pública tem pela frente importante obstáculo ao comércio. Por exemplo, nem todos 

os países permitem a importação de frutas tratadas quimicamente. Além disso, os 

principais países importadores, incluindo os EUA e o Japão, proibiram o uso de 

fumigantes por julgarem que os mesmos apresentam riscos para a saúde. O 
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problema é mais grave para países em desenvolvimento, cujas economias são ainda 

largamente baseadas na produção agrícola. Aplicação da radiação oferece a estes 

países uma alternativa à fumigação e outros tratamentos. 

 

3.5 TEMAS ATUAIS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

 Produtos mais seguros preparados por radiação gama para pacientes 

imunocomprometidos e ao público em geral. A irradiação para garantir a segurança 

e a qualidade destes tipos de produtos derivados de frutas preparados, refrigerados. 

Muitos destes alimentos minimamente processados implicam um risco de 

transmissão de microrganismos que causam doenças em seres humanos.  

 Pacientes imunocomprometidos (transplantados, oncológicos, AIDS, 

tuberculosos, desnutridos, idosos, crianças, etc.) representam pelo menos 20% da 

população. Seu status imunológico baixo torna-os mais vulneráveis a infecções, 

entre elas as alimentares. Geralmente, sua dieta é baseada em alimentos cozidos 

para evitar riscos microbianos, reduzindo assim o consumo de variedade e se 

perdendo partes dos nutrientes.  
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4. MERCADOS 

 No presente capítulo está apresentado um panorama mundial da irradiação 

de alimentos: aspectos de mercado nacional e internacional das  principais cadeias 

produtivas do agronegócio potencialmente demandantes do uso das tecnologias de 

irradiação e as oportunidades identificadas para a aplicação destas tecnologias em 

referência. 

 Fazem parte do capítulo, também, aspectos da demanda nacional e 

internacional de serviços de Irradiação. 

4.1 PANORAMA MUNDIAL DA IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS 

 Os últimos dados consolidados sobre a situação mundial e em decorrência a 

estimativa de mercado, diz respeito a aplicação das tecnologias de irradiação dos 

produtos gerados pelo agronegócio alimentar mundial [24]. Em 2005 foram 

irradiados e disponibilizados ao mercado 404.804 toneladas de alimentos. 

 Os dados disponíveis referem-se a especiarias e vegetais, grãos e frutas, 

carnes e pescados, inibição de brotamentos e outros. 

 A Tabela 5 apresenta por regiões, países e tipos de produtos, a quantidade 

irradiada de alimentos no mundo. 

Tabela 5 - Volumes de Alimentos Irradiados no Mundo (Toneladas) – 2005. 
 

  Especiarias 
e Vegetais 

Grãos e 
Frutas 

Carnes e 
Frutos do 

Mar 

Inibidor de 
crescimento Outros Total 

Américas 

EUA 80.000 4.000 8.000     92.000 

Canadá 1.400         1.400 

Brasil 20.000 3.000      23.000 

Total 101.400 7.000 8.000     116.400 

Europa 

Bélgica 218   5.530   1.531 7.279 

Alemanha 472         472 

França 134   2.789   188 3.111 

Olanda 2.022  944   333 3.299 
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Rep Checa 85         85 

Hungria 100 11       111 

Polônia 607       80 687 

Croácia 11       5 16 

Total 3.649 11 9.263   2.137 15.060 

Ásia e Oceania 

China 52.000 4.000   80.000 10.000 146.000 

ïndia 1.500     100   1.600 

Indonesia 358 334 1.008   2.311 4.011 

Japão      8.096   8.096 

Coréia 5.394         5.394 

Malasia 382       100 482 

Filipinas 278 48       326 

Tailândia 3.000         3.000 

Viatinã    14.200     14.200 

Ustrália  200       200 

Total 62.912 4.582 15.208 88.196 12.411 183.309 

África e Outros 

África do Sul 15.875       2.310 18.185 

Egito 550         550 

Ucrânia  70.000       70.000 

Israel 1.300         1.300 

Total 17.725 70.000     2.310 90.035 

Mundo 

Total 185.686 81.593 32.471 88.196 16.858 404.804 

 

Fonte: Radiation Physics and Chemistry, 2009. 

A- SITUAÇÃO POR REGIÕES 

Américas  
 
 O volume de irradiação nos países da região, considerando os Estados 

Unidos, Canadá e Brasil, foi quantificado (2005) em 116.400 toneladas/ano. 

Contudo, podem ser acrescentadas 8.300 toneladas no México e 3.000 toneladas 

irradiadas (2007) na Argentina. 
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União Européia 
 
 Apesar do grande mercado de alimentos, a União Européia é a região 

econômica mais restritiva ainda ao uso da irradiação nos alimentos. Segundo os 

dados apresentados na Tabela 5, somente 15.060 toneladas de alimentos foram 

irradiados em 2005. Isto correspondeu apenas 3,72% do total mundial. 

 Os principais países que estão produzindo alimentos irradiados são 

respectivamente, a Bélgica, Holanda e França. Contudo, para muitos países da 

União Européia como, por exemplo, o Reino Unido, é permitida a importação de 7 

categorias de produto irradiados: frutas, legumes, cereais, bulbos, ervas aromáticas 

secas, especiarias e condimentos vegetais, peixes e crustáceos e aves. 

 As instalações utilizadas para irradiação de alimentos exportados aos países 

europeus necessitam ser aprovadas pela Comunidade Européia. Atualmente, há dez 

instalações não pertencentes à UE aprovadas, três na África do Sul e Índia, duas na 

Tailândia, uma na Suíça e uma na Turquia. É de responsabilidade do importador, 

garantir que as instalações que foram utilizadas para a irradiação dos produtos estão 

aprovadas pela UE. 

 

Ásia e Oceania 
 

 Segundo as informações da Tabela 5, em 2005 foram irradiadas 183.309 

toneladas de alimentos correspondendo a 45,3 do total produzido no mundo. A 

China isoladamente irradiou 146.000 toneladas, ou seja, 80% do total da região. É a 

região com o maior nível de aplicação da irradiação dos alimentos e a China a maior 

aplicadora de irradiação de produtos do agronegócio global. 

 Porém, o tratamento de irradiação de alimentos está se tornando uma opção 

cada vez mais aceita como tecnologia de processamento para os países da região 

Ásia-Pacífico que desejem atender às crescentes exigências sanitárias e 

fitossanitárias no comércio internacional. No entanto, subsistem grandes diferenças 

entre os requisitos regulamentares nos países da região. 

 Recentemente, foi tomada decisão pelos 13 principais países interessados na 

irradiação da região Ásia-Pacífico, em conformidade com os requisitos do Codex, e 

de outros países da região, de aderirem a harmonização das regulamentações, com 
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a probabilidade de adesão de outros países da Ásia-Pacífico. O resultado esperado 

dessas iniciativas é um provável aumento nos alimentos irradiados comercializados 

na região Ásia Pacífico. 

 Em 2003, os órgãos regulamentadores da Austrália/Nova Zelândia (FSANZ), 

aprovaram requerimento permitindo a irradiação de frutas tropicais (fruta-pão, 

carambola, pinha, lichia, manga, mangostão, mamão e rambutão) como medida 

fitossanitária (Appplication A443). Isto foi feito para facilitar o comércio e acesso aos 

mercados da Austrália e entre a Austrália/Nova Zelândia com outros países. A 

irradiação de frutas tropicais oferece segundo a FSANZ oferece uma alternativa aos 

métodos atuais de desinfestação de pragas em dose máxima proposta de 1 kGy 

com irradiadores de Raio-x , que dão margem de manobra suficiente para enfrentar 

insetos de importância quarentenária para Austrália e Nova Zelândia. 

 O mercado potencial do Japão será brevemente ampliado, pois o Ministério 

da Saúde, Trabalho e Previdência deste país está finalizando regulamentação para 

autorização de produção, importação e consumo de temperos e especiarias. Hoje a 

irradiação no Japão está restrita ao tratamento para evitar brotamento de bulbos. 

 

África e Outras Regiões 
 

 Estas regiões irradiam (2005) 90.035 toneladas/ano de alimentos, ou seja, 

22,2% da produção global. 

 A Ucrânia é destas regiões, o país que mais aplica as tecnologias de 

irradiação, ou seja, 70.000 toneladas em 2005, para frutas e grãos. 

 Dos países africanos, somente a África do Sul apresenta números 

significativo na irradiação de alimentos, irradiando 15.875 mil toneladas/ano de 

especiarias e ervas aromáticas.  

 O Gráfico 1 apresenta a participação dos produtos irradiados no mercado 

mundial. 
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Gráfico 1 - Participação dos Volumes de Alimentos Irradiados no Mundo (Toneladas) – 2005. 

Fonte: Radiation Physics and Chemistry, 2009. 

 

 No Gráfico 1 o Brasil aparece com 23.000 toneladas de produtos irradiados, 

sendo 20.000 toneladas das correspondentes especiarias e 3.000 entre grãos e 

frutas, participa (2005) com 5,7% da produção total de produtos alimentícios 

irradiados. 

 

4.2 MERCADOS POR CADEIA PRODUTIVA 

4.2.1 A CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO  

 A cadeia produtiva do Algodão é um dos componentes do agronegócio não 

alimentar, salvo o óleo de algodão refinado extraído de suas sementes, utilizados 

em pequenas quantidades para fins alimentares. 

 Além da resistência, o algodoeiro é uma planta em que quase tudo é 

aproveitado, principalmente o caroço e a fibra que representam, aproximadamente, 

65% e 35% do peso de produção, respectivamente. 
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 É possível produzir alimento para animais a partir do caule, folhas, maçãs e 

capulhos. O caroço possui óleo e proteína bruta. O óleo, após o refino, serve para 

alimentação humana, fabricação de margarinas e sabões. O bagaço, por sua vez, de 

alto valor protéico, é utilizado na alimentação animal. O principal produto do 

algodoeiro, a fibra, pode ter mais de 400 aplicações industriais, dentre as quais: 

confecção de fios para tecelagem (tecidos variados), algodão hidrófilo para 

enfermagem, confecção de feltro de cobertores, estofamentos e obtenção de 

celulose. 

 Dessa forma, o algodão e os produtos têxteis derivados desta fibra ocupam 

um papel relevante no comércio mundial [4]. 

4.2.1.1 O AGRONEGÓCIO DO ALGODÃO E SEUS DERIVADOS NO MUNDO 

 A produção mundial de algodão em pluma em 2009/2020 foi de 23,05 

milhões, com um crescimento de 16,4% em relação à safra de 2002/2003 e o 

consumo de 24,00 milhões de toneladas, o crescimento em igual período foi de 

13,2%. 

 A China, Índia, Estados Unidos e Paquistão estão entre os quatro maiores 

produtores, somando uma participação de mais de 72%. 

 Considerando como base 2009/2010, os maiores importadores foram a China 

(25,0%), Turquia (10,3%), Bangladesh (9,5%) e Paquistão (9,4%). 

 No que refere-se a demanda internacional para algodão em pluma, o Gráfico 

2, a seguir, indica as tendências de importação. 
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Gráfico 2 - Evolução das Importações de Algodão em Plumas. 
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 Verifica-se no Gráfico 2, um comportamento com flutuações nas importações 

com um pico em 2005/2006 de 9.685 mil toneladas. 

4.2.1.2 O AGRONEGÓCIO DO ALGODÃO E SEUS DERIVADOS NO BRASIL 

 O país é atualmente o 5° produtor mundial com 5% do total de 23,05 milhões 

de toneladas na safra 2009-2010. 

 Quanto ao consumo, o Brasil figura na 6° posição mundial com 3,7% das 

24,08 milhões de toneladas, também na safra 2009-2010. 

 O consumo total de fibras naturais tem um ritmo de crescimento à taxa de 

4,5% ao ano, nos últimos 30 anos, Mas o algodão, neste mesmo período vem 

crescendo a taxas de 4,7% ao ano. 

 O consumo de algodão (em pluma) em 2009/2010 foi de 882 mil toneladas 

com uma produção de 1,17 milhão de toneladas e uma exportação de 392 mil 

toneladas destinada a vários países. 

 Comparando a produção da safra 2002/2003 com a produção de 2009/2010, 

o crescimento foi de 38,8%. O crescimento da produção brasileira de algodão vem 

ocorrendo mais através do aumento da produtividade do que a expansão de áreas 

de plantio. A produtividade dos últimos 8 anos aumentou de 1.020 kg de pluma por 

hectare para 1.400 kg de pluma em 2009. Quanto ao consumo, o crescimento foi de 

12,9% em igual período de análise. 

 É extremamente importante o fato que o País passou de importador líquido a 

exportador, já em 2001. 

 As exportações de 2002 a 2009 cresceram 69,8%, passando de 106 mil 

toneladas a 392 mil toneladas. 

 Portanto, é um setor que tende a crescer, apesar da crescente  concorrência 

de fibras sintéticas. 

 Atualmente, a produção de algodão é distribuída predominantemente nos 

estados de Mato Grosso, Bahia e Goiás (Figura 8). 
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Figura 8 - Distribuição da Produção Brasileira de Algodão. 
Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica – MAPA, 2010. 

 

 No que refere-se à previsões futuras, as projeções da AGE/MAPA para o 

algodão em pluma indicam a passagem da produção de 1,19 milhão de toneladas de 

algodão em 2008/2009 para 2,01 milhões de toneladas em 2019/2020. A taxa de 

crescimento da produção obtida no período 2009/2010 a 2019/2020 está projetada 

para 4,68% ao ano. Essa taxa é inferior à projetada para o Brasil pelo Fapri (2009), 

de 7,57% ao ano. O consumo projetado até 2019/2020 segue uma taxa anual de 

1,56%. Assim, a projeção de consumo no  País, para o período, é de 1,19 milhão de 

toneladas de algodão e um volume de exportações de 833,5 mil toneladas em 

2019/2020. 

4.2.1.3 OPORTUNIDADES PARA USO DA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO 

 No âmbito da conicultura a aplicação da irradiação tem mostrado importância 

de aplicação. 

 O crescente interesse no cultivo do algodão de fibra colorida demanda 

trabalhos de melhoramento com o objetivo de produzir cultivares de fibra colorida e 

de boa qualidade tecnológica de fibra. Na literatura, freqüentemente, menciona-se a 

qualidade inferior da fibra do algodão colorido em relação ao branco, a qual se deve 
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à dificuldade de se selecionar genótipos simultaneamente coloridos e de boas 

qualidades tecnológicas da fibra, devido à estreita correlação genética negativa 

entre os dois caracteres [6]. A seleção, portanto, para intensidade da cor sempre 

acarreta diminuição da qualidade da fibra. Além disso, as cores com as quais se 

podem trabalhar, a partir do germoplasma tetraplóide existente, são basicamente 

marrons e verdes. 

 A utilização de mutações como fonte de variabilidade constitui em ferramenta 

adicional na busca de variedades agronomicamente desejáveis. Aslan e Elahi (2000) 

[7] conseguiram mutantes em algodoeiro de maior produtividade, mais precoces, 

com internódios mais curtos, a partir de irradiação do grão de pólen na dosagem de 

10 Gγ [5]. 

 No Brasil e em muitos países produtores de importância, testes estão sendo 

realizados para verificação do efeito, por exemplo, da irrigação no crescimento e 

eficiência do uso de irradiação em algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) 

 Também, no que se refere aos resíduos da cultura do algodão, estudos sobre 

os efeitos da irradiação tem sido feitos em resíduos fibrosos com feixes de elétrons, 

procurando verificar mudanças na composição química e aumento da digestibilidade 

visando a alimentação de ruminantes [8]. A utilização de biomassa irradiada com 

200 kGy, como complemento nas rações para ruminantes, se mostrou ser 

promissora, recomendando-se estudos posteriores e avaliações técnico econômicas. 

4.2.2 A CADEIA PRODUTIVA DAS FLORES 

 A cadeia produtiva das flores é um dos componentes importantes do 

agronegócio. No mundo está bastante desenvolvida e no Brasil tende a crescer na 

base de dois dígitos percentuais por ano. 

4.2.2.1 O AGRONEGÓCIO DAS FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS NO 

MUNDO 

 A floricultura mundial ocupa uma área estimada em 190 mil ha. e movimenta 

valores próximos de US$ 60 bilhões por ano. O segmento de flores de corte é o mais 

expressivo, seguido pelo de plantas vivas, bulbos e folhagens. 
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 O comércio mundial de flores e plantas ornamentais está concentrado na 

União Européia, Estados Unidos e Japão. Destacam-se, ainda, a Colômbia, o 

Equador e a Costa Rica, na América Latina, e a China, na Ásia. 

 O acesso de fornecedores ao mercado japonês tem sido limitado em razão da 

distância, da estrutura de vôos internacionais, do rigor dos dispositivos fitossanitários 

e das exigências de qualidade dos produtos, além dos sistemas de pagamento para 

esses fornecedores. A irradiação poderia ser um instrumento importante para 

atender as barreiras fitossanitárias em referência. 

4.2.2.2 O AGRONEGÓCIO DAS FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS NO 

BRASIL 

 O agronegócio da floricultura no Brasil ganha qualidade, competitividade, 

ramifica-se nos estados e consolida-se como importante atividade econômica em 

todo País. O desempenho nas duas últimas décadas tem sido bastante satisfatório, 

com taxa de crescimento de 20% ao ano. Pela diversidade climática, é possível 

produzir internamente flores, folhagens e outros produtos derivados, todos os dias 

do ano, a custos relativamente baixos e, portanto, competitivos. 

 O mercado interno vem registrando grande dinamismo e crescimento e, ainda 

assim, o consumo per capita anual de flores no Brasil é extremamente baixo (US$ 

4,7 por ano), tanto em termos absolutos como em comparação a outros países, 

como a Suíça, onde o consumo per capita de flores alcança US$ 174 por ano, ou 

Alemanha, com US$ 98 por ano; França, com US$ 69 por ano; Estados Unidos, com 

US$ 58 por ano; Japão, com US$ 45 por ano e Inglaterra, com consumo de US$ 30 

por ano.  

 As exportações em US$/ano passaram de 15 milhões nos anos 1990 para 16 

milhões nessa década, resultado considerado pobre, seja para o potencial produtivo 

do Brasil seja em comparação ao desempenho das exportações em outros setores 

da economia. A participação da produção do País no conjunto das suas exportações 

para o mercado internacional é de menos de 10%, com grandes possibilidades de 

crescimento. 

 A Região Norte do Brasil é provavelmente a que tem maior potencial de 

expansão da floricultura. O nordeste vem registrando significativo crescimento e o 
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sudeste é o principal centro produtor e consumidor de produtos da floricultura. Já a 

região sul depende de fornecimento externo e, no centro-oeste, o cultivo comercial 

de flores e plantas ornamentais é bem recente. 

 O principal mercado para a floricultura brasileira é o interno. Embora o Brasil 

já exporte para mais de quarenta países, no mercado externo é ainda incipiente e 

está por ser conquistado. Países como Holanda, Estados Unidos, Itália, Japão, 

Reino Unido e Alemanha respondem pela maior parte das exportações do setor. 

4.2.2.3 OPORTUNIDADES PARA USO DA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO 

 No âmbito da floricultura a aplicação da irradiação tem mostrado sua 

importância. Assim sendo, tem-se conseguido êxito para obter-se mutantes com 

cores diferentes por efeito da aplicação com raios gama em plantas do crisântemo 

Dendranthema grandiflora (Ram) Tzvelev) Venezuela [44]. Das experiências e 

estudos, conclui-se que a irradiação com raios gama e com doses próximas a 1 

krad, pode ser uma ferramenta muito útil na produção de plantas mutantes de 

crisântemo com cores diferenciadas e na obtenção de novos cultivares com flores 

mais vistosas e atraentes aos consumidores. 

4.2.3 A CADEIA PRODUTIVA DAS FRUTAS 

 No que tange à importância sócio-econômica do setor, é importante 

considerar o seu grande potencial empregador e de geração de renda.  

 Atualmente a fruticultura brasileira oferece 5 milhões de postos de trabalho. 

Demanda mão-de-obra intensiva e qualificada, fixando o homem no campo de forma 

única, pois permite uma vida digna de uma família dentro de pequenas 

propriedades, como também nos grandes projetos de irrigação. 

 Também, permite a exploração comercial lucrativa em áreas inferiores a 15 

hectares, desde que se produza com qualidade e tenha-se uma boa produtividade. 

 Gera oportunidades de ocupação de 2 a 5 trabalhadores, na cadeia produtiva 

para cada hectare cultivado. 
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 Quanto aos aspectos de renda na fruticultura, lucra-se muito mais melhorando 

a qualidade e a produtividade dos hectares existentes, desde que sejam mantidos 

em níveis que permitam ser controlados pelo proprietário. 

 Implantar um hectare de frutas custa US$ 1.500 a US$ 4.000 e são 

necessários de 28 meses (acerola) a 80 meses (manga) para a renda do pomar 

superar gastos anuais. 

 A fruticultura proporciona uma margem de lucro de 20% a 40% do rendimento 

bruto obtido. 

4.2.3.1 O AGRONEGÓCIO DAS FRUTAS E SEUS DERIVADOS NO MUNDO 

A- MERCADO INTERNACIONAL DE FRUTAS FRESCAS 

 O mercado internacional de frutas frescas está por volta de 77 milhões de 

toneladas, o que é 11% da produção mundial. Particularmente, o mercado 

internacional de frutas tropicais e exóticas, corresponde a apenas 3,5 milhões de 

toneladas, ou seja, 8,4% do comércio global. 

 A produção mundial de frutas frescas cresceu a uma taxa de variação média 

anual (T.M.A.) de 1,6% nos últimos 9 anos (2000-2008), alcançando um volume de 

700 milhões de toneladas nesse último ano, contra uma produção de 618 milhões de 

toneladas no ano de 2000.  

 Se forem considerados apenas os últimos 5 anos, esta taxa de crescimento 

médio anual salta para 2,5% (2004-2008). 

B- MERCADO INTERNACIONAL DE FRUTAS PROCESSADAS 

 O mercado mundial de sucos, néctares e drinques à base de frutas está 

estimado em 53,1 bilhões de litros, dos quais 15,9 bilhões na Europa Ocidental. 

 O aumento do consumo global dos sucos, néctares e drinques previsto é de 

cerca de 4% ao ano até 2012, principalmente devido ao aumento de consumo nos 

países em desenvolvimento. Isto equivale a uma oferta de oito bilhões de litros cada 

ano, que corresponde à produção máxima de 16 fábricas de tamanho médio em 

termos da agroindústria de processamento de frutas. Há bons indícios que esses 
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produtos experimentarão crescimento acima do crescimento vegetativo até o 

horizonte temporal de 2020. 

 Dentre os derivados das frutas, particularmente existem oportunidades no 

mercado internacional para vários produtos, afora a excepcional participação 

nacional no mercado de suco de laranja concentrado. 

 As maiores oportunidades nacionais referem-se ao segmento das bases 

concentradas, polpas e sucos como matéria-prima para vários setores da indústria 

de alimentação, que são denominados usuários finais na indústria, cujos principais 

demandantes são abaixo apresentados. É evidente que os usos finais dos sucos 

concentrados e polpas de frutas variam segundo o tipo de fruta e do mercado de que 

tratam. Sem dúvida, alguns usos finais são comuns à maior parte dos mercados. 

 Este é um mercado em crescimento e em decorrência um potencial para 

utilização da irradiação, principalmente para pasteurização/esterilização, ou em 

conjunto com outras tecnologias limpas e não térmicas. 

4.2.3.2 O AGRONEGÓCIO DAS FRUTAS E SEUS DERIVADOS NO BRASIL 

A- FRUTAS FRESCAS 

 A fruticultura brasileira, através do cultivo de várias espécies, alcança, dia a 

dia, maior expressão na agricultura nacional e conta com amplas possibilidades de 

expansão, pois o País dispõe de extensas áreas com condições climáticas 

favoráveis tanto para cultivares de clima temperado como tropical. 

 Em termos financeiros, a fruticultura brasileira movimenta cerca de 5,8 bilhões 

de dólares anualmente com frutas frescas, atingindo um patamar de 12,2 bilhões de 

dólares incluindo as castanhas, nozes e os produtos processados. 

 A evolução do valor da produção do setor indica uma taxa de crescimento 

entre 2004 a 2008 equivalente a 6,8 %. Contudo, esse resultado não significa que os 

produtores de todas as espécies tenham anualmente conseguido maiores lucros 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 - Valor da Produção Brasileira de Frutas – 2004/2008 – milhões R$. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Abacate 66.267 76.933 70.246 66.143 66.348 

Banana (cacho) 2.273.680 2.355.943 2.710.981 2.910.157 3.165.312 

Caqui 112.459 118.395 140.019 127.588 127.648 

Castanha de caju 222.052 162.610 228.186 118.953 213.299 

Coco-da-baía 597.308 575.796 655.866 619.583 799.744 

Figo 32.016 34.149 45.954 36.823 36.828 

Goiaba 174.464 165.034 206.638 188.804 206.262 

Laranja 4.307.155 4.017.921 5.346.027 5.154.435 5.100.062 

Limão 306.922 281.715 321.705 360.918 366.763 

Maçã 514.583 505.830 897.972 830.171 872.625 

Mamão 830.030 763.140 780.029 894.543 1.021.821 

Manga 394.527 428.811 616.568 657.452 765.376 

Maracujá 249.660 309.939 367.879 396.009 483.588 

Marmelo 1.216 1.048 947 1.175 1.526 

Pêra 18.130 18.789 18.197 18.547 19.217 

Pêssego 230.504 239.574 219.144 229.458 263.742 

Tangerina 372.783 394.710 548.022 477.622 478.106 

Uva 1.388.218 1.498.779 1.660.844 1.708.357 1.527.395 

Abacaxi 673.677 814.309 853.248 951.296 1.038.687 

Melancia 382.480 477.805 524.422 559.589 601.960 

Melão 260.154 235.563 316.236 315.872 257.515 

Total 13.408.285 13.476.793 16.529.130 16.623.495 17.413.824 

Fonte: FAOSTAT - IBGE. 

 

 A partir de 1998, principalmente, motivados pelas expectativas de exportação, 

os fruticultores têm incorporado novas tecnologias de produção e, mais 

recentemente, mostrado interesse para sistemas mais organizados de 

comercialização, dirigidos para grandes mercados, muitas vezes com integração 

vertical ou mantidos por meio de contratos entre empresas e produtores, onde as 

pequenas propriedades também desempenham importante papel. 

 A importância econômica da fruticultura para as diversas regiões do Brasil 

não pode ser medida apenas através de dados estatísticos. O segmento está entre 

os principais geradores de renda, de empregos e de desenvolvimento rural. Os 

excelentes índices de produtividade e os resultados comerciais obtidos nas últimas 

safras são fatores que demonstram a vitalidade desse setor, que veio para ficar e 

para se desenvolver. Hoje, existem no país pelo menos trinta grandes pólos de 
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produção de frutas, espalhados de Norte a Sul, centrando uma atenção 

especializada em mais de 50 municípios.  

 O estado de São Paulo lidera o ranking como maior produtor de laranja e 

abacate, ficando em segundo lugar em banana, uva, pêra, pêssego, manga e figo. 

No caso da laranja, por exemplo, os pomares paulistas responderam por 14,5 

milhões de toneladas das 18,5 milhões de toneladas que totalizaram a produção 

brasileira da fruta em 2008, segundo dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 Em relação à banana, São Paulo colheu 1,2 milhão de toneladas das 6,9 

milhões de toneladas produzidas no país em 2008. A região Sudeste teve ainda 

participação expressiva na produção de abacaxi, sendo que Minas Gerais 

respondeu por 663.800 toneladas de um total de 3,4 milhão de toneladas de fruta 

colhida no mesmo período no país.  

 O Nordeste brasileiro é outro grande centro por excelência para a fruticultura, 

com destaque para o Vale do São Francisco. Em 2008 a região produziu 470.000 

toneladas de manga, ou seja, 40% da produção nacional. A Bahia, que em 2008 

liderou a produção de banana com 1,41 mil toneladas das 6,9 milhões em produção 

e do mamão, com 902.525 toneladas de um total de 1,89 milhão. É atualmente o 

segundo maior produtor de citros do País. A produção baiana de laranja em 2008 foi 

de 1,11 milhão de toneladas, enquanto em 2007 havia chegado a 930 mil toneladas. 

Já o limão alcançou 38.914 toneladas. 

 Na região Sul, a viticultura colocou o Rio Grande do Sul novamente à frente 

de São Paulo, com 776.964 toneladas de uvas colhidas em 2008, ano em que a 

produção nacional fechou em 1,4 milhão de toneladas. 

 A produção da maçã tem ajudado a consolidar a posição de destaque dos 

três estados do Sul no setor em 2008. Os estados de Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul e Paraná foram responsáveis pela quase totalidade das 1,12 milhões de 

toneladas colhidas em 2008 (contra 1,11 milhões de toneladas em 2007).  

 As Tabelas 7 e 8, a seguir, mostram o volume de produção brasileira de frutas 

frescas por Estado em 2008 e o volume produzido das principais frutas cultivadas 

comercialmente no país em igual período. 
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Tabela 7 - Produção Brasileira de Frutas Frescas por Estado – 2008. 
 

Produção Brasileira de Frutas por Estado 2008 

Estados Área (ha) Volume (t.) Participação % 

São Paulo 742.961 18.021.077 42,23 

Bahia 338.200 5.568.215 13,05 

Rio Grande do Sul 160.347 2.684.381 6,29 

Minas Gerais 115.994 2.326.725 5,45 

Pará 101.543 1.649.992 3,87 

Santa Catarina 69.108 1.432.352 3,36 

Ceará 112.120 1.383.148 3,24 

Paraná 59.169 1.365.800 3,20 

Sergipe 108834 1264076 2,96 

Pernambuco 91.059 1.203.054 2,82 

Espírito Santo 47.806 1.198.691 2,81 

Paraíba 49.085 1.041.782 2,44 

Goiás 34.121 711.476 1,67 

Rio Grande do Norte 43.750 655.958 1,54 

Rio de Janeiro 41.477 571.835 1,34 

Mato Grosso 13.911 245.345 0,57 

Maranhão 23.165 245.222 0,57 

Amazonas 32.135 214.345 0,50 

Tocantins 11.159 200.123 0,47 

Alagoas 23896 176267 0,41 

Acre 12.242 122.880  0,29 

Rondônia 10113 120286,2 0,28 

Piauí 7711 119710,2 0,28 

Roraima 8.588 50.812 0,12 

Mato Grosso do Sul 3144 50002,1 0,12 

Distrito Federal 1488 33702 0,08 

Amapá 3665 20568,8 0,05 

Total 2.266.791  42.677.824  100 

 

 Fonte: IBGE, 2010. 
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Tabela 8 - Produção Brasileira de Frutas Frescas por Variedade – 2008. 
 

Produção Brasileira de Frutas 2008 

Frutas Área (ha) Relação t./ha. Volume (t.) 

Laranja 837.031 22 18.538.084 

Banana 522.867 13 6.998.150 

Coco-da-baía* 288.559 7 2.149.322 

Melancia 89.336 22 1.995.206 

Mamão 37.030 51 1.890.286 

Abacaxi** 69.980 49 3.423.802 

Uva 81.286 17 1.421.431 

Manga 79.009 15 1.154.649 

Maçã 38.072 30 1.124.155 

Tangerina 54.003 20 1.079.697 

Limão 44.545 22 965.333 

Maracujá 49.112 14 684.376 

Melão 15.788 22 340.464 

Goiaba 15.743 20 312.348 

Pêssego 21.326 11 239.149 

Caqui 8.837 20 173.297 

Abacate 9.596 15 147.214 

Figo 2.865 8 22.565 

Pêra 1.609 11 17.391 

Marmelo 197 5 905 

Total 2.266.791 19 42.677.824 

Fonte: IBGE, 2010. 

*Conversão: 1 Fruto = 1 Kg (elaboração IBRAF) 

**Conversão: 1 fruto = 2,5 Kg (Região Sul-Sudeste) [exceto PR (1,60 Kg) e SC (1,67 

Kg)], 2,1 Kg (Região Centro-Oeste) e 1,8 Kg (para as demais Regiões) Fonte: FNP 

OBS: Não contabilizada a produção de frutas nativas.  

 

 Comparando o Brasil com os demais países, ele é atualmente o terceiro maior 

produtor de frutas do mundo, com 42,6 milhões de toneladas em 2008, depois da 

China e da Índia. 

 Quanto aos principais pólos de produção de frutas no País, os mesmos são 

indicados nas Figuras 9 e 10, a seguir. 

 



44 

 

 
Figura 9 - Principais Pólos de Produção de Frutas. 
Fonte: IBRAF. 
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Figura 10 - Produção Brasileira por Regiões – 2008 (mil t.). 
Fonte: IBGE, 2010. 
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 O Brasil é um dos três maiores produtores mundiais de frutas com 42,9 

toneladas produzidas em 2009, e tem ampliado suas exportações a cada ano. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF), os embarques deverão atingir em 

2010 o patamar de 825.000 toneladas, equivalente a US$ 825 milhões. Isto 

corresponde em relação a 2009, um aumento de 5,71% em volume e 14,11% em 

valor. 

 Tanto o mercado interno, quanto o mercado externo, vem exigindo cada vez 

mais produtos seguros, no que se refere-se a frutas frescas, quanto seus derivados. 

 A Figura 11, a seguir indica a importância dos mercados. 

 

Produção Comercial 
das Frutas

Agrocomercialização
(Mercado de frutas frescas)

47 %

Agrocomercialização
(Mercado de frutas 

processadas)

53 %

Mercado Interno

45 %

Mercado Externo

2 %

Mercado Interno

24 %

Mercado Externo

29 %

 

Figura 11 - Destino Aparente da Produção Brasileira 2009. 
Fonte: IBRAF, 2010. 

 

 Mercado Externo Global → 31 % 

 Como se pode verificar o comércio internacional para a Indústria Brasileira 

das Frutas é extremamente importante. Da produção comercial de frutas no país 

31% tem como destino final os mercados externos como frutas processadas e frutas 

“in natura”. 

 Contudo, a expansão das exportações de frutas frescas e processadas esta 

sendo dificultadas por barreiras administrativas, técnicas e fitossanitárias. 

 O maior gargalo para se expandir as exportações nacionais refere-se às 

barreiras fitossanitárias. 
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 Em relação à evolução da produção das frutas no Brasil a Tabela 9 indica 

dois cenários, com as projeções para a produção até 2020 das principais frutas 

brasileiras. 

Tabela 9 - Projeções para a Produção até 2020 das Principais Frutas. 
 

Volume (t.) 
Frutas 

Cenário 1 Cenário 2 

Banana 7.500.000 8.400.000 

Maçã 1.300.000 1.600.000 

Mamão 2.600.000 2.100.000 

Manga 1.400.000 1.900.000 

Melão 480.000 430.000 

 

 Para efeito de projeções do crescimento da produção das principais frutas 

estão sendo considerados dois cenários: 

O Cenário 1: pressupõe a projeção linear do crescimento da produção ocorrido no 

período de 1990 a 2008. É um cenário considerado pelos especialistas como 

factível, considerando-se os investimentos normais no âmbito da fruticultura 

brasileira principalmente no âmbito da fruticultura irrigada; e 

O Cenário 2: pressupõe crescimento maiores, diferenciados para cada uma das 

frutas, considerando um desenvolvimento substancial da fruticultura irrigada, 

grandes investimento e um grau de inovação tecnológica elevado. 

B- FRUTAS PROCESSADAS 

 O mercado/consumo de todos os tipos de produtos da categoria de bebidas 

de frutas, incluindo-se os sucos integrais concentrados, representa hoje mais de 3 

bilhões de litros/ano. 

 Verifica-se que a categoria de bebidas de frutas é a que tem experimentando 

maior crescimento no período analisado. 
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 Esta é uma tendência que deverá continuar a curto e médio prazo, pois via de 

regra são produtos que no máximo possuem 24% de sucos em sua composição e 

portanto são evidentemente mais baratos e seu apelo refrescante é uma estratégia 

de marketing que tem se mostrado extremamente eficiente. 

 As projeções dos analistas do setor são de que até o ano de 2020 o Brasil 

poderá assumir um crescimento médio anual de 4 a 5% para os sucos e néctares 

prontos para beber, 10 a 12% ao ano para os refrescos e 0,4 a 0,5% para os sucos 

concentrados. Estas projeções referem-se a um cenário sócio econômico 

intermediário que será denominado de Cenário Intermediário. 

 Isto levaria o país a um patamar de 765 milhões de litros para sucos e 

néctares, 3.886 milhões de litros para refrescos e 1.742 milhões de litros para os 

sucos (concentrados) integrais. 

4.2.3.3 OPORTUNIDADES PARA USO DA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO 

A- FRUTAS FRESCAS 

 Tendo em vista o que tem sido feito, há alguns anos, exportadoras nacionais 

começaram a considerar a irradiação como uma alternativa para incrementar o 

comércio de alimentos. O CDTN/CNEN, já mantém convênio com duas grandes 

empresas privadas brasileiras e com a Embrapa Agroindústria Tropical 

(Fortaleza/CE), para o estudo de frutas e pescados irradiados para exportação, 

ainda em fase de testes, de acordo com o chefe do setor de irradiações do CDTN. 

 “No Brasil, o uso da irradiação ainda não começou devido a falta de interesse 

do empresário”, dizem pesquisadores do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear CDTN. Para eles, a falta de informações sobre o tema é um dos grandes 

entraves para a difusão da tecnologia. Outro fator seria o elevado custo inicial. “O 

irradiador é muito caro. Para o caso das frutas, o equipamento importado custa entre 

US$ 3 e US$ 5 milhões”, completa. 

 Mas já houve tentativas locais de irradiar frutas em escala comercial em duas 

empresas, a Tech Ion, de Manaus (AM), e a Surebeam, norte-americana que 

instalou uma subsidiária no Rio de Janeiro (RJ). A planta da Surebeam se localizava 

perto de um dos mercados atacadistas da Ceasa, o que representou uma falha 
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estratégica, pois as frutas já chegavam parcialmente degradadas para serem 

irradiadas, pois para minimizar as perdas pós-colheita, as unidades de irradiação 

devem se instalar próximo a centros produtores de frutas. Similar “equívoco 

geográfico” aconteceu com a Tech Ion em Manaus (AM), onde a oferta de frutas 

para exportação é restrita. 

 É possível que esses exemplos tenham provocado um atraso no processo de 

irradiação de alimentos no país, mas não afugentaram de vez os investidores. O 

passo mais recente dado nessa direção foi da também norte-americana 

SecureFoods. A empresa planeja instalar no Brasil cinco unidades de irradiação de 

frutas para exportação com destino aos Estados Unidos. Formada em 2001, a 

companhia ainda depende de aprovações de órgãos governamentais brasileiros e 

norte-americanos para começar a operar. Apesar da demora, a empresa está 

disposta ainda a portar milhões de dólares para montar e operar irradiadores 

próprios no Brasil, que serão importados do Canadá. 

 Mamão papaia e manga encabeçam a lista das frutas que devem ser 

irradiadas para serem exportadas para os Estados Unidos. Segundo a empresa, as 

unidades de irradiação devem ser instaladas próximas as regiões produtoras, no 

Nordeste. “A irradiação será usada como tratamento quarentenário, para evitar que a 

mosca-das-frutas, entre outras pragas e parasitas, infeste áreas livres nos Estados 

Unidos. Servirá também para aumentar a vida útil da fruta, o que traz duas 

vantagens: permite o transporte por navio, que é mais barato que o transporte aéreo 

empregado normalmente; e faz com que o produto tenha melhor colocação no 

mercado internacional”, afirma Julio Marcos Walder, professor do CENA/USP e um 

dos integrantes do convênio com a Secure Foods. 

B- FRUTAS PROCESSADAS 

 O segmento de processamento de frutas no Brasil ainda não utiliza a 

alternativa do uso da irradiação nas operações unitárias de processamento. Assim 

sendo, a demanda de serviços é potencial, mas na busca de tecnologias inovadoras 

e emergentes, que já estão sendo estudadas por muitas empresas, principalmente 

como tecnologia alternativa de preservação, substituindo tecnologias térmicas e 
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químicas por tecnologias de natureza não térmicas e seguras. As agroindústrias de 

sucos e polpas de frutas serão as principais demandantes. 

C- DEFESA VEGETAL 

 No campo da defesa vegetal o mercado está centrado no controle biológico 

da “mosca do mediterrâneo” (Ceratitis capitata), para evitar sua propagação a áreas 

livres e, portanto, consideradas por muitos países como praga quarentenárias. A 

praga em referência é muito importante no semi-árido brasileiro principalmente no 

cultivo de mangas. 

 Neste sentido foi criada há sete anos e instalada há quatro anos a Moscamed 

Brasil, com o objetivo de produzir inseto estéril para o controle de moscas-das-frutas 

no Brasil. Com apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, segundo Ian 

Virginio – diretor executivo, é a primeira biofábrica no mundo a irradiar pupas de 

insetos em escala industrial, com um equipamento de raios X e será o centro de 

referência para as demais biofábricas que desejarem adotar a mesma tecnologia, 

em substituição aos irradiadores à base de cobalto 60. 

 No final de 2009, a Moscamed Brasil recebeu um primeiro radiador RS2.400 

de raios-X para esterilização de insetos (irradiador  biológico não radiativo para 

propósito geral).  Segundo a empresa Moscamed Brasil que é uma organização 

social da Bahia, o irradiador recebido é um equipamento auto-selado de raios –X de 

baixa dose para irradiação de insetos, com capacidade de tratamento de 20 litros e 

foi fabricado especificamente com a finalidade de irradiar insetos. Deverá estar em 

operação, segundo a empresa, em 2010, ou inicio de 2011. Em uma segunda fase 

serão realizados estudos para esterilização da lagarta da maçã. 

 Para efeito de dimensão do mercado da mosca estéril, tem-se no semi-árido, 

cerca de 50.840 hectares de manga plantados e no Sul 37.744 hectares de plantios 

de maçã. 

D- DESINFESTAÇÃO DE FRUTAS 

 No campo das frutas frescas, a desinfestação das mesmas em relação a 

pragas restritivas é o maior potencial de mercado para a adoção e aplicação da 

irradiação no Brasil. Esta tecnologia comprovadamente pode substituir com 
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vantagens os tratamentos quarentenários tradicionais e onerosos, principalmente 

para a manga destinada aos Estados Unidos e Japão. 

 A exportação de manga no País vem crescendo, mas as exigências do 

mercado internacional, também, estão cada vez maiores. A necessidade de tratar a 

manga contra pragas, como, por exemplo, a mosca-das-frutas, é um dos temas de 

bastante polêmica entre os produtores que estão conhecendo uma nova técnica, a 

manga irradiada. Através desse método, a manga é exposta a pequenas doses de 

radiação gama, que matam as larvas da praga sem prejuízos às frutas.  

 Atualmente o método utilizado no País é o tratamento hidrotérmico, que é a 

imersão da fruta em água aquecida a 46,1 graus, por 75 minutos. No entanto, 

segundo o pesquisador da Embrapa, Joston Simão, esse método pode prejudicar a 

qualidade da fruta e agilizar o processo de apodrecimento da manga. “É um método 

eficaz contra as pragas e atende as exigências internacionais, mas prejudica a 

manga”, informou. 

 Um dos maiores importadores da manga brasileira são os Estados Unidos, 

que é também um dos países que fazem exigências, impondo uma barreira sanitária 

para a entrada da fruta no país. Outros grandes exportadores do produto, além do 

Brasil, são Índia e México. “A Índia já utiliza o tratamento de irradiação em larga 

escala e o México também está iniciando o processo. A aplicação do método no 

Brasil seria interessante para que se possa concorrer no mercado externo”, revelou 

Simão.  

 Para o coordenador técnico da Associação dos Produtores e Exportadores de 

Hortifrutigranjeiros do Vale do São Francisco (Valexport), Clemente Ribeiro, o 

método da manga irradiada é atrativo, mas requer um grande investimento. “Os 

produtores já tem uma estrutura para o tratamento hidrotérmico, foi feito um 

investimento nesse sentido. A irradiação da manga implica em um novo investimento 

para o produtor”, explicou. De acordo com o pesquisador Joston Simão, o 

investimento para se ter um irradiador seria de aproximadamente R$ 6 milhões.  

 O Vale do São Francisco representa hoje mais de 90% da exportação 

brasileira de manga. No ano passado, foram produzidas cerca de 669.000 mil 

toneladas da fruta no Vale e cerca de 28% desse total foi exportado, o que 

representou um crescimento de 15% na exportação e um faturamento de 
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aproximadamente US$ 79 milhões (Tabela 10). A expectativa para 2010 é superar 

essa marca. 

 

Tabela 10 - Evolução das Exportações de Manga para os Estados Unidos. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Volume (t.) 27.019 26.340 23.371 24.549 26.045 23.598 

Valor (mil US$ FOB) 12.411 14.652 17.324 15.437 22.953 18.318 

Fonte: Sistema Alice /IBRAF, 2010. 

 

 Por outro lado, como um mercado potencial futuro, seria a possibilidade de 

acessar o mercado dos Estados Unidos, referente às limas ácidas (limão taiti), 

abacate, caqui, figo maduro goiaba, laranja de mesa e principalmente tangerina. Não 

se tem acesso liberado detas frutas por problemas de pragas quarentenárias que 

poderia ser resolvido com a aplicação da tecnologia de irradiação para 

desinfestação/ irradicação destas pragas. Poder-se-ia prever uma participação de 

mercado equivalente de 15% a 20% da demanda norte americana, ou seja, de 

180.000 mil ton. a 240.000 mil ton., correspondendo a 135 milhões de dólares e 180 

milhões de dólares respectivamente 

 Em relação ao mamão (papaia) (Gráfico 3), o Brasil é o segundo maior 

exportador do mundo, tendo sido em 2009 exportado 27.554 mil ton. Com a 

aplicação da irradiação, pode-se aumentar a vida útil (shelf life) dos frutos e poder 

aumentar as exportações do Brasil voltando a ser o maior país exportador. 

 Atualmente, para que sua qualidade se mantenha da colheita até o 

consumidor final, varias técnicas de conservação são utilizadas, como a aplicação 

de substâncias químicas, ou física como tratamento térmico e armazenamento a 

baixas temperaturas. A utilização da irradiação é bastante promissora, pois estudos 

já realizados indicam que sesta tecnologia permite a retenção da firmeza dos frutos 

por dois a três dias, o que pode significar um aumento de 30% a 50% na vida útil 

dos frutos. As radiações de Cobalto-60 ou Césio-137 também são capazes de inibir 

a proliferação de eventuais micro-organismos patogênicos [9 e 10]. O aumento da 

vida útil do mamão permitirá aumentar os embarques marítimos desta fruta, 
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mantendo-se uma qualidade aceitável, tornado nossas exportações mais 

competitivas. 

 

Gráfico 3 - Evolução das Exportações de Mamão (papaia). 
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Fonte: Sistema Alice, 2010. 

 

 No Apêndice A do presente relatório, são apresentados mais subsídios sobre 

o mercado de frutas, tanto no mercado interno como no mercado externo, que 

permitirá uma visão mais ampla sobre potencial de técnica da irradiação nas frutas 

fresca.  

E- PASTEURIZAÇÃO DE SUCOS E POLPAS DE FRUTAS 

 Quanto à pasteurização de sucos e polpas, não se está, ainda, utilizando a 

tecnologia de irradiação. 

 Encontra-se em uma fase de estudos visando aplicá-la em escala industrial 

isoladamente, ou em combinação com outras tecnologias tradicionais, e  emergentes 

e inovadoras. 

F- TRATAMENTO DE EMBALAGENS 

 A utilização da tecnologia de irradiação já é de suma importância na 

esterilização da embalagem para o envasamento asséptico de polpas, sucos e 
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bases de frutas semi-elaboradas, ou seja, matérias-primas para fabricação de 

produtos finais. 

 Em geral, são os bag-in-box ou bags-in-drums que são bolsas flexíveis, 

aluminizadas ou não, com ampla variação de capacidade de 5 até 1.000 litros 

(Figuras 12 e 13). 

 A grande usuária das bolsas assépticas é a indústria de polpas/sucos e 

cubeteados de frutas e vegetais, especialmente derivados do tomate, manga, 

goiaba, banana, abacaxi e morango. 

 O Brasil já dispõe de fabricantes como a Embaquim. Conjuntamente algumas 

empresas importam sacos (bolsas) aluminizadas da Sholle (USA) ou da Goglio 

(Itália). 

 Modelo e Visualização 

 

 

Figura 12 - Enchedora e Bags Assépticos. 
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Figura 13 - Enchedora. 
 

 As perspectivas são que nos próximos 15 anos a aplicação da irradiação na 

fabricação de embalagens para envasamento asséptico se semi-elaborados de 

frutas e vegetais deverá participar pelo menos em 60% a 70% e cerca de 30% a 

40% nos processamentos assépticos de alimentos de maneira geral. 

4.2.4 A CADEIA PRODUTIVA DOS GRÃOS 

 Entende-se, para efeito do presente estudo, como cadeia produtiva dos grãos 

o conjunto de cadeias específicas envolvendo, principalmente, commodities 

produzidas e comercializadas no Brasil e no mundo, dirigidas para fins de 

alimentação humana, alimentação animal, fibras e biocombustíveis principalmente 

como o etanol. Assim sendo, estão considerados: Arroz, Milho, Soja e Trigo. 

 A produção mundial de Grãos divulgada pelo United States Department of 

Agriculture (USDA - Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) em 

2008/2009 foi estimada em 2,22 bilhões de toneladas na safra anterior. 

 A safra brasileira neste período foi estimada em 6,1% da produção mundial. 
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4.2.4.1 A CADEIA PRODUTIVA DO ARROZ 

A- O AGRONEGÓCIO DO ARROZ E SEUS DERIVADOS NO MUNDO 

 O arroz é uma das fontes de alimentação mais importantes para a população 

de grande parte do mundo, o que explica sua importância não só econômica, como 

social, e sob o ponto de vista de segurança mundial cultivado e consumido em todos 

os continentes, o arroz destaca-se pela produção e área de cultivo, desempenhando 

papel estratégico. 

 É um dos mais importantes grãos em termos socioeconômico. É segundo a 

Embrapa [10], considerado o cultivo alimentar de maior importância em muitos 

países em desenvolvimento, principalmente na Ásia e Oceania, onde vivem 70% da 

população total dos países em desenvolvimento e cerca de dois terços da população 

subnutrida mundial. É alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas e, 

segundo as estimativas, até 2050, haverá uma demanda para atender ao dobro 

desta população. 

 Dentro deste panorama, aumento da produtividade da cultura, redução 

drástica de perdas ao longo da cadeia produtiva e distributiva, a irradiação sem 

dúvida deverá ser considerada uma ferramenta imprescindível para ajudar se vencer 

este grande desafio prognosticado. 

 No que se refere ao consumo mundial o Gráfico 4, a seguir, indica a sua 

evolução. 
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Gráfico 4 - Consumo Mundial de Arroz. 
Fonte: USDA, 2009. 
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Nota: (*) Atualizado em agosto/2009. 

 Dos dados apresentados verifica-se no período estudado uma taxa média 

anual de evolução do consumo mundial equivalente 1,1 % o que mostra um 

panorama de expansão. 

 Finalizando, os principais importadores em 2009/10 utilizando-se volumes em 

toneladas expressos como arroz brunido, foram: Filipinas (2,4 milhões), Irã (1,7 

milhões); Nigéria (1,6 milhões) e Arábia Saudita (1,37 milhões). 

 Por outro lado, os principais exportadores nas mesmas bases consideradas 

para as importações, foram: Tailândia (100 milhões), Vietnã (5 milhões), Paquistão 

(3,3 milhões) e Estados Unidos (3,2 milhões). 

B- O AGRONEGÓCIO DO ARROZ E SEUS DERIVADOS NO BRASIL 

 No Brasil, o arroz é um importante integrante da alimentação da população. O 

produto, rico em hidratos de carbono, proporciona uma dieta equilibrada quando 

combinado com o feijão ou outras leguminosas, fazendo desta combinação o mais 

típico prato da nação brasileira, independentemente do nível de renda [12]. 

 O Brasil é atualmente o 9° produtor mundial com 8,5 milhões de toneladas na 

safra 2009/2010, expresso em arroz brunido, provenientes de cultivos irrigados e de 

sequeiro. 

 O Gráfico 5 indica a evolução da produção de arroz no Brasil. 
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Gráfico 5 - Produção Brasileira de Arroz (em casca). 
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (PAM), 2010. 
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 Os dados nos indicam que no período de 2005 a 2009 a produção brasileira 

de arroz tem flutuado variando de 13.192, 9  t/ano a 11.060,5 t/ano. 

 A cultura do arroz tem uma grande importância econômica. No ano 2009 a 

produção no valor de R$ 7 bilhões, representou 4,5 % do valor bruto da produção 

agrícola nacional (154,7 bilhões de Reais). Apenas a soja, milho, café e cana-de-

açúcar têm valor bruto maior do que a cultura do arroz no brasil. 

 Em termos do mercado, a evolução do consumo no País é apresentado no 

Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Evolução do Consumo - Arroz (brunido). 
Fonte: USDA, 2010. 

Nota: (*) Atualizado em agosto/2009 

 

 O consumo do arroz no Brasil, tem experimentado uma evolução média anual 

de 1,4% no período examinado, porem com flutuações. 

 Contudo, apesar de expressiva, a produção em vários anos, não conseguiu 

suprir a totalidade de demanda, demonstrando a necessidade de importações. Em 

2009, o País importou 674,4 mil toneladas do produto (todos os tipos). O Uruguai e a 

Argentina são os principais fornecedores para o Brasil, com participação superior a 

85%, sobre a quantidade importada, equivalente a US$ 272,5 milhões. 

 Atualmente, a produção de arroz é distribuída predominantemente nos 

estados de Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Figura 14). 
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Figura 14 - Distribuição da Produção Brasileira de Arroz. 
Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica – MAPA, 2010. 

 

 Dentro deste panorama, o aumento da produtividade brasileira, a redução de 

custos de produção, transporte e armazenamento, e redução de perdas ao longo da 

cadeia produtiva e distributiva são fundamentais. A aplicação das tecnologias de 

irradiação nos segmentos funcionais e de suporte ao arroz poderá ajudar a 

diminuirmos nossa dependência externa e aprimorar a segurança alimentar referente 

a este importante alimento para o brasileiro. 

C- OPORTUNIDADES PARA USO DA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO 

 A aplicação das tecnologias e irradiação da irradiação nos produtos da cadeia 

produtiva do arroz é relativamente ampla, mas concentra-se no auxílio de 

desenvolvimento de novas cultivares, desinfestação e conservação, diminuindo 

perdas e aumentando a vida útil dos produtos. 

 No que refere-se a desinfestação e conservação, existem subsídios para 

iniciar-se operações comerciais. Recente pesquisa de mestrado, defendida em 2007, 

por Cíntia Pedroso Zanão na Esalq/USP, intitulada “Características físico-químicas e 

sensoriais do arroz (Oryza  sativa L.) irradiado e o efeito no desenvolvimento de 
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“Sitophilus oryzae L.” mostrou que a irradiação do arroz em casca e beneficiado é 

uma alternativa eficaz. 

 O trabalho indicou que o uso da radiação na dose de 1,0 kGy, não afetou a 

composição físico-química do arroz, assegurando maior vida útil contra o ataque de 

insetos. Esta é, portanto, a dose recomendável para a conservação de arroz polido. 

 Trabalho mais recente em 2009 [23] avaliou as qualidades fisiológicas de 

sementes de arroz e concluiu que o tratamento com doses de 1 Gy a 50 Gy não 

afetam o poder de germinação, velocidade da germinação e crescimento de plantas 

(qualidade fisiológica). 

 As exemplificações apresentadas atestam oportunidades para o mercado de 

aplicação da irradiação no arroz 

4.2.4.2 A CADEIA PRODUTIVA DO FEIJÃO 

A- O AGRONEGÓCIO DO FEIJÃO E SEUS DERIVADOS NO MUNDO 

 A produção mundial de feijão, compreendendo os gêneros “Pahseolus” e 

“Vigna” e atualmente superior a 18 milhões de toneladas/ano. 

 O mercado internacional de feijão, considerando produção, exportação e 

importação, mostrando o comportamento e oscilações dos principais países, indica 

claramente a importância desta leguminosa. Com base em previsões é possível 

identificar que Brasil, Índia, China, Myanmar e México são os cinco maiores 

produtores, representando mais de 65% da produção mundial. Burundi e Ruanda 

são os países com maior densidade de produção de feijão (7,91 e 7,58 t/km², 

respectivamente). O percentual do feijão produzido que é transacionado 

internacionalmente tem aumentado continuamente, mas ainda está abaixo dos 20%. 

Os principais países exportadores do produto são China, EUA, Myanmar, Canadá e 

Argentina, que juntos são responsáveis por 73,5% do total exportado. Myanmar e 

Canadá estão com suas exportações em franca ascensão. Os principais países 

importadores do produto são Índia, EUA, Cuba, Japão e Reino Unido. Entre os 

grandes importadores, apenas os EUA apresentam tendência definida, que é de 

aumento das importações. O Brasil importa feijão, principalmente da Argentina, e 

começa a exportar feijão para alguns países, como EUA e África do Sul [11]. 
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B- O AGRONEGÓCIO DO FEIJÃO E SEUS DERIVADOS NO BRASIL 

 O Brasil ocupa o segundo lugar na produção mundial de feijões e o primeiro 

quando se trata apenas do gênero “Phaseolus”. Esta cultura é a base alimentar, 

junto com o arroz da população brasileira. Os grãos de feijão são fontes protéicas 

importantes para o brasileiro. 

 Apesar de o Brasil ser o maior produtor mundial de feijão, e a área ocupada 

com a cultura do feijoeiro estar em expansão, sua produção ainda está aquém do 

necessário para suprir a demanda interna. 

 O Gráfico 7 indica a evolução de feijão no Brasil. 
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Gráfico 7 - Evolução da Produção de feijão no Brasil. 
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (PAM), 2010. 

 

 Os dados nos mostram que, no período de 2005 a 2009, a produção brasileira 

de feijão tem flutuado de 3.022 mil t/ano a 3.487 mil t/ano. 

 A cultura do feijão tem uma importância sócio-econômica como já 

mencionado. No ano de 2009, a produção no valor de R$ 4,4 bilhões, representou 

2,8 % do valor bruto da produção agrícola nacional (154,7 bilhões). 

 Em termos de mercado, a evolução do consumo no País é apresentada na 

Tabela 11. 
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Tabela 11 - Feijão - Consumo no Brasil. 
 

Consumo Consumo Per Capita 
Ano 

Volumes em Toneladas Kg/habitante/ano 

1999/00 3.050.000 17,96 

2000/01 2.880.000 16,77 

2001/02 3.050.000 17,56 

2002/03 3.130.000 17,81 

2003/04 3.150.000 17,72 

2004/05 3.200.000 17,80 

2005/06 3.450.000 18,97 

2006/07 3.500.000 19,02 

2007/08 3.650.000 19,21 

2008/09 3.700.000 19,18 

 

Fonte: CONAB/GEPAV/GEAME, 2010. 

 

 O consumo de feijão no Brasil tem experimentado uma evolução média anual 

de 2,2% no período examinado, porém como o arroz com flutuações. Contudo, 

apesar da boa produção em vários anos, não se consegui suprir a totalidade da 

demanda, demonstrando a necessidade de importações, principalmente do feijão 

preto. 

 No que se refere às importações nacionais, o Gráfico 8 indica a evolução de 

feijão nos últimos anos. 
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Gráfico 8 - Importação Brasileira de Feijão. 
Fonte: AgraFNP/SECEX, 2010. 
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 Os principais fornecedores de feijão preto têm sido a Argentina, China e 

Bolívia. Os fornecedores para o feijão branco comum têm sido a Argentina e a China 

em pequenos volumes, e no que tange ao feijão comum, a Bolívia, Argentina e 

China são os principais supridores do Brasil. 

C- OPORTUNIDADES PARA USO DA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO 

 Ocorrem perdas desses grãos, a cada colheita, devido, entre outros fatores, 

ao ataque de insetos e roedores, além de alterações físico-químicas por 

transformações estruturais de seus componentes, resultando em feijões que 

apresentam elevada resistência à cocção, com modificações das propriedades 

organolépticas e nutricionais [13]. 

 Para combater essas perdas, o processo de irradiação dos feijões é uma 

alternativa mais atrativa e saudável, quando comparada aos tratamentos químicos, 

por exemplo, brometo de metila. Este processo, tendo o propósito de preservar e 

desinfestar grãos, surge como prática promissora, utilizada para estender a vida útil 

e reduzir as perdas das safras durante a armazenagem do produto. Os custos 

estimados dos benefícios da irradiação comercial, como tratamento, mostram ser 

competitivos em comparação aos tratamentos físicos e térmicos [13].  

 As safras anualmente sofrem perdas significativas quando os feijões são 

submetidos à estocagem em condições ambientais de altas temperaturas, alta 

umidade relativa do meio, e tempo de armazenamento prolongado, tornando–os 

susceptíveis aos fenômenos de endurecimento, infestação de insetos, mudanças de 

textura, cor e sabor, degradação de fitatos e metionina, e contribuindo para o 

aumento do tempo de cocção [14]. 

 Estudos realizados no Brasil, por exemplo, para avaliação sensorial de feijão 

preto submetido à radiação de Cobalto-60, têm sido promissores. A irradiação no 

feijão preto obteve resultados expressivos e satisfatórios, especialmente na amostra 

irradiada com a dose de 6kGy que apresentou melhor aparência. A amostra 

irradiada com 2kGy apresentou melhor aroma e, além disso, todas as amostras 

irradiadas apresentaram diminuição do sabor "amargo" e "estranho". Assim, a 

irradiação com Cobalto-60 mostrou ser um processo que interfere de forma positiva 

nas características sensoriais do feijão preto [16]. 
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 Pesquisas realizadas para avaliação física de feijão carioca irradiado, 

submetido a diferentes dosagens da irradiação gama, com doses de 0,1,2, 6 e 10 

kGy, mostraram resultados excelentes [17]. 

 A irradiação empregada em suas diferentes doses não alterou a capacidade 

de hidratação dos grãos, quando comparada ao controle. Porém, os grãos de feijões 

irradiados obtiveram redução significativa no tempo de cocção, comparando-se ao 

controle. 

 O teste de ordenação aplicado sobre a cor dos feijões demonstrou que a 

irradiação não interferiu a sua coloração. 

 Muitos outros trabalhos foram, e estão sendo, realizados. Todos eles 

mostrando o uso eficaz e economicamente viável da irradiação de feijões, no que 

tange, principalmente, a desinfestação de grãos. Em tese, caracteriza-se um 

mercado potencial para aplicação da irradiação para o setor do feijão. 

4.2.4.3 A CADEIA PRODUTIVA DO MILHO 

A- O AGRONEGÓCIO DO MILHO E SEUS DERIVADOS NO MUNDO 

 Dos grãos é o mais explorado na atualidade, sendo que segundo o USDA, a 

preservação de produção para 2010 está em torno de 819,65 milhões de toneladas, 

ou seja, aproximando-se dos 800 milhões de toneladas (Gráfico 9), a seguir. 
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Gráfico 9 - Estimativas da Produção Mundial. 
Fonte: USDA, 2010. 
Notas: (1) Dados preliminares 

 (2) Previsões 
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 Os dados apresentados nos indicam uma tendência crescente de evolução da 

produção que em tempos recentes está também sendo alavancada pela demanda 

por etanol principalmente nos Estados Unidos. 

B- O AGRONEGÓCIO DO MILHO E SEUS DERIVADOS NO BRASIL 

 No Brasil, o milho é muito importante, não só pela sua utilização na área 

alimentar, mas, fundamentalmente, como insumo para fabricação de rações animais, 

com grande ênfase para avicultura brasileira. 

 O Brasil é atualmente o 4° produtor mundial com 54 milhões de toneladas 

previstas na atual safra 2009/2010 proveniente de plantios em boa parte do Brasil. 

 A produção nacional de milho é relativamente dispersa. Os principais estados 

produtores são apresentados no mapa da Figura 15, a seguir (BA, MG, SP, PR, SC, 

MS, MT, GO). 
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Figura 15 - Distribuição da Produção Brasileira de Arroz. 
Fonte: Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) – MAPA, 2010. 

 

 O Gráfico 10 indica a participação da produção do milho no Brasil. 
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Gráfico 10 - Quantidade Produzida de Milho no Brasil. 
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (PAM, 2010. 

 

 Os dados indicam que, no período de 2005 a 2009, a produção brasileira de 

milho mostrou flutuações variando de 35 milhões t/ano a 59 milhões t/ano. 

 Sob o ponto de vista econômico o cultivo é extremamente importante. No ano 

de 2009, a produção no valor de R$ 15 bilhões, representou 9,7 % do valor bruto da 

produção agrícola nacional (154,7bilhões). 

 Por outro lado as projeções de produção de milho no Brasil indicam um 

aumento de 19,11 milhões de toneladas entre a safra de 2008/2009 e 2019/2020. 

 Em 2019/2020, a produção deverá situar-se em 70,12 milhões de toneladas 

(Figura 15 - Mapa/AGE) e o consumo, em 56,20 milhões. Esses resultados indicam 

que o País deverá fazer ajustes no seu quadro de suprimentos para garantir o 

abastecimento do mercado interno e obter algum excedente para exportação, 

estimado em 12,6  milhões de toneladas em 2019/2020. Este número poderá chegar 

a 19,2 milhões de toneladas [45]. 

C- OPORTUNIDADES PARA USO DA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO 

 As oportunidades para a aplicação das tecnologias de irradiação 

isoladamente, ou em combinação com tecnologias tradicionais, fundamentam-se em 

três tipos. 
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 O primeiro pilar refere-se à busca incessante de variedades agronomicamente 

econômicas, mais produtivas, de cultivo menos custoso e menos exigentes à 

aplicações de agrotóxicos danosos ao ambiente. Uma das linhas de pesquisa neste 

sentido é a obtenção de mutações. Dessa forma, a radiação gama pode ser 

considerada como um dos principais indutores de mutações e alterações 

cromossômicas estruturais [9]. 

 Um segundo pilar refere-se ao grande problema, não só do milho como de 

todos os grãos, à infestação por insetos principalmente na pós colheita com ênfase 

na armazenagem. 

 O último pilar refere-se ao aspecto da eliminação de microorganismos. 

Estudos realizados no Brasil como o referente à Evaliation of Viability of Aspergillus 

Flavis e Aflotoximo Degradation in Inadiated Samples of Maise, realizados em 2005 

mostram a eficiência da aplicação da irradiação.  

 Um dos fungos mais importantes atualmente em grãos armazenados é o 

Aspergillus Flavus, o qual produz aflatoxinas. Este fungo pode crescer em diversos 

substratos e representa uma séria preocupação em saúde pública e nutrição animal. 

 Portanto, o estudo em referência demonstrou que o processo do milho (grão) 

irradiado utilizando-se uma fonte  de Cobalto60, emissora de raios gama, com as 

doses de 2, 5 e 10 KGy, foi efetivo na redução do número de Unidades Formadoras 

de Colônias de Aspergillus Flavus por grama de amostra de milho analisado [15]. 

 Levando-se em conta a fundamental importância do milho, não só para a 

alimentação humana, como base para formulações de rações animaise, levando em 

conta, também, o aumento da demanda no Brasil e no mundo, para as três 

finalidades apontadas, a irradiação como tecnologia mais limpa tem um futuro 

promissor substituindo, por exemplo, o uso de fumigantes utilizados atualmente na 

desinfestação de grãos de milho e que deverão ser banidos brevemente pela 

comunidade internacional. 

4.2.4.4 A CADEIA PRODUTIVA DA SOJA 

 A soja é a principal cultura agrícola, em termos de produção, de área 

cultivada e, juntamente com seus derivados, forma o Complexo Soja, principal grupo 

do comércio exterior no agronegócio no Brasil. O País é o 2° produtor mundial, atrás 
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dos Estados Unidos, com o qual vem crescendo a liderança nas exportações do 

produto nos últimos anos. 

A- O AGRONEGÓCIO DO COMPLEXO SOJA NO MUNDO 

 O Brasil e a Argentina são o segundo e o terceiro maiores produtores 

mundiais de soja, respectivamente, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2009/10, 

o Mercosul respondeu para aproximadamente 117 milhões de toneladas da 

produção mundial de 242 milhões de toneladas. 

 A Tabela 12, a seguir apresenta o balanço mundial da soja em grãos. 

Tabela 12 - Balanço de soja em grãos em Mil Toneladas Métricas. 
 

 2008/09 2009/10 

Produção 210.623 242.074 

Consumo 221.621 231.339 

Importação 73.388 74.543 

Exportação 74.306 75.958 

Estoque Final 41.002 50.322 
Fonte: USDA, 2010. 

 
 A Tabela 13, a seguir apresenta o balanço mundial de farelo de soja. 

 
Tabela 13 - Balanço de farelo de soja em Mil Toneladas Métricas. 
 

 2008/09 2009/10 

Produção 151.109 158.210 

Consumo 152.267 157.806 

Importação 52.356 54.565 

Exportação 52.960 55.069 

Estoque Final 5.102 5.002 
Fonte: USDA, 2010. 

 
 A Tabela 14, a seguir apresenta o balanço mundial de óleo de soja. 
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Tabela 14 - Balanço de óleo de soja em Mil Toneladas Métricas. 
 

 2008/09 2009/10 

Produção 35.885 37.276 

Consumo 35.890 37.257 

Importação 9.162 9.536 

Exportação 9.384 9.793 

Estoque Final 2.653 2.415 
Fonte: USDA, 2010. 

 

a) Análise do Agronegócio 

 Em termos mundiais, as importações de grãos representam 30,8 % da 

produção global. Em relação ao farelo, esta proporção está em torno de 34,5 % e 

25,6 % para o óleo de soja. 

 Os principais mercados compradores de grãos são (base 2009/2010); China 

com 38.100 mil t/ano; União Européia (27 países) com 12.400 mil t/ano e o Japão 

com 3.950 mil t/ano. 

 Em termos de projeção, segundo especialistas, na safra de 2014/15 a 

produção mundial da soja deverá atingir o patamar de 305 milhões de toneladas ( 32 

% sobre a safra 2009/10). Deverá, também, haver uma concentração em 2014/15, 

dos três maiores produtores (Estados Unidos, Brasil e Argentina) que deverão 

representar 75% da produção mundial. No que refere ao comércio exterior, 

igualmente em 2014/15, o Brasil deverá ser o maior exportador mundial de soja em 

grão. A participação dos Estados Unidos deverá cair de 45% para 29% e a 

participação do Brasil deverá manter-se ao redor de 37%. 

B- O AGRONEGÓCIO DO COMPLEXO SOJA NO BRASIL 

 No mercado interno, a produção é fundamentalmente estimada para a 

alimentação animal, como base das rações de aves, suínos e gado de leite. Na 

alimentação humana, a sua utilização é quase que totalmente utilizada na forma de 

óleo refinado. Contudo, o consumo da soja na forma de leite de soja vem crescendo 

na área de bebidas em blends, como sucos de frutas. A soja, também, passou a ser 

fonte de energia limpa [20]. A conversão do óleo em combustível é uma realidade a 
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partir de 2008, quando a participação do biodisel em mistura com o óleo diesel 

tornou-se obrigatória em 2%. 

 A Figura 16, a seguir, apresenta o fluxograma da Cadeia do Complexo Soja. 

Figura 16 - Fluxograma da Cadeia do Complexo Soja. 
 

 

 
 
 Complexo Soja 

 A produção nacional de soja está distribuída por vários estados, mas a maior 

produção concentra-se em cinco deles: Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso e Goiás, como pode ser visto no mapa da Figura 17. 
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Figura 17 - Distribuição da Produção Brasileira de Soja. 
Fonte: AGE – MAPA, 2010 

 

Soja em Grãos 
 

 As estimativas da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) indicam uma 

produção de 81,95 milhões de toneladas de soja em 2019/2020. Isso representa 

cerca de 25 milhões de toneladas a mais do que o Brasil produziu na safra de 

2008/2009. A taxa de crescimento anual prevista é de 2,86% no período da projeção 

– de 2009/2010 a 2019/2020, perto da taxa mundial para os próximos dez anos, 

estimada pelo Fapri (2009) em 2,30% a.a. 

 O consumo doméstico de soja em grão deverá atingir 42,65 milhões de 

toneladas no final da projeção, representando 52,0% da produção. A estimativa é de 

que o consumo cresça a uma taxa anual de 2,15%, superior ao crescimento previsto 

mundialmente, de 1,97%. A soja é um componente essencial na fabricação de 

rações animais e adquire importância crescente na alimentação humana. 

 As exportações de soja para 2019/2020, de acordo com projeção da AGE, 

alcançarão 37,87 milhões de toneladas. Representam um aumento de 10,3 milhões 

de toneladas em relação à quantidade exportada pelo Brasil em 2008/2009. A taxa 

anual projetada para a exportação de soja em grão é de 2,87%, quase igual à taxa 

mundial projetada pelo Fapri (2009) para os próximos anos. Os resultados obtidos 

mostram que a exportação de soja brasileira deve representar, no período final das 
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projeções, 40,8% do comércio mundial – um acréscimo de 5 pontos percentuais em 

relação ao ano de 2009. 

 O Gráfico 11 apresenta a síntese da soja em grãos, em milhões de toneladas. 

 
 

 

 

 

Gráfico 11 - Síntese da Soja em Grãos. 
 
 

Farelo de Soja 
 

 O Gráfico 12 apresenta a síntese do farelo de soja, em milhões de toneladas. 
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Gráfico 12 - Síntese do farelo de soja. 
 
 
Óleo de Soja 
 
 O Gráfico 13 apresenta a síntese do óleo de soja, em milhões de toneladas. 
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Gráfico 13 - Síntese do óleo de soja. 
 

C- OPORTUNIDADES PARA USO DA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO 

 Dentre os agronegócios dos grãos, a soja é a cadeia produtiva mais 

importante para o Brasil, e uma das mais importantes do mundo. Contudo, como 

outras culturas, é susceptível ao ataque de pragas e doenças. 

 Nestes termos, a aplicação da irradiação assume papel importante no 

combate à doenças e desinfestação de grãos, além de outras aplicações, 

proporcionando menos perdas e prolongamento da vida útil da soja e do farelo de 

soja principalmente. 

 Quanto às doenças, a ferrugem da soja é uma doença que causa queda das 

folhas prematuramente, o que acaba por impedir a boa formação dos grãos e altera 

a qualidade da soja brasileira. 

 Pelos dados disponíveis, a previsão é de que a ferrugem causou na 

sojicultura do Brasil, em 2009, um gasto de 71,7 milhões de dólares. Pesquisa 

realizada em 2005, onde grãos de soja foram inoculados artificialmente com o fungo 

causador da ferrugem (Phakopsora pachyrhizi), processados por feixos de elétrons 
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[21] foi bastante promissora. O trabalho concluiu que doses de 1 a 2 kGy não são 

suficientes para inibir o desenvolvimento dos uredosporos do fungo causador da 

ferrugem da soja, mas a dose de 3 kGy inviabiliza os uredosporos, impedindo que 

estes se desenvolvam sobre a superfície dos grãos de soja e causem danos a este 

produto. 

 No âmbito da desinfestação do grão de soja, recente tese de doutorado [22] 

referente aos efeitos da radiação gama nas qualidades nutricionais, sensoriais e na 

resistência a Lasioderma serricorne (F.) e Plodia interpunctella (H.) em grãos de 

soja, mostrou e indica que o tratamento de radiação de 4 a 8 kGy se oferece como 

um processo efetivo de desinfestação, sem prejudicar a  qualidade da valiosa 

proteína desta oleaginosa e com mínimo de alteração sensorial. 

 Estudos mais profundos estão sendo desenvolvidos, inclusive buscando 

parâmetros para implantações comerciais. Pela importância da sojicultura, é 

inquestionável afirmar uma grande oportunidade da irradiação nesta cadeia 

produtiva. 

 Também, no que refere-se a irradiação da soja, para outros propósitos, 

estudos tem mostrado que o tratamento dos grãos com raios gama entre 2 e 8 kGy 

promove redução no tempo de hidratação, o que implica diminuição do tempo de 

cocção. 

 Portanto, os produtos do Complexo Soja devem ser considerados como 

mercados potenciais importantes para aplicação das tecnologias de irradiação 

4.2.4.5 OPORTUNIDADES PARA APLICAÇÃO DA IRRADIAÇÃO EM GERAL 

PARA OS GRÃOS 

 Tendo em vista os elevados danos causados aos grãos e produtos 

armazenados pelos insetos, toma-se necessário por em prática meios de controle, a 

fim de se evitar os prejuízos. Um dos métodos mais utilizados é a aplicação de 

produtos químicos, que apresenta vários inconvenientes, entre eles a possibilidade 

de causar intoxicação ao consumidor por deixar resíduos nos alimentos tratados. Por 

ser um método livre de resíduos para o controle de pragas, o tratamento com 

radiação é um substituto viável à fumigação para satisfazer os regulamentos 

quarentenários de vários países [25]. 
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 Um dos pontos que se deve considerar na desinfestação de commodities 

(como milho ou trigo) é o grande número de espécies de insetos que podem estar 

presentes. Assim, no tratamento por irradiação, deve-se escolher a dose mais baixa 

possível, por motivos econômicos e para não alterar a qualidade dos produtos. Ao 

mesmo tempo a dose deve ser tal que esterilize ou destrua a espécie mais resistente 

[26]. 

 Em combinação com outros processos, como, por exemplo, baixa atividade 

de água, atmosfera modificada e embalagens, o uso da irradiação pode oferecer 

produtos mais estáveis em condições tropicais [27]. Processos tecnológicos 

alternativos de conservação destes produtos surgem com o uso de tratamentos 

combinados da irradiação e outros processos, minimizando os custos e promovendo 

uma vida de prateleira maior e mais segura dos produtos irradiados, estando os 

grãos apropriadamente embalados, após seguir uma boa qualidade de 

processamento, o tratamento por radiação irá preservar a boa qualidade por estar 

agindo no processo de esterilização, e desinfestação de insetos, conforme o caso 

requerido. Em uma irradiação, onde não houver uma correta embalagem do produto, 

haverá uma reincidência de infestação e o processo se tomará inútil [28]. 

 

Perdas na Armazenagem de Grãos 
 
 As perdas de grãos ocasionadas por pragas em armazéns, presença de 

fragmentos de insetos nos subprodutos alimentares, deterioração da massa de 

grãos, germinação, contaminação fúngica, presença de micotoxinas, efeitos na 

saúde humana e animal, dificuldades para exportação de produtos e subprodutos 

brasileiros, devido ao potencial de risco, são alguns dos problemas que a má 

armazenagem de grãos produz na sociedade brasileira. As perdas quantitativas, 

médias brasileiras de grãos, estimadas pela FAO e pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), são de aproximadamente 10% do total produzido 

a cada ano (Tabela 15). Isto representa cerca de 9,8 milhões de tonelada por ano 

29. 
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Tabela 15 - Perdas por pragas em grãos armazenados nas principais commodities brasileiras. 
 

Tipo de grão Produção Anual (t) Perda Anual (t) Valor da Perda 
Anual R$ milhão) 

Milho 41.536.000 4.154.000 465 

Soja 37.216.000 3.722.000 587 

Arroz 10.366.000 1.037.000 216 

Trigo 2.967.000 296.000 44 

Geijão 2.591.000 259.000 109 

Cevada 338.000 33.000 5,8 

Outros 3.103.300 310.000 --- 

Total* 98.117.300 9.811.000 1.427 
(*) Safra 2000/2001 

Fonte: Lorini, 2004 

 

 Além dessas, existem as perdas qualitativas, que são de maior 

importância,uma vez que comprometem o uso de todo o grão produzido, ou o 

classificam para outro uso de menor valor agregado. 

 Dentre todos os procedimentos voltados ao manejo da estocagem a 

armazenamento de grãos, existe a alternativa de uso da radiação ionizante que deve 

ser incentivada, sendo que esta técnica proporciona vantagens quanto ao aspecto 

financeiro e a questão da contaminação de grãos [30].  

 No aspecto financeiro, a utilização da radiação torna-se economicamente 

viável, tanto no que se refere ao custo da operação quanto à durabilidade de 

produtos perecíveis, pois aumenta à vida útil de grãos armazenados, dando ao 

produtor a opção de comercializá-los após o período de pico da safra, conseguindo, 

assim, preços melhores [31 e 32].  

 Quanto à contaminação de grãos armazenados, causada por produtos 

químicos utilizados nas lavouras e nas indústrias, seja para o manejo de pragas, ou 

controle biológico de vegetais, a irradiação surge como alternativa aos atuais 

métodos. A irradiação é isenta de resíduos, não altera as qualidades organolépticas 

do produto e não afeta sua aparência tomando-se um método seguro [33]. 
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4.2.5 A CADEIA PRODUTIVA DAS RAÇÕES ANIMAIS 

 Ração animal é alimento dado para animais, tais como gado e animais de  

estimação. Existe uma grande variedade de rações para animais, mas os dois tipos 

principais são ração composta e forragem. No presente estudo serão restringidas às 

rações industrializadas. Os principais componentes das rações são o milho e o farelo 

de soja, aos quais são acrescentados fibras, proteínas, sais minerais e 

micronutrientes para aumentar o valor nutritivo. 

4.2.5.1 O AGRONEGÓCIO DE RAÇÕES ANIMAIS NO MUNDO 

 Estatísticas sobre a produção e comercialização de rações globais são 

difíceis de conseguir. A maior parte das nações desenvolvidas tem associações 

nacionais. Muitos países, principalmente os países em desenvolvimento, contudo 

não tem. 

 Entretanto, a produção de rações é dominada pelos Estados Unidos, União 

Européia, china e Brasil. Estes quatro produzem cerca de 70% de todas as rações 

produzidas. Eles são os principais atores no que se refere à standards e no 

desenvolvimento de tecnologias usadas em suas indústrias. 

 Segundo a Internacional Food Industry Federation (IFIF), atualmente a 

produção de rações animais está prevista variar de 614 milhões a 626 milhões de 

toneladas. 

 Os quatro principais produtores, conforme acima, caracterizados produzem 

430 milhões de toneladas. 

 

Participação na Produção 
 
 Os 10 maiores produtores representam 85% da produção mundial. Os 50 

maiores produtores representam 90% da produção mundial cerca de 3.800 

empresas (feed mils) produzem mais de 80% dos insumos (componentes) para 

fabricação (formulação) de rações. 

 As 10 maiores empresas fabricantes de rações são responsáveis pela 

produção de 65 milhões de toneladas. 
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 No que refere ao consumo mundial e sua evolução o Gráfico 14 apresenta a 

evolução do consumo de grãos para alimentação e para rações e outros usos. 
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Gráfico 14 - Consumo Mundial de Grãos. 
 
Fonte: FAO, 2010.  

Alimentos: Variação 1996/2030 = 45% 

Ação e Outros: Variação 1996/2030 = 60% 

 

 No que se refere aos pet foods, alimentação para pequenos animais, o valor 

do mercado mundial de alimentação para animais de pequeno porte é de US$ 69 

bilhões, sendo que o Brasil é responsável por 6% do total. 

 É um mercado em expansão, e extremamente importante porque são os 

principais insumos para as cadeias produtivas animais no mundo todo. 

 As rações industrializadas representam cerca de 1,8 milhão de toneladas, o 

que representa apenas 43,3% da demanda total de alimentos, segundo a 

Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para animais de Estimação. 

4.2.5.2 O AGRONEGÓCIO DE RAÇÕES ANIMAIS NO BRASIL 

 O Brasil é o quarto maior produtor de rações, com uma produção estimada 

atual de 62,4 milhões de toneladas, com um incremento de 6,85%, comparado ao 

volume de 2009. Deste Montante, segundo as estimativas do Sindirações, são 

absorvidas 33,4 milhões de toneladas pela avicultura, à suinocultura 15, 9 milhões 

de toneladas e 7,28 milhões de toneladas à agropecuária e é o terceiro maior 
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mercado para rações para pequenos animais (pet foods), ultrapassando 1,5 milhão 

de toneladas. 

 Quanto ao comércio exterior as exportações brasileiras correspondem 

aproximadamente 30% da produção nacional, mas dependendo dos preços das 

ofertas internacionais, principalmente da China e da Taxa de câmbio evidentemente. 

 Também, segundo o Sindirações, independentemente da crise econômica 

internacional iniciada em 2007 no mundo, e que afetou o Brasil, principalmente 

quanto ao volume de exportadores, estruturalmente as perspectivas para o setor é 

uma das grandes possibilidades de expansão da produção e consumo a médio e 

longo prazo. O que falta equacionar, são questões de logística, burocracias e a 

instalação no País de uma indústria de química fina capaz de produzir aminoácidos 

e vitaminas que hoje são importadas, principalmente da China e Europa. São 

micronutrientes, porém estratégicos. 

 Contudo, tanto o mercado nacional quanto o mercado mundial, o segmento 

de rações é um setor em expansão e o Brasil é capaz de suprir ambas as 

demandas, dependendo apenas de soluções logísticas e preços mínimos seguros. 

Porém, evidentemente a evolução da demanda das nações depende do crescimento 

da pecuária e pet foods para sua expansão. 

 A produção de ração nacional pode receber um incremento de 6,85%. A 

figura 18 apresenta exemplos de ração animal. 

 

 
Figura 18 - Tipos de ração animal. 
Fonte Autores. 
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4.2.5.3 OPORTUNIDADES PARA USO DA TECNOLOGIA DE IRRADIAÇÃO 

 Considerando o setor de rações industrializadas como um todo, ou seja, 

rações para animais domésticos (Pet Food) e para grandes criações envolvendo a 

alimentação para o gado, aves, suínos, aplicação da irradiação é uma tecnologia 

com amplas possibilidades de desempenhar um papel importante, principalmente na 

desinfestação de rações como na eliminação de microorganismos que possam 

transmitir doenças nos animais. Em ambos os casos obtêm-se, por sua vez, uma 

extensão considerável da vida útil das rações com qualidade adequada para fins 

alimentares aos animais. 

 Recentemente, uma tese foi demonstrada em 2009, sobre a aplicação da 

radiação gama na desinfestação de rações à base de grãos para a alimentação de 

animais domésticos. Este importante trabalho concluiu que a utilização da radiação 

gama na ordem de 0,5 kGy a 1,50 kGy, conforme as espécies de pragas, foram 

suficientes para  causar  letalidade de ovos e larvas. Assim sendo, a radiação gama 

nas doses aplicadas, mostrou-se eficiente na desinfestação de rações à base de 

grãos, evidenciando-se uma alternativa no controle das pragas de produtos 

armazenados como, por exemplo, o controle químico [18]. 

 Quanto aos estudos sobre a eliminação de microorganismos, estudos 

realizados no Brasil, referente ao setor de avicultura, o maior demandante de rações, 

tem-se trabalhos como referente a “Radiação  gama sobre a microbiota da ração 

avícola e “Aspergillus spp”, mostrando que a redução na contagem fúngica é 

intensificada com o aumento da dose de radiação gama, e a microbiota natural de 

ingredientes e ração avícola é eliminada com 8 kGy [19]. 

 Os dois tipos de estudos exemplificados mostram a viabilidade da aplicação 

das tecnologias de irradiação em rações e levando em conta o mercado em 

expansão do mercado de rações no mundo e no Brasil, as perspectivas para o uso 

de irradiação para este setor são promissoras. 
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4.3 OFERTA DE SERVIÇOS 

4.3.1 OFERTA NACIONAL 

 No Brasil atualmente, há 5 organizações que irradiam alimentos, inclusive 

frutas, frutos e especiarias (pimenta do reino) em escala comercial, sendo que todas 

elas utilizam indicadores de grande porte de radiação Co-60. O nome destas 

empresas e algumas informações adicionais fornecidas pelas mesmas são indicadas 

a seguir: 

 1) A CBE Embrarad: possui duas unidades de processamento. Uma na 

cidade de Cotia (grande São Paulo) iniciou suas operações em 1980, com um 

irradiador JS 7500, em 1999 inaugurou o seu segundo irradiador, um JS 9600, 

ambos fabricados pela Nordion (Canadá). O principal tipo de alimento irradiado é a 

especiaria (pimenta, cominho, páprica, entre outros). Processa materiais de diversos 

segmentos. O maior volume de material irradiado pertence a área médica e 

farmacêutica. 

 A outra unidade está na cidade de Jarinu, no bairro de Ponte Alta, na Rodovia 

Dom Pedro. Iniciou suas operações em 1999, com um irradiador de fabricação 

nacional. Como em Cotia, o principal tipo de alimento irradiado é a especiaria 

(pimenta, cominho, páprica, entre outros). Processa materiais de diversos 

segmentos. O maior volume de material irradiado também pertence a área médica e 

farmacêutica. 

 2) Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares: - IPEN - CNEN/SP: possui 

um Irradiador Multipropósito de Cobalto-60 tipo compacto no Centro de Tecnologia 

das Radiações (TR). É inteiramente nacional e inédito em muitas de suas 

características técnicas. O porte desse irradiador permitirá o desenvolvimento de 

lotes adequados para estudos de otimização da produção em escala industrial, 

validar sistemas dosimétricos e códigos computacionais de mapeamento de doses e 

transferir tecnologia para implantação de irradiadores de grande porte no país. 

 No Irradiador Multipropósito os produtos serão processados em sua 

embalagem, acondicionados em caixas de transporte ou carriers, que foram 

projetados em conjunto com o sistema de transporte, visando a movimentação do 

material com segurança e de modo otimizar a homogeneização das doses. Assim, 
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utilizará a radiação gama para processar continuamente os produtos e/ou matérias 

primas nas áreas, entre outras: desinfestação e preservação de produtos 

alimentícios (especiarias, ervas aromáticas liofilizadas, proteínas de origem animal e 

vegetal), plantas ornamentais, frutas e produtos de aplicação na agricultura (turfa e 

sementes). 

 Suas características técnicas são: capacidade total de 37PBq (1 milhão de 

Curies) e atividade inicial de operação de 3,7PBq - 100 KCi) . 

 3) Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP): está localizado em 

Piracicaba, como instituto anexo a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz 

(ESALQ/USP). Através do seu laboratório de Irradiação e Radioentomologia presta 

serviços a unidades da USP e empresas privadas em relação à: 

• Análises químicas, físicas, microbiológicas e sensorial de alimentos; 

• Serviço de irradiação gama; 

• Ensaios para tratamento quarentenário de pragas por irradiação; 

• Ensaios de marcação de pragas com radioisótopos para estudos 
ecológicos; 

• Fornecimento de parasitóides para controle biológico de moscas-das-
frutas; e 

• Consultorias. 

 

 Quanto a áreas de atuação: 

• Conservação e higienização de alimentos; 

• Tratamento pós-colheita; 

• Controle biológico de moscas-das-frutas; 

• Ecologia e comportamento de pragas; e 

• Tratamento quarentenário por irradiação. 

 

 4) Aceletron Irradiação Industrial:  está localizada na Avenida Brasil, em Irajá - 

RJ. É segunda empresa a única na América do Sul a prestar serviços de irradiação 

industrial, utilizando dois aceleradores de elétrons (Linac) de 18 KV de potência e 10 

MeV de energia cada um. A tecnologia de feixe permite a utilização de elétrons para 

irradiar industrialmente os mais variados produtos e materiais, tais como material 
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médico hospitalar, embalagens, cosméticos, fitoterápicos, polímeros e alimentos, 

entre outros. 

 A tecnologia do feixe de elétrons utiliza a eletricidade como fonte de energia, 

não sendo necessário o uso de materiais radiativos. 

 5) Centro Tecnológico do Exercito (CTEx): localizado na cidade do Rio de 

Janeiro, através da sua seção de Defesa Nuclear , Divisão DQBN (Defesa Química 

Biológica e Nuclear), possui um irradiados gama para pesquisas e tem, para 

universidades e mesmo empresas, disponibilizado seu equipamento para área de 

alimentos, incluindo frutas e tubérculos. 

4.3.1.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS E 

OUTROS MATERIAIS 

 Atualmente, os equipamentos mais utilizados são os irradiadores de cobalto 

60 (Figuras 19, 20 e 21). 

 

 
 
Figura 19 - Modelo 1 de irradiador com fonte de cobalto 60. 
Fonte: MDS Nordion, Canadá - Empresa fabricante de irradiadores 
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Figura 20 - Fotografia do Irradiador da EMBRARAD. 
Fonte: EMBRARAD, 2006 2. 

 

 
 

Figura 21 - Modelo 2 de irradiador com fonte de cobalto 60. 
Fonte: MDS Nordion, Canadá - Empresa fabricante de irradiadores. 

 

                                                 
2 , http://embrarad.com.br/radiacao.asp#, Acessado em 12/11/2006. 
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 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 armazenada numa piscina 

(poço) com água tratada, revestida por um liner (revestimento) de aço inox, no 

interior da blindagem. 

 Os alimentos a serem irradiados são colocados em containers e através de 

um monotrilho são conduzidos para o interior da câmara de irradiação, onde 

recebem a dose programada de radiação gama. Operadores qualificados controlam 

e monitoram eletronicamente a fonte de radiação e o tratamento dos produtos, 

através de um console situado fora da câmara de irradiação  

 Para conduzir as operações, necessita-se de um operador (nível médio), 

carregadores (nível básico), um segurança (nível básico) e dois supervisores de 

proteção radiológica (nível superior e qualificado pela CNEN - Comissão Nacional de 

Energia Nuclear). Todos os trabalhadores devem ser treinados (CENA, 2006). 

 Usar o processo de radiação gama é economicamente viável para grandes ou 

pequenas quantidades de produtos, é um dos processos mais rápidos de 

esterilização existentes na atualidade; possui alto poder de penetração, sendo o 

processo realizado na embalagem final dos produtos; é um processo totalmente 

automatizado, não há necessidade de manuseio dos produtos; não necessita 

quarentena ou tratamento pós esterilização (não deixam resíduos); permite imediato 

uso dos materiais, após o término do processo; facilmente validado; facilmente 

monitorado, único fator variável é o tempo e é o processo de esterilização existente 

de menor agressividade ao meio ambiente (EMBRARAD, 2006). 

4.3.1.2 CONSIDERAÇÕES 

 O mercado nacional para aplicações da irradiação é extremamente propenso 

para frutas frescas, principalmente mamão e manga, que necessitam de tratamentos 

quarentenários alternativos aos atuais, para desinfestação e eliminação de pragas 

restritivas, principalmente para mercados como Estados Unidos e Japão. 

 Devido à extensão dos plantios de manga e maçã, a aplicação do método de 

machos estéreis da mosca da fruta (Ceratitis capitata) e da lagarta da maçã, tende a 

expandir. 
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 Para as especiarias o Brasil esstá exportando de 42.000 à 51.000 toneladas 

de pimenta do reino, no valor de 100 a 120 milhões de dólares aproximadamente e 

toda desinfetada de pragas, parasitas, bolores e leveduras por tratamento com 

indicação por Cobalto 60. 

 A esterilização por raios gama de embalagens flexíveis para envasamento 

asséptico é sem dúvida crescente, em proporção ao crescimento de demanda de 

polpas/sucos de frutas e vegetais. 

 Apenas a adoção da irradiação em polpas/sucos e outras bases de frutas 

ainda está em fase de estudo no Brasil. 

 No que se refere à oferta de serviços, já se conta com quatro empresas/ 

instituições que possuem irradiadores de grande porte. 

 Finalizando, o mercado nacional como um todo é um mercado em expansão, 

devendo no horizonte de 10 anos praticamente dobrar.  

4.3.2 OFERTA INTERNACIONAL 

 A irradiação comercial de alimentos realiza-se em 32 países do mundo, com 

cerca de 200 instalações de irradiação em operação. Estas instalações são em sua 

maioria, plantas de processamento que utilizam o Cobalto 60 como fonte de 

irradiação; as outras empregam aceleradores de elétrons.  A Índia hoje conta com 9 

instalações de Cobalto-60; a Austrália com 4; o Brasil com 4; Coréia do Sul, Vietnam 

e África do Sul com 3; Tailândia, México, Turquia, Hungria e Argentina com 2. 

 Os Estados Unidos contam com cerca de 50 instalações comerciais que entre 

outros alimentos irradiam especiarias, frutas, frutos e produtos processados e desde 

2004, o USDA, autorizou a provisão de produtos irradiados na merenda escolar e 

restaurante das escolas.  

 A China conta já com 55 instalações de Cobalto-60, e algumas outras de 

elétrons, prestando serviços para irradiação de especiarias, maçãs, tomate e outros 

vegetais, em volumes próximos a 150.000 ton./ano.  

 A França possui 5 instalações industriais e os produtos são: frango congelado 

desossado, carnes, pernas de rãs congeladas, lagostins. 
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 A África do Sul com 3 instalações irradia batatas, cebola, frutas, especiarias, 

mel, carnes, pescado e produtos processados. 

  A Índia processa cerca de 1.500 toneladas de especiarias, frutas e vegetais 

desidratados por ano; o número de instalações de Cobalto-60 cresceu de 6 parta 9 

plantas comerciais.  

 A Indonésia irradia comercialmente cerca de 2.500 toneladas/ano de 

alimentos, incluindo-se frutas em uma instalação apenas. O Vietnam declarou a 

produção de 40.000 toneladas em 2006, contando com 4 instalações de Cobalto-60 

e um acelerador de elétrons. 

 A Argentina por sua vez, para o mercado interno irradia especiarias como a 

pimenta do reino, utilizadas como condimento de embutidos por exemplo. Também 

para exportação realizam-se irradiação de diversos produtos incluindo frutas 

desidratadas nas duas instalações que existem no país: PISI (Planta de Irradiação 

Semi-industrial) do Centro Atômico Ezeiza, que funciona desde 1983 para alimentos 

e a IONICS (Distrito de Pacheco, Província de Buenos Aires) desde 1989.  

 O volume total irradiado nas duas instalações está próximo de 3.000 ton./ano, 

cuja maior parte corresponde a IONICS.  A instalação do Centro Atômico Ezeiza 

atua também como promotora desta tecnologia, destinando parte de seu tempo à 

pesquisa e desenvolvimento sobre a viabilidade da irradiação de diversos produtos 

alimentícios, como frutas e seus derivados, tanto para terceiros como para a 

Comissão Nacional de Energia Atômica da Argentina.  

4.3.2.1 CONSIDERAÇÕES 

 O mercado internacional para aplicação da irradiação é um mercado em 

expansão, sendo que a velocidade de aumento vai depender de uma legislação 

mais liberal da União Européia, autorizando no campo dos alimentos mais produtos, 

inclusive frutas e derivados, para serem tratados por irradiação. 

 Nos países que já consideram a aplicação do tratamento por irradiação uma 

alternativa tecnológica necessária, o número de empresas que investem em 

irradiadores por Cobalto-60 e Feixes de Elétrons é bastante expressivo. 



88 

 O aumento substantivo do mercado internacional de sucos, néctares e 

refrescos de frutas, como mostrado no Apêndice B, deverá sem dúvida provocar 

uma busca por tecnologias limpas e não térmicas, onde se enquadra a tecnologia de 

irradiação. 
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5. EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

 Serão abordados somente aspectos relativos a evolução tecnológica 

relacionadas com as cadeias produtivas do agronegócio e setores fornecedores. 

 Os avanços técnico-científicos do agronegócios e seus derivados, já não 

podem deixar de lado uma melhor utilização da irradiação, aplicada isoladamente ou 

combinada com outras tecnologias. 

 A própria evolução das técnicas de irradiação tem possibilitado a 

comercialização de produtos altamente perecíveis entre mercados distantes. O 

aperfeiçoamento dos processos de irradiação pode, com segurança e economia, 

serem aplicadas a produtos “in natura”, e substituindo processos ao longo da cadeia 

produtiva e distributiva. Os países grandes demandantes de produtos alimentares, 

cada vez mais se tornam exigentes quanto aos aspectos fitossanitários, com 

restrições crescentes quando aos resíduos de pesticidas e infectações de pragas. A 

evolução tecnológica de irradiação, mas também dos irradiadores, abre as portas 

para o agronegócio brasileiro continuar competitivo no mercado internacional.  

 O Brasil com uma diversificação climática muito grande possui pólos de 

produção agropecuários em regiões tropicais e equatoriais. Por um lado, nos 

proporciona ofertar uma diversificação impar de alimentos para o mercado 

internacional, mas em contrapartida estas regiões são ideais para o desenvolvimento 

de várias espécies de pragas, muitas delas quarentenárias para muitos mercados-

alvo dos agronegócios de exportação. Para tanto, são necessários para muitos 

mercados, tratamentos quarentenários à custa de processos hidrotérmicos que 

reduzem o nível de qualidade sensorial das frutas ou à custa de fumigantes e ou 

tratamento com bissulfito de sódio ou ainda com brometo de metila para 

desinfestação de grãos e especiarias. Este último, apesar de eficiente é prejudicial 

ao meio ambiente, por contribuir  com a  destruição da camada de ozônio da 

estratosfera. Esta substancia deverá ser completamente em todos os países até o 

ao de 2015. 

 Taís fatos e cenários indicam que para se atender as exigências do mercado, 

se deve adotar, forçosamente, o tratamento quarentenário para desinfestação por 

colheita para nossas frutas, grãos, rações, flores e especiarias. 
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 No segmento das agroindústrias a irradiação, principalmente, para 

pasteurização e ou esterilização é considerada uma das tecnologias inovadoras. 

Estas tecnologias apresentam como características obrigatórias, sua capacidade de 

manter ou melhorar aspectos sensoriais ao valor nutricional dos produtos, à 

capacidade de destruir microorganismos patogênicos e deteriorantes, além de 

apresentarem baixo consumo de energia, de fácil operacionalidade e permitem 

práticas industriais sustentáveis. Evidentemente devem ser econômicas de baixo 

custo operacional e proporcionarem ao público consumidor produtos seguros. 

 Nesta direção, várias pesquisas estão sendo realizadas mundialmente e no 

Brasil, na busca de novos processos que garantam a segurança dos produtos 

processados do agronegócio e mantenham suas características sensoriais e seu 

valor nutricional, além de reduzir os custos de manutenção e de processo. A maioria 

destes processos emergentes que concorrem com a irradiação tem natureza não 

térmica: pulsos elétricos, luz pulsante, radiação ionizante, alta pressão hidrostática, 

ultrassom e embalagens ativas [35]. Tecnologias emergentes, como os 

processamentos não térmicos, além de preservar uma gama razoável de produtos 

processados, manter sua qualidade, ainda podem ser capazes de manter ou 

melhorar as propriedades funcionais de muitos derivados processados. Os efeitos 

nas propriedades físicas e nutricionais dos produtos podem oferecer benefícios 

adicionais ou oportunidades únicas [36]. 

 Além do valor agregado aos produtos no processamento, as tecnologias 

devem ser divulgadas ao público consumidor, buscando interferir na sua percepção 

quanto à qualidade ou segurança, o que costuma variar conforme seus diferentes 

perfis. Segundo a publicação Brasil Food Trends 2020, alguns especialistas 

consideram que os consumidores não conseguem enxergar as novas tecnologias de 

processamento, que há por trás dos produtos, mas sim seus atributos [37]. Outros 

estudiosos avaliam que determinados consumidores, como, por exemplo, os de 

alimentos orgânicos, são céticos em relação às novas tecnologias por acreditarem 

que, quanto mais brando for o processamento, maiores serão a saudabilidade e a 

sustentabilidade ambiental associados ao produtos [38]. 

 Por outro lado, também se verifica que os consumidores, além de buscarem 

benefícios, podem associar uma tecnologia ou método de processamento como 
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importante fator na avaliação do risco potencial ao momento da decisão de compra 

das frutas processadas e outros produtos agroindustrializados [39]. 

 Portanto, as inovações em processos como os métodos modernos de 

aplicação da irradiação no processamento das frutas processadas (Quadro 1), 

podem contribuir muito para o desenvolvimento de produtos adequados aos grupos 

de tendências. Além disso, os ganhos de produtividade advindos das novas 

tecnologias podem contribuir para a redução dos custos de produção, favorecendo a 

formação de preços competitivos para os novos derivados processados de frutas 

[40]. 

 A irradiação é uma das tecnologias inovadoras para pasteurização de muitos 

produtos agroindustriais, mas mesmo aprovada e recomendada, a irradiação 

permanece subutilizada, não só no Brasil, como no exterior. 

 

Quadro 1 - Principais aplicações e vantagens da tecnologia da irradiação no processamento de 
alimentos. 
 

Aplicações Processo preservativo e de 

desinfestação para alimentos líquidos, 

sólidos e matérias-primas “in natura”, 

produtos desidratados; Conservação 

alimentos em uma única operação. 

Vantagens para Indústria de Alimentos Destruição de microorganismos em 

baixas temperaturas; Segurança; Pouco 

ou nenhum aquecimento do alimento; 

Utilização possível em derivados 

congelados ou embalados; Alterações 

sensoriais e nutricionais insignificantes; 

Baixo consumo energético; Baixo custo 

operacional. 

Fonte: Elaboração: BFT 2020/IBRAF. 
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 Em levantamento feito junto as empresas processadoras, segundo os 

empresários, a utilização desse processo é limitada pelo alto custo das instalações e 

apesar de considerarem a tecnologia segura, acham os marcos regulatórios ainda 

com muitas lacunas e não se sentem estimulados por terem conhecimento da baixa 

aceitabilidade de tecnologia por parte do consumidor [41 e 42].  

5.1 CONSIDERAÇÕES 

 O exposto praticamente no tópico anterior referente à evolução tecnológica 

dispensa maiores considerações. Apenas merece ser considerado que o 

aperfeiçoamento de irradiadores e combinação da irradiação com outras tecnologias, 

além de estimular mais inovações, ao mesmo tempo consegue redução de custos de 

investimentos e custos operacionais.  
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6. DIFICULDADES EXISTENTES (OBICES) 

 No Brasil, a legislação sobre alimentos irradiados regida pela Resolução 

ANVISA - RDC n° 21, de 26 de janeiro de 2001, apesar de permitir a irradiação para 

uma ampla gama de produtos exige na rotulagem dos produtos declaração explicita 

que se trata de produtos irradiados. Aliás, todas as legislações dos países que 

permitem a irradiação dos alimentos. Isto inibe a comercialização e em decorrência, 

o investimento da indústria de alimentos nesta tecnologia.   

 Apesar dos benefícios da irradiação para a segurança dos alimentos, a 

grande parte da população consumidora ainda permanece temerosa, devido 

principalmente à falta de conhecimento sobre a energia nuclear. A utilização desse 

processo é limitada pelo alto custo das instalações, pois exige um volume de escala 

razoável para o setor obter o retorno dos investimentos. 

 Há falta de divulgação subsidiada por estudos e pesquisas ao consumidor de 

alimentos explicando o que é a tecnologia, seus benefícios e vantagens que oferece. 

O consumidor precisa estar garantido que os alimentos irradiados são seguros. 

 Também, deve-se considerar como uma dificuldade a falta de harmonização 

internacional das várias exigências técnico-legais dos países por si só. Finalizando, 

conforme já mencionado no item referente a Inovação Tecnológica, muitos 

empresários do agronegócio argumentam que os marcos regulatórios existem ainda 

muitas lacunas no que refere-se a aplicação da irradiação em produtos alimentares e 

não alimentares. 

6.1 CONSIDERAÇÕES 

 De certa forma, em outros capítulos do presente relatório, como no de 

Contextualização, Tendências e Recomendações, as dificuldades para aplicação da 

irradiação nos segmentos funcionais da cadeia produtiva das frutas, as 

considerações foram, de forma relativa, sistematicamente abordadas. 
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7. OPORTUNIDADES DE EXPANSÃO 

 As oportunidades de uma utilização mais massiva da tecnologia de irradiação 

dos produtos gerados pelo agronegócio, com fins alimentares ou não poderão 

potencializar-se ainda mais nos próximos 5 a 10 anos, devido a exposição de 

motivos posicionados no tópico de tendências. 

 A satisfação dos consumidores mais exigentes requer uma solução particular 

para cada problema de conservação. A irradiação apresenta-se como uma 

ferramenta interessante que contribui para evitar a grande incidência das 

Enfermidades Transmitidas pelos Alimentos (ETAs) e as milionárias perdas de 

frutas, vegetais, grãos, etc., que ano a ano ocorrem no Brasil e no exterior. 

 É evidente que se deve ter sempre presente que as oportunidades também 

estarão vinculadas à velocidade e dimensões do crescimento da produção e 

comercialização dos produtos do agronegócio e processados.  

 É importante para as oportunidades de expansão da aplicação das 

tecnologias da irradiação, as ações que estão em curso, pela International Atomic 

Energy (IAE1) que, em articulações com a FAO e os países membros, incentiva a 

aplicação de radiações ionizantes para o controle de pragas de insetos em frutas 

exportadas e produtos hortícolas (tratamento fitossanitário) e para o controle de 

contaminação bacteriana, bem como a extensão da vida útil dos alimentos. 

 Para facilitar o acesso a novos mercados de exportação através do uso da 

irradiação na região da América Latina e Caribe, negociações estão atualmente em 

curso entre a FAO / IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture e 

do governo mexicano, explorando a possibilidade de estabelecer um Centro 

Regional de Formação, no México, com financiamento da AIEA e os seus 

conhecimentos técnicos, o centro poderia ajudar os países latino-americanos a 

introduzir a tecnologia da irradiação como tratamentos de quarentenários. 

 Atualmente, a irradiação de alimentos é aprovada para uso em mais de 55 

países do mundo. Cerca de 20 países, incluindo Argentina, Austrália, Bangladesh, 

Tailândia, EUA e Vietnã têm legislações que permitem utilizações fitossanitárias de 

irradiação. 
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 Alterações recentes na legislação nacional na Índia, Austrália e Nova Zelândia 

têm vindo a facilitar o uso da irradiação para esterilizar produtos agrícolas após a 

colheita. 

 Vinte outros países, incluindo Israel, Jamaica e Uruguai estão trabalhando 

com a AIEA para determinar a viabilidade do uso da irradiação em conjunto com 

outros tratamentos para conservação dos alimentos e também em tratamento 

quarentenário para superar as barreiras comerciais que os países exportadores em 

desenvolvimento enfrentam devido à presença de pragas e doenças. 

 Em agosto de 2008, a Food and Drug Administration EUA aprovou o uso da 

irradiação no controle de patógenos de origem alimentar em alface e espinafre, além 

de aprovações existentes com os EUA para uma variedade de produtos, incluindo 

ervas e temperos, grãos, aves, carne moída, e frutos do mar. Outros países 

continuam a irradiar volumes significativos de alimentos para fins sanitários, 

incluindo especiarias, frutos do mar, legumes, cereais, batatas, refeições preparadas 

e carnes. 

 No campo da irradiação de alimentos, 13 países têm projetos de cooperação 

técnica em execução atualmente. 

7.1 CONSIDERAÇÕES 

 Quanto às oportunidades de expansão, é importante que as mesmas devam 

se tornar mais concretas, à medida que se tenha legislações mais flexíveis quanto a 

ampliação do uso da tecnologia para mais produtos hortifrutícolas e que o 

consumidos tenha cada vez menos dúvidas quanto à segurança desta tecnologia. 

 A irradiação proporciona importantes benefícios para a saúde e meio 

ambiente. Esta é a alavancagem para potencializar as oportunidades para sua 

aplicação massiva. 
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8. CUSTOS E INVESTIMENTOS 

 Qualquer tipo de tratamento que se adote nos produtos das cadeias 

produtivas do agronegócio implica no aumento do custo dos mesmos. No caso da 

irradiação, estes são estimados em centavos de dólar por quilo, o qual é competitivo 

com outras tecnologias e em alguns casos os custos operacionais são inferiores. 

 Comparando-se o custo da irradiação com algumas tecnologias atualmente 

largamente utilizadas tem-se: 

• Packing house com sistema para irradiação contínua p/ 60 mil t/ano - US$ 
4,0 milhões; 

• Packing house com sistema hidrotérmico p/ 60 mil t/ano - US$ 3,0 milhões; 

• Irradiação comercial: 

- Baixas doses: 10 - 15 US$/t; 

- Altas doses: 100 - 250 US$/t; e 

• Custo da Irradiação: 10% - 20% do custo do tratamento hidrotérmico. 

 

 Contudo, a construção de uma instalação de irradiação para produtos 

alimentares “in natura” ou processados implicam investimentos que variam de 3 a 5 

milhões de dólares, de acordo com a capacidade e tecnologia à empregar, entre 

outros fatores. São cifras comparáveis à outras tecnologias tradicionais para 

tratamento e processamento das frutas e seus derivados. 

 Considerando algumas classes de produtos, uma linha moderna para 

tratamento em ultra-alta-temperatura (UHT) em inglês) para esterilização comercial 

de sucos de frutas e vegetais, assim como conservas fica por volta de 2 a 3 milhões 

de dólares. Por sua vez uma planta de tratamento convencional para desinfecção de 

especiarias, frutas e outros produtos requer um investimento de 1 milhão de dólares. 

 Na irradiação de alimentos frescos e processados, os princípios que influem 

na economia, ou seja, na viabilização econômica são: 

• Parâmetros de projeto pra irradiação tais como dose aplicada; 

• Densidade de acondicionamento dos produtos; 
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• Condições de manuseio dos produtos hortifrutícolas, que muitas vezes 
necessitam de temperaturas de conservação controladas; 

• Uniformidade da dose; 

• Escolha do tipo de irradiador e as fontes de emissão; 

• Produtividade operacional; e 

• Custo operacional. 

 

 Finalizando, pode-se estimar no horizonte dos próximos 10 anos, que no 

Brasil necessitará de pelo menos 5 a seis unidades para desinfestações de frutas 

estrategicamente localizadas, considerando o Norte para frutas tropicais e ou frutas 

temperadas, o Nordeste para frutas tropicais e ou temperadas cultivadas em 

condições do semi-árido brasileiro, o Sudeste para frutas temperadas e subtropicais 

e o Sul para frutas temperadas. 

 Provavelmente uma planta para pasteurização de processados no segmento 

das especiarias seja necessária devido ao crescimento do mercado. 

 Para outros produtos não é possível ainda fazer projeções seguras no 

momento. Contudo, expansões vão ser necessárias, pois a irradiação é uma das 

poucas alternativas tecnológicas, que não contribui significativamente com o 

aumento da emissão de gazes causadores do efeito estufa. 

 Assim sendo, estima-se um investimento em irradiação do setor na ordem de 

20 a 25 milhões de dólares. Para tanto, deverá haver linhas de crédito específicas e 

adequadas para investimentos deste setor. 

8.1 CONSIDERAÇÕES 

 Examinando o exposto no tópico Custos e Investimentos, as considerações 

devem ser curtas e pragmáticas. Necessitam-se de equipamentos menos custosos, 

com custos operacionais menores, assim como linhas de crédito para financiar 

novos irradiadores para frutas, especiarias e derivados por parte da iniciativa 

privada. 
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9. TENDÊNCIAS 

 A irradiação é uma das tecnologias consideradas emergentes (no âmbito das 

frutas frescas e processadas), e inovadora, apesar de não ser uma tecnologia de 

desenvolvimento recente. Ela vem crescendo e competindo com outras tecnologias 

não térmicas e limpas. Isto vem ocorrendo de certa forma rapidamente com exceção 

de alguns mercados como os da União Européia. Como a população européia ainda 

vive a lembrança de Chernobyl são impostas dificuldades pelo Parlamento Europeu 

pelo uso da irradiação em alimentos. 

 A tecnologia da irradiação vem de encontro aos anseios e desejos desde as 

autoridades governamentais até os consumidores, pois é considerada segura, 

porque se utilizar irradiadores de Cobalto-60 apenas os raios gama entram em 

contato com os produtos hortifrutícolas nacionais, sem qualquer risco de 

contaminação radiativa. Portanto, desde que os consumidores sejam bem 

esclarecidos, com certeza deixarão de apresentar desconfianças ou temores. Assim 

sendo, haverá uma tendência de aceitação sem restrições dos produtos irradiados.  

 Outros aspectos referentes aos produtos irradiados ajudarão sua expansão 

como o fato de que este processo acarreta alterações bioquímicas e químicas 

mínimas, e as mesmas não são perigosas para a saúde. Isto, como já comentado, 

levou a OMS a recomendação da sua aplicação. 

 A Comissão do Codex Alimentarius, Corpo da Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO/OMS) e a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), são responsáveis pela emissão de normas para proteger a segurança 

dos alimentos, proteger a saúde dos consumidores e facilitar as práticas leais de 

comércio de alimentos, representando mais de 170 governos. A Norma Geral para a 

irradiação de alimentos foi baseada em os resultados de um Comitê Misto de Peritos 

em Irradiação de Alimentos (JECFI), convocada pela FAO, OMS, e da Agência de 

Energia Atômica Internacional (AIEA). O JECFI avaliou dados disponíveis em 1964, 

1969, 1976 e 1980. Em 1980, concluiu que a irradiação de qualquer alimento ou 

outras comodities com até uma dose total média de 10 kGy não apresenta riscos 

toxicológicos e não requer mais testes. Em setembro 1997 um grupo de estudo foi  

convocadas conjuntamente pela FAO, OMS, e  AIEA para avaliar a salubridade  dos 

alimentos irradiados com doses acima  10 kGy. Este Grupo de Estudo concluiu que 
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não há base científica para limitar as doses absorvidas em níveis superiores de 10 

kGy, tal como atualmente recomendado pelo Codex  Comissão do Codex 

Alimentarius. Alimentos submetidos à tecnologia e irradiação são seguros, a tal 

ponto que, enquanto as qualidades sensoriais dos alimentos são mantidas e 

microorganismos nocivos são destruídos e que, a quantidade real de radiação 

ionizante aplicadas é de importância secundária.  

 O interesse pelo processo de irradiação está aumentando por causa das 

elevadas perdas de alimentos de infestação, contaminação, e deterioração; 

crescentes preocupações sobre as doenças de origem alimentar; e aumento do 

comércio internacional de produtos alimentares que devem cumprir as normas de 

importação cada vez mais rigorosas por parte dos países desenvolvidos, todas as 

áreas em que a irradiação de alimentos demonstrou benefícios podem ser 

integrados dentro dos sistemas estabelecidos para o manuseio e distribuição de 

alimentos. Além disso, com cada vez mais restrito regulamentação ou proibição 

completa sobre a utilização de um número de fumigantes químicos para insetos  e 

controle microbiano nos alimentos, a irradiação é um método eficaz  alternativa para 

proteger os alimentos contra insetos  danos e como um tratamento quarentenário  de 

produtos frescos.  

 A FAO estimou que em todo o mundo cerca de 25% de toda a produção de 

alimentos é perdida por contaminação por insetos, bactérias e roedores após  

colheita. O uso da irradiação sozinho como uma técnica de preservação não vai 

resolver todos os problemas de pós-colheita referentes às perdas de alimentos, mas 

pode desempenhar um papel importante na redução das perdas e reduzindo a 

dependência de pesticidas químicos.  

 Muitos países perdem grande quantidade de grãos por causa de infestação 

de insetos e contaminação fúngica. Para raízes e tubérculos, a germinação é a 

principal causa de perdas. Vários países, incluindo Bangladesh, Chile, China, Japão, 

Hungria, República da Coréia e Tailândia estão irradiando um ou mais alimentos  

(Grãos, batatas, especiarias, peixe seco, cebola, alho, etc) para o  controle de 

perdas de alimentos em bases comerciais.  

 Doenças transmitidas por alimentos representam uma ameaça generalizada 

para a saúde humana e são uma causa importante de interesse econômico 

reduzindo as instalações de produtividade, mesmo em países avançados que têm 
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modernas técnicas de processamento de alimentos e sistemas de distribuição. 

Embora a quantidade de doenças de origem alimentar causadas por bactérias 

patogênicas nos Estados Unidos não seja conhecido com precisão, foi estimado em 

1994 por uma força-tarefa do Conselho de Ciências Agrárias e Tecnologia (CAST) 

que o número dos casos até esta época estava na faixa provável de 6.5 a 33 

milhões anualmente e que as mortes podem ser tão altas quanto 9.000 anualmente. 

 O comércio de produtos alimentares é um fator importante no 

desenvolvimento regional e comércio internacional e os mercados estão crescendo. 

A incapacidade dos países para satisfazer exigências quarentenárias e os 

regulamentos de saúde pública de vários países compradores é um importante 

obstáculo ao comércio. Po  exemplo, nem todos os países permitem a importação de  

frutas tratadas quimicamente. 

 A construção das instalações de irradiação aumentando em todo o mundo 

poderia ter um efeito direto sobre o comércio internacional. Pragas, como moscas de 

frutas, tem sido um obstáculo ao comércio para os países produtores de frutas 

tropicais e hortaliças. A irradiação pode fornecer um meio para erradicar as pragas, 

tornando exóticas produzem podem ser exportadas para os Estados Unidos. 

Internacionalmente, os Estados Unidos é visto como um mercado de alimentos 

irradiados. Em 2006, os acordos comerciais sobre irradiação de alimentos foram 

assinados entre os Estados Unidos e em vários países ao redor do mundo. Esta 

tendência deverá continuar.  

 No território brasileiro, a aprovação da ANVISA e a regulamentação para a 

aplicação da irradiação em 2001, abriu o caminho para o uso dessa tecnologia. Tais 

fatos demonstram a existência de fatores indutores para o uso desta no mundo dos 

produtos do agronegócio.  

 Em termos de expansão de uso, tudo indica que a irradiação experimentará 

avanços substanciais na busca de controlar alimentos e contribuir para o suprimento 

e oferta de produtos mais seguros e para contornar as crescentes barreiras 

fitossanitárias de todos os mercados, inclusive o do Brasil. 

 Os segmentos do Agronegócio cujos produtos já estão utilizando a irradiação 

deverão, a médio prazo, pelo menos demandar mais instalações prestadoras de 
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serviços, pois se necessita de competitividade na oferta de produtos saudáveis para 

o consumo interno e para a exportação. . 

 A irradiação se encaixa com vantagens sobre outras tecnologias tradicionais 

ou as novas alternativas. Os concorrentes do Brasil estão em escala crescente 

oferecendo produtos irradiados e o agronegócio brasileiro necessita acompanhar, 

para não perder mercado e mesmo sofrer restrições crescentes. 

 No âmbito das especiarias que já foram aceitas por todos os mercados, 

inclusive a União Européia, a aplicação da tecnologia em análise deverá crescer à 

medida da expansão e crescimento do mercado nacional e internacional destes 

produtos. Por sua vez, o consumo “per capita” destes produtos tende a continuar 

crescendo a taxas substanciais até pelo menos o horizonte de 2020. Isto porque as 

ervas aromáticas secas, especiarias e condimentos vegetais estão sendo 

recomendadas e induzidas como substitutas do sal (NaCl) para a condimentação 

dos alimentos, pois isoladamente ou em combinação conferem sabor aos produtos. 

 No que diz respeito ao uso da tecnologia de irradiação de alimentos 

processados, a concorrência com outras tecnologias não térmicas, limpas e 

inovadoras é maior como já mencionado neste relatório. Mas, devido a importância 

do assunto, menciona-se novamente: ultrasom, radiação ultravioleta, rádio 

freqüência, pulso elétrico, alta pressão. Concorrem também com a irradiação: micro-

ondas, aquecimento ôhmico entre alternativas técnicas. 

 A irradiação evidentemente terá seu espaço, não através de aplicação isolada 

vias em combinação com outras tecnologias, mas o crescimento de sua aplicação 

para derivados processados também tem alguns óbices e muitos estudos deverão 

continuar sendo feitos. Apesar de já termos a sua eficácia comprovada na 

pasteurização/esterilização dos produtos, em contra partida para alguns derivados 

processados, a dose de irradiação suficientemente elevada para conseguir a 

esterilização comercial dos produtos, produz “reações secundárias” ou alterações, 

que originam cores, sabores, odores palatibilidade e inclusive propriedades físicas 

indesejadas. Como por exemplo, o que acontece com o suco de laranja [15]. Porém, 

para uma boa parte de outros produtos, estes efeitos não tem ocorrido. 

 Outro fator que está retardando a expansão do uso da irradiação nos 

produtos hortifrutícolas é o custo do investimento para instalações de irradiadores 
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industriais, o que tem desencorajado muitas empresas, conforme depoimentos e 

consultas a bibliografia hoje disponível. 

 Porém, pode-se afirmar, com segurança, a tendência do aumento da 

utilização das tecnologias de irradiação no âmbito do agronegócio na aplicação, 

desde mutações de novas variedades, desinfestação de pragas e eliminação de 

microorganismos patogênicos aos produtos para alimentação humana e animal. 

 Finalizando, contudo, a aplicação da irradiação em produtos do agronegócio 

tende a expandir-se. 

 Encontrar maneiras de evitar a determinação dos alimentos e controle de 

infecções causadas por microorganismos presentes nos produtos alimentares tem 

sido uma grande preocupação da nossa sociedade ao longo dos séculos.  

 Sistemas para o controle e prevenção destes perigos, como a refrigeração, 

congelamento, pasteurização, desidratação, liofilização e outros são os instrumentos 

atualmente aplicados em larga escala no mundo todo. As perspectivas é que 

juntamente com outras tecnologias emergentes, a irradiação passe a ser utilizada 

isoladamente ou em combinação de maneira crescente, pois é uma tecnologia limpa, 

segura e não contribuí para agravamento do efeito estufa no planeta. 

9.1 CONSIDERAÇÕES 

 A comercialização massiva dos produtos gerados pelo Agronegócio, incluindo 

frutas, especiarias e derivados processados, além de outros alimentos, deverá 

acontecer provavelmente quando forem percebidas pelos intervenientes das 

cadeias, vantagens comerciais sobre os produtos tratados e ou processados por 

outros processos. É o caso das especiarias, condimentos e ervas secas (que são os 

ingredientes para formulação de inúmeros produtos), cuja irradiação se aplica na 

maioria dos países que exploram estes produtos. 

 Sua contaminação bacteriana, fúngica e pragas quarentenárias não podem 

ser reduzidas porque provocaria aromas e sabores estranhos ao produto. Nem tão 

pouco fumigações com óxido de etileno e outras substâncias, pois os produtos retêm 

resíduos tóxicos destas substâncias químicas. 
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Alguns fatos recentes começam a influir sobre as agroindústrias na necessidade de 

buscar alternativas aos métodos convencionais de conservação dos produtos, que 

são: 

• Mudanças nos hábitos do público consumidor no Brasil e no exterior; 

• Aumento das exigências na qualidade dos produtos; e 

• Maiores certezas dos efeitos negativos do uso de substâncias químicas. 

  

 Nestes termos, a tendência é de aumento do interesse dos atores das 

cadeias produtivas do agronegócio em buscarem a irradiação como uma alternativa 

inovadora e com certeza eficaz e que elimina as restrições do consumidor ou 

usuário. 
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10. PERSPECTIVAS 

 As perspectivas considerando o horizonte de 5 anos são positivas. A 

aplicação da irradiação na tecnologia de processamento e na fabricação de 

envasamento asséptico deverá participar em pelo menos 20% dos processos de 

alimentos e 30% na utilização de embalagens para processamentos assépticos. 

 Particularmente no segmento dos alimentos frescos e processados, a 

aplicação da irradiação dos produtos para operações e tratamento quarentenários, 

visando a eliminação de pragas, bactérias e fungos patogênicos às frutas deverá ter 

resultados que dependerão das frutas e de seu destino. 

 Por exemplo, para as mangas e mamões, se houver incentivos e facilidades 

creditícias, os tratamentos convencionais deverão ser gradativamente substituídos 

pelo tratamento por irradiação. As exigências de mercado e a busca de 

competitividade deverão alavancar a irradiação sem sombra de dúvidas, pois a 

busca de mercados atrativos como Estados Unidos, Japão, China e outros induzirão 

este caminho tecnológico. 

 No caso dos alimentos, as perspectivas fundamentam-se nas vantagens da 

irradiação, pois permite destruição de micro-organismos em baixas temperaturas, 

segurança, pouco ou nenhum aquecimento do alimento, utilização passível em 

alimentos congelados, utilização em alimentos embalados ou em processo, 

alterações sensoriais nutricionais insignificantes, baixo consumo energético, baixo 

custo operacional. Somando-se a isso, atende aos anseios de todos por uma 

tecnologia limpa. 

 Por sua vez, considerando que já estão bem definidas as doses de irradiação 

para as diversas aplicações em produtos para alimentação humana e animal, as 

perspectivas de adoção das tecnologias de irradiação são muito boas (Figura 22). 
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Figura 22 - Doses de Irradiação para Diversas Aplicações 
Fonte: Adapatada de Grünewald [34]. 

 

 Também, já foram determinadas as variedades de aplicação as vantagens de 

aplicação em setores do agronegócio não alimentar como na floricultura e algodão 

(fibras). A cadeia da floricultura no Brasil tem um potencial muito grande e as 

perspectivas são de médio prazo, para se tornar exportador importante de flores 

cortadas e plantas ornamentais. Como nas flores, como a que ocorre com as frutas, 

as barreiras fitossanitárias estão se tornando cada vez mais rígidas a aplicação da 

irradiação para ser um caminho seguro a seguir. 

10.1 CONSIDERAÇÕES 

 As perspectivas do sistema Agroalimentar Brasileiro são de que no horizonte 

de 15 anos haja uma evolução tecnológica que facilite sua utilização pelo setor e 

haja oferta de irradiadores a custos mais baixos. 

 A Tabela 16 abaixo, indica um quadro resumo das perspectivas da utilização 

da irradiação. 
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Tabela 16 - Perspectivas para 15 anos. 
 

AGRICULTURA/AGRONEGÓCIO 

PERSPECTIVA  
DE 15 ANOS INSUMOS 

IRRADIAÇÃO DE 
ALIMENTO E DE OUTROS 

PRODUTOS DO 
AGRONEGÓCIO 

POTENCIAL 
BRASIL ALTO ALTO M

E
R

C
A

D
O

 MUNDO MÉDIO ALTO 

BRASIL ALTO BAIXO 

E
S

T
Á

G
IO

  
D

E
  

U
T

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

 

MUNDO MÉDIO MÉDIO – CRESCENTE 

PROCESSOS 
ALTERNATIVOS 

GEL - MÉDIO 
BIO TECNOLOGIA – 
BAIXO(PROMISSOR) 

BANHO  TÉRMICO – 
ALTO(DECLÍNIO) 

IRRADIADORES ELÉTRONS E GAMA ELÉTRONS E GAMA 

PORTE DOS 
IRRADIADORES GRANDE GRANDE 

OPORTUNIDADE 5 5 

PRIORIDADE ALTO ALTO 

 

Fonte: 1ª Oficina CGEE - Estudo da Cadeia de Suprimento do Programa Nuclear Brasileiro, 20/08/09 

a 21/08/09. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Já existe um considerável conhecimento sobre a aplicação de irradiação de 

produtos gerados pelo agronegócio, destinados à alimentação humana e animal ou 

destinados para outros propósitos, como flores, fibras etc., inclusive das frutas e 

seus derivados, através de irradiadores adequados. 

 Estudos e pesquisas têm exaustivamente considerado as interferências nos 

produtos no âmbito dos aspectos nutricionais, sensoriais, físico-químicos, 

bioquímicos e microbiológicos.  

 Os efeitos da irradiação sobre os alimentos, e em animais e seres humanos 

ingerindo alimentos irradiados, foram estudadas extensivamente por mais de 40 

anos. Esses estudos mostram claramente que, quando a irradiação é usada como 

aprovado em alimentos pelas legislações agroalimentares, beneficiam os produtores 

de alimentos, fabricantes e consumidores, porque: 

 1 - Pragas e microorganismos causadores de doenças são reduzidos ou 

eliminados - Pode matar insetos e pragas que infestam alimentos como grãos, 

ervas e especiarias e. Pode matar ou reduzir substancialmente o nível de micro-

organismos perigosos em alimentos como Salmonella, Listeria, Campylobacter. 

Pode atrasar ou parar o amadurecimento normal e processos de deterioração para 

que os alimentos podem ser armazenados por mais tempo. Pode esterilizar 

completamente um alimento, tornando-se apto serem ingeridos por pacientes 

vulneráveis em hospitais. 

 2 - O valor nutricional é praticamente inalterada - Macro-nutrientes, como 

proteínas, carboidratos e gorduras, são relativamente estáveis a doses de radiação 

de até 10 kiloGrays inclusive. Micronutrientes, especialmente as vitaminas, podem 

ser sensíveis a qualquer método de processamento de alimentos, No caso da 

irradiação (por exemplo, os níveis de vitamina E podem ser reduzidos em 25% após 

a irradiação e os de vitamina C entre 5 a 10%). Sob condições ideais, as perdas de 

vitaminas em alimentos irradiados com doses até 1 kilogray são considerados 

insignificantes. Em doses mais elevadas a alteração ou não do valor nutritivo 

causada pela irradiação depende de uma série de fatores. Eles incluem a vitamina 

específica, a dose de radiação a que o alimento foi exposto, o tipo de alimento, a 
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embalagem e as condições de processamento, tais como a temperatura durante a 

irradiação e armazenamento. A maioria desses fatores também são válidas para 

outras tecnologias de preservação de alimentos. Por exemplo, medição do teor de 

vitamina C em três variedades de maçãs de armazenamento em câmara fria por até 

um ano apresentaram reduções de entre 40% a 70%, dependendo da variedade de 

maçã. Assim como as vitaminas variam em sua sensibilidade ao calor, eles variam 

também na sua sensibilidade à radiação. 

 3 - Não ocorreram alterações químicas nocivas - Em geral, o processo de 

irradiação produz poucas alterações químicas nos alimentos. Nenhuma das 

alterações conhecidas que podem ocorrer, não são nocivas e nem geram 

substancias químicas. Algumas das modificações químicas produzem os chamados" 

radiolíticos. Estes produtos têm provado ser familiares, como a glicose, ácido 

fórmico, acetaldeído e dióxido de carbono, que estão presentes naturalmente nos 

alimentos ou são formadas por processamento térmico. A segurança destes 

produtos radiolíticos foi examinada de forma muito crítica e, apesar de há alguma 

controvérsias sobre se esses produtos, não há evidências da sua nocividade foi 

encontrado. O FDA dos Estados Unidos estimou que a quantidade total de produtos 

radiolíticos detectado que pode ser formado quando o alimento é irradiado com uma 

dose de 1 kilogray seria inferior a 3 miligramas por quilograma de alimento - ou 

inferior a 3 partes por milhão. 

 4 - A aparência dos alimentos não é alterado - O nível de energia utilizada 

para a irradiação de alimentos afeta apenas seres vivos, como bactérias, insetos e 

rotozoários que podem estar presentes. No que se refere a carne verde, há muito 

pouco efeito na aparência, sabor e valor nutritivo.  

 5 - Os produtos não se tornam radioativos - Irradiação em condições 

controladas não tornam o alimento radioativo em si. O processo envolve a passagem 

do alimento através de radiação de um campo, a uma  velocidade definida para 

controlar a quantidade de energia ou a dose absorvida pelo alimento. Os produtos 

não entram em contato direto com a fonte de radiação. Mesmo quando os alimentos 

são expostos a altas doses de radiação a partir destas fontes, o nível máximo de 

radioatividade induzida seria apenas 1 / 1000 (um milésimo) de um becquerel por 

quilograma de alimento. Esta é 200.000 vezes menor que o nível de radioatividade 
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presente naturalmente nos alimentos, porque tudo em no ambiente, incluindo 

alimentos, já contém traços (cerca de 150-200 becquerel) de radioatividade natural. 

 De uma maneira geral, os resultados têm mostrado muito mais vantagens do 

que desvantagens. Isto caracteriza um subsídio promissor para a indução e fomento 

da irradiação, como uma nova alternativa para auxiliar na produção e 

fundamentalmente preservação de produtos do agronegócio seguros, saudáveis e 

competitivos. 

 Assim sendo, e repetindo num contexto atual, o tratamento de alimentos 

através da radiação ionizante assegura sua conservação e, ao mesmo tempo, reduz 

a incidência de algumas doenças e pragas próprias dos mesmos. Esta é uma 

técnica comprovadamente eficiente na desinfestação e redução microbiológica sem 

causar nenhum dano nos produtos ou à sociedade consumidora.  

 Doses elevadas podem esterilizar com eficiência os muitos produtos, 

eliminando patógenos importantes. Doses médias podem ter efeitos de 

pasteurização, prolongando a vida útil, por exemplo das frutas, vegetais e carnes 

minimamente processadas (fresh cut). Doses baixas podem ser eficazes no controle 

de parasitas e insetos nas frutas, grasos, rações e especiarias e também 

proporcionam um retardamento da maturação e apodrecimento de tubérculos e 

vegetais.  

 No entanto, isso não significa que a irradiação de alimentos é a "solução final" 

para todos os problemas alimentares. Existem algumas limitações segundo a 

American Nuclear Society: 

 1 - Pode ser usado somente em uma gama limitada de alimentos - frutas 

frescas (mamão, frutas cítricas, maçãs, morangos, lichia, rambutão, cherimóia, 

tomate, etc.), especiarias e produtos hortícolas secos; pernas de rã, cebola e alho, 

frango, embutidos; peixe seco; frutos do mar; e carne vermelha. A limitação de 

alimentos que podem ser irradiados é de caráter político, não uma questão técnica, e 

depende de aprovação das legislações agroalimentares de cada país. 

 2 - Ainda é uma cara tecnologia relativamente - Os custos de irradiação 

gama varia de $ 10 a $ 15 por tonelada para uma aplicação de baixa dose, até US $ 

100 a $ 250 por tonelada para uma aplicação de altas doses. Contudo, estes custos 

são competitivos com tratamentos como a indústria conserveira, congelamento, 



110 

pasteurização, refrigeração e fumigação. Em alguns casos, a irradiação pode ser 

consideravelmente mais barata. Para desinfestação de frutas na Tailândia e nos 

Estados Unidos, por exemplo, foi estimado que o custo de irradiação seria apenas 

10% a 20% do custo do tratamento térmico de vapor. O custo para construir uma 

planta de irradiação comercial de alimentos está na faixa dos $ 4 milhões de dólares 

a 10 milhões dólares, dependendo do seu tamanho, a capacidade de 

processamento (respectivamente de 15 a 250 milhões libras por capacidade de 

processamento ao ano), e outros fatores. 

 3 - As doses de radiação nos níveis recomendados não vai inativar todos 

os microrganismos - Normalmente, 90% podem ser destruídas, o que significa que 

o alimento tem ainda ser tratado com extremo cuidado, caso contrário, os demais 

organismos podem reproduzir-se rapidamente e evidentemente existe sempre o 

risco de recontaminações tanto por pragas como por microrganismos..  

No tratamento por irradiação são usados, preponderantemente na atualidade, 

irradiadores de derivados de Cobalto-60 e raios X. Está última fonte de irradiação 

esta sendo usada com sucesso no controle biológico das pragas quarentenárias, 

com a mosca-das-frutas (Ceratitis capitata), através da técnica do macho estéril e 

também em frutas frescas e frutas minimamente processadas, melhorando a vida útil  

(shelf life) destes produtos. 

 Já se tem, também, no Brasil a alternativa de irradiação por fluxo de elétrons 

por parte da empresa Aceletron, inclusive para o tratamento de alimentos 

 Vários países vêm utilizando a irradiação há quase 40 anos, segundo 

especialistas da área, mas aqui no país, fora a irradiação principalmente da pimenta 

do reino para exportação, o uso mais amplo ainda está nas fases de estudos de 

viabilidade técnica, econômica e comercial. 

 É muito importante enfatizar que os alimentos irradiados já foram aprovados 

em dezenas de países ao redor do mundo conforme já comentado neste trabalho. 

Os alimentos são normalmente aprovados para irradiação em bases individuais. Por 

exemplo, nos EUA uma aprovação para se irradiar um alimento é concedida pela 

Administração de Alimentos e Drogas (FDA). No Brasil, deve-se obedecer a 

legislação brasileira pertinente (Anexo B). Outros países têm procedimentos 

similares.  
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 Alimentos irradiados oferecidos para consumo em mercearias devem ser 

rotulados com o símbolo internacional denominado "Radura" (Figura 23, a seguir). 

Esse símbolo foi estabelecido para indicar produtos alimentícios tratados por 

irradiação. 

 

Figura 23 - Símbolo Internacional da Irradiação de Alimentos. 
 

 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. Este 

aviso é necessário porque a radiação não deixa nenhum vestígio indicando que o 

alimento foi processado por irradiação. Ninguém pode detectar se um alimento foi 

irradiado seja pela aparência, cheiro ou toque. Isto contrasta com outras técnicas de 

processamento, tais como, produtos apertizados, conservas e congelamento, 

processos em que se percebe o tratamento.  

 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 preparado no local. A rotulagem, também, 

não se faz necessária no caso de ingredientes irradiados que entram em um 

composto alimentar em pequena proporção. Como exemplo disso, pode-se citar um 

ingrediente seco ou tempero que foi processado por irradiação, e depois adicionado 

em pequena proporção em um produto alimentício, como embutidos, e outros. 
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12. RECOMENDAÇÕES 

 O presente estudo reúne informações que permite afirmar que a aplicação de 

irradiação nas várias cadeias produtivas do agronegócio, é uma alternativa viável. As 

restrições impostas às tecnologias atuais estão induzindo os agronegócios a 

pensarem nessa tecnologia. As técnicas de irradiação já foram identificadas e 

caracterizadas no Brasil e no exterior e, tais fatos, possibilitam uma série de 

recomendações. 

12.1 CAMPANHAS EDUCATIVAS 

 Estudos, pesquisa e consultas no mostram que o público consumidor, quando 

convenientemente informado, apresenta um comportamento receptivo frente aos 

produtos irradiados ofertados. Um estudo realizado na Alemanha revelou que os 

consumidores, quando devidamente informados, reagem positivamente à oferta de 

alimentos irradiados e se preocupam com o processamento dos alimentos que 

consomem. No entanto essa preocupação foi maior no caso dos pesticidas (55%) e 

conservantes (43%), do que da irradiação (38%).  

 Embora uma parcela dos consumidores seja extremamente contrária à 

irradiação dos alimentos, a maioria muda de opinião após serem expostos a 

campanhas educativas. Na Argentina, uma campanha de esclarecimento aumentou 

muito a aceitabilidade das cebolas irradiadas. Na França aconteceu o mesmo depois 

que uma rede de supermercados colocou à venda morangos irradiados. Após o 

esclarecimento da população, os consumidores passaram a preferir os produtos 

irradiados devido a sua melhor qualidade. De fato, isso mostra que, quando bem 

esclarecidos, os consumidores dão a devida importância à segurança e à qualidade 

dos produtos que consomem. 

12.2 CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO 

 É altamente interessante que haja uma divulgação da aplicação da irradiação 

com uma comunicação ampla, tentando alcançar não só público consumidor-alvo, 

como empresários e a sociedade centrada na opinião e comunicação dos 

fornecedores de opinião respeitados. 
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12.3 EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

 É extremamente positiva, como tem sido conseguida em muitos países, a 

inclusão da caracterização da irradiação de alimentos e outros produtos e das suas 

vantagens, segurança e inocuidade, nos currículos referentes a educação 

elementar, secundária e mesmo superior. A conscientização das novas gerações 

quanto às virtudes e segurança dos produtos irradiados irá garantir a aceitação dos 

alimentos e outros produtos irradiados. 

12.4 LINHAS DE CRÉDITO 

 Levando-se em conta que a agregação de valor inerente aos produtos 

irradiados exigirá investimentos privados é fundamentalmente que existam linhas de 

crédito específicas e atraentes para auxiliar na indução dos empresários em 

aplicações de recursos em empreendimentos voltados para a produção de produtos 

do agronegócio irradiados. 

12.5 ESTUDOS E PESQUISAS 

 É evidente que se desejar a expansão da aplicação da irradiação na 

produção, industrialização e comercialização de produtos preservados por esta 

tecnologia em um país como o Brasil, há necessidade de se aumentar o 

conhecimento dos produtos da agricultura tropical. 

 Neste sentido, devem ser incentivadas e fomentadas as pesquisas, 

principalmente para termos parâmetros tecnológicos dos produtos tropicais e 

equatoriais ao tratamento da irradiação, tanto no âmbito de desinfestação, como de 

pasteurização. Com certeza tem-se respostas diferentes produto à produto quanto à 

ocorrência de reações químicas e bioquímicas negativas, em conseqüência da 

irradiação, que poderão de certa forma dificultar a adoção e aplicação dela. Da 

mesma forma também é importante a pesquisa sobre melhores fontes de irradiação 

e o estabelecimento de dosagens. Neste sentido devem ser realizados estudos e 

pesquisas, considerando a indicação na utilização combinada com outras 

tecnologias, que podem viabilizar a utilização desta e mesmo reduzir as dosagens 

de irradiação que poderão reduzir custos. 
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12.6 EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 É fundamental, para dar suporte aos empreendimentos e setores apoiadores 

e fiscalizadores, desenvolver e estabelecer um Termo de Referência para 

capacitação e educação profissional para cada um dos segmentos funcionais do 

Sistema Agroalimentar Brasileiro, no âmbito das tecnologias de aplicação de 

irradiação e fazer o mesmo para que a expansão da produção de irradiadores tenha 

suporte de recursos humanos capacitados. 

12.7 PLANTAS DE MENOR PORTE 

 O desenvolvimento e construção de equipamentos para a aplicação viável por 

volumes de produção de menor porte devem ser apoiados para atender volumes de 

produção em menor escala. 

12.8 PLANTAS MÓVEIS 

 Um dos aspectos mais discutidos sobre tendências para a Indústria 

Agroalimentar das Frutas, Vegetais e Plantas Aromáticas, refere-se às formas de 

como podem constituir sistemas de organização integrados a serem adotados, 

implementados e consolidados, envolvendo os demais segmentos funcionais das 

cadeias produtivas, fundamentalmente o segmento primário da cadeia, ou seja, a 

produção agrícola. 

 O desenvolvimento de plantas móveis, em particular, está fundamentado 

acima de tudo em uma empresa agroindustrial que assuma estes propósitos 

negociais. 

 Fundamentalmente a empresa de prestação de serviços, desloca seus 

equipamentos e técnico para cobrir a safra, sendo posteriormente deslocada para 

outras áreas produtoras. 

 A idéia, portanto, é fornecer aos pólos produtivos, que não comportam 

unidades fixas de transformação primária, possibilidades de agregação de valor por 

processamento industrial através de linhas temporárias. 

 O conceito no qual o sistema se apóia é o mesmo conceito de prestação de 

serviços de transformação secundária, que está em expansão no Brasil e no 



115 

exterior, com a diferença que no primeiro caso a processadora pode ou não receber 

insumos, embalagens e matéria-prima, entregando para o demandante o produto 

com sua marca pronta para a comercialização, e no segundo caso a     empresa 

processadora é que desloca sua linha para operar nas bases demandantes. 

 A viabilização desta forma de organização para produção depende da 

existência no pólo frutícola de áreas com infra-estrutura e serviços para suportar 

operações de processamento. 

 O modelo acima caracterizado poderia dispor de uma linha de desinfecção 

por irradiação e ou pasteurização de vários produtos do agronegócio, incluindo-se 

frutas, polpas e sucos. 

12.9 ARTICULAÇÕES E PARCEIROS 

 É fundamentalmente importante uma maior articulação da CNEN e seus 

institutos com todos os órgãos governamentais, que apoiaram financeiramente e 

institucionalmente as cadeias produtivas do agronegócio. A participação dos 

especialistas do CNEN em todos os foros do agronegócio ajudará na percepção de 

dificuldades, objetivos e demandas do setor.  
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13. CONCLUSÃO 

 Os negócios das cadeias produtivas do agronegócio ainda não aproveitam do 

potencial da irradiação, em parte por não estarem sensibilizados e motivados quanto 

aos benefícios técnicos e econômicos. 

 À medida que for maior a conscientização do consumidor e as empresas 

agroindustriais e agrocomerciais detectarem esta percepção, sua reação será 

decorrente. 

 Estudos dos possíveis problemas dos efeitos da radiação gama comprovaram 

que não há efeitos negativos em relação a toxicologia, perda nutricional e geração 

de microorganismos. Do ponto de vista nutricional, as perdas de glicídios e proteínas 

são pequenas. Assim, a irradiação de alimentos possui uma série de vantagens 

sobre os métodos tradicionais. Trata-se de um processo a frio que não contribui com 

o aquecimento global que pode auxiliar na geração de plantas mais produtivas, 

evitar brotamento de bulbos, atuar isoladamente ou em conjunto com outras 

tecnologias para desinfestação de muitos produtos como frutas, especiarias, grãos e 

rações animais, a eliminação de patógenos que adulteram produtos frescos 

minimamente processados sem causar efeitos indesejáveis em suas propriedades 

organolépticas e físico-químicas; facilita a distribuição e venda de muito s produtos 

frescos, pelo aumento da vida útil desses produtos, sem alterar a sua qualidade; 

substitui os tratamentos químicos que deixam resíduos nos produtos alimentares. 

 Com relação às desvantagens, certos produtos podem sofrer modificações no 

odor, cor, sabor, textura e, em alguns casos, pode acarretar na diminuição, embora 

muito pequena, de algumas vitaminas e produção de produtos radiolíticos, alguns 

dos quais podem ser tóxicos. 

 Apesar de concluir-se a viabilidade técnica, econômica da aplicação da 

irradiação em boa parte dos produtos das cadeias produtivas do agronegócio, 

devem ser mencionadas controvérsias que ainda persistem apesar dos inúmeros 

estudos e pesquisas realizados e em realização. A aprovação inconteste de órgãos 

nacionais como a ANVISA e órgãos institucionais como a Organização mundial da  

Saúde, a FAO e no nível de países a aprovação da FDA dos Estados Unidos, que 

para assuntos como o do presente relatório é a grande formadora de opiniões e 
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respeitada no mundo todo, deveriam ser autosuficiente para atestar a segurança dos 

produtos irradiados. 

 É importante, também, salientar e enfatizar que no âmbito de produtos e 

processos relacionados com a fruticultura, o Brasil já reuniu um cabedal de 

conhecimentos e resultados expressivos para dar suporte aos agronegócios da 

Fruticultura. O Anexo E apresenta uma série representativa realizada na USP na 

área de irradiação de alimentos. 

 Não menos importante é fundamental para a consolidação e expansão da 

irradiação dos produtos das cadeias produtivas do agronegócio é o suporte dos 

centros de excelência existentes no País. Dentre eles pode-se destacar o Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) que está localizado no campus da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte. É uma 

instituição de pesquisa, desenvolvimento, produção, serviços e ensino com atuação 

na área nuclear e outras correlatas. Está subordinada à Diretoria de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. 

 Dentre suas atividades, incluem-se atividades básicas e aplicadas na área de 

irradiação de alimentos, principalmente no âmbito da desinfestação: 

 

 1 - Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

 A sua missão é garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, 

desenvolver e disponibilizar tecnologias nuclear e correlatas, visando o bem estar da 

sociedade brasileira. 

 Na área de Pesquisa e Desenvolvimento, investe no emprego da tecnologia 

nuclear na agropecuária. Quanto às atividades no âmbito das cadeias produtivas do 

agronegócio, preocupa-se com a aplicação da irradiação como tecnologia 

emergente e alternativa para esterilização e preservação de produtos alimentícios. 

Incluindo as frutas e seus derivados. Possui 14 unidades localizadas em nove 

estados brasileiros. Sua unidade central está localizada na cidade do Rio de Janeiro 

(RJ). 

 2 - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). 
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 O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) é uma autarquia do 

Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, 

antiga Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. É gerenciado técnica, 

administrativa e financeiramente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e 

associado para fins de ensino de pós-graduação à Universidade de São Paulo.   

 Localizado no “campus” da USP, ocupando uma área de 500.000 m2, o Ipen 

tem hoje uma destacada atuação em vários setores da atividade nuclear entre elas, 

nas aplicações das radiações e radioisótopos, em reatores nucleares, em materiais e 

no ciclo do combustível, em radioproteção e dosimetria, cujos resultados vêm 

proporcionando avanços significativos no domínio de tecnologias, na produção de 

materiais e na prestação de serviços de valor econômico e estratégico para o país, 

possibilitando estender os benefícios da energia nuclear à segmentos maiores de 

nossa população.  

 Dentre suas atividades, além de aplicações de técnicas nucleares, dedica-se 

também na área de ensino e informação científica abrangendo: 

• Treinamento e Aperfeiçoamento; 

• Informação Científica; e 

• Pós-Graduação. 

 Segundo informações do próprio IPEN o mesmo com um corpo técnico 

especializado e utilizando-se de suas unidades de irradiação tem apoiado a indústria 

local no desenvolvimento de boas práticas de irradiação de produtos alimentícios, 

principalmente no estabelecimento de nível do tratamento de diversos produtos pelo 

processo de irradiação e também no seu controle de qualidade por meio do 

desenvolvimento de técnicas e procedimentos de identificação de alimentos 

irradiados. 

 Contudo, a tecnologia ainda gera controvérsias sobretudo perante as 

organizações não governamentais. Destacam-se como opositores a ONG Public 

Citizen (EUA), a Stop Food Irradiation Alliance (SFIA - Austrália) e, no Brasil, o 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).  

 Um documento produzido pelo IDEC em 2002, afirma que a norma que 

regulamenta a irradiação de alimentos no Brasil possui “conceitos vagos, 

questionáveis sob o ponto de vista técnico e excessivamente flexíveis às resoluções 



119 

que vierem a ser tomadas no âmbito internacional”. Dentre os argumentos, está o 

fato de a Portaria não definir com números as doses máxima e mínima permitidas. 

 Outros críticos citam como principais problemas, verificados em pesquisas, a 

diminuição do peso e da sobrevivência (inclusive intra-uterina) de animais de 

laboratório, maior incidência de certos tipos de câncer, distúrbios imunológicos, 

queda na fertilidade e níveis consideráveis de radioatividade em órgãos de ratos 

tratados com sacarose irradiada. Falam ainda de acidentes ambientais ocorridos em 

plantas irradiadoras de alimentos e problemas decorrentes da má operacionalização 

das máquinas 

 Outra preocupação é que a irradiação não substitua as boas práticas de 

produção, manipulação e fabricação de alimentos, uma vez que o processo pode 

eliminar microrganismos, mas não retira sujidades e matérias estranhas dos 

alimentos.  

 Porém, os especialistas consultados foram enfáticos ao garantir a segurança 

dos alimentos irradiados para os consumidores, para os manipuladores do produto e 

dos equipamentos e para o meio ambiente, desde que obedecidos os limites 

máximos de irradiação (específicos para cada produto) e as normas básicas de 

segurança operacional. “O alimento irradiado não se torna radioativo”, garantem 

pesquisadores. 

 

Em síntese: 

 

Considerando o exposto no presente relatório, a irradiação de boa parte de 

produtos gerados pelo agronegócio, alguns a curto prazo e outros a médio prazo 

devem ser consideradas alternativas tecnológicas emergentes e caracterizadas 

como limpas, seguras e não térmicas.  Nestas condições, é praticamente certo o 

aumento da utilização desta tecnologia no Brasil e no exterior. 
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