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RESUMO

FERREIRA, Sônia Regina Schauffert. Contribuição da Tecnologia de Irradiação de

Alimentos no Fornecimento de Segurança Alimentar e Nutricional. Orientador: Edgar

Francisco Oliveira de Jesus. Co-Orientadora: Lúcia Maria Jaeger de Carvalho. Rio de

Janeiro: UFRJ/IN, 1999. Dissertação (mestrado em Nutrição Humana).

Através de uma revisão bibliográfica, este trabalho objetivou analisar a

contribuição da tecnologia de irradiação de alimentos no fornecimento de Segurança

Alimentar e Nutricional. Com um histórico em torno de 60 anos esta tecnologia foi

aprovada em 1980 pela FAO WHO e AIEA após conclusão de que, a aplicação aos

alimentos de doses de radiação de até 10 kGy, não promove efeitos toxicológicos ou

problemas de ordem microbiológica ou nutricional. Normatizada em 1983 por uma

Comissão do Codex Alimentarius é aplicada em muitos países para atender demandas

interna e/ou externa. Diferentes doses oriundas de fontes de radioisótopos, aceleradores de

elétrons ou geradores de raios-X, são aplicadas para reduzir a carga microbiana, promover

a desinfestação de insetos, aumentando paralelamente o tempo de prateleira dos produtos.

Doses até o limite de 10 kGy não promovem alterações significativas nos nutrientes ou nas

características sensoriais dos alimentos. Apesar da Segurança Alimentar e Nutricional

embutir outros fatores determinantes de extrema importância, a tecnologia estudada ao

contribuir com a redução ou eliminação das grandes perdas de alimentos pós-colheita e

pós-abate e também, das doenças de origem alimentar cujo perfil mundial de

morbimortalidade mostra-se bastante significativo, apresenta alto potencial para contribuir

com o fomento e garantia da Segurança Alimentar e Nutricional.
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ABSTRACT

FERREIRA, Sônia Regina Schauffert. Contributions of the Irradiation Technology on

Nutritional and Alimentary ^Hzmmty. Orientador: Edgar Francisco Oliveira de Jesus.

Co-Orientadora: Lucia Maria Jaeger de Carvalho. Rio de Janeiro: UFRJ/IN, 1999.

Dissertação (mestrado em Nutrição Humana).

This work is a bibliographic review about the contributions of the food

irradiation technology on Nutritional and AlimentaryHSeeurity. Subjected to research and

development for more than 60 years these technology was approved by a jointly

FAO/WHO/IAEA Expert Committees in 1980 with the conclusion that the irradiation of

food up to an overall average dose of 10 kGy present no toxicological hazard and introduce

no special nutritional or microbiological problems. Following these conclusions general

standards and practices for food irradiation were adopted by the Codex Alimentarius

Commission in 1983 opening the possibilities for internal applications and international

commerce of irradiated food in many countries. Radiation from radioisotopes sources,

electron accelerators or X-ray generators can be applied to food in order to reduce the

microbial load , insect disinfestation the shelf live extension of the products. Absorbed

doses up to 10 kGy level do not introduce significant alterations in the macro or micro

nutrients contents or in the sensorial characteristic of irradiated food. Although Food

Security can be related with many other important topics irradiation technology improving

food quality reducing food spoilage during preservation and preventing problems related

with foodborne disease present a good potential to contribute with the foment and garanty

of the Nutritional and Alimentary Security.



Vlll

SUMÁRIO

CAPÍTULO PÁGINA

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 1

2. PRESSUPOSTOS 4

3. APRESENTAÇÃO 5

4. HISTÓRICO DA IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS 7

4.1. Fontes de Radiação 9

4.2. Interação da Radiação com a Matéria 12

4.3. Vantagens e Desvantagens das Fontes Permitidas para Processamento

de Alimentos 15

4.3.1. Fontes de 60Co 15

4.3.2. Fontes de 137Cs 16

4.3.3. Feixes de Elétrons 17

4.3.4. Raios X 18

4.4. Instalações de Irradiação 19

4.5. Classificação dos Processos de Irradiação 24

5. POSIÇÃO MUNDIAL DA IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS 30

5.1. Panorama Brasileiro 34

5.2. Legislação 37

6. VALOR NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS IRRADIADOS 43

6.1. Macronutrientes 44

6.2. Micronutrientes 52

6.3. Características Sensoriais 67

7. COMBINAÇÃO DE PROCESSOS 75



IX

8. CARACTERÍSTICAS FITOSSANITÁRIAS DOS ALIMENTOS

IRRADIADOS 78

8.1. Pragas 80

8.2. Microorganismos e Parasitas 83

8.2.1. Bactérias 87

8.2.2. Fungos - leveduras e bolores 97

8.2.3. Vírus 99

8.2.4. Parasitas 101

9. ASPECTOS TOXICOLOGICOS DOS ALIMENTOS IRRADIADOS 106

10. ASPECTOS DE SAÚDE PÚBLICA 113

10.1. Segurança Alimentar e Nutritional 113

10.2. Doenças de Origem Alimentar 117

10.3. Perdas de Safras 123

11. DISCUSSÃO 126

12. CONCLUSÃO 146

13. RECOMENDAÇÕES 150

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 151

15. ANEXO 1: Relação de países que autorizam a irradiação de alimentos 168



ÍNDICE DE QUADROS E GRÁFICO

PÁGINA

Quadro 1: Aplicações de radiações ionizantes em alimentos autorizadas pela

Food and Drug Administration - FDA. 9

Quadro 2: Principais características das fontes de radiação utilizadas para

tratamento de alimentos. 15

Quadro 3: Faixas de doses de radiação ionizante aplicadas aos alimentos

segundo os objetivos a serem alcançados. 27

Quadro 4: Doses mínimas requeridas em radapertização de alguns alimentos. 29

Quadro 5: Diferenças entre os procedimentos de radurização e de

radapertização. 29

Gráfico 1: Comparação de sensibilidade entre as fases de crescimento de

cultura bacteriana normal e frente à radiação ionizante. 88



XI

ÍNDICE DE FIGURAS

PÁGINA

Figura 1: Dose equivalente média de radiação a qual os seres humanos
estão expostos anualmente. 10

Figura 2: Espectro de energia eletromagnética. 11

Figura 3: Interação dos raios X e gama com a matéria. 13

Figura 4: Cabine de controle do processo de irradiação. 20

Figura 5: Esquema básico de uma instalação de irradiação com raios gama. 21

Figura 6: Sistema transportador de alimentos. 22

Figura 7: Vista interna de uma instalação de irradiação japonesa. 23

Figura 8: Grãos de milho dentro de um irradiador. 23

Figura 9: Sistema de transporte de uma instalação que utiliza acelerador de

elétrons. 24

Figura 10: Radura - símbolo internacional para identificação de alimento

irradiado. 42



Xll

ÍNDICE DE TABELAS

PÁGINA

Tabela 1: Lista de instalações de irradiação disponíveis para processamento

de alimentos com propósitos comerciais. 33

Tabela 2: Energia biodisponível dos constituintes alimentares (kcal/g). 43

Tabela 3: Valor nutricional protéico de feijões branco irradiados e não

irradiados, determinado através de balanço nitrogenado em ratos

em crescimento. 47

Tabela 4: Avaliação do valor nutricional de proteínas de cavalas irradiadas,

através da análise em ratos em crescimento. 47

Tabela 5: Comparação do conteúdo de aminoácidos em carne de frango

processada termicamente, irradiada com raios gama, e submetidas

a congelamento. 49

Tabela 6: Conteúdo de ácidos graxos, ácidos graxos livres e lipídeos bruto

observado em carne de frango processada termicamente e

irradiada com raios gama, quando comparado com o

processamento por congelamento. 51

Tabela 7: Conteúdo vitamínico observado em carne de frango processada

termicamente e irradiada com raios gama, quando comparado

com o processamento por congelamento. 53

Tabela 8: Efeito da temperatura na depleção dos níveis de tiamina em

diferentes alimentos. 55

Tabela 9: Efeito da dose de irradiação e da temperatura durante a irradiação,

nas perdas de tiamina de carnes de frango. 56



Xlll

Tabela 10: Efeito da dose de 6 kGy sobre os níveis de niacina, riboflavina e

tiamina em bacalhau cru. 58

Tabela 11: Níveis de ácido ascórbico e ácido deidroascórbico em suco de

limão submetidos à dose de radiação ionizante de 4 kg. 61

Tabela 12: Efeito de doses entre 0,3 e 0,5 kGy na retenção de vitaminas

hidrossolúveis em farinha de trigo irradiada e pães fabricados com

farinha de trigo irradiada. 77

Tabela 13: Dose letal aproximada para alguns organismos. 79

Tabela 14: Comparação da sensibilidade à esterilização com radiação gama,

em pragas de produtos estocados e seus derivados. 82

Tabela 15: Valores de Dio para algumas bactérias não formadoras de esporos. 92

Tabela 16: Valores de Dio para algumas bactérias produtoras de esporos. 93

Tabela 17: Dose de radiação ionizante necessária para prevenir o crescimento

de leveduras e bolores. 99

Tabela 18: Doses de irradiação necessárias para interromper a infectibilidade

de diferentes parasitas. 102

Tabela 19: Custo com doenças de origem alimentar nos EUA ocorridas

durante o ano de 1987, de acordo com o agente etiológico

envolvido. 120

Tabela 20: Ocorrências de doenças de origem alimentar: por agente

etiológico, local, data e alimento envolvido. 122



XIV

LISTA DE SIGLAS

ABDL - Associação Brasileira de Desenvolvimento de Lideranças

ABEN - Associação Brasileira de Energia Nuclear

ADA - American Dietetic Association

AIEA - Agência Internacional de Energia Atômica

APHIS - Serviço de Inspeção da Saúde de Plantas e Animais

CDTN - Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear

CMEIA - Comitê Misto de Especialistas em Irradiação de Alimentos

CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear

CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar

DINAL - Divisão Nacional de Alimentos

EUA - Estados Unidos da América

FAO - Organização das Nações Unidas para a Agricultura e

Alimentação

FDA - Food and Drug Administration

FDCA - Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.

FSIS - Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar

HACCP - Análise dos Riscos e Pontos Críticos de Controle

IAEA - International Atomic Energy Agency

IPEA - Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada

IPEN - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

NASA - National Aeronautics and Space Administration

OIEA - Organismo Internacional de Energia Atômica

OMS - Organização Mundial da Saúde

PNSN - Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição

USDA - Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América

WHO - World Health Organization



XV

LISTA DE TERMOS TÉCNICOS

Atividade água (aw) - corresponde ao conteúdo de água que se encontra fracamente ou

fortemente combinada aos alimentos. É definida pelo abaixamento da pressão parcial do

vapor da água, pela seguinte fórmula:

aw = Pw / Pwo, onde: â , = atividade água

Pw = pressão de vapor da água de uma solução ou alimento;

Pwo = pressão de vapor da água pura

Background (Bg) - refere-se à radiação natural ou radiação de fundo, proveniente de raios

cósmicos, de elementos radioativos naturais existentes nos organismos vivos e nos próprios

alimentos. É a radiação naturalmente existente no meio ambiente.

Becquerel (Bq) - medida de radioatividade. Unidade utilizada para medir a atividade de

decaimento de átomos instáveis de uma fonte de radiação. Corresponde a taxa de

transformações ocorridas pelo decaimento dos átomos instáveis em determinada unidade

de tempo. Um Bq eqüivale a uma desintegração por segundo. Por ser uma unidade muito

pequena, são mais utilizados seus múltiplos como: kilobecquerel (lkBq = IO3 Bq);

megabecquerel (IMBq = IO6 Bq); gigabecquerel (lGBq = IO9 Bq); terabecquerel (lTBq =

IO12 Bq); petabecquerel (lPBq = IO15 Bq). O Curie (Ci) cuja unidade eqüivale a 3,7 x IO10

desintegrações por segundo, ou seja a 3,7 xlO10 Bq ou 37 GBq, era a unidade utilizada

anteriormente.

Bremeshtralung - o mesmo que radiação de frenamento. É produzida quando os elétrons

(carga negativa), interage próximo ao núcleo de um átomo (carga positiva) ou seja, quando

ocorre a interação de partículas carregadas com a matéria. No momento da interação, os

elétrons mudam de direção e emitem a diferença de energia sob a forma de ondas

eletromagnéticas denominadas raios X, conhecidas também como radiação de frenamento

devido ao fato dos elétrons sofrerem espalhamento e redução de velocidade em decorrência

da atração do núcleo e à repulsão dos elétrons dos átomos do material alvo.
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Elétron-volt (eV) - unidade de energia utilizada para medir e descrever a energia de

partículas radioativas e radiações eletromagnéticas. Corresponde a velocidade (energia

cinética), adquirida por um elétron no início de sua aceleração, ao ser acelerado por uma

diferença de potencial de 1 volt. Por ser uma unidade muito pequena, normalmente são

utilizados seus múltiplos: keV (kiloeletronvolt = 1000 eV) ou MeV (megaeletrovolt = 1

milhão de eV). Para converter eV para unidades de energia, pode-se usar a conversão: 1

MeV = 1.602 x IO"13 J (Joule).

Gray (Gy) - unidade que mede a quantidade da energia de radiação ionizante absorvida

pelo alimento. 1 Gy, corresponde a 1 J (Joule) por kilo de material irradiado. O Rad -

Radiation Absorbed Dose, cuja unidade eqüivale a 0,01 Gy, era a unidade utilizada

anteriormente.

Mean Lethal Dose - MLD - dose média letal necessária para caracterizar a sensibilidade

das bactérias frente à radiação, dentro do limite de 10 kGy.

Minimum Required Dose - MRD - dose mínima requerida para garantir a

radioesterilização dos alimentos.

Minimal Effective Dose — MED - dose de radiação necessária para interromper a

infectilibidade de parasitas infestantes de alimentos.

Radiação ionizante - é a radiação que em sua interação com o átomo e moléculas do

meio, remove alguns de seus elétrons orbitais, surgindo conseqüentemente pares iônicos

eletricamente carregados, formados por um íon positivo e outro negativo. Pode também

formar radicais livres quando ocorre quebra de ligações químicas.



1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Desde as mais remotas civilizações, as sociedades têm procurado

desenvolver mecanismos de segurança alimentar, com vistas a suprir adequadamente às

necessidades de seus povos, uma vez que, a garantia do suprimento seguro e adequado de

alimentos é essencial a sua sobrevivência e desenvolvimento.

Entretanto, medidas efetivas para atender e expandir este objetivo há muito

têm sido dificultadas, entre outros motivos, em decorrência de condições agro-climáticas,

sazonalidade de produção, perecimento e perdas de colheitas, infra-estrutura inadequada,

conhecimento técnico insuficiente e principalmente, do grande êxodo rural ocorrido após a

II Guerra Mundial, que levou o homem a viver cada vez mais distante dos centros de

produção, dificultando seu abastecimento.

Em termos mundiais, sob o ângulo de uma visão futurista, em decorrência

das estimativas: de um crescimento demográfico nunca antes registrado na história da

humanidade; da continuidade da concentração populacional nos grandes centros urbanos,

aliadas à globalização não socializada da economia; da limitação da terra arável; do

decaimento da fertilidade do solo; da redução de recursos hídricos, além das desastrosas

mudanças climáticas, apontam tendência para exacerbação:

• Da disseminação da fome. A Conferência Internacional sobre Nutrição destacou em

1992 que em países em desenvolvimento, 780 milhões de pessoas não tinham acesso a

alimentos em quantidade suficiente para satisfazer suas necessidades básicas (FAO,

WHO, 1992) nestes, no período entre 1994 e 1996, havia 828 milhões de pessoas com

desnutrição crônica. (FAO, 1999a).

Dados mais recentes, descrevem que em torno de 24.000 pessoas morrem

diariamente de fome no mundo. Em países em desenvolvimento, 10% das crianças morrem

antes de completar 5 anos de vida (THE HUNGER SITE, 1999) e, mesmo em países como

os EUA por exemplo, em tomo de 16,5% da população ainda vive em estado de pobreza

(ABDL, 1998).

Relacionadas com deficiências específicas, em termos mundiais, mais de 2

milhões de pessoas, na maioria mulheres e crianças sofrem carências de um ou vários

micronutrientes, como ferro, iodo e vitamina A, que no Brasil e em outros países menos

desenvolvidos, são consideradas endêmicas (FAO, WHO, 1992).



Dentro da conjuntura nacional, em 1989 a Pesquisa Nacional sobre Saúde e

Nutrição - PNSN, descreveu que o Brasil possuía 31% de crianças desnutridas e que ainda

existia uma parcela significativa da população de adultos e idosos com baixo peso, apesar

da prevalência ter mostrado uma redução da ordem de 37% para ambos os sexos

(BITTENCOURT, BOSI, OLIVEIRA et ai., 1992). Em 1993 o Mapa da Fome elaborado

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, descreveu que um contingente de

aproximadamente 32 milhões de brasileiros viviam em estado de indigência

(NASCIMENTO, 1993).

• Dos custos monetário e humano, com morbidade e mortalidade decorrentes de doenças

transmitidas pela ingestão de alimentos contaminados com microorganismos e

parasitas, cujas cifras em muitas sociedades chegam a alcançar bilhões de dólares

anuais, representando importante perda de produtividade econômica.

• Das perdas de alimentos pós-colheita e pós-abate, como resultado de danos provocados

pela infestação por pragas, contaminação microbiana e germinação prematura, as quais

têm sido estimadas como sendo entre 25% a 50% da produção mundial (AIEA, 1991,

WHO, 1994), levando a menor disponibilidade para atender às demandas interna e

externa.

O quadro exposto acima, justifica a amplitude do conceito de Segurança

Alimentar e Nutricional, que dentro de seus atributos, abarca questões relacionadas com a

aplicação de tecnologias, como forma de gerar recursos, melhorar os já existentes e

garantir a saúde da população mundial, assegurando o desenvolvimento humano em bases

sustentáveis e duradouras.

Dentro deste panorama, as indústrias de alimentos enfatizam a importância

de diferentes tecnologias de processamento, conservação e preservação, através da

aplicação de uma variedade de métodos físicos, químicos, fisico-químicos e biológicos,

com o objetivo principal de atender às exigências quantitativas e qualitativas dos mercados

consumidores, buscando equilíbrio entre a oferta e a procura nacional e internacional.

Neste sentido, a aplicação de radiação ionizante aos alimentos, tem sido

impulsionada como método de conservação suplementar a outras tecnologias existentes,

uma vez que sua aplicação está respaldada pelas diretrizes de políticas nacionais e

internacionais de segurança alimentar e nutricional, pois mostra-se como uma perspectiva

positiva no que diz respeito a oferta, em bases limpas e sustentáveis, de alimentos seguros

tanto em quantidade como em qualidade e variabilidade, aumentando a disponibilidade e



incrementando a acessibilidade aos alimentos, para um maior número de pessoas em todo o

mundo, promovendo assim um status nutricional mais adequado às populações e

consequentemente, ao homem socialmente mais produtivo e a países mais competitivos no

mercado internacional.

Historicamente porém, como todo incremento tecnológico, a irradiação de

alimentos suscita diversificados questionamentos, principalmente relacionados com a

segurança ambiental e do próprio alimento.

Foi refletindo sobre estas questões e através de observações pessoais feitas

quanto ao conhecimento e aceitação desta técnica que surgiu a necessidade e o interesse de

pesquisar o objeto proposto, esperando contribuir de alguma forma para seu entendimento,

aceitação e difusão.

Assim, visando analisar a participação da conservação de alimentos pelo

processo de irradiação, enquanto tecnologia capaz de fomentar e garantir a segurança

alimentar e nutricional das populações, com vistas à promoção de um estado nutricional

adequado e permanente, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão

bibliográfica, considerando documentos publicados a partir da década de 60, por retratar o

período inicial das pesquisas em âmbito nacional.

Através da caracterização da tecnologia de irradiação de alimentos

propriamente dita; da contextualização do processo de irradiação de alimentos em âmbito

mundial; da apresentação dos aspectos nutricionais e de inocuidade dos alimentos

irradiados e ainda, delineando a participação do processo de irradiação de alimentos

dentro do panorama de saúde pública, este trabalho buscou respostas às questões

delineadas nos pressupostos a seguir.



2. PRESSUPOSTOS

Os pressupostos abaixo baseiam-se nas dúvidas mais comuns que, mesmo

após décadas de investigações, ainda permeiam o interesse pela tecnologia de irradiação de

alimentos, contribuindo assim para retardar maiores aplicações neste campo, mesmo diante

do quadro de insegurança alimentar e nutricional que assola grande parcela da população

mundial.

1) A tecnologia de irradiação de alimentos é segura? Em virtude da utilização de material

nuclear existe formação de rejeitos radioativos?

2) A comercialização de alimentos irradiados já está sendo praticada? Os alimentos

submetidos à irradiação têm um custo monetário maior para o consumidor final?

3) Quais benefícios globais que a adoção desta tecnologia pode trazer para os países?

4) Do ponto de vista nutricional, microbiológico e toxicológico quais as implicações da

irradiação sobre os alimentos?



3. APRESENTAÇÃO

O fomento e garantia da segurança alimentar e nutricional passa

primariamente, além de outros fatores não menos importantes, pela maior disponibilidade e

melhorias das condições de acesso aos alimentos, via distribuição de renda, por exemplo.

Porém, a adoção de tecnologias que: visem a redução de perdas pós-colheita

e pós-abate aumentando assim a oferta de alimentos; contribuam com a redução ou

eliminação das doenças de origem alimentar, responsáveis por altos índices de morbidade e

mortalidade a nível mundial cujos custos monetário e humano são bastante elevados e

ainda, atendam às demandas dos comércios nacional e internacional, apresenta importante

potencial em contribuir com a melhoria do quadro de insegurança alimentar que assola

uma grande parcela da população, principalmente nos países em vias de desenvolvimento.

Dentro desta vertente, o Capítulo 4 deste trabalho, após um breve histórico

sobre a tecnologia de irradiação de alimentos, busca caracterizar a tecnologia de irradiação

de alimentos propriamente dita. Serão abordadas as fontes de radiação utilizadas para

processamento de alimentos; alguns aspectos sobre a interação da radiação com a matéria,

necessários para uma melhor compreensão do assunto; as vantagens e desvantagens das

fontes de radiação permitidas. Neste mesmo capítulo, além da descrição das instalações de

irradiação de alimentos, também será apresentada a classificação do processo de irradiação

de acordo com os níveis de doses recomendados pelos organismos internacionais e com os

objetivos a serem atingidos.

A adoção e interesse por esta tecnologia de processamento, tem crescido

mundialmente. Assim, o Capítulo 5 apresenta qual a situação da tecnologia de irradiação

de alimentos em âmbito mundial, quais países aprovam e/ou já adotam esta tecnologia e

com que propósitos. Serão destacadas a posição brasileira frente a esta tecnologia e

também, aspectos referentes a sua normatização tanto a nível mundial quanto nacional.

No Capítulo 6 são descritos os efeitos da irradiação sobre as características

nutricionais dos alimentos. Serão detalhados tais efeitos sobre macro e micronutrientes e

também sobre as características sensoriais.

O Capítulo 7 aborda a combinação de processos, considerando o interesse e

adoção cada vez maior da aplicação de outras tecnologias conjuntamente com a irradiação,

visando eliminar ou reduzir alguns possíveis efeitos poucos desejáveis em alimentos

submetidos a doses maiores que as praticadas comercialmente.



O Capítulo 8 enfoca as características fitossanitárias dos alimentos

irradiados. Traça os efeitos da radiação sobre: pragas infestantes de alimentos,

microorganismos (bactérias, fungos e vírus) e também parasitas, de maior interesse para a

saúde pública, apontando as doses necessárias para sua inativação ou eliminação em

diferentes alimentos.

O Capítulo 9 demonstra os possíveis aspectos toxicológicos dos alimentos

processados com radiações ionizantes e apresenta os métodos atualmente disponíveis para

detecção de alimentos irradiados.

O Capítulo 10 traça os aspectos de saúde pública, através da caracterização

do conceito de Segurança Alimentar e Nutrícional, das doenças de origem alimentar e

ainda, das perdas de safras em termos mundial.

O Capítulo 11 é dedicado à discussão, o Capítulo 12 à conclusão e o

Capítulo 13, às recomendações finais.



4. HISTÓRICO DA IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS

Apesar das pesquisas com irradiação de alimentos datarem de

aproximadamente 60 anos, somente após a segunda guerra mundial, a Comissão de

Energia Atômica dos Estados Unidos da América, promoveu a instalação de irradiadores

de alimentos em várias universidades para desenvolver pesquisas sobre o assunto (WHO,

1994). Encontram-se registrados trabalhos dos pesquisadores Proctor, Van der Graaf e

Framm, quando estes, por volta da década de 40 publicaram trabalhos sobre a conservação

de hambúrgueres tratados por raios X, produzidos a partir de um Acelerador Van der Graaf

(GOLDBLITH, 1966, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1968).

Segundo diversos autores a utilização da radiação para preservar alimentos

foi fortemente impulsionada pelo exército dos Estados Unidos da América - EUA com

trabalhos de pesquisas iniciados em 1953. Em 1960 as pesquisas passaram a ser

direcionadas, preferencialmente, para a irradiação como método de esterelização de

produtos cárnicos, em substituição à apertização e ao congelamento das rações militares,

com o objetivo de prolongar durante meses, a sanidade dos produtos (MINISTÉRIO DE

INDUSTRIA, MINISTÉRIO DE COMÉRCIO, MINISTÉRIO DE AGRICULTURA et ai,

1967, DIEHL, 1990). Ainda na década de 50 também foram iniciados programas neste

campo na Inglaterra e em seguida na Bélgica, Canadá, França, Bélgica, Polônia, Países

Baixos, República Federal da Alemanha e pela antiga União Soviética (DIEHL, 1990,

WHO, 1994).

Com o programa "Átomos para a Paz" proposto após a segunda guerra

mundial, com o objetivo de mostrar ao mundo os benefícios da energia nuclear, foram

incrementados grandes estudos sobre irradiação de alimentos. Em 1955, estudos iniciados

pelo Departamento Médico da Armada dos EUA, avaliaram a segurança de alimentos

irradiados comuns na dieta americana, levando a primeira aprovação, pela Food and Drug

Administration - FDA no ano de 1963, da aplicação do processo em trigo e farinha de

trigo (SENDRA, CAPELLAS, GUAMIS et cã., 1998, ADA REPORTS, 1996).

Na tentativa de melhorar a qualidade higiênica de produtos alimentícios, foi

na República Federal da Alemanha, em 1957, que ocorreu o primeiro uso comercial da

irradiação dos alimentos com elétrons, através da utilização de um gerador Van der Graff.

Após esta aplicação ter sido proibida em 1959, a Alemanha voltou a utilizar a fumigação

com oxido de etileno. No início dos anos 70, a National Aeronautics and Space



Administration - NASA, adotou o processo de esterilização de alimentos pela irradiação,

para o consumo de astronautas no espaço, prática esta adotada até hoje (DIEHL, 1990).

No Brasil, as pesquisas com irradiação de alimentos foram iniciadas por

volta da década de 60, estiveram praticamente paralisadas a partir de meados de 70 e foram

impulsionadas novamente a partir de 1984, quando começaram a ser proibidos os

tratamentos quarentenáveis com agentes fümigantes, o que levou países como os EUA e o

Japão, a proibirem a importação de mamão e manga, provenientes do Brasil.

Entretanto, o crescente interesse pela tecnologia em questão era

contrabalançado pelas preocupações sobre a sanidade dos alimentos irradiados. Em

decorrência deste fato, em 1969 foi criado um Projeto Internacional no Campo da

Irradiação de Alimentos, com o objetivo principal e específico de promover um programa

de pesquisa mundial sobre a sanidade dos alimentos irradiados. A curto prazo, as pesquisas

também incluíram testes de rastreamento e avaliação das trocas químicas ocorridas nos

alimentos submetidos à irradiação.

Os resultados obtidos nas pesquisas foram repetidamente avaliados ainda

em 1969, em 1976 e em 1980, por um Comitê Misto de Especialistas em Irradiação de

Alimentos - CMEIA, convocado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e

Alimentação - FAO, da Organização Mundial de Saúde - OMS e da Agência Internacional

de Energia Atômica - ADEA, que concluiu, aprovando a técnica em 1980, que a irradiação

de alimentos não apresenta riscos toxicológicos, nem problemas de ordem microbiológica

ou nutricional, desde que utilizadas doses absorvidas máximas de radiação de até 10 kGray

(AIEA, 1991).

Conforme demonstrado no Quadro 1, durante na década de 1980, a FDA

aprovou petições para irradiação de diversos gêneros alimentícios, para determinados

objetivos, inclusive de carne de porco e, a partir de 1990, de carnes de vaca e de aves

domésticas bem como de alimentos para consumo animal.

Atualmente, como resultado dos diversos estudos realizados nessa área,

muitos países têm aprovado o comércio de um número crescente de alimentos irradiados,

uma vez que a técnica foi normatizada a nível mundial em 1983, por uma Comissão do

Codex Alimentarius, órgão conjunto FAO e da OMS, representada na época, por 122

países.

Apesar de ainda não ser praticado o comércio de alimentos irradiados em

alguns países, em muitos outros, milhões de toneladas de alimentos são irradiadas

anualmente, demostrando uma tendência à aplicação rotineira desta prática.



Quadro 1: Aplicações de radiações ionizantes em alimentos autorizadas pela Food and
Drug Administration - FDA.

DATA

1963

1964

1983

1985

1986

1986

1986

1990

1995

1995

1997

PRODUTO

Trigo e farinha de trigo

Batata

Ervas e especiarias

Carne de porco

Enzimas secas ou desidratadas

Frutas frescas

Vegetais

Carne de aves frescas ou congeladas

Carne de vaca congelada embalada*

Alimentação para animais

Carne de vaca crua resinada ou
congelada

OBJETIVO

Desinfestação de insetos

Inibição do brotamento

Controle microbiológico e desinfestação de insetos

Controle de Trichinella spiralis

Controle microbiológico e desinfestação de insetos

Desinfestação de insetos e retardo do amadurecimento

Controle microbiológico e desinfestação de insetos

Controle microbiológico

Esterilização

Controle de Salmonella spp.

Controle microbiológico

Fonte: Adaptado de ADA REPORTS (1996, p.71), OLSON (1998, p.57).
Nota: * Utilizado somente nos programas de vôos espaciais da NASA

4.1 Fontes de Radiação

A idéia de se utilizar radiações ionizantes na conservação de alimentos data

da época do descobrimento da radioatividade.

Naturalmente, o homem está exposto à radiação existente no meio ambiente,

também chamada de background (Bg), radiação natural ou radiação de fundo, proveniente

de raios cósmicos, de elementos radioativos naturais existentes nos organismos vivos e nos

próprios alimentos.

A dose de radiação originada de raios cósmicos sofre grande influência da

altitude e da latitude. Em relação a dose observada ao nível do mar, ela triplica a 2.000m; é

multiplicada por 160 a lO.OOOm (altitude de cruzeiros da maioria dos jatos comerciais) e,

por 450 a cerca de 20.000 m (altitude dos vôos supersônicos). Com relação a latitude, ela é

maior nos pólos que nas zonas equatoriais. A dose de radiação relativa aos elementos

existentes na crosta terrestre varia de acordo com a composição do solo, variando de local

para local. A Figura 1 mostra as principais fontes de radiação de fundo. Como pode ser
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verificado, os radionuclídeos situados no interior do organismo, constituem-se numa das

principais fontes da radiação de fundo.

Figura 1: Dose equivalente média de radiação a qual os seres humanos estão expostos
anualmente.

Fonte: GOMES (1988, p.36)

Legenda:

Origem natural

(A) radiação cósmica
(B) fontes radioativas terrestres
(C) radioisótopos existentes no organismo

Origem artificial

(D) radiações médicas
(E) radioisótopos gerados em explosões

nucleares
(F) radioisótopos gerados para produção de

energia elétrica
(G) outras fontes

A radiação é normalmente o produto de processos de ajuste de energia que

ocorrem no núcleo ou na camada eletrônica de um átomo, podendo também ser produzida

pela interação de partículas carregadas ou de radiação eletromagnética com a matéria. Os

principais processos que podem levar à emissão de radiação são os seguintes:

• Decaimentos nucleares podem produzir radiação alfa ou beta, que em muitos casos

estão associadas a emissão de raios gama.

• Alterações das posições dos elétrons na camada eletrônica produzem raios X

característicos de cada elemento.

• Processo de desintegração de núcleos pesados, leva à emissão de neutrons.
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• A interação de partículas carregadas com a matéria produz a radiação de

"bremeshtralung" ou radiação de frenamento que é uma das componentes do feixe

gerado nos tubos de raios X.

Podemos portanto, de um modo simplificado, considerar as partículas alfa,

beta, neutrons, raios gama e raios X como sendo os principais tipos de radiação.

As partículas alfa com carga positiva e as partículas beta com carga

negativa, são chamadas de partículas carregadas. Fontes radioativas emissoras destas

partículas não são normalmente empregadas para irradiação de alimentos, devido à baixa

capacidade de penetração na matéria.

Neutrons não podem ser utilizados pois sua interação com a maior parte dos

elementos transforma-os em elementos radioativos.

Raios X e gama são radiações eletromagnéticas, ou seja são ondas formadas

pela combinação de campos elétricos e magnéticos, perpendiculares entre si que se

propagam no vácuo com uma velocidade constante de 3,0 xlO8 m/s. Essas ondas são

semelhantes as ondas de radio, TV, microondas, radiação infravermelha e ultravioleta, ou

luz visível, sendo que a diferença entre elas é o comprimento de onda com que se

propagam. Na Figura 2 podemos observar os diferentes comprimentos de onda e as

respectivas faixas correspondentes a cada tipo de radiação.

Figura 2: Espectro de energia eletromagnética.

Fonte: ABEN (1999, p.14)

Os raios gama e X são bastante penetrantes e, dependendo de sua energia,

atravessam com facilidade paredes, corpos e chapas metálicas. Os equipamentos de raios X

foram as primeiras fontes empregadas para irradiação de alimentos, sendo descartados, à

época, devido a pequena potência das máquinas existentes no princípio do século.

Com o advento dos reatores nucleares a partir da década de 1950 e a

produção de radioisótopos através da reciclagem de combustível nuclear, a radiação gama

proveniente principalmente do Césio-137 (137Cs) e do Cobalto-60 (60Co) passou a ser

utilizada como a principal fonte de radiação para a conservação de alimentos.
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Outra fonte utilizada para irradiação, são os aceleradores de elétrons, que

passaram a ser empregados em substituição às máquinas de raios X, e até hoje são

utilizados, apesar de possuírem capacidade de penetração muito menor que a radiação

eletromagnética.

A atividade de uma fonte de radiação é definida como sendo a taxa de

decaimento de átomos instáveis de uma amostra por unidade de tempo. É medida em

desintegrações por segundo, unidade que recebe o nome de Becquerel (Bq) no Sistema

Internacional de Medidas. Um Bq eqüivale a uma desintegração por segundo e por ser uma

unidade muito pequena, são mais utilizados seus múltiplos como: kilobecquerel (lkBq =

IO3 Bq); megabecquerel (IMBq = IO6 Bq); gigabecquerel (lGBq = IO9 Bq); terabecquerel

(lTBq = IO12 Bq); petabecquerel (IPBq = IO15 Bq). No entanto, na prática ainda é muito

empregada uma unidade de atividade denominada de Curie (Ci). Um Ci eqüivale a 3,7 x

IO1 desintegrações por segundo, ou seja a 3,7 xlO10 Bq ou 37 GBq.

A unidade utilizada para representar a energia dos feixes de elétrons e das

partículas radioativas é o elétron-volt (eV) que corresponde a energia adquirida por um

elétron ao ser acelerado por uma diferença de potencial de um volt. O eV também é uma

unidade muito pequena sendo normalmente utilizada em seus múltiplos: keV

(kiloeletronvolt = 1000 eV) ou MeV (megaeletrovolt = 1 milhão de eV). Para converter eV

para unidades de energia, pode-se usar a conversão: 1 MeV = 1.602 x IO"13 J (Joule).

4.2 Interação da Radiação com a Matéria

Ao atravessar a matéria, as radiações ionizantes produzem vários efeitos

diferentes que dependem de seu tipo, sua energia e da densidade do material a ser

irradiado.

No caso das radiações eletromagnéticas (raios gama e X), a interação é

descrita como ocorrendo entre o átomo da matéria e um fóton. O conceito de fóton foi

introduzido para explicar o fato de que a radiação eletromagnética apesar de ser uma onda,

pode interagir com a matéria como se fosse uma partícula. Os fótons podem ser descritos

como partículas associadas às ondas possuindo massa nula e a energia correspondente à

energia da onda. Os principais efeitos da interação da radiação eletromagnética com a

matéria são o efeito fotoelétrico, o efeito Compton e a produção de pares.
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Conforme pode ser visto na Figura 3, o efeito fotoelétrico ocorre quando um

fóton interage com um elétron orbital de uma camada mais interna de um átomo sendo

totalmente absorvido. O fóton desaparece e o elétron é removido do átomo com uma

energia que é igual a diferença entre a energia do fóton e sua energia de ligação.

O efeito Compton ocorre quando um fóton interage com um elétron das

camadas mais externas do átomo, transferindo parte de sua energia para o elétron. O fóton

é desviado de sua trajetória inicial perdendo parte de sua energia. O elétron é removido do

átomo com uma energia que é a diferença entre a energia cedida pelo fóton e sua energia

de ligação.

A produção de pares elétron-pósitron ocorre apenas quando a energia do

fóton é superior a soma da energia de repouso das duas partículas, elétron e positron o que

eqüivale a 1,02 x IO6 eV, não sendo importante no processo de irradiação de alimentos.

Figura 3: Interação dos raios X e gama com a matéria.

ou y

ELÉTRON

FÓTON
ESPALHADO

ELÉTRON

Legenda:

(a) Efeito fotoelétrico

(b) Efeito Compton

(c) Produção de pares

Fonte: OKUNO (1988, p. 21).
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Partículas carregadas como os feixes de elétrons ou as partículas alfa,

quando se deslocam em um meio, transferem parte de sua energia para os elétrons dos

átomos que estão ao longo de sua trajetória removendo-os de seus átomos até que cheguem

a sua energia de repouso e sejam absorvidos pelo meio.

Em qualquer caso, podemos observar que o efeito da interação dessas

partículas com a matéria resulta na remoção de elétrons de seus átomos provocando a

criação de pares de íons, motivo pelo qual são chamadas de radiações ionizantes. Esse

fenômeno tem levado alguns pesquisadores a descrever o processo de irradiação de

alimentos como "tratamento de alimentos por ionização".

Os primeiros, estudos sobre as aplicações das radiações, demonstraram que

nem todos os tipos de radiações eram passíveis de serem utilizadas na conservação de

alimentos.

O Codex Alimentarius no escopo dos requerimentos gerais para o processo,

aplica as recomendações do Comitê Misto de Especialistas em Irradiação de Alimentos -

CMEIA, que considera somente os tipos de radiações ionizantes listados abaixo, como

sendo apropriados para aplicação em alimentos (FAO, WHO, 1995a).

• Raios gama emitidos pelos radionuclídeos 60Co e 137Cs;

• Raios X gerados por máquinas operadas com energia máxima de 5 MeV;

• Feixes de elétrons gerados por máquinas com energia máxima de 10 MeV.

Em geral, a escolha entre o emprego de radionuclídeos ou aceleradores de

elétrons utilizando diretamente os elétrons acelerados ou convertendo-os em raios X de

variada energia, se baseia nas características descritas no Quadro 2. Outras características

que norteiam a escolha da fonte respaldam-se nos objetivos a serem atingidos e no

aproveitamento integral da potência da instalação (MINISTÉRIO DE INDUSTRIA,

MINISTÉRIO DE COMÉRCIO, MINISTÉRIO DE AGRICULTURA et ai, 1967).
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Quadro 2: Principais características das fontes de radiação utilizadas para tratamento de
alimentos.

CARACTERÍSTICAS

Radiação

Poder de penetração

Operação

Tratamento

Supervisão

Consumo

RADIONUCLÍDEO

Monoenergética

Alto

Contínua

Em grandes volumes

Praticamente automática.
Necessidade de operários para
carga e descarga

Fonte radioativa - necessidade
de reposição periódica

ACELERADOR

Elétrons com energia de até 10 MeV,
mais os raios X

Baixo com elétrons; alto com raios X

Descontínua

Em lâminas delgadas. Com raios X
podem ser tratados grandes volumes.

Contínua. Necessidade de pelo menos 1
operário por turno de trabalho

Energia elétrica

Fonte: Adaptado de MINISTÉRIO DE INDUSTRIA, MINISTÉRIO DE COMÉRCIO, MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA et ai. (1967, p.67)

4.3 Vantagens e Desvantagens das Fontes Permitidas para Processamento de

Alimentos

Todas as fontes utilizadas no processamento de alimentos, apresentam

vantagens e desvantagens bastante justificadas quanto a escolha da fonte a ser utilizada.

4.3.1 Fontes de

Acima de 80% do ^Co disponivel comercialmente no mundo, é produzido

no Canadá (DIEHL, 1990).

A obtenção de fontes de 60Co se dá a partir do bombardeamento, pela

ativação com neutrons em reatores nucleares, de esferas não radioativas de 59Co, altamente

refinadas. Para uso como fontes de radiação as esferas de Cobalto ativadas, são

armazenadas em cápsulas de aço inoxidável, em forma cilíndrica, para minimizar a auto

absorção do Cobalto e o acúmulo de calor. Com a configuração descrita, cerca de 95% da

energia emitida está disponível para uso (DIEHL, 1990, WHO, 1994).

O 60Co apresenta-se na forma metálica, insolúvel em água, o que representa

poucos riscos de ocorrência de contaminação ambiental, mesmo porque o ^ 0 2 7 se

desintegra para Níquel 60 (60NÍ2g) que é estável e, portanto, não apresenta riscos

ambientais gerados por rejeitos radioativos.
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60,Em relação ao Co, as vantagens e desvantagens são respaldadas por:

• Vantagens: alto poder de penetração dos raios gama e fornecimento de boa

uniformidade de dose, o que permite o tratamento de produtos de tamanhos, densidade

e forma variáveis; o longo histórico de uso satisfatório em aplicações similares e baixo

risco ambiental.

• Desvantagens: meia vida do radionuclídeo de aproximadamente 5,3 anos; necessidade

de reabastecimento anual de 12% da fonte, com o propósito de manter sua potência

original, velocidade de irradiação um pouco lenta quando comparada com a irradiação

com feixes de elétrons; a fonte não pode ser "desligada" quando não está em uso; a

radiação emitida não pode ser direcionada somente ao produto.

4.3.2 Fontes de 137Cs

O isótopo 137Cs é obtido a partir do reprocessamento de elementos

combustíveis de urânio queimados em reatores nucleares. As unidades de reprocessamento

são poucas no mundo e extremamente controladas pois nelas são obtidos materiais

radioativos utilizados em artefatos nucleares. Além disso o produto final é obtido na forma

de Cloreto de Césio (CsCl) que é um sal solúvel em água o que representa um alto risco de

poluição ambiental.

O American Council of Science and Health, em informe sobre irradiação de

alimentos registrou que o Departamento de Energia dos EUA e outros organismos

interessados avaliaram que, provavelmente, o 137Cs não seria mais utilizado como fonte

para aplicação em irradiação de alimentos a partir de 1988 (AEEA, 1991). Em 1989 o

Parlamento Europeu propôs a desautorização da utilização do 137Cs com a finalidade de

conservar alimentos. Entretanto até o momento não existe uma proibição formal do uso do
137Cs para conservação de alimentos, existindo instalações que funcionam com esse

radioisótopo (SENDRA, CAPELLAS, GUAMIS et ai., 1996).

Para uso como fonte de radiação, este radionuclídeo, é embalado em

cápsulas de aço inoxidável dispostas em camadas triplas, de diâmetro relativamente
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grande, promovendo a absorção de uma parte da radiação e por conseqüência,

disponibilizando somente cerca de 70% da energia emitida (DIEHL, 1990).

À semelhança do 60Co, o produto final do decaimento do 137Cs é o elemento

estável Bário 137 (137Ba), não acarretando a produção de rejeitos radioativos.

As vantagens e desvantagens da utilização do 137Cs, são caracterizadas por:

• Vantagens: alto poder de penetração dos raios gama, apesar de um pouco menor

quando comparado com o poder de penetração do 60Co, e fornecimento de boa

uniformidade de dose, permitindo o tratamento de produtos de tamanhos, densidade e

forma variáveis; necessidade de recarregamento da fonte, de somente 2,3% ao ano,

considerada baixa, também com o propósito de manter sua potência original.

• Desvantagens: velocidade de irradiação um pouco lenta quando comparada com a

irradiação com feixes de elétrons; disponibilidade de poucas usinas de reprocessamento

a nível mundial; risco ambiental consideravelmente alto; a radiação emitida não pode

ser direcionada somente ao produto; a fonte não pode ser "desligada" quando não está

em uso.

Como existe a necessidade de reposição periódica destes radionuclídeos, as

fontes parcialmente consumidas são normalmente devolvidas aos fornecedores, não

havendo necessidade de estocá-las na instalação, o que reduz muito os riscos de exposição

acidental ou de contaminação do meio ambiente.

4.3.3 Feixes de Elétrons

Os feixes de elétrons são gerados por equipamentos denominados

aceleradores. Nestes, os elétrons são acelerados eletricamente, a uma velocidade muito

alta, próximo a velocidade da luz, no interior de uma câmara de vácuo.

A utilidade prática dos aceleradores de elétrons, depende da energia

produzida e, se os feixes de elétrons incidem diretamente ou não sobre o material. A

extensão da penetração dos feixes de elétrons, é função do nível de energia utilizado. Pelo

fato dos elétrons penetrarem somente poucos milímetros nos materiais, baixas e médias
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energias (até 1 MeV), somente podem ser usadas para tratamento de camadas finas, a

exemplo da esterilização de filmes de embalagens para alimentos (WHO, 1994).

Aceleradores de alta energia produzem elétrons com energia superior a 1

MeV, podendo ser utilizados até o limite de 10 MeV, para irradiar alimentos. Com essa

energia, é possível tratar espessuras superiores a 5 cm, se irradiado somente de um lado e,

10 cm se irradiado dois lados dos alimentos. Porém, mesmo com aceleradores de elétrons

de alta energia, a baixa profundidade de penetração dos feixes de elétrons, impede sua

utilização em irradiação de carcaças de animais, embalagens grossas e outros produtos

espessos (DffiHL, 1990, WHO, 1994).

Os elétrons gerados pelos aceleradores, podem ser convertidos em raios X,

superando o problema de baixa penetração dos feixes de elétrons, embora a eficiência de

conversão de elétrons em raios X seja geralmente inferior a 10% (AD3A, 1991,

TAUHATA, 1994).

Existem dois tipos básicos de aceleradores de elétrons de alta energia: o

acelerador de corrente direta e o acelerador linear de elétrons (LINAC). Em ambos, os

elétrons são acelerados a uma velocidade muito alta com a aplicação de altas voltagens,

podendo ser projetados para produzir elétrons com energia suficiente para alcançar o valor

máximo permitido para irradiar alimentos.

Capazes de promover irradiação em escala comercial, os aceleradores de

elétrons são bastante utilizados para a esterilização de suprimentos médicos, embalagens

de materiais, medicina nuclear (radioterapia), entre outras aplicações. Na indústria de

alimentos, os aceleradores de elétrons são particularmente utilizados para o tratamento de

grãos e rações animais que podem ser processadas em camadas finas (WHO, 1988).

4.3.4 Raios X

De energias variadas, os raios X são produzidos quando um feixe de

elétrons acelerados, com energia suficientemente alta, bombardeia um anteparo alvo

metálico, reduzindo sua energia cinética. No momento descrito, os elétrons mudam de

direção e emitem a diferença de energia sob a forma de ondas eletromagnéticas

denominadas raios X, conhecidas também como radiação de frenamento devido ao fato dos

elétrons sofrerem espalhamento e redução de velocidade em decorrência da atração do

núcleo e à repulsão dos elétrons dos átomos do material alvo.
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Os raios X são menos penetrantes que os raios gama provenientes do 60Co e

mais penetrantes que os feixes de elétrons produzidos pelos aceleradores. Em função de

seu poder de penetração, podem atravessar corpos, paredes, objetos metálicos

(TAUHATA, 1994), bem como produtos alimentícios com até 30 cm de espessura podem

ser irradiados sem dificuldades (DEEHL, 1990).

Os primeiros equipamentos de raios X disponíveis para processamento de

alimentos, em geral, foram adaptados daqueles usados em radiografias médicas e

industriais e não eram apropriados para suprir a potência necessária ao processamento de

alimentos (WHO, 1988). Atualmente os equipamentos existentes são utilizados somente

para irradiação de alimentos com fins experimentais e não para atender escalas comerciais.

• Vantagens de Feixes de Elétrons e Raios X : A maior vantagem dos aceleradores de

elétrons e dos geradores de raios X, quando comparada com irradiadores gama, é que

eles podem ser desligados quando não estão em operação. Outras vantagens incluem: a

não necessidade de substituição da fonte; fácil disponibilidade dos equipamentos;

proporcionam uma alta taxa de produtividade; os feixes de elétrons e os raios X podem

ser posicionados diretamente aos produtos não permitindo íiiga de radiação.

• Desvantagens de Feixes de Elétrons e Raios X: Baixo poder de penetração dos feixes

de elétrons; complexidade tecnológica; necessidade de manutenção regular dos

equipamentos; grande necessidade de potência energética e de resfriamento.

4.4. Instalações de Irradiação

Com um vasto histórico de segurança, até 1991, existiam mundialmente

cerca de 160 instalações industriais de irradiação gama, a maioria utilizada para

esterilização de produtos médicos e farmacêuticos e outros produtos não alimentícios

(AIEA, 1991).

Em termos globais, a técnica consiste no transporte automático dos

alimentos previamente preparados, embalados ou a granel, sob condições ambientais

específicas e controladas, por esteiras ou pontes rolantes através de uma câmara fechada,

denominada irradiador, contendo uma fonte de radiação. Os alimentos passam pelo campo

de radiação, dentro da câmara, em determinada velocidade, onde são exposto a uma
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determinada dose de radiação ionizante de energia conhecida (WHO, 1988, DIEHL, 1990,

AIEA, 1991).

No momento da irradiação, a partir da cabine de controle (Figura 4) externa

ao irradiador, são controlados o movimento da fonte, do local de armazenamento para a

posição de operação e vice e versa e também, o movimento do sistema de transporte dos

alimentos, numa operação contínua ou descontínua. Os carregadores contendo os alimentos

movem-se então em torno da fonte e ao redor de seu próprio eixo, permitindo a irradiação

de dois lados dos alimentos. No final da operação a fonte é simplesmente abaixada, por um

dispositivo mecânico, para dentro da piscina de armazenamento.

Em uma instalação que utiliza aceleradores o alimento alvo é colocado

numa correia transportadora, passa por um túnel de acesso ao irradiador, onde é submetido

a um determinado nível direto de exposição (WHO, 1994).

Figura 4: Cabine de controle do processo de irradiação.

F<wíe:AIEA(I991, p.29)
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A quantidade de dose a ser aplicada é função das características intrínsecas

dos alimentos a serem irradiados e dos objetivos a serem atingidos, tais como desinfecção,

desinfestação, inibição do brotamento e retardo do amadurecimento, com vistas à

conservação dos alimentos.

O processo de irradiação de alimentos pela utilização de raios gama

provenientes de radionuclídeos ou de aceleradores produtores de elétrons ou de raios X

apresenta pouca diferença. A Figura 5, mostra o desenho básico de uma instalação gama,

vista de cima.

Figura 5: Esquema básico de uma instalação de irradiação com raios gama.

77/A: :PZZ7

Fonte de radiação gama

Barreira de concreto

Sistema Transportador

Fonte: DIEHL (1990, p.14)

Como dito anteriormente, com a utilização de radionuclídeos, a radiação é

produzida continuamente, levando à necessidade de existir um espaço interno separado na

instalação onde a fonte é armazenada quando não está irradiando alimentos.

Usualmente este espaço consiste de uma piscina de água, que é um escudo

eficiente contra a radiação, de profundidade aproximada de 6 metros, para promover

proteção dos raios gama quando a fonte de radiação é submergida, permitindo assim o

acesso de operadores para a recarga ou reparo do mecanismo de transporte. A

armazenagem da fonte no ar também é possível, mas não é adotada com freqüência (WHO,
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1988, 1994, DD3HL, 1990, AIEA, 1991). A Figura 6 mostra um sistema transportador de

alimentos.

O alimento a ser irradiado é colocado dentro de um carregador de alumínio

e movimentado através da câmara central de irradiação, projetada com paredes de concreto

de espessura usual entre 1,50 e 1,80 metros e portas desenhadas para impedir o vazamento

de radiação. Dispositivos de intertravamento e alarme impedem que a fonte de radiação se

eleve, caso as portas não estejam lacradas (DIEHL, 1990).

Figura 6: Sistema transportador de alimentos.

60

Fonte: AIEA (1991, p.26-27)

Em princípio, o irradiador com 137Cs opera exatamente como o irradiador de

Co, existindo somente a diferença na espessura da blindagem de concreto. Como os raios

gama de 0,66 MeV provenientes do 137Cs são menos penetrantes que os 1,33 MeV dos

raios gama do 60Co, a blindagem de concreto pode ter uma espessura menor.

A Figura 7 apresenta a vista interna de uma instalação de irradiação

japonesa e a Figura 8, grãos de milho dispostos em um irradiador de pequeno porte.
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Figura 7: Vista interna de uma instalação de irradiação japonesa.

Fonte: MEA (1991, p.4)

Figura 8: Grãos de milho dentro de um irradiador.

: LIMEIRA (1988, p.14)
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Os equipamentos, aceleradores de elétrons ou emissores de raios X

requerem operação simplificada, pois podem ser desligados quando há necessidade de

manutenção ou de reposição dos produtos alimentícios.

Da mesma forma que quando são utilizados radionuclídeos, o controle de

todo o processo com o uso de aceleradores é realizado através de uma cabine de controle,

permitindo total segurança para os operadores.

A Figura 9 mostra o desenho do sistema de transporte de uma instalação de

irradiação que utiliza equipamento acelerador de elétrons para emissão de raios X.

Figura 9: Sistema de transporte de uma instalação que utiliza acelerador de elétrons.

Esteira Transportadoras

Fonte: DIEHL (1990, p.24)

4.5 Classificação dos Processos de Irradiação

A aplicação de radiações ionizantes aos alimentos visa a produção de uma

grande variedade de efeitos benéficos. Estes incluem, como dito anteriormente, a extensão
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da vida de prateleira do alimento pela inibição do brotamento e pelo retardo do

amadurecimento de frutas e vegetais, através da eliminação ou inativação de insetos, de

microorganismos (bactérias, fungos e vírus) e de parasitas, não só de frutas e vegetais,

como também de grãos, carnes e derivados. Dependendo dos objetivos propostos, são

aplicadas diferentes doses de radiação, as quais classificarão o processo como método de

pasteurização ou de esterilização.

A unidade que mede a quantidade da energia de radiação ionizante

absorvida, no Sistema Internacional de Medidas é o Gray (Gy). 1 Gy, corresponde a 1 J

(Joule) por kilo de material irradiado. O Rad - Radiation Absorbed Dose, cuja unidade

eqüivale a 0,01 Gy, era a unidade utilizada anteriormente.

A Comissão do Codex Alimentarius da FAO/OMS desde 1979, recomenda

que a dose média total (D), de radiação aplicada aos alimentos, não pode exceder a 10 kGy

(kilogray), visto que até este limite, o alimento irradiado não apresenta riscos

toxicológicos, nem problemas de ordem microbiológica ou nutricional. Esta energia

corresponde a quantidade de calor requerida para elevar a temperatura da água em 2.4° C

(FAO, WHO, 1995a).

Em 1980, um Comitê Misto composto por Especialistas da

FAO/ÁLEA/OMS avaliando a comestibilidade e a aceitabilidade de alimentos irradiados,

com base em resultados de outros estudos e encontros do Comitê, reconheceu que a

irradiação de alimentos poderia ser aplicada com diversos propósitos, incluindo os

relacionados no Quadro 3 (pág.21), classificados de acordo com as doses médias de

radiação requeridas para alcançar os objetivos propostos, dependendo do tipo de alimento a

ser irradiado.

No início das pesquisas sobre irradiação de alimentos, os tratamentos que

visavam objetivos microbiológicos, foram categorizados em dois grupos (DIEHL, 1990).

• Pasteurização pela radiação, cujo objetivo era destruir somente parte da população

microbiana, retardando o início da deterioração dos alimentos ou eliminando um grupo

particular de microorganismos importantes para a saúde pública.

• Esterilização pela radiação, objetivando a obtenção de alimentos indefinidamente

estáveis, pela máxima ou total redução de todos os microorganismos.
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De acordo com alguns autores, por várias razões esta terminologia era

considerada insatisfatória. A esterilização pela radiação não poderia ser igualada à

esterilização pelo calor, porque a radiação não inativa vírus na mesma proporção que o

calor e, o uso da palavra pasteurização para designar dois tratamentos com objetivos

diferentes, mostrava-se ambíguo (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1968, DIEHL,

1990, WHO, 1994).

Assim, em 1964, na tentativa de classificar o processo de irradiação de

alimentos com objetivos microbiológicos, foram propostos os termos radicidação,

radurização e radapertização, até hoje poucas vezes utilizados na literatura.

A esterilização pela radiação passou a corresponder ao processo de

apertização, proposto por Appert em 1809, em que o produto é considerado

"comercialmente estéril", induzindo então ao termo radapertização para o correspondente

processo por radiação. A expressão "radiação-pasteurização" foi desmembrada em

radicidação, por analogia ao termo bactericida e, radurização, implicando em idéia de

alimento mais durável, conforme explicitado abaixo:

• Radicidação: relacionado à desinfestação e à destruição de bactérias e parasitas, este

termo refere-se ao tratamento dos alimentos com a aplicação de uma dose de energia

ionizante na faixa de 2 a 8 kGy, suficiente para reduzir o número viável de bactérias

patogênicas não esporulantes, de interesse para a saúde pública, a um nível tal que

nenhuma seja detectável no alimento tratado, quando este é examinado por qualquer

método bacteriológico reconhecido.

Além de não eliminar esporos bacterianos, baixas doses de radiação também

não exercem nenhum efeito sobre micotoxinas e enterotoxinas. Este termo pode ser

empregado para definir a destruição, com a aplicação de doses de radiação entre 0,1 e 1

kGy, de parasitas semelhantes a Trichinella spp., contaminantes de carnes.

Também conhecido como radiopasteurização, pode ser aplicado na

conservação de sucos de frutas, no controle de Salmonella spp. de aves e ovos e no retardo

da deterioração de peixe provocada por Pseudomonas spp., Flavobacterium spp., entre

outros microorganismos (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1968). Este processo é

referenciado como "Salmonella Radicidation", quando é utilizado especificamente para

eliminar microorganismos enteropatogêncios e enterotoxigênicos pertencentes ao gênero

Salmonella (DIEHL, 1990).
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Quadro 3: Faixas de doses de radiação ionizante aplicadas aos alimentos segundo os
objetivos a serem alcançados.

CLASSIFICAÇÃO DA
DOSE DE RADIAÇÃO

Doses baixas
(até 1 kGy)

Doses médias
(1 - 10 kGy)

Doses altas *
(10 - 50 kGy)

OBJETIVOS

Inibição da germinação

Desinfestação de insetos e desinfecção
de parasitas

Inibição de processos físicos, como
retardo de amadurecimento, por
exemplo

Extensão do tempo de armazenamento,
pela redução da carga microbiana

Eliminação de microorganismos
patogênicos e redução dos patógenos
esporulantes

Melhoria das propriedades tecnológicas
dos alimentos

Esterilização industrial com propósitos
comerciais (realizada em combinação
com aplicação de calor brando)

Descontaminação de certos ingredientes
e aditivos alimentares

Eliminação de viroses **

FAIXAS DE

DOSE S (kGy)

0,05 - 0,15

0,15 - 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 3,0

1,0 - 7,0

2,0 - 7,0

30 - 50

10 - 50

GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Batata, cebola, alho, gengibre

Grãos, legumes, frutas frescas ou
secas, peixe seco, carne de vaca,
carne de porco crua, etc

Frutas e vegetais frescos

Peixe fresco, morangos, etc

Frutos do mar frescos ou
congelados, carne de frango ou
de vaca crua ou congelada, etc

Aumento de rendimento do suco
de uva; redução do tempo de
cocção de vegetais desidratados,
etc

Carne de vaca e de frango, frutos
do mar, dietas hospitalares

Especiarias, preparações
enzimáticas, etc

Fonte: Adaptado da FAO, OEA, OMS (1981, p. 9), WHO (1988, p.34, 1994, p 17)
Nota: * Faixa de dose utilizada somente com propósitos especiais, como para alimentação de astronautas em
vôos espaciais e para alimentação de pacientes hospitalizados imunodeprimidos.; ** Citado somente na
publicação de 1981.

• Radurização: é a aplicação aos alimentos de uma dose de radiação ionizante, em torno

de 0,4 a 10 kGy, suficiente para reduzir o número de microorganismos patogênicos

contaminantes e promover a desinfestação de insetos prejudiciais aos alimentos,

aumentando assim sua qualidade e prolongando o período de armazenamento, sem

alterar as características sensoríais.

A radurização é indicada quando se deseja inibir o brotamento

principalmente de legumes, o retardo do amadurecimento de frutas e cogumelos, retardo da

deterioração fungica de frutas e hortaliças e o controle de insetos que infestam frutas, grãos
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e derivados. É considerado ideal para aplicação em produtos que são consumidos in

natura, pode também ser utilizado para conservação de frutos do mar, frutas secas e alguns

produtos cárnicos (MINISTÉRIO DE INDUSTRIA, MINISTÉRIO DE COMÉRCIO,

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA et ai, 1967).

Este método dentro desta faixa de dose, por resultar no prolongamento da

vida de prateleira, proporciona um maior equilíbrio entre a oferta e a procura,

principalmente dos produtos sujeitos à sazonalidade de produção.

• Radapertização: como mencionado acima, o termo radapertização corresponde ao

alimento caracterizado como "comercialmente estéril", uma vez que a radiação dentro

de uma faixa de dose acima de 10 kGy, considerada alta pelos especialistas, é aplicada

com o objetivo de reduzir o número e/ou a atividade de microorganismos patogênicos,

de tal modo que muito poucos ou nenhum, com exceção dos vírus, sejam detectáveis

pelos métodos de análise preconizados, independente do tempo e em que condições o

alimento seja armazenado, desde que seja devidamente embalado.

Este método foi o inicialmente adotado pelo exército dos EUA. Conforme

exemplificado no Quadro 4, dentro de uma larga faixa, a dose requerida será determinada

de acordo com o produto alimentício, mediante a necessidade ou não de se eliminar com

segurança a maioria das bactérias resistentes à radiação, da mesma forma que a

temperatura é determinada no processo de apertização, quando se deseja reduzir esporos

resistentes ao calor de Clostridium botulinum (DIEHL, 1990). Nos exemplos citados no

Quadro 4, com exceção do bacon que foi processado à temperatura ambiente, todos os

outros alimentos foram irradiados à temperaturas entre -30 a ± 10° C.

Geralmente, em contraste com a radiei dação e a radurização, o alimento que

recebe doses de radiação aos níveis da radapertização, apresentam alterações significativas

em suas características sensoriais, que podem ser minimizadas quando este método é

adotado sob condições ambientais controladas, conforme será visto mais adiante.

À doses de radapertização, são submetidos alimentos como pescados, carnes

cruas e cozidas, produtos vegetais, alimentos desidratados, sal, açúcar, ervas, especiarias,

entre outros. Doses altas, acima de 10 kGy, esterilizam alimentos para uma grande

variedade de usos, como em alimentação de astronautas durante viagens espaciais, de

pacientes imunocomprometidos hospitalizados (ADA REPORTS, 1996, PSZCZOLA,

1997, OLSON, 1998), por alpinistas, velej adores e outros desportistas (DIEHL, 1990).
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Quadro 4: Doses mínimas requeridas em radapertização de alguns alimentos.

ALIMENTO

Carne de vaca

Carne de galinha

Carne salgada enlatada

Presunto

Carne de porco

Salsicha de porco

Bolinho de bacalhau

Bacon

kGy

41,2

42,7

26,9

31,4

43,7

25,5

31,7

25,2

Fonte: JOSEPHSON apua DD3HL (1990, p. 111)

No Quadro 5, são apresentadas as diferenças gerais das radiações

ionizantes, quando comparados os procedimentos de radurização e radapertização.

Quadro 5: Diferenças gerais entre os procedimentos de radurização e de radapertização.

FATORES

Bactérias

Embalagens

Temperatura de armazenamento

Tempo de armazenamento

RADURIZAÇÃO

Diminuídas

Não herméticas

Aproximadamente 0o C

Aumentado de 3 a 5 vezes do tempo
normal

RADAPERTIZAÇÃO

Eliminadas

Hermética

Ambiente

Indefinida

Fonte: Adaptado do MINISTÉRIO DE INDUSTRIA, MINISTÉRIO DE COMERCIO, MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA et ai. (1961, p.17)

Pelo exposto até o momento, a aplicação de doses de até 10 kGy, permite a

sobrevivência de alguns microorganismos, principalmente em produtos facilmente

perecíveis como os produtos cárnicos, ovos e derivados, da mesma forma que ocorre com a

pasteurização pelo uso do calor, a deíumação ou a utilização de agentes químicos. Por esta

razão, os produtos radicidizados ou radurizados, devem ser mantidos sob refrigeração e,

em alguns casos, o controle da temperatura durante o processo é de especial importância,

com o objetivo de prevenir a recontaminação e o desenvolvimento de características

sensoriais indesejáveis nos alimentos irradiados.



30

5. POSIÇÃO MUNDIAL DA IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS

O número exato de países que atualmente aprovam, processam e/ou

comercializam alimentos irradiados, mostra-se controverso nos dados existentes na

literatura. Nesta, são encontrados um grande número de trabalhos que fazem referência ao

panorama mundial da irradiação de alimentos e a estudos que envolvem a técnica e a

aceitação pública de alimentos conservados pela aplicação de radiação.

O que se tem registrado, é que a partir da adoção em 1983, pela Comissão

do Codex Alimentarius, do Codex Geral Padrão para Alimentos Irradiados, onde foi

reconhecida a sanidade dos alimentos assim tratados, um número crescente de governos,

inclusive de países em vias de desenvolvimento, têm reconhecido a segurança e efetividade

da irradiação, como um método capaz de reduzir perdas de alimentos pós-colheita e pós-

abate, controlar certas doenças veiculadas por alimentos e também, como método capaz de

facilitar a expansão do comércio de alimentos a nível interno e externo.

Existem evidências do progressivo interesse mundial na aplicação aos

alimentos da tecnologia de radiação que, de acordo com a Associação Dietética

Americana, conta com o aval de importantes instituições internacionais a exemplo da

American Council on Science and Health; American Medical Association; Council for

Agricultural Science and Technology; Institute of Food Technologists; Scientific

Committee of the European Union; além da International Atomic Energy Agency - IAEA

United Nations Food and Agricultural Organization - FAO e, a World Health

Organization - WHO, entre outras (ADA REPORTS, 1996).

Em adição, organizações internacionais regionais que operam

conjuntamente com a Convenção Internacional de Proteção a Plantas, têm endossado a

irradiação como um efetivo tratamento de quarentena para produtos agrícolas in natura

desde 1991.

Países com escassos recursos econômicos investem em irradiação de

alimentos, principalmente devido a necessidade de reduzir suas perdas (SENDRA,

CAPELLAS, GUAMIS et ai, 1996). Esta necessidade está associada não somente ao

próprio abastecimento seguro, mas também a exportação de gêneros alimentícios, por

constituir-se numa potencial e essencial fonte de renda, não sendo porém menos

importante que a prevenção e o controle de doenças veiculadas por alimentos (WHO,

1988).
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Embora até mesmo antes dos anos oitenta, alguns países já processassem

alimentos em escala comercial pela aplicação da irradiação, somente no início dos anos

noventa os benefícios desta tecnologia receberam maior reconhecimento de governos de

diversos países, indústrias de alimentos e consumidores. Apesar de considerada reduzida,

aproximadamente meio milhão de toneladas de produtos e ingredientes alimentícios são

irradiados anualmente no mundo (AIEA, 1991).

No Canadá, a irradiação de batatas com o objetivo de inibir a germinação,

foi permitida em 1960 e, em 1965, uma companhia privada iniciou a irradiação destes

produtos, com o uso de uma fonte de 60Co, para processar 15.000 toneladas de batatas por

mês.

Posteriormente os EUA, Reino Unido e a França, promoveram estudos com

alimentos (flor de trigo, batata, arroz, peixes congelados, mangas, especiarias, legumes e

tâmaras secas), para consumo animal.

Em Odessa, na antiga União Soviética, dois aceleradores de elétrons

instalados próximos a um elevador de grãos, em operação desde 1983, têm a capacidade de

irradiar 200 toneladas de trigo por hora, a uma dose de 0,2 kGy, para desinfestação de

insetos, o que corresponde a 56% da eficiência de utilização da instalação. E ainda, no ano

de 1986 em Vannes, na França, uma instalação de irradiação utilizando acelerador de

elétrons, foi colocada em operação com o propósito de melhorar a qualidade higiênica de

carnes de frango congeladas, através da eliminação de Salmonella spp. e outros

microorganismos patogênicos causadores de doenças (DIEHL, 1990).

Consideráveis quantidades de gêneros alimentícios secos, camarões e pernas

de rã foram irradiadas na Bélgica e na Holanda, estes últimos, ao nível de dose de 4kGy

com o objetivo de descontaminação microbiana. Produtos congelados de carne de frango,

já eram industrializados na França e, os mesmos produtos, in natura, no Canadá. Grandes

quantidades de especiarias na Argentina, Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Hungria,

Israel, Noruega, EUA e Iugoslávia e também, em alguns países, materiais utilizados em

embalagens longa vida para produtos lácteos e também para sucos de frutas, são

esterilizados com raios gama a doses entre 15 e 25 kGy (WHO, 1988).

Nesta década, a abertura da primeira planta de irradiação para fins

industriais, ocorreu nos EUA em 1992. Alimentos irradiados (frutas, vegetais e carne de

frango), têm sido comercializados com sucesso na Flórida e em Chicago. Por exemplo, o

comércio de morangos conservados pela irradiação, superou as vendas dos mesmos
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produtos não conservados pela irradiação, na razão de 20:1. É estimada uma economia na

razão de 10%:2% decorrente da redução das perdas causadas por danos, quando

comparados os mesmas produtos irradiados e não irradiados (LOAHARANU, 1996).

Os dados mostram-se um pouco dinâmicos, porém, estudos indicam que

entre 37 a 40 países aprovam a irradiação de alimentos. A Associação Dietética Americana

destaca 38 países (ADA REPORTS, 1996), Loaharanu 37 (LOAHARANU, 1996) e, Cerda

e colaboradores, apontam 40 países pelo mundo (CERDA, DELINCÉE, HAINE et ai,

1997).

A maioria dos alimentos irradiados no mundo, em torno de 40 tipos

distintos, é destinada às indústrias de processamento de alimentos e aos mercados

institucionais como serviços de alimentação institucionais e restaurantes (AIEA, 1991).

Até 1990 existiam mais de 150 irradiadores gama com propósitos

comerciais no mundo, sendo que muito destes têm estado em operação por mais que 20

anos, principalmente radioesterilizando materiais médicos (DIEHL, 1990). Outros autores

apontaram o número de 160 no ano de 1991, conforme já mencionado (AIEA, 1991,

WOODS, 1994).

O número de países que utilizam a irradiação para processar alimentos com

propósitos comerciais, tem aumentado nos últimos anos. Em geral, são países

desenvolvidos que necessitam irradiar produtos para suprimento do próprio mercado

interno e vêem também uma oportunidade promissora para aumentar o mercado

internacional.

Mais de 28 milhões de libras de alimentos, são irradiadas anualmente na

Europa. Somente nos EUA, encontram-se licenciadas 40 instalações de irradiação, 16 das

quais para esterilização de produtos médicos e de especiarias (ADA REPORTS, 1996).

Comercialmente, alguns autores descrevem que alimentos irradiados

encontram-se disponíveis em 28 países conforme demonstrado na Tabela 1

(LOAHARANU, 1996, OLSON, 1998).

Até o ano de 1997, registra-se que instalações para irradiação de alimentos

estão em operação em mais de 25 países, irradiando vários produtos alimentícios, incluindo

carne de frango nos EUA, mamão na África do Sul, salsicha de porco crua fermentada na

Tailândia, peixe seco em Bangladesh, pernas de rãs na França e camarão em Holanda

(CERDA, DELINCÉE, HAINE et ai, 1997).

Na África do Sul, por exemplo, os grandes supermercados têm

comercializado amplamente especiarias, outros ingredientes e alimentos contendo
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ingredientes irradiados. Na mesma região, uma cadeia de restaurantes de comidas rápidas

(fast food), que totaliza 300 estabelecimentos, utiliza ingredientes irradiados em diversos

molhos.

Tabela 1: Lista de instalações de irradiação disponíveis para processamento de alimentos
com propósitos comerciais.

PAÍSES

Argentina

Bangladesh

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

China

Croácia

República Tcheca

Cuba

Dinamarca

Finlândia

França

Hungria

Indonésia

Irã

Israel

Japão

República da Coréia

México

Holanda

Noruega

África do Sul

Tailândia

Ucrânia

Reino Unido

EUA

Iugoslávia

micio DO
PROCESSO

1986

1993

1981

1985

1989

1983

1978

1985

1993

1987

1986

1986

1982

1982

1988

1991

1986

1973

1986

1988

1981

1982

1968

1989

1983

1991

1984

1986

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Especiarias, espinafre, coco em pó

Batatas, cebola, peixe seco

Especiarias, vegetais desidratados

Especiarias, vegetais desidratados

Especiarias

Especiarias, vegetais desidratados, cebolas, batatas, came de frango,
temperos vegetais

Especiarias, vegetais desidratados, salsicha chinesa, alho, maçã,
batatas, cebolas, molhos, tomates, arroz

Especiarias, carne seca bovina, ingredientes alimentares

Especiarias, ingredientes alimentares secos

Batatas, cebolas, feijões

Especiarias

Especiarias

Especiarias, temperos vegetais, cames de frango congeladas, frutas
secas, pernas de rã congeladas, camarão,

Especiarias, cebolas, enzimas

Especiarias, arroz

Especiarias

Especiarias, condimentos, ingredientes secos

Batatas

Alho em pó, especiarias, condimentos

Especiarias, ingredientes alimentícios secos

Especiarias, produtos congelados, carne de frango, vegetais
desidratados, arroz, ovo em pó

Especiarias

Batatas, cebolas, frutas, especiarias, carne de vaca, de peixe , de
galinha, produtos processados

Cebolas, salsichas de porco fermentadas, enzimas, especiarias

Grãos

Especiarias

Especiarias, frutas, vegetais, carne de frango

Especiarias

Fonte: Adaptado de LOAHARANU (1996, p.79)

Países como a França, China, Holanda, África do Sul e Tailândia

comercializam regularmente grandes quantidades de produtos irradiados no comércio
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varejista, tais como morangos, mangas, bananas, camarões, pernas de rã, especiarias e

salsicha de porco fermentadas (AEEA, 1991).

Em decorrência de fatos como o crescimento do comércio internacional,

proibição do uso de fumigantes químicos, rigidez das normas de controle sanitário e de

quarentena dos alimentos, acordos sanitários e fitossanitários internacionais, aliados às

perdas mundiais de alimentos que ocorrem como conseqüência da infestação por insetos e

microorganismos patógenos e ainda, a crescente preocupação e custo monetário e humano

com doenças veiculadas por alimentos, o que se verifica é a adesão crescente à tecnologia

de irradiação de alimentos.

Apesar da crescente adesão e dos benefícios e oportunidades do uso da

tecnologia nuclear para fins de conservação de alimentos, a aceitação pública têm

dificultado a ampliação comercial de alimentos tratados por esta tecnologia.

Existem relatos indicando que a comercialização de produtos alimentícios

irradiados foi retardada em decorrência da preocupação dos governos e das indústrias de

alimentos quanto a aceitação pública dos alimentos submetidos a esta técnica. Contudo,

informações sobre a segurança e benefícios de alimentos irradiados podem aumentar o

nível de entendimento e de aceitação dos produtos por parte dos consumidores, conforme

resultados de pesquisas realizadas em diversos países (WHO, 1988).

O que se observa ainda é que a contextualização da situação mundial da

irradiação de alimentos, mostra a falta de harmonização legislativa no que se refere as

normas de comércio internacional para alimentos irradiados. Esta situação, que se traduz

numa importante barreira comercial, está aliada à dificuldade de se encontrar métodos que

permitam a fácil detecção dos alimentos assim tratados, possibilitando o adequado controle

do processo pelas autoridades sanitárias.

Num futuro próximo, a irradiação pode exercer a função de superar barreiras

não tarifárias de comercialização.

5.1. Panorama Brasileiro

Como mencionado, no Brasil as primeiras pesquisas sobre as aplicações de

técnicas nucleares aos alimentos datam da década de 60, tendo sido impulsionadas a partir

de 1984, em decorrência de barreiras comerciais impostas por países exportadores.
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Os dados existentes na literatura citam o Brasil como parte do grupo de

países que não somente aprovam, mas também comercializam alimentos irradiados. Na

realidade, de acordo com a legislação existente, o Brasil aprova a irradiação de diversos

alimentos como cereais e derivados, frutas, hortaliças, especiarias, carnes de frango e de

peixe, objetivando atingir os propósitos que a irradiação de alimentos permite. Porém,

levantamentos realizados apontam que o Brasil teve apenas uma experiência comercial,

com a exportação de especiarias irradiadas, em meados dos anos 80.

Em 1981 a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, sugeria a

implantação de seis instalações de irradiação de alimentos no Brasil, as quais seriam

localizadas nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiânia,

Pernambuco e Pará, com o objetivo de melhorar a produtividade e o aproveitamento das

culturas daqueles Estados (LIMEIRA, 1988).

Na época, o investimento estimado para as seis instalações foi de US$ 12,8

milhões, para uma margem de lucro US$ 28 milhões no primeiro ano e de US$ 40 milhões

nos anos posteriores, considerando-se que a irradiação de alimentos evitaria, no mínimo,

10% de perdas de alimentos, além do ganho de US$ 2 milhões/ano com a substituição de

10% dos fiingicidas e inseticidas aplicados pós-colheita, naquelas áreas.

A exemplo de outros países, no Brasil as pesquisas neste campo continuam

a ser realizadas até hoje, inclusive por atendimento a solicitações de algumas indústrias

quanto a realização de testes demonstrativos sobre produtos alimentícios irradiados.

O Brasil dispõe de três fontes de 60Co para a esterilização de produtos

médico-farmacêuticos e irradiação de alimentos (CNEN, 1997d), sendo que esta última

aplicação encontra-se voltada apenas para ensaios experimentais (ABEN, 1998).

A nível nacional, a conservação de alimentos pela irradiação visando

atender uma escala comercial, encontra-se ainda em fase de viabilização, tendo em vista os

projetos em licenciamento junto à CNEN. Apresentam-se na situação descrita as

instalações, pertencentes à (ABEN, 1999):

• Companhia Brasileira de Esterilização - CBE: localizada em São Paulo, inicialmente a

operação será voltada para a esterilização de produtos médicos e farmacêuticos,

podendo ser futuramente voltado também à irradiação de alimentos.
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• TECH-ION Industrial Brasil: esta empresa pretende instalar 04 (quatro) irradiadores

nas regiões Norte e Nordeste, cujos produtos serão voltados à exportação. O primeiro,

em Manaus será destinado à irradiação de peixe, os outros, um para irradiação de

frutas, outro de sementes e outro para especiarias e madeiras.

• Empresa Brasileira de Radiações - EMBRARAD: localizada em São Paulo, em fase

de ampliação com a instalação de um novo irradiador, onde as operações continuarão a

ser direcionadas também à irradiação de material médico-cirúrgico, e em pequena

escala à irradiação de especiarias destinadas à exportação.

Os dados levantados referem que o Centro de Energia Nuclear na

Agricultura - CENA, obteve aprovação de seu projeto de instalação de um irradiador

piloto para tratamento de alimentos em escala semi-comercial, com capacidade para

processar anualmente, por exemplo, 30.000 toneladas de batatas e cebolas, 15.000

toneladas de cereais e 5.000 toneladas de peixe seco, além de incrementar o

desenvolvimento de pesquisas aplicadas e promover suporte à indústria e à agricultura

brasileiras (CNEN, 1996a).

Com a instalação de um novo irradiador, o Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares - Ipen da CNEN, cujo projeto em 1997 encontrava-se em fase de

conclusão, estará em condições de realizar programas de fomento voltados a produtos

agropecuários e também desenvolvimento de processos para a radioesterilização de

produtos médicos-farmacêuticos e alimentos destinados a pacientes de risco, além do

desenvolvimento de tecnologia de preservação de alimentos para uso em situações de

emergência e rações para as Forças Armadas (CNEN, 1997d), seguindo a tendência

mundial destas últimas aplicações.

Para atender uma escala comercial, também está prevista a instalação de

uma unidade de irradiação de alimentos em Minas Gerais, estrategicamente localizada ao

lado do porto seco da cidade. Esta instalação inicialmente terá capacidade para processar

em torno de 20.000 toneladas de alimentos/ano, com o objetivo de melhorar a qualidade e

aumentar o tempo de prateleira de alguns alimentos estratégicos para aquela região,

especialmente os que se prestam à exportação (ABEN, 1998).

A instalação acima é caracterizada como sendo de médio porte e está orçada

em 3 milhões de reais. Este valor, segundo a mesma fonte, é equivalente a instalações
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semelhantes para tratamentos convencionais de esterilização e conservação de alimentos

(CNEN, 1997b).

5.2. Legislação

Existe consenso entre todos os autores pesquisados, que o conjunto de leis

aplicadas no controle de alimentos em geral, também podem regular os alimentos

processados com radiações ionizantes. Entretanto, com o objetivo de garantir a exploração

segura e adequada da tecnologia de irradiação de alimentos, há necessidade de

regulamentação legal especial para sua aplicação, principalmente porque ainda não existe

um método específico que determine se o alimento foi ou não irradiado (CAMCIGIL,

1991).

Em paralelo, todas as leis e regulamentos que regem as operações de

irradiadores gama industriais, são válidas para as instalações de irradiação de alimentos e,

em geral, recaem sobre requisitos especiais relacionados com autorizações direcionadas

para:

• Implantação da instalação de irradiação antes mesmo de sua construção.

• Funcionamento da instalação, através de inspeções e auditorias periódicas.

A nível mundial, cabe ao Grupo Consultivo Internacional sobre Irradiação

de Alimentos, composto por representantes da FAO, OMS e AIEA, harmonizar legislações

e preparar diretrizes relativas às boas práticas de fabricação e às práticas corretas para o

emprego da irradiação em vários alimentos, que servem como base adequada para o

preparo de protocolos necessários à aplicação em escala comercial nacional e

internacional.

Neste campo, destaca-se que em 1997 com base no Codex Alimentarius, o

GCIIA promoveu a realização de um encontro visando a preparação e harmonização de um

modelo de legislação sobre alimentos irradiados, a ser adotado pela maioria dos países da

América Latina e Caribe, respeitadas às condições e necessidades nacionais específicas de

cada um (CNEN, 1997c).

Em acordo com outras tecnologias, tais diretrizes englobam todos os

aspectos do processamento, manipulação, armazenagem e distribuição e exigem a
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necessidade do estabelecimento de sistemas de controle de qualidade que devem ser

monitorados regularmente.

Os pontos críticos de controle que merecem maiores considerações em

irradiação, estão relacionados com a dose de radiação aplicada, a distribuição e

mapeamento da dose, o controle de temperatura e outras condições ambientais quando

exigidos pelo processo, dentre outros pontos como aqueles relacionados com a densidade e

embalagem do produto a ser irradiado (CNEN, 1998).

Em âmbito nacional, as responsabilidades neste campo recaem sobre órgãos

governamentais específicos, de acordo com a estrutura legal de cada país.

Como a irradiação de alimentos abrange um largo espectro de atividades,

em geral, vários órgãos devem ser responsáveis pela aplicação de todo processo. Nas

legislações figuram o órgão governamental responsável pela regulamentação da matéria,

assim como a autoridade responsável pelo controle das fontes irradiadoras e dos alimentos

processados pela irradiação.

Em alguns países, a maior responsabilidade recai sobre autoridades de

Saúde Pública. Em outros, tal incumbência é assumida por um comitê interministerial.

Geralmente, as bases para autorização para irradiar alimentos, mostram-se

generalizadas e incluem particularidades para cada gênero alimentício a ser irradiado,

como por exemplo, a natureza da fonte irradiadora, a faixa mínima e máxima de dose de

radiação permitida, o objetivo a ser alcançado, condições de armazenagem e identificação

do produto após a irradiação e ainda, recomendações quanto à combinação de processos.

Entretanto, em muitos países as regulamentações governamentais requerem

que sejam mantidos registros que descrevam para cada lote de alimento, parâmetros

relacionados com a fonte de irradiação e com o próprio alimento.

Os parâmetros relacionados com a fonte variam com o tipo de irradiador.

Nos irradiadores gama por exemplo, os fatores relevantes são os isótopos utilizados,

potência e geometria da fonte, mecanismo de transporte do alimento, velocidade de

transporte, tempo aplicado, calibração da fonte, dosimetria, distribuição da dose no

produto, dose absorvida. Por parte do produto os parâmetros são primariamente

relacionados à embalagem e à densidade do próprio alimento (DIEHL, 1990).

Geralmente, a aprovação de alimentos se dá em bases individuais. Porém,

existem países como no caso da República Popular da China por exemplo, que já estuda a

autorização para irradiação por classe de alimentos, de acordo com as características dos

produtos. Naquele país, para ser comercializado, todo gênero alimentício a ser irradiado
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necessita de autorização do Ministério da Saúde. Para testes de mercado basta autorização

da autoridade local de Saúde Pública e o registro no Ministério da Saúde (CNEN, 1996b).

Na Indonésia, cabe ao Ministério da Saúde a autorização para irradiação de

qualquer alimento e, na República da Coréia, cabe ao Ministério da Saúde e Bem-Estar

Social, a autorização do uso da radiação gama para aplicação em alimentos.

Nos EUA compete a FDA, fixar critérios para o uso seguro de processos e

aditivos alimentares, sendo esta também a agência regulatória primária envolvida com a

aplicação segura da irradiação em alimentos (DERR, 1993).

O Congresso americano definiu a energia de uma fonte ionizante como

aditivo alimentar (DERR, 1993, ADA REPORTS, 1996). Neste sentido, a FDA estipula

que para que o alimento não seja considerado adulterado quando exposto à radiação

ionizante, a aplicação deve ser realizada dentro das regulamentações estabelecidas pela

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act - FDCA.

Em alguns alimentos específicos, o uso da irradiação é controlado pelo

Departamento de Agricultura dos EUA - USD A; a irradiação utilizada com o propósito de

quarentena para produtos frescos importados pelos EUA é pelo Serviço de Inspeção da

Saúde de Plantas e Animais — APHIS; e a implementação do processo em carnes, visando

garantir a segurança e salubridade destes produtos, pelo Serviço de Inspeção e Segurança

Alimentar - FSIS.

Em relação as regulamentações dos EUA, é importante destacar que até

1993, o FSIS estabelecia algumas restrições neste campo, a saber:

• Não permitia o uso de aceleradores de elétrons ou geradores de raios X para irradiação

de carnes de porco fresca ou previamente cortadas e congeladas, e em carcaças, com

uma dose absorvida entre 0,3 e 1 kGy para controle de Trichinella spiralis, com a

justificativa de não existirem dados suficientes para respaldar esta aplicação.

• O emprego de aditivos alimentares na confecção de produtos elaborados com carne de

aves domésticas a serem irradiados, somente pode ocorrer se tais substâncias forem

previamente aprovadas pela FDA. Esta restrição visa fornecer às indústrias de

alimentos oportunidades para explorar tal aplicação, bem como determinar se a

demanda por estes produtos ainda necessita de pesquisas adicionais.
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No Brasil, a legislação existente sobre irradiação de alimentos dita,

sumariamente:

• Decreto-Lei n° 986 de 21.10.69, define alimento irradiado como: "... todo alimento que

tenha sido intencionalmente submetido à ação de radiações ionizantes, com a finalidade

de preservá-lo, ou para outros fins lícitos, obedecidas as normas que vierem a ser

elaboradas pelo órgão competente do Ministério da Saúde" (BRASIL. Decreto-Lei n°

986 de 21.10.69).

• Decreto n° 72.718 de 29.08.73: estabelece normas gerais sobre elaboração,

armazenamento, transporte, distribuição, importação, exportação e exposição à venda

ou entrega ao consumo de alimentos irradiados.

Este Decreto também dita que compete à CNEN o licenciamento das

instalações de irradiação de alimentos e, ao Ministério da Saúde a elaboração da tabela dos

alimentos ou grupos de alimentos a serem irradiados e ainda, que:

"Os alimentos irradiados, quando entregues ao consumo, deverão

trazer na respectiva embalagem e nos cartazes afixados nos locais de venda ou

entrega ao consumo a indicação < Alimento Tratado por Processo de

Irradiação> e a declaração: < Este produto foi processado em estabelecimento

sob controle da Comissão Nacional de Energia Nuclear>" (BRASIL. Decreto

n°72.718 de 29.08.73).

Norma Experimental - CNEN - NE 6.03 de setembro/1980: Autorização para

Funcionamento de Instalações de Irradiação de Alimentos - Estabelece as condições

para funcionamento das instalações destinadas à irradiação de alimentos e se aplica a

qualquer instalação que irradie alimentos para fins de pesquisa ou produção em escala

industrial.

Portaria DINAL n° 09, de 08.03.1985: aprova as normas gerais para irradiação de

alimentos e relaciona os alimentos, arroz, batata, cebola, feijão, milho, trigo, farinha de

trigo, especiarias, mamão, morango, aves, peixes, como sendo aqueles que podem ser

submetidos ao tratamento por irradiação.



41

• Portaria DINAL n° 30, de 25.09.1989, estende aos alimentos: abacate, abacaxi, banana,

caqui, goiaba, laranja, limão, manga, melão e tomate, a autorização de uso do

tratamento pela irradiação.

A partir de dados colhidos do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia

Nuclear - CDTN da CNEN, conforme alguns exemplos constantes no Anexo 1, muitos

países autorizam a irradiação de alguns gêneros alimentícios de forma incondicional,

inclusive para alimentos destinados a hospitais. Em certos países, alguns alimentos ainda

se encontram em fase experimental e em outros, já são destinados a testes de mercado,

visando a comercialização regular.

Na rotulagem dos produtos submetidos a qualquer método de

processamento, são transcritas informações que subsidiam a escolha do público.

De acordo com a literatura, para produtos submetidos à irradiação, apesar de

não haver razões científicas para identificar se o produto foi ou não irradiado, uma vez que

alimentos irradiados não contêm resíduos de radiação, é sugerida a necessidade de tal

indicação como um sinal de transparência com o consumidor que teria a confirmação de

que o produto foi irradiado de acordo com as regulamentações governamentais existentes.

Com este objetivo, alimentos irradiados comercializados devem ser

rotulados com o símbolo internacional para alimentos irradiados, denominado "Radura",

mostrado na Figura 10 a seguir, acompanhado dos termos: "tratado por irradiação" ou

"tratado com radiação", podendo ainda ser indicado o propósito da irradiação, além de

informações comuns aplicadas a alimentos processados por outros métodos, como por

exemplo, requerimentos quanto a armazenagem e aquelas relacionadas com o valor

nutricional do alimento.

Em alguns países e inclusive nos EUA, alimentos prontos que contenham

pequenas porções de algum ingrediente irradiado, a exemplo de ervas e especiarias, ou

aqueles servidos em estabelecimentos como restaurantes não necessitam de nenhuma

identificação, pelo fato de serem servidos já processados.

As autoridades regulamentadoras da África do Sul requerem que todos os

alimentos contendo mais de 10% de produtos irradiados sejam rotulados, não somente no

volume mas em cada embalagem, evidenciando a qualidade da mercadoria (SMIT, 1995).

Visando o comércio internacional, a Comissão do Codex Alimentaius

publicou normas aplicáveis à irradiação de alimentos onde é estipulado que os alimentos
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irradiados devem ser acompanhados de documentos de embarque, nos quais sejam

identificados o irradiador, o lote, a dose e outros detalhes do processamento (AIEA, 1991).

Figura 10: Radura - símbolo internacional para identificação de alimento irradiado

Raios emanados pela
fonte de radiação

- • Fonte de energia

Alimento

É consenso que assim como para qualquer outra técnica de processamento

de alimentos, principalmente visando também o comércio internacional, um efetivo

programa de controle de qualidade compatível com as Boas Práticas de Fabricação ou

outros sistemas que garantam a segurança alimentar, pode ser o método de controle

primário para alimentos processados com radiações ionizantes, a exemplo do sistema

baseado na Análise dos Riscos e Pontos Críticos de Controle - HACCP, cujos registros

c|evem ser mantidos por um período mínimo de 2 anos.
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6. VALOR NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS IRRADIADOS

É consenso que todos os processos de conservação modificam de alguma

forma, comprometendo ou mesmo adequando, o valor nutritivo dos alimentos.

No processo de irradiação, a quantidade de energia empregada é o que

primariamente delimita os efeitos sobre o valor nutritivo dos alimentos. Assim, quanto

mais altas as doses, maiores os efeitos observados.

A natureza e a extensão destes efeitos dependem também da composição do

alimento e de outros fatores como temperatura e presença ou ausência de oxigênio

(DIEHL, 1990).

Análises químicas demonstram que os efeitos da radiação sobre os

carboidratos, lipídios e proteínas, aumentam com o aumento da dose de radiação. Porém,

mesmo na faixa de dose entre 10 e 50 kGy, existem somente pequenas e inespecíficas

mudanças (DIEHL, 1990). Ao contrário, constituintes menores como as vitaminas podem

ser desproporcionalmente afetados se, por exemplo, forem particularmente susceptíveis ao

ataque de radicais livres formados pela radiação (WOODS, 1994).

Estudos experimentais realizados na década de 50 com animais alimentados

com alimentos irradiados, já demonstravam que a energia metabolizável de proteínas,

lipídios e carboidratos não é significativamente afetada mesmo com doses de 30 kGy,

conforme demostrado na Tabela 2 abaixo, ou mesmo para níveis de doses práticas até em

torno de 50 kGy (DIEHL, 1990, 1991b, DIEHL, HASSELMAN, KILCAST, 1991,

STEVENSON, 1994b).

Tabela 2: Energia biodisponível dos constituintes alimentares (kcal/g)

NUTRIENTES

Proteínas

Lipídios

Carboidratos

NÃO PROCESSADO

4,56

8,82

3,87

GAMA IRRADIADO
(30 kGy)

4,51

8,87

3,87

Fonte: DIEHL (1991b, p.213), DIEHL, HASSELMAN, KILCAST (1991, p.286)

As investigações que apontam que a irradiação causa uma grande destruição

nos componentes dos alimentos, baseiam-se em experiências realizadas com soluções

puras de componentes individuais dos alimentos. Como os alimentos são compostos de
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multimisturas, a destruição pela irradiação é distribuída entre estas, resultando geralmente

em danos mínimos, em torno de 1 a 2% sobre os macronutrientes, caracterizados como

insignificantes quando a dose aplicada está dentro da faixa de 10 kGy, (WHO, 1994),

atualmente sob discussão.

Citando os trabalhos de Diehl, aqui referenciados, a WHO evidencia que

para baixas e médias doses, não existem diferenças significativas no valor nutricional de

proteínas, lipídios e carboidratos (WHO, 1994). A Associação Dietética Americana

também, em respaldo a diversos trabalhos científicos, é de parecer que proteínas lipídios e

carboidratos não apresentam alterações significativas quando submetidas a doses de até 10

kGy (ADA REPORTS, 1996, MILLER-ENGLER, 1993).

Nos dados existentes na literatura não são encontradas análises dos efeitos

da radiação sobre minerais e elementos traços nos alimentos. De acordo com os estudos,

isto se deve ao fato de que o tipo de radiação utilizada para o processamento de alimentos

não promove alteração de minerais ou elementos traços, sendo portanto improvável que o

tratamento com radiação afete a biodisponibilidade destes, independente da dose (DIEHL,

1990, 1991b, WHO, 1994).

Diante deste contexto, este capítulo se limitará a descrever os efeitos da

irradiação sobre os macronutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas), micronutrientes

(vitaminas hidro e lipossolúveis) e também sobre as características sensoriais, conforme

descrito a seguir.

6.1. Macronutrientes

É consenso que modificações em macronutrientes devido a aplicação de

altas doses, dependem das características específicas do alimento a ser irradiado e das

condições ambientais de processamento. Estas conclusões têm sido bem estabelecidas in

vivo por numerosos estudos, incluindo medida de taxa de eficiência protéica para alimentos

irradiados mesmo naqueles irradiados com doses esterilizantes. Em geral, o efeito da

radiação sobre os macronutrientes tem se mostrado evidente somente quando doses acima

de 50 kGy, são aplicadas (WHO, 1994).
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• Carboidratos

Os carboidratos abrangem um dos maiores grupos de compostos orgânicos

encontrados na natureza e constituem-se na mais abundante e econômica fonte de energia

para o homem.

São compostos facilmente hidrolisáveis a compostos mais simples,

oxidáveis, reduzíveis, além de facilmente solúveis em água, apesar de existirem

polissacarídios insolúveis na parede de vegetais, onde estes tem a função de reforçar suas

estruturas.

Poucos dados na literatura foram encontrados em relação à irradiação de

carboidratos.

O amido caracteriza-se como sendo o carboidrato presente em maior

proporção em cereais e derivados, possuindo as propriedades de gelatinização e

dextrinização sob a ação de calor, além de sofrerem degradação química e enzimática

formando dextrinas, maltose e glicose.

O que se postula é que os efeitos indiretos da radiação em carboidratos

assim como em proteínas, são principalmente mediados pela água e que a solubilidade do

amido, aumenta de acordo com o aumento da dose de radiação. A radiólise do amido

também produz dextrinas, maltose e glicose, reduzindo a viscosidade de polissacarídios em

solução.

Carboidratos presentes como componentes dos alimentos são muito menos

propensos à degradação que quando irradiados em soluções puras (WHO, 1994). A

formação de produtos radiolíticos em amido puro irradiado com dose de 5 kGy, foi

semelhante a produção em farinha de trigo, onde o amido é protegido pela presença de

proteínas, quando irradiada com dose de 50 kGy (DIEHL, 1990).

Embora os efeitos da radiação sobre amido em grãos também tenham se

mostrado dose-dependente, Thayer evidencia que muitos estudos foram conclusivos em

afirmar que não houve nenhuma evidência de redução significativa do valor nutricional de

grãos, cereais e seus derivados submetidos à irradiação, mesmo com a aplicação de doses

elevadas (THAYER, 1990).
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• Proteínas

Componentes essenciais de todas as células vivas, as proteínas estão

relacionadas praticamente com todas as funções fisiológicas. Diferem em seu valor

nutricional em decorrência de sua composição em aminoácidos, bem como da seqüência

destes compostos na molécula.

As proteínas sofrem mudanças em suas estruturas com muita facilidade,

dificultando o seu estudo. Somente a título de ilustração, ressaltamos que muitas proteínas

sofrem desnaturação provocadas por agentes como temperatura, raios ultra violeta,

solventes orgânicos e bases. Outras como as proteínas da clara de ovos, quando

desnaturadas possuem a propriedade de coagulação, que pode ser obtida pela ação do

calor, ácidos ou força mecânica e formação de espuma com retenção de ar provocada por

agitação do produto. Algumas como o colágeno, por exemplo, abundante no tecido

conjuntivo, são muito solúveis em água quente.

A desnaturação de proteínas pode ser observada como uma reação

característica de proteínas frente a energia depositada pela radiação ionizante. Porém, esta

desnaturação é muito menos intensa que a causada pelo calor (DEBHL, 1990), a qual em

carnes, começa a ocorrer em torno de 40°C sendo quase integralizada a 65°C.

Frente à radiação, as proteínas mostram um comportamento semelhante aos

carboidratos, também em virtude de seu conteúdo em água.

É consenso entre os pesquisadores, que dentro das boas práticas de

irradiação, geralmente a extensão das trocas químicas que ocorrem nas proteínas é muito

pequena, devido a ação protetora da matriz dos próprios alimentos (STEVENSON,

1994b).

O bom desenvolvimento de várias espécies animais alimentadas com

diferentes tipos de alimentos irradiados, ratificam a conclusão de que a digestibilidade e o

valor biológico das proteínas ^ão inalterados pelo tratamento com doses de radiação,

mesmo na faixa de 50 kGy.

Também existem evidências que mesmo doses esterilizantes não afetam

significativamente a composição de aminoácidos essenciais e nem promove outros efeitos

deletérios no valor nutricional de proteínas (DIEHL, 1991a).

Tal afirmação também se aplica para os efeitos combinados da radiação com

o calor, conforme demonstrado na Tabela 3, onde através da determinação do balanço

nitrogenado de ratos em crescimento, foi detectada inclusive, uma aparente melhora no
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valor protéico de feijões brancos irradiados com doses de 10 kGy, quando comparadas com

as amostras controle.

Os resultados de estudos com outras leguminosas também não indicam um

significativo efeito da irradiação e cocção no valor nutricional protéico, mesmo quando

doses de 50 kGy são aplicadas, a exemplo de um estudo com feijões irradiados com doses

de 210 kGy e outro com lentilhas irradiadas com doses de 180 kGy, que apontou até uma

leve melhora da qualidade protéica (DIEHL, 1990, 1991a, 1991b).

Tabela 3: Valor nutricional protéico de feijões branco irradiados e não irradiados,
determinado através de balanço nitrogenado em ratos em crescimento.

DOSE DE
RADIAÇÃO

0

10

50

TEMPO DE
COCÇÃO

(min.)

55

45

15

DIGESTIBILIDADE
PROTÉICA

(%)

81,5

81,9

80,3

PROTEÍNA
LÍQUIDA

(%)
66,3

68,3

65,6

VALOR
BIOLÓGICO

(%)

81,7

82,8

81,1

Fonte: DIEHL (1991a, p.25)

Como exemplo de outro trabalho realizado com diferentes alimentos, os

resultados obtidos num estudo onde foram irradiadas cavalas, estão presentes na Tabela 4.

Os altos valores encontrados quanto à digestibilidade, valor biológico e

proteína líquida, indicam que a qualidade do valor nutricional de proteínas não é afetada

pela irradiação. Quando determinada a composição de aminoácidos para o mesmo produto,

irradiado com doses de até 45 kGy, os resultados não apontaram nenhum efeito

significativo decorrente da irradiação.

Tabela 4: Avaliação do valor nutricional de proteínas de cavalas irradiadas, através da
análise em ratos em crescimento.

DOSE DE
RADIAÇÃO

(kGy)

0

1

3

6

10

DIGESTIBILIDADE
PROTÉICA

93,2

94,8

96,6

97,0

98,1

PROTEÍNA
LÍQUIDA

77,0

79,8

81,9

83,3

82,6

VALOR
BIOLÓGICO

82,6

84,2

84,8

85,9

84,1

Fonte: DIEHL (1991b, p.213) DIEHL, HASSELMAN, KILCAST (1991, p.286)
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Um estudo comparativo com o objetivo de determinar os efeitos de doses de

radiação de 2,5 a 3,3 kGy e de termopasteurização a 57°C sobre as propriedades física,

microbiológica e de funcionalidade protéica em claras de ovos, estocadas a 4°C durante 3

meses, mostrou que o conteúdo protéico das claras, de acordo também com outros estudos,

não diferiu significativamente entre ambas as amostras.

As amostras irradiadas mantiveram a propriedade de formação de espuma

durante 14 dias. Depois deste tempo houve redução de estabilidade, voltando a exibir um

aumento após 60 dias. Em comparação, as amostras pasteurizadas termicamente mostraram

um aumento no volume de espuma formado no período de 14 dias após a irradiação.

A viscosidade das amostras também não mostrou comportamento

significativamente diferente durante 35 dias de estoque, embora a das amostras tratadas

com calor, não tenham exibido um comportamento linear.

A redução da viscosidade em amostras irradiadas pode ser devido a quebra

de ovomucina proteína que, em conjunto com a fração glicídica da clara, possui a

propriedade de reter albumina em seu interior, mantendo assim a aparência densa do

produto. Doses de radiação mais altas, parecem aumentar a viscosidade destes produtos,

devido a agregação ou desnaturação parcial de lipoproteínas (WONG, HERALD,

HACHMEISTER, 1996).

A taxa de eficiência protéica de carnes de frango irradiadas e não irradiadas

estocadas a 5°C durante 4 a 7 dias e depois coccionada, também apontou que o valor

nutritivo das proteínas não foi afetado perceptivelmente pela radiação. Quando estes

produtos foram analisados após irradiação com doses de 3 e 6 kGy e posteriormente

coccionados, os resultados demonstraram que as concentração de aminoácídos não foram

afetadas significativamente (STEVENSON, 1994b).

Em relação aos aminoácidos, de fato, o dano provocado pela irradiação tem

se mostrado muito limitado. Pequenas trocas na composição geralmente são observadas a

doses abaixo de 50 kGy. Alguns estudos detalhando o comportamento de aminoácidos

demonstram que não foi observada nenhuma destruição relevante de aminoácidos

essenciais em carne de vaca irradiada, peixes e outros gêneros alimentícios (WHO, 1994).

Com a aplicação de doses esterilizantes, alguns estudos sobre os efeitos da

radioesterilização em carnes de frango foram realizados em 1976, visando avaliar

parâmetros nutricionais, genéticos, teratogênicos e mutagênicos. Num dos estudos as

carnes de frango passaram por um processo de branqueamento e posteriormente foram
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embaladas a vácuo para comparação com amostras congeladas (controle) e com as

amostras irradiadas.

As amostras foram irradiadas com dose absorvida entre 45 e 68 kGy e

temperaturas entre -25°C e aproximadamente 15°C. Os nutrientes foram analisados

imediatamente após o processamento e durante o período de estoque (THAYER, 1990).

Conforme demonstrado na Tabela 5, o percentual de aminoácidos nas

amostras processadas termicamente e naquelas irradiadas não foram muito diferentes das

amostras controle, inclusive na concentração de cisteína, metionina e triptofano, os três

aminoácidos considerados, juntamente com a histidina, como sendo os mais sensíveis à

radiação ionizante.

Tabela 5: Comparação do conteúdo de aminoácidos em carne de frango processada
termicamente, irradiada com raios gama, e submetidas ao congelamento.

AMONIÁCIDO

Alanina

Arginina

Ácido aspártico

Cisterna
Ácido glutâmico

Glicina

Histidina

Hidroxi prolina

Isoleucina

Leucina

Lisina
Metionina
Fenilalanina

Prolina

Serina

Treonina
Triptofano

Tirosina

Valina

PROCESSO

CONGELADA
(controle)

5,76
6,24
8,94
0,91

14,33

5,83

4,05

0,28

4,51

7,53

8,34
2,52
3,78
4,02

3,72

4,11

1,16

3,38
4,79

PROCESSADA
COM CALOR

5,72

6,17

7,98

0,82

14,20

5,78

4,06

0,28

4,58

7,51

8,31
2,52
3,70

4,33

3,66

4,12

1,20

3,30

4,86

GAMA
IRRADIADA

(46-68kGya~25°Ç)

5,84

6,37

8,98

0,96

14,19

5,96

4,21

0,27

4,70
7,69

8,55
2,48
3,74
4,45

3,73

4,14

1,25

3,34

5,02

Fonte: Adaptado de THAYER (1990, p.159)

Um outro estudo também, com a aplicação de doses esterilizantes, apontou

que quando carnes de vaca branqueadas para inativação das enzimas foram irradiadas com

doses entre 47 e 71 kGy, a concentrarão de aminoácidos, não foi grandemente afetada pela

aplicação de radiação, mesmo depois de um período de estoque de 15 meses em
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temperatura ambiente (STEVENSON, 1994b), demonstrando a baixa sensibilidade dos

aminoácidos mesmo a doses esterilizantes de radiação.

• Lipídios

Juntamente com os carboidratos e as proteínas, os lipídios formam o grupo

de compostos mais importantes em alimentos. Abrangem um número muito vasto de

substâncias, que geralmente são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. São

bastante instáveis à luz, ao oxigênio e ao calor.

Enquanto que em carboidratos e proteínas os efeitos indiretos da radiação

são principalmente mediados pela água, conforme mencionado anteriormente, em

contraste, a irradiação de lipídios não envolve água em virtude de sua insolubilidade.

Tem se verificado que em carnes, as trocas oxidativas induzidas nos lipídios

pela irradiação parecem ser pequenas. Acredita-se que proteínas ou produtos da interação

proteína-carboidrato, têm um efeito antioxidante que aumenta com a dose de radiação,

contribuindo para atenuar as trocas oxidativas nos lipídios (WHO, 1994).

Alguns estudos apontam que, como no caso das proteínas, as implicações

das trocas químicas no valor nutricional dos componentes lipídicos de carnes irradiadas são

mínimas. Tem sido demonstrado que a irradiação afeta as frações de amido e de lipídios

em grãos, sem contudo promover uma redução significativa no valor nutricional destes

produtos. Porém, algumas investigações comprovaram um aumento dose-dependente nos

níveis de ácidos graxos livres em trigo irradiado (THAYER, 1990).

No mesmo estudo realizado com carnes de frango citado anteriormente

conforme demonstrado na Tabela 6, não foi detectada nenhuma diferença significante nos

percentuais individuais de ácidos graxos, ácidos graxos livres e lipídios bruto, quando

foram comparadas as amostras controle, às termoprocessadas e às radioesterilizadas.

Uma dieta rica em ácidos graxos polinsaturados (PUFA) é freqüentemente

recomendada e certos ácidos graxos polinsaturados, alguns deles chamados de vitamina F,

são essenciais na dieta humana.

A possibilidade de destruição de ácidos graxos polinsaturados tem sido

muito estudada. O relato da destruição destes ácidos graxos em óleo de arenque, com doses

de 2 a 10 kGy, não se mostrou representativo em decorrência de: o estudo ter considerado

para irradiação, uma mistura de 9:1 de amido e óleo de arenque, mistura esta não
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representativa para nenhum alimento real; as análises somente foram realizadas após longo

tempo de estoque em condições aeróbias e, sob estas condições ocorre naturalmente o

desenvolvimento de oxidação uma vez que os ácidos graxos polinsaturados mostram-se

instáveis mesmo em amostras não irradiadas (DIEHL, 1990, 1991b).

Tabela 6: Conteúdo de ácidos graxos, ácidos graxos livres e lipidios bruto observado em
carne de frango processada termicamente e irradiada com raios gama, quando
comparado com o processamento por congelamento.

CONSTITUINTE

Ácido Araquidônio (% - gordura)

Ácido Gadolêico (% - gordura)

Ácido Laurico (% - gordura)

Ácido Linolêico (% - gordura)

Ácido Linolênico (% - gordura)

Ácido Mirístico (% - gordura)

Ácido Oleico (% - gordura)

Ácido Palmítico (% - gordura)

Ácido Palmitolêico (% - gordura)

Ácido Pentadecanôico (%
gordura)

Ácido Esteárico (% - gordura)

Ácidos Graxos Livres (% -
gordura)

Lipidios bruto (% - peso seco)

Ácido Tiobarbiturico (TBA)

(ppm - peso seco)

PROCESSO

CONGELADA
(controle)

1,47

0,59

0,37

20,26

1,48

0,91

40,80

21,69

6,93

0,39

6,32

0,63

37,22

11,78

PROCESSADA
COM CALOR

1,46

0,60

0,31

20,63

1,48

0,93

40,05

21,67

7,07

0,44

6,37

1,07

36,84

0,77

GAMA
IRRADIADA

(46-68kGya~25°C)

2,06

0,61

0,23

19,85

1,48

0,95

40,86

21,72

6,91

0,40

6,48

0,87

37,30

5,58

Fonte: Adaptado de THAYER (1990, p.160)

Por outro lado, em outros estudos não foi observada nenhuma destruição de

ácidos graxos polinsaturados em filés de arenque irradiados com doses altas de 50 kGy,

assim como quando grãos inteiros de cereais como trigo, arroz e centeio foram irradiados

com 0,1 a 1 kGy. Nestes mesmos cereais, pequenas perdas de ácidos graxos polinsaturados

foram encontradas com doses de 63 kGy, mas nenhuma perda de ácido linolêico e

linolênico foi observada com doses de 0,4 ou 4,1 kGy ((DIEHL, 1990, 1991b, WHO,

1994).

Quando sementes de soja foram irradiadas com doses de até 100 kGy,

nenhuma alteração foi encontrada na concentração de ácido linolêico, embora 16% de
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perda de ácido linolênico tenha sido observada a esta dose. Somente pequenas mudanças

na composição de ácidos graxos em tecidos muscular e epitelial foram detectadas quando

carne de frango foi irradiada com doses de até 10 kGy em presença de ar (DIEHL, 1991b).

Tem sido defendido por todos os autores citados neste trabalho que a

irradiação a baixas temperaturas também parece ser a mais indicada para tratamento de

produtos com altas concentrações lipídicas, conforme resultados positivos obtidos com

irradiação em temperaturas a -20°C (STEVENSON, 1994b).

6.2. Micronutrientes

A sensibilidade relativa de diferentes vitaminas à irradiação é influenciada

por diversos fatores como dose de radiação, origem do alimento, espécies e variedades de

plantas, tempo decorrido entre a irradiação e análise, amadurecimento para o tempo de

irradiação, temperatura durante a irradiação e durante o tempo de estoque após a irradiação

e possivelmente por outros fatores como estação do ano, por exemplo (URBAIN, 1973,

DIEHL, 1990, WHO, 1994, ADA REPORTS, 1996).

Alguns estudos superestimam as perdas porque são baseados em resultados

obtidos a partir de soluções puras e nesta forma, as perdas de vitaminas induzidas pela

radiação são muito maiores que na matriz de alimentos irradiados com a mesma dose.

Outros, possivelmente subestimam as perdas de vitaminas pelo fato das análises terem sido

realizadas imediatamente após a irradiação, embora as perdas induzidas pela radiação, de

certas vitaminas de alguns alimentos possam continuar durante a estocagem, especialmente

em presença de oxigênio (DIEHL, 1990, WHO, 1994).

Com algumas exceções, a destruição de vitaminas causadas pela irradiação

dos alimentos, é relativamente pequena, resultando em pequenas trocas no valor

nutricional (WHO, 1994). Em geral, aqueles micronutrientes mais sensíveis ao calor, tais

como vitaminas do complexo B e vitamina C, são muito mais radiossensíveis (WHO,

1994, ADA REPORTS, 1996).

Os estudos analisados demonstram que as perdas destes micronutrientes

podem ser minimizadas pela irradiação em temperaturas de congelamento e na ausência de

oxigênio.
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Na Tabela 7 são apresentados os resultados obtidos no estudo feito com

carne de frango já citado, sobre os percentuais de várias vitaminas, quando esta foi

submetida ao calor e à radioesterilização.

Tabela 7: Conteúdo vitamínico observado em carne de frango processada termicamente e
irradiada com raios gama, quando comparado com o processamento por
congelamento.

VITAMINA
(peso seco)

Tiamina (mg/kg)

Riboflavina (mg/kg)

Piridoxina (mg/kg)

Cianocobalamina (mg/kg)

Ácido Nicotínico (mg/kg)

Ácido Pantotênico (mg/kg)

Biotina (mg/kg)

Ácido FÓ1ÍCO (mg/kg)

Vitamina A (mg/kg)

Vitamina D (iu/kg)

Vitamina K (iu/kg)

PROCESSO
CONGELADA

(controJe)

2,31

4,32

7,26

0,008

212,9

24,0

0,093

0,83

2716

375,1

1,29

PROCESSADA
COM CALOR

1,53*

4,60

7,62

0,016**

213,9

21,8

0,097

1,22

2340

342,8

1,01

GAMA IRRADIADA
(46-68kGy/~2S°C)

1,57*

4,46

5,32

0,014**

197,9

23,5

0,098

1,26

2270

354,0

0,81

Fonte: Adaptado de THAYER (1990, p.161)
Nota: *significativamente menor que o controle; ** significativamente maior que o controle

Comparadas de um modo global com as amostras controle, a irradiação não

provocou um efeito significativo nas concentrações de cianocolabamina (B12), riboflavina

(B2), piridoxina (Be) niacina, ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, colina e vitaminas A,

D, e K. Como pode ser observado, os percentuais de tiamina em ambos os processos,

foram significativamente mais baixos quando comparados com aqueles das amostras

controle, 32% menos nas gama esterilizadas e 34% menos nas processadas com calor. Os

percentuais de vitamina B12 nas amostras mostraram-se significativamente mais elevados

que nas controle. Os percentuais das outras vitaminas não apresentaram diferenças

significativas em relação ao controle.

A partir dos dados encontrados na literatura, a seguir são descritos

separadamente os efeitos da radiação sobre as vitaminas hidro e lipossolúveis, que serão

aqui neste estudo denominadas por seus nomes genéricos mais conhecidos.
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• Vitaminas Hidrossolúveis

Estas vitaminas têm sido estudadas em larga escala. Embora os efeitos da

radiação sobre seus níveis variem consideravelmente de acordo com os fatores já citados, a

ordem de sensibilidade das vitaminas hidrossolúveis tem se mostrado como sendo: tiamina

(Bi) > ácido ascórbico (vitamina C) > piridoxina (Be) > riboflavina (B2) > ácido fólico >

cobalamina (B12) > ácido nicotínico (DIEHL, 1990, WHO, 1994).

TIAMINA (vitamina Bj) - Poucos são os alimentos que não contêm alguma quantidade

desta vitamina, que é bastante solúvel em água, pouco solúvel em etanol e insolúvel em

solventes orgânicos comuns como éter, acetona, clorofórmio e benzeno. Apesar de ser

destruída pela luz ultravioleta, a tiamina mostra-se estável em temperaturas empregadas no

processamento de alimentos.

Em paralelo com a vitamina C, a tiamina é a vitamina hidrossolúvel que

mais tem sido mais estudada.

Medidas de seus níveis em amostras de carne de porco, de vaca, de frango,

fígado de boi e bacon irradiadas, segundo diversos estudos, confirmam que a destruição de

vitaminas reflete a dose aplicada e as condições durante o processo de irradiação. Porém,

mesmo com doses esterilizantes, a tiamina comporta-se com maior sensibilidade ao calor

que à irradiação.

Quando carnes de vaca e de porco foram esterilizadas com doses de 45 kGy

houve retenção de tiamina em torno de 85%, em comparação com a retenção de 65% em

carnes de vaca e de 20% em carnes de porco termicamente processadas (STEVENSON,

1994b).

Em solução aquosa, a tiamina apresentou perda de 50% depois da irradiação

com uma dose de 0,5 kGy, enquanto que a dosagem de tiamina em ovo irradiado com a

mesma dose causou uma destruição menor que 5%. Esta pequena perda deve-se a ação

protetora de vários constituintes do alimento (DIEHL, 1990).

De acordo com as conclusões de outros estudos, a irradiação não promove

nenhum efeito nos níveis de tiamina e riboflavina em farinha de trigo imediatamente após

o tratamento e após 3 meses de estoque (THAYER, 1990).

As taxas de perdas de tiamina no músculo esquelético e no fígado de porco,

de galinha e de carne de vaca após tratamento com irradiação, foram menores no fígado

que no músculo para todos os tipos de carnes estudadas, provavelmente como decorrência
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da maior resistência de componentes redutores do próprio tecido hepático. Tal resultado

evidenciou que o fígado pode receber doses de radiação 3 vezes maiores que o músculo

esquelético para responder com a mesma quantidade de tiamina perdida (FOX JR.,

LAKRITZ, THAYER, 1993).

A Tabela 8 mostra dados de diferentes estudos que demonstram o efeito

protetor da irradiação sob baixas temperaturas, nos teores de tiamina de alguns alimentos.

Tal efeito não é observado somente imediatamente após a irradiação, mas também depois

de longos períodos de estocagem (DIEHL, 1990, 1991b).

Tabela 8: Efeito da temperatura de irradiação na depleção dos níveis de tiamina em
diferentes alimentos.

DOSE DE
RADIAÇÃO

(kGy)

3,34

10

TEMPERATURA
DE

IRRADIAÇÃO

(°C)

+ 20

0

-20

ambiente

-10

-20

-75

ambiente

-30

ALIMENTO

came de porco crua

carne moída de vaca

ovo em pó desidratado

DEPLEÇÃO
DE TIAMINA

(%)

47

35

15

65

24

12

5

50

20

REFERÊNCIA

113

34e36

A Tabela 9 mostra os resultados de um estudo onde carnes de frango foram

irradiadas com diferentes doses, em temperaturas entre 10 e -15°C. Como pode ser

verificado, a depleção de tiamina aumenta com o aumento da dose de radiação e, as

menores perdas são detectadas sob baixas temperaturas.
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Tabela 9: Efeito da dose de radiação e da temperatura durante a irradiação, nas perdas de
tiamina de carnes de frango.

DOSE DE RADIAÇÃO
(kGy)

0,5

1,0

2,5

5,00

10,0

DEPLEÇÃO 1

(°/

+10°C

0

18,8

29,1

43,6

57,3

DE TIAMINA

'o)

-15°C

0

11,2

22,4

28,0

44,8

Fonte: DEEHL (1991b, p.214), DEHL, HASSELMAN, KILCAST (1991, p.287)

A influência do aumento da dose de radiação nas perdas desta vitamina

mostram-se similares em outros tipos de carnes, a exemplo de carne de porco submetida a

doses de 1 e 6,65 kGy em temperatura de 0°C, que apresentou perdas de tiamina de 17,5%

e 65,6% respectivamente, quando comparadas com amostras controle (THAYER, 1990).

RIBOFLAVINA (vitamina Bg) - Poucos são os alimentos que não contêm esta vitamina.

Solúvel em água, etanol e soluções alcalinas, a riboflavina mostra-se pouco solúvel em

acetato de amila e fenol e insolúvel em solventes orgânicos. Apesar de ser bastante estável

ao calor e ao oxigênio, comporta-se com extrema instabilidade à luz ultravioleta.

Estudos dos efeitos da radiação sobre a riboflavina, são conclusivos em

apontar seu comportamento resistente na maioria dos alimentos irradiados, evidenciando

que muitas vezes pode ocorrer, inclusive, um aumento de sua disponibilidade Em ambas,

amostras de carne de porco e peito de frango, o teor de riboflavina inicialmente mostrou-se

aumentado com a dose de irradiação, conforme também descritos por outros estudos que

apontam este comportamento a doses de 6 kGy aplicadas em carnes de frango já cozidas

(DIEHL, 1991a; STEVENSON, 1994b).

Mais recentemente um estudo reportou um aumento de 15% de riboflavina e

de 24% de niacina em cortes de carne de porco irradiadas com doses de 3,34 kGy em

temperatura de 0°C e, em feijão branco, irradiado com dose de 1 kGy, a disponibilidade

desta vitamina mostrou-se bastante melhorada (DIEHL, 1991a).
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Por outro lado, alguns estudos demonstraram que a irradiação não promove

nenhum efeito nos níveis nem de tiamina nem de riboflavina em farinha de trigo,

imediatamente depois do tratamento e após três meses de estocagem e, em frutas, somente

foram detectadas perdas negligenciáveis (THAYER, 1990).

Os resultados de um estudo comparativo sobre a retenção do conteúdo de

riboflavina em amostras de carne de porco submetidas à radioesterilizadas, ao calor e ao

congelamento, demonstraram que: nas amostras irradiadas com doses entre 47 e 71 kGy as

maiores perdas (aproximadamente 50%), foram detectadas somente após 15 meses de

estoque. Por outro lado, quando comparadas com as amostras congeladas, as amostras

submetidas ao calor e as amostras irradiadas, apresentaram somente perdas insignificantes

no teor desta vitamina (HOZOVÁ, TAKÁCSOVÁ, 1993).

Laticínios, que são considerados importantes fontes de riboflavina na dieta

humana, geralmente não são indicados para serem irradiados em decorrência das alterações

observadas no sabor.

Porém, para produzir laticínios estéreis para pacientes

imunocomprometidos, tecnologias especiais de radiação têm sido desenvolvidas, tornando

os alimentos aceitáveis. Nenhuma significativa perda de riboflavina foi observada em

queijos muzzarela e cheddar, iogurte, sorvetes e leite desidratado desnatado, esterilizados

com doses de 40 kGy a temperaturas de 78°C em atmosfera nitrogenada (DIEHL, 1991b).

NIACINA - Encontrada em quase todos os alimentos. Apresenta-se nas carnes em geral,

vísceras, pescados, ovos, leite, além de algumas frutas, hortaliças, leguminosas e cereais

integrais. Pouco solúvel em água fria, mas bastante solúvel em água quente e em etanol, a

niacina comporta-se completamente insolúvel em outros solventes orgânicos. A estrutura

desta vitamina é afetada por ácidos, bases, calor, luz, agentes fracamente oxidantes e

principalmente por temperaturas empregadas no processamento de alimento.

Poucos dados foram encontrados na literatura sobre os efeitos da radiação

em niacina. Em sistemas aquosos, esta vitamina tem se mostrado mais instável que a

tiamina e a riboflavina e completamente estável em alimentos irradiados.

Carnes de porco irradiadas sob diferentes temperaturas com doses até 5

kGy, nenhuma perda de niacina foi observada, enquanto que para doses de 6.65 kGy em

temperaturas de 0°C, as perdas foram de 15%. Em peito de frango, sob as mesmas

condições acima, não foram observadas perdas consistentes no teor desta vitamina

(STEVENSON, 1994b).
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Também foi detectado um aumento de 24% nos teores de niacina em cortes

de carne de porco irradiadas com doses de 3,34 kGy em temperatura de 0°C. Doses de 0,5

a 5 kGy não resultaram em efeitos significantes sobre as concentrações de nicacina em

trigo (DIEHL, 1991a, 1991b).

Em bacalhau cru irradiado com 6 kGy, conforme apresentado na Tabela 10,

das três vitaminas descritas até o momento, a niacina e a riboflavina mostraram-se mais

estáveis à irradiação que a tiamina que apresentou somente 53% de retenção em relação a

amostra controle, comparados com aproximadamente 100% de retenção apresentada pelas

outras duas vitaminas.

Tabela 10: Efeito da dose de 6 kGy sobre os níveis de niacina, riboflavina e tiamina em
bacalhau cru

TRATAMENTO

Não irradiado

Irradiado

NIACINA

(ug/ga)

166

165 (99%)

RIBOFLAVINA

(ug/ga)

1,98

1,87 (94%)

TIAMINA

(u g/ga)

2,67

1,41 (53%)

Fonte: DIEHL (1990, p.199)
Nota: % = em relação ao controle

PIRIDOXINA (vitamina Bg) - As principais fontes desta vitamina, constituem-se em

alimentos de origem animal como leite, ovos, carnes em geral. Entre outras fontes,

encontram-se a batata inglesa, aveia, gérmen de trigo e frutas como a banana. Esta

vitamina é solúvel em água e etanol e acetona, sendo insolúvel em éter e clorofórmio.

Comporta-se com estabilidade ao calor, mas é facilmente destruída pela luz,

principalmente em meio neutro ou alcalino.

Poucos estudos relacionam os efeitos da radiação sobre esta vitamina. Em

trigo irradiados com 0,2 a 2 kGy, estocados durante 3 meses, nenhuma perda de piridoxina

foi observada. Quando filés de peixes foram irradiados com doses de 1 kÇry a 0°C notou-se

quedem arenques houve perda de 13% e em bacalhau, de 16% do total da piridoxina

_prespnte, A irradiação de carne de porco com doses esterilizantes de 30 kGy não causou

nenhuma perda desta vitamina, quando analisadas tanto em estado cru quanto cozido

(DIEHL, 1991b).
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Estudos realizados na década de 80, onde foram investigados os efeitos de

temperatura entre -80 e +5°C, em várias vitaminas em presunto, mostraram que houve

redução de 53 a 87% nos níveis de piridoxina com doses radioesterilizantes entre 35 e 44

kGy (HOZOVÁ, TAKÁCSOVÁ, 1993).

ÁCIDO FÓLICO - Encontrado com bastante freqüência em hortaliças de folhas verdes,

fígado, leguminosas, carnes e cereais integrais o ácido fólico apresenta pouca solubilidade

em água fria ao contrário de em água aquecida, acetato de etila e ácido acético. É insolúvel

em benzeno e éter de petróleo, instável em soluções ácidas, especialmente em altas

temperaturas, sendo também termo e fotossensível.

Existem informações insuficientes referindo o comportamento desta

vitamina frente à radiação. Porém, de acordo com alguns estudos o ácido fólico pode ser

considerado muito resistente à radiação (DIEHL, 1990).

Quantificando os teores de ácido fólico em carnes de frango

radioesterilizadas, estudos indicaram que suas perdas foram nulas ou insignificantes

(STEVENSON, 1994b), demonstrando que perdas a doses de 10 kGy seriam improváveis.

COBALAMINA (vitamina Bn) - Uma particularidade da Bu, é que ela não é encontrada

em tecidos vegetais, mas os alimentos de origem animal são importantes fontes desta

vitamina. Caracteriza-se como sendo pouco solúvel em água, mas decompõem-se sob ação

de ácidos fortes, perdendo sua atividade quando exposta à luz solar. É estável em meio

ácido.

Estudos demonstram que esta vitamina é fortemente estável à irradiação.

Nenhuma perda foi observada em filés de haddoc irradiados com 25 kGy, nem em cortes

de carne de porco irradiadas com 6,65 kGy, nem em laticínios esterilizados com doses de

40 kGy a -78°C em atmosfera nitrogenada (DIEHL, 1991b, WHO, 1994).

Carnes pasteurizadas pela exposição a doses de 3 e 6 kGy, não

apresentaram nenhuma perda mensurável desta vitamina (STEVENSON, 1994b). Quando

carnes de frango foram radioesterilizadas, as concentrações de cianocobalamina

mostraram-se mais elevadas que as amostras controle (THAYEÉ, 1990), conforme pode

ser verificado na Tabela 7.

VITAMINA C - Fontes importantes desta vitamina são vegetais folhosos frescos, legumes

e frutas cítricas.
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Uma das características do ácido ascórbico é a sua susceptibilidade em

sofrer a influência negativa do calor, oxidação aeróbica e anaeróbica, dessecação,

armazenamento, aplicação do frio e alcalinidade do meio, sendo rapidamente destruída

pela ação da luz.

Bastante solúvel em água e etanol absoluto e insolúvel em solventes

orgânicos como clorofórmio, benzeno e éter. No estado sólido é relativamente estável,

porém em solução é facilmente oxidado ao ácido deidroascórbico que, por sua vez tem a

mesma atividade biológica do ácido ascórbico, sendo no entanto, destruído com maior

facilidade.

Embora geralmente a estabilidade da vitamina C aumente com a redução da

temperatura e sua maior perda seja observada durante o aquecimento dos alimentos,

existem relatos de perdas durante o congelamento, ou armazenamento a baixas

temperaturas.

Os efeitos da radiação sobre os níveis de vitamina C em frutas e vegetais,

têm sido objeto de diversos estudos, que em sua maioria demonstram sua alta sensibilidade

à radiação. Porém, muitos dos estudos investigaram as perdas somente de ácido ascórbico

da vitamina C e com a aplicação de altas doses resultando em grandes perdas desta fração

vitamínica.

Baixas doses de radiação (< 2 kGy) utilizadas para irradiar frutas e vegetais,

não causam uma destruição radiolítica significativa nos teores de vitamina C. Na faixa de

dose abaixo de 1 kGy, que é de interesse prático, mesmo em trabalhos que tenham

determinado somente os teores de ácido ascórbico em frutas e vegetais, as perdas

encontradas têm sido mínimas ou nenhuma (DIEHL, 1990, WHO, 1994). Quando perdas

de vitamina C foram observadas em resposta à irradiação com doses abaixo de 2 kGy em

tecidos vivos de frutas e vegetais, foram resultantes de trocas metabólicas e não da ação

radiolítica direta.

Os dados apresentados na Tabela 11 mostram resultados de experimentos

com limão submetidos a doses de 4kGy. Em um dos experimentos foi determinado

somente o teor de ácido ascórbico, 2 horas após a irradiação, resultando numa perda de

16% em resposta à irradiação, enquanto outra investigação onde foi determinado o total de

vitamina C a partir do somatório dos ácidos ascórbico e deidroascórbico, 24 horas depois

da irradiação mostrou um ganho de 3,5%.

Como mencionado, atividade total da vitamina C é dada pela soma das

atividades dos ácidos ascórbico e do deidroascórbico e, conforme enfatizado pela WHO ao
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citar os trabalhos de Diehl mencionados anteriormente, os estudos indicam que a irradiação

pode promover um aumento na quantidade de ácido deidroascórbico com concomitante

redução de ácido ascórbico (WHO, 1994). Este comportamento também pode ser

visualizado na mesma Tabela.

Destaca-se porém, que atualmente a dose de 4 kGy é considerada alta para

algumas aplicações comerciais em frutas. Em limões, pode provocar um aumento manchas

amarronzadas (ferrugem) durante o estoque (DIEHL, 1990).

Tabela 11: Níveis de ácido ascórbico e ácido deidroascórbico em suco de limão
submetidos à dose de radiação ionizante de 4 kGy

TEMPO PÓS
IRRADIAÇÃO

(horas)

CONTROLES
(NÃO

IRRADIADAS)

0

2

4

6

24

ÁCIDO
ASCÓRBICO

(mg/100 ml)

41,1

35,8

34,4

35,9

36,6

37,6

PERDAS
(%)

-

-13

-16

-13

-11

-9

ÁCIDO
DEIDROASCÓRBICO

(mg/100 ml)

1,5

4,5

4,7

5,2

4,9

6,5

VITAMINA C
(mg/100ml)

42,6

40,3

39,1

41,1

41,5

44,1

TROCAS
(%)

-

-5,4

-8,2

-3,5

-1,6

+3,5

Fonte: DIEHL (1990, p. 203)

Abaixo são resumidos os resultados de alguns estudos citados por Diehl (1990,

1991b) e pela WHO (1994).

• Em cebolas, a concentração de vitamina C não foi afetada por doses de radiação

aplicadas para inibir o brotamento, doses estas na faixa entre 0,003 e 0,15 kGy.

• A. irradiação de alho com doses de 0,030 kGy resultou em 14 a 34% de concentração

mais alta de ácido ascórbico estocados por um período de 9 meses.

• Frutas irradiadas com 0,4; 0,6 e 0,8 kGy tiveram aproximadamente a mesma

concentração de ácido ascórbico quando comparadas com frutas não irradiadas, um ou

dois dias depois do tratamento.

• A concentração de ácido ascórbico em laranjas irradiadas com 0,3; 0,5; 0,75 e 1,0 kGy,

estocadas por 7 semanas a 7°C também não mostrou diferença significativa quando

comparadas às frutas não irradiadas.
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Somente em torno de 5% de perda de vitamina C (ácido ascórbico e ácido

deidroascórbico) foi encontrada quando suco de laranja foi irradiado com 2 kGy,

aumentando a perda em torno de 60% com dose de 10 kGy.

Doses de 6 kGy em suco de groselha preta não provocou nenhuma perda de vitamina

C.

Em produtos vegetais desidratados a vitamina C mostrou-se muito resistente à radiação

a exemplo de um relato onde nenhuma perda foi observada em cebola desidratada em

pó, quando esta foi irradiada a doses de 270 kGy.

Morangos irradiados a 2.5 kGy, apresentaram perda de 15% de ácido ascórbico,

imediatamente após a irradiação. Durante o armazenamento refrigerado os níveis de

ácido ascórbico diminuíram rapidamente em amostras não irradiadas. Depois de 1

semana, as amostras irradiadas tiveram redução de 8% e depois de 2 semanas somente

3% menos que as controle não irradiadas.

Em batatas de duas variedades diferentes, os níveis de vitamina C permaneceram

inalterados durante 6 meses de estoque, com a aplicação de doses de 0,05 kGy. Quando

a dose foi aumentada para 0,1 kGy, uma das variedades teve perda total de 20% de

vitamina C quando comparadas com as amostras controles não irradiados após 2 e 4

meses de estoque, enquanto que depois de 6 meses, os níveis tenderam ao aumento.

• Vitaminas Lipossolúveis

A sensibilidade à radiação das vitaminas lipossolúveis também depende de

todas as características citadas anteriormente com respeito às hidrossolúveis. Para as

lipossolúveis, em geral, a ordem de sensibilidade à radiação corresponde a: vitamina E >

vitamina A > vitamina K > vitamina D (DIEHL, 1990, WHO, 1994).

VITAMINA A (retinol) - Insolúvel em água e solúvel em gorduras e solventes orgânicos.

Sob calor e na presença de oxigênio, esta vitamina é facilmente destruída. Na natureza é

encontrada somente em tecidos animais na forma livre ou de ésteres. Alimentos como

gema de ovos, fígado e rim, manteiga, leite integral, queijos, entre outros, são importantes

fontes de vitamina A.
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Embora a vitamina A seja sensível à radiação, muitos dos alimentos que são

importantes fontes desta vitamina na dieta humana, não são indicados para irradiação

comercial, como dito anteriormente, em decorrência dos sabores indesejáveis

desenvolvidos nestes produtos.

Os diversos experimentos com esta vitamina, também têm demonstrado que

a irradiação a baixas temperaturas e na ausência de oxigênio, podem minimizar os efeitos

da radiação.

Quando fígado de porco foi tratado com 5 kGy a 0°C apresentou 4% menos

de retinol depois de uma semana de estoque e, 13% menos depois de quatro semanas,

quando comparadas com as amostras controle. Perdas entre 10 e 18% também foram

encontradas em salsichas de fígado de carneiro sob as mesmas condições de temperatura

(DEEHL, 1991b).

Um estudo realizado em 1972, demonstrou que a vitamina A não foi afetada

em carnes de frango irradiadas com 3 ou 6 kGy, estocadas por 4 a 7 dias a 5°C nem quando

foram estocadas a -20°C (STEVENSON, 1994b). Mesmo quando utilizadas doses

esterilizantes em carnes de frango, conforme demonstrado na Tabela 7 já referenciada, o

nível de retinol não se mostrou significativamente alterado, quando comparado com

amostras congeladas e processadas com calor.

Quando ovo em pó desidratado e queijo cremoso foram irradiados em

embalagem à vácuo, a vitamina A mostrou-se protegida, conforme demostrado por um

estudo onde ovo irradiado com 10 kGy apresentou uma perda de 22% de vitamina A em 4

semanas quando embalado na presença de ar e de 6% quando embalado a vácuo ((DIEHL,

1991a, WHO, 1994).

Os carotenóides (pró-vitaminas A), também têm sido investigadas. Tais

substâncias são encontradas em vegetais folho so s, legumes e frutas, além de fontes não

alimentares como óleos de fígado de peixes como atum, bacalhau, cação, entre outros.

Os resultados dos estudos sobre os efeitos da irradiação sobre os

carotenóides, mostram que seu comportamento difere entre diferentes produtos.

Em batatas irradiadas com 0,1 kGy, nenhuma perda de carotenóides foi

observada imediatamente após a irradiação. Durante seis meses de estoque houve redução

em torno de 50% do valor inicial neste mesmo produto, enquanto nenhuma perda ou até

mesmo aumento foi encontrada em amostras não irradiadas após 6 meses de estoque

(DIEHL, 1991b, WHO, 1994).
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Em frutas frescas os efeitos das radiações ionizantes, são quase

imperceptíveis, conforme resultados de um estudo, onde foram detectadas somente

pequenas perdas de beta caroteno nestes produtos submetidos à irradiação (THAYER,

1990).

A não detecção de efeitos adversos nos carotenóides também foi observada

em abacaxis e tangerinas irradiadas com 2,45 kGy e em mangas e papaias irradiadas com 2

kGy, ao contrário das perdas provocadas por congelamento. Por outro lado, o

congelamento de mangas e papaias e o estoque por três meses nestas condições, provocou

uma perda em torno de 30% de carotenóides, chegando a 90% a perda desta pró vitamina

A em papaia enlatado. Já em páprica irradiada com 5 kGy, estocada por 250 dias, não foi

observada nenhuma modificação nos carotenóides (DIEHL, 1991b, WHO, 1994).

VITAMINA D (calciferol) - Todas as vitaminas D são insolúveis em água mas solúveis

em etanol e outros solventes orgânicos. São resistentes à luz e ao oxigênio e mostram-se

estáveis durante o processamento e armazenamento de alimentos. Suas principais fontes

são os óleos de fígado de peixes como lambari, bacalhau, arenque, atum e cação, além de

gema de ovo, leite e manteiga.

A estabilidade desta vitamina à radiação tem sido investigada no intuito de

melhorar sua conversão utilizando-se raios X ou elétrons em vez de luz ultra violeta

(DIEHL, 1991b).

Na forma pura, a vitamina D tem se mostrado mais estável que as vitaminas

E ou A porém não existem trabalhos sobre os efeitos de baixas doses de radiação sobre o

conteúdo de calciferol em carnes (STEVENSON, 1994b).

Não houve nenhuma perda significativa de vitamina D em carnes de frango

esterilizadas com doses entre 46 e 68 kGy, quando comparadas com amostras congeladas.

As amostras irradiadas inclusive, exibiram elevação em sua concentração quando

comparadas às amostras termoprocessadas (THAYER, 1990).

VITAMINA E (alfa tocoferol) - Os tocoferóis são insolúveis em água, mas solúveis em

solventes orgânicos. São razoavelmente estáveis à ação de ácidos e álcalis mas facilmente

oxidados, alterando-se rapidamente quando exposto à luz ultravioleta e ao ar. Quando

presentes naturalmente nos óleos e gorduras atuam como antioxidantes e parecem exercer

ação protetora sobre a vitamina A.



65

Ocorrem em quase todos os alimentos, a exemplo de gema de ovos, vegetais

folhosos e legumes, assim como nos óleos de soja, arroz, algodão, milho, girassol sendo

sua principal fonte o óleo de gérmen de trigo. Os alimentos de origem animal são

relativamente pobres nesta vitamina.

Das vitaminas lipossolúveis, a vitamina E é a que tem se mostrado mais

radiosensível caracterizando-se como o mais sensível indicador dos efeitos da radiação

sobre esta classe de vitaminas (STEVENSON, 1994b). Apesar de sua sensibilidade

depender diretamente da presença não somente de oxigênio mas também do processamento

a baixas temperaturas, algumas fontes de vitamina E na alimentação humana, não são

suceptíveis ao processo de irradiação, pelo desenvolvimento de sabores indesejáveis

(URBAIN, 1973, DIEHL, 1990, WHO, 1994).

Em produtos irradiados e estocados na presença de ar, a área exposta

também mostra-se uma característica importante.

Nozes inteiras tratadas com 1 kGy na presença de oxigênio e analisadas dias

seguidos, tiveram perda de 19% do seu conteúdo de vitamina E. Nozes moídas perderam

32% sob as mesmas condições. Flocos de aveia irradiados com dose de 1 kGy e estocados

em temperatura ambiente na presença de ar, apresentaram 44% menos vitamina E que

aquelas não irradiadas depois de seis meses de estocagem. A embalagem a vácuo reduziu

estas perdas para 14% e a embalagem em atmosfera nitrogenada, para 7% (DIEHL,

1991b).

Quando pães elaborados com aveia foram irradiados com uma dose de 1

kGy e estocados em presença de ar, apresentaram uma perda de 20% de alfatocoferol

imediatamente após a irradiação e em torno de 45% após 6 a 8 meses de estoque, quando

comparadas com amostras não irradiadas. Quando os pães foram irradiados e estocados em

embalagem hermética e em atmosfera nitrogenada, as perdas de vitamina E foram

neglicenciáveis, mesmo depois de 8 meses de armazenamento (DIEHL, 1990).

Para esta vitamina, também a dose de irradiação assim como as condições

ambientais durante o processo, demonstram provocar um efeito positivo em sua retenção.

Em geral, com a aplicação de baixas doses, em carnes irradiadas em condições de

anaerobiose não ocorre uma destruição significativa. Porém, se a irradiação ocorrer em

presença de ar sua perda pode ser em torno de 40% (URBAIN, 1973).

Conforme resumido a seguir, em produtos cárnicos alguns estudos têm

reportado os efeitos da radiação sobre a concentração de vitamina E.
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• Em carne de porco moída irradiada com doses de 50 kGy em temperatura ambiente, a

vitamina E foi completamente destruída. Quando a irradiação foi realizada à

temperatura de 0°C, a perda foi de 75% e a - 30°C a perda foi de 55% (DIEHL, 1990).

• Quando carnes de frangos foram esterilizados com 50 kGy a vácuo, houve retenção de

90% de vitamina E, comparado com aproximadamente 50% quando este mesmo

produto foi processado na presença de ar (STEVENSON, 1994b).

• Este último autor também descreve que amostras do mesmo produto embaladas em

recipientes permeáveis ao oxigênio e irradiadas em temperaturas de 4 a 6°C, com doses

entre 1,0 e 10,0 kGy, apresentaram uma redução linear em alfa e gama tocoferóis com

o aumento dos níveis de dose. Em doses de 3 kGy, nível aprovado para uso comercial,

houve a redução de 15% na fração de alfa tocoferol e de 30% na de gama tocoferol.

• Fígado de porco irradiado com 5 kGy a 0°C e estocado nesta mesma temperatura,

apresentou menos 4% de vitamina E depois de uma semana de estoque, da mesma

forma que as amostras não irradiadas e, 13% menos depois de 4 semanas sob as

mesmas condições (WHO, 1994).

VITAMINAR - As vitaminas K ocorrem em diferentes formas e podem ser divididas em

dois grupos: a vitamina Ki que é insolúvel em água e metanol mas solúvel em outros

solventes orgânicos, principalmente éter e acetona; a vitamina K2 em suas diferentes

formas, são ligeiramente menos solúveis que a Ki nos mesmos solventes orgânicos. Apesar

de ser pouco conhecido seu comportamento durante o processamento de alimentos, estas

são foto-reativas e em presença de agentes redutores são facilmente reduzidas.

Alimentos de origem animal contêm pequena proporção desta vitamina que

é encontrada em diversos alimentos tais como fígado de porco, leite, alface, couve-flor,

espinafre, couve, repolho e em menor proporção em cereais como o trigo e a aveia.

Dentre as vitaminas lipossolúveis esta vitamina é a que se comporta com

melhor estabilidade à irradiação. Porém, na matriz dos alimentos, os efeitos de baixas

doses de radiação sobre as concentrações de vitamina K, da mesma forma que a vitamina

D, não têm sido relatados.

Em vegetais folhosos, a vitamina K tem se mostrado bastante resistente à

radioesterilização. Brócolis, repolho, espinafre e alguns outros vegetais irradiados com

doses entre 28 e 56 kGy, estocados por nove a quinze meses, à temperatura ambiente, não

mostraram nenhuma perda de atividade vitamínica K (DIEHL, 1991b).
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Em carnes de frango radioesterilizadas, na faixa de dose utilizada no estudo

de Thayer, já citado, o nível de vitamina K mostrou-se 37% menor que as amostras

congeladas e menor em 20% que as submetidas ao calor. A título de comparação, quando

esta última é comparada com as amostras congeladas, mostra uma redução de 22%.

6.3. Características Sensoriais

As características sensoriais dos alimentos submetidos às radiações

ionizantes têm sido bastante avaliadas.

Por se constituírem num fator Iimitante à aceitabilidade por parte dos

consumidores e assim dos investimentos neste campo, as investigações têm influenciado a

seleção de condições e técnicas de irradiação que servem para identificar e minimizar os

prováveis efeitos indesejáveis da irradiação.

Tais características têm sido alvo não somente de estudos laboratoriais mas

também de pesquisas de opinião junto a consumidores. Estes últimos, por exemplo, de

acordo com a Associação Dietética Americana: "... consistentemente relatam que frutas

irradiadas apresentam igual ou melhor aparência, com mais viço e melhor sabor que frutas

não irradiadas " (ADA REPORTS, 1996).

Apesar da dose máxima de radiação recomendada para aplicação comercial

em alimentos ser de 10 kGy e que doses de 50 kGy, provoquem distúrbios somente em

torno de 0,01% das ligações químicas dos alimentos irradiados (URBAIN, 1973), alterando

algumas de suas propriedades na prática, a dose máxima é definida pelas alterações

indesejáveis nas características sensoriais provocadas pela irradiação respeitados os limites

permitidos pela legislação. Porém, em muitos casos, a irradiação é um processo que pode

ser empregado sem afetar seriamente as propriedades sensoriais normais dos alimentos

(KILCAST, 1991).

As alterações sensoriais, assim como a manutenção dos níveis de

macronutrientes e vitaminas, está relacionada com as características intrínsecas do próprio

alimento, assim como das condições ambientais durante o processamento, principalmente

de temperatura e da dose aplicada.

Geralmente existe uma dose na qual as trocas não são usualmente detectadas

e, em contraste com os alimentos submetidos a baixas e médias doses de radiação,

alterações nas características sensoriais têm sido um problema particular em alimentos
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radapertizados, pois neste caso, as doses requeridas são relativamente altas (URBAIN,

1973).

A seguir, a partir dos dados coletados na literatura, são relacionadas as

principais e prováveis alterações de sabor, odor, cor e textura que ocorrem em alguns dos

alimentos submetidos à irradiação, como carnes, ovos, laticínios, frutas e vegetais.

CARNES

Estudos demonstram que variações no odor e sabor induzidos pela

irradiação ocorrem em todos os tipos de carne crua, variando apenas em intensidade.

Essas formações são decorrentes de compostos voláteis produzidos pelo

impacto da radiação nas moléculas de lipídios e proteínas. Quanto maior o teor de gordura

de um alimento, maior a alteração de sabor estes tendem a desenvolver.

Embora a radiação possa contribuir para a alteração do sabor, os compostos

formados não são exclusivos para carnes irradiadas, podendo ser encontrados em produtos

não irradiados (MERRITT JR., 1966).

Praticamente todos os produtos voláteis da radiólise da carne de frango

também foram observados em carne de frango cozida não irradiada, ou submetida a

reações normais de auto oxidação.

Isso sugere que a grande maioria são produzidos por reações de degradação

bem conhecidas dos componentes de ácidos graxos de triglicerídeos e fosfolipideos. Estas

reações e outras envolvendo os componentes protéicos são radical induzidas e em muitos

casos, aceleradas também pelo calor ou luz em combinação com oxigênio molecular,

resultando na formação de hidroperóxidos e de outros subprodutos (PATTERSON,

STEVENSON, 1995).

Em relação aos lipídios as alterações parecem decorrer a partir de sua

rancificação (KILKAST, 1991), tanto de compostos insaturados como saturados

MERRITT JR., 1966). Em carnes de frango irradiadas, alguns odores identificados são

decorrentes de ácidos graxos polinsaturados (PATTERSON, STEVENSON, 1995).

Por parte das proteínas, as alterações são provenientes de compostos que

contêm enxofre, os quais são formados a partir da metionina e cisteína (KILKAST, 1991,

STEVENSON, 1994b).
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Assim, o efeito combinado decorrente da composição destes

macronutrientes apresenta-se como limitante à dose máxima de radiação a ser empregada

em produtos cárnicos.

Na composição dos voláteis produzidos em gordura irradiada ou oxidada,

têm sido demonstrado que enquanto a gordura oxidada é tipicamente rançosa, a gordura

irradiada não o é embora suas características de odor sejam erradamente comparadas as da

gordura rançosa (PATTERSON, STEVENSON, 1995).

Dentre os diversos tipos de carnes, as de vaca parecem ser mais sensíveis às

alterações no sabor e no odor que outros tipos de carne. Carnes de vaca, veado, porco e

cordeiro, conservadas com doses a níveis de pasteurização, têm a vida útil prolongada mas

não previne trocas na coloração e no desenvolvimento de oxidação (URBAIN, 1973).

Contudo, muitas carnes podem tolerar altas doses de radiação, se forem tomadas certas

precauções (WHO, 1994).

Visando minimizar as mudanças nas características sensoriais produtos

cárnicos quando submetidos a doses esterilizantes de radiação, necessitam além de estar

em estado congelado serem processados a baixas temperaturas. Considerando as diferenças

entre os diversos tipos de carnes a faixa de temperatura ideal de irradiação é bastante

variável, como por exemplo, para bacon uma temperatura entre 0o e +5°C e para bife,

abaixo de - 80°C (DEITCH, 1982).

Considerando o alfa tocoferol e o ácido ascórbico como importantes

antioxidantes em lipídios, foi demonstrando que o controle da formação de odores

desenvolvidos em carnes de frango irradiadas com 25 kGy a 20°C, pode ser realizado pela

incorporação de vitaminas antioxidantes, através de suplementação dietética dos animais

destinados ao abate. As análises do estudo mostraram que ambos, peito e músculo da coxa

reagiram similarmente à irradiação. Muitos dos produtos radiolíticos originados pela

aplicação de doses de 25 kGy foram comuns a ambos os tecidos. A resposta, descrição do

odor e intensidade, variou levemente entre os avaliadores. O tecido muscular rendeu

quantidades mais leves de componentes voláteis e consequentemente rendeu odores mais

suaves. Muitos dos odores detectados nos tecidos com doses de 25 kGy, também foram

identificados em tecidos irradiados com doses de 2 a 5 kGy, porém com intensidade

reduzida. Os autores concluíram que a utilização em concentrações aumentadas das duas

vitaminas, alfa tocoferol e ácido ascórbico, em combinação com a dieta de frangos, pode

promover o controle do desenvolvimento de odores indesejáveis provocados em carnes de

frango crua radioesterilizadas (PATTERSON, STEVENSON, 1995).
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Carnes irradiadas com altas doses apresentam um certo amolecimento, o que

tem sido visto como um fator positivo (URBAIN, 1973). Tal amolecimento ocorre nestes

produtos pela quebra de colágeno, produzindo como resultado um produto de textura

macia (KILKAST, 1991).

As trocas de coloração resultantes da irradiação são usualmente específicas

para determinados alimentos dependendo da sensibilidade de seus pigmentos.

Ambas, carnes brancas e vermelhas, podem sofrer trocas de coloração.

Carnes de frango irradiadas algumas vezes desenvolvem uma coloração rosada e carnes

vermelhas podem desenvolver tonalidades de verde à marrom. Carnes vermelhas cozidas

não curadas e irradiadas em condições anaeróbicas também mostram alteração da cor

marrom normal para rosa (URBAIN, 1973).

Já os indesejáveis sabores que podem ocorrer em peixes gordurosos

irradiados podem ser minimizados, pela exclusão de oxigênio durante o processo. Por

outro lado, o sabor de camarões pode ser exacerbado pela irradiação, resultando

freqüentemente em melhor aceitação (KILKAST, 1991).

Frutos do mar também podem sofrer alterações na coloração, a exemplo da

perda leve da cor em camarões e salmão defumado (KTJLCAST, 1991). Já em salmão in

natura, por exemplo, a irradiação causa extensa destruição de carotenóides (URBAIN,

1973).

Quando produtos cárnicos são preparados com pequenas porções de

ingredientes irradiados não apresentam nenhuma mudança em suas características

sensoriais, a exemplo de carnes preparadas com especiarias conservadas com radiação com

doses de até 20 kGy, as quais não apresentam nenhuma alteração de sabor (WHO, 1994).

Abrindo um parênteses para especiarias, devido a alta sensibilidade de seu

sabor e odor delicados, a esterilização destes produtos com o calor não é indicada e, os

produtos químicos produzem os mesmos inconvenientes que em outros alimentos. Em

contrapartida, de acordo com a WHO, a irradiação tem se mostrado como sendo o método

mais eficaz para garantir a sanidade e a aceitabilidade destes produtos. Mesmo a doses

radioesterilizantes de 26 kGy, não foram detectadas nenhuma alteração nas características

sensoriais de especiarias.
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OVOS

Na literatura pesquisada, poucos estudos enfocam os efeitos da radiação

sobre as características sensoriais de ovos e, de uma forma geral, estes não especificam tais

características pós irradiação.

Doses entre 2 a 4 kGy aplicadas para o controle de Salmonella spp. em ovos

inteiros, com casca, podem afetar características como liquefação da clara e da calásia. Os

resultados de um estudo onde ovos foram irradiados com doses entre 1,5 e 3,0 kGy e

estocados por 25 dias a 4 °C, demonstraram que não ocorreram diferenças significativas

em suas características sensoriais. Por outro lado, quando ovos irradiados com 3,0 kGy,

foram fritos ou mexidos, apresentaram diferenças significativas nas características

sensoriais (WHO, 1994), mas que também não foram especificadas.

Apesar de não mencionar resultados sobre outras características sensoriais,

na análise de determinação da cor, do estudo sobre os efeitos da irradiação e da

termopasteurização em claras de ovos, já referenciado anteriormente, não foram

encontradas diferenças plausíveis entre os dois métodos de conservação, nem mesmo como

resultado do tempo de armazenagem (WONG, HERALD , HACHMEISTER, 1996).

LATICÍNIOS

Da mesma forma que para os produtos acima, foram encontrados poucos

dados que enfocam os efeitos da radiação sobre laticínios em geral.

Na década de 70, já era afirmado que entre todos os alimentos irradiados, os

derivados de leite demonstram ser os mais sensíveis ao desenvolvimento de características

sensoriais indesejáveis, fato este que, na época, virtualmente os excluía à irradiação

(URBAIN, 1973).

Apesar do desenvolvimento das pesquisas neste campo, tais produtos

continuam a ser considerados os mais sensíveis à radiação, em decorrência de seu conteúdo

lipídico e protéico. Muitos, podem desenvolver alterações desagradáveis de sabor, odor e

cor, quando irradiados, mesmo a doses baixas de 0,5 kGy (WHO, 1994). Em controvérsia,

tem sido descrito que tais efeitos ocorrem somente quando são aplicadas doses maiores que

0,5 kGy (KILKAST, 1991).
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maiores que 0.6 kGy produzem solubilização de pectina, de celulose, hemicelulose,

resultando em amaciamento em frutas e hortaliças frescas, o que pode ser minimizado com

a combinação dos procedimentos citados acima (KILKAST, 1991, WHO, 1994).

Em vegetais desidratados, a irradiação sob boas condições de manufatura

pode melhorar a qualidade higiênica de especiarias e ervas, entre outros ingredientes secos.

Em virtude da reduzida quantidade de água, produtos secos são muito menos sensíveis à

radiação e as perdas na qualidade não são evidentes mesmos com doses de 10 kGy. Nestes

produtos, o tempo de reconstituição é consideravelmente reduzido, como em sopas

desidratadas, que além de reduzir o tempo de cocção, todos os vegetais constituintes

apresentam uniformidade na textura (DIEHL, 1991a, WHO, 1994).

Uma pesquisa realizada com feijão branco apontou que a dose de 1 kGy,

necessária para desinfestação de insetos, promoveu a redução do tempo de cocção em

apenas 3 minutos, mas melhorou bastante a disponibilidade de vitaminas hidrossolúveis. Já

com dose de 50 kGy resultou em uma redução muito pronunciada do tempo de cocção,

mas também na deterioração do sabor do produto (DIEHL, 1991a).

Investigando os efeitos de diferentes doses de radiação sobre alguns

parâmetros de qualidade em tomates, um estudo concluiu que a faixa de dose média em

torno de 0,6 kGy mostrou-se a mais adequada para promover o retardo do amadurecimento

e a melhoria de qualidade pós-colheita. Dentro desta faixa de dose, em estoque de 25°C,

ocorreu menor grau de degradação de pectinas e estruturas poliméricas ainda que após 12

dias de armazenagem, caracterizando mais eficiente grau de firmeza dos tomates (ABREU,

SOARES , JESUS, 1997).

A dose de radiação também constitui-se em parâmetro importante na

manutenção da cor de frutas e hortaliças, uma vez que certos níveis de doses podem alterar

negativamente a cor destes produtos.

Tomates irradiados em estado verde podem não amadurecer com a cor

vermelha normal. Avaliando a cor da polpa dos tomates, os resultados do estudo citado

acima, apontaram que com a aplicação da dose de 0,6 kGy, mesmo após 18 dias de

estoque, os tomates ainda se apresentavam com uma coloração mais clara, indicando

retardo do amadurecimento, quando comparada com a polpa dos tomates controle que

obtiveram um ganho na cor vermelha durante o período de armazenamento (ABREU,

SOARES, JESUS, 1997).
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A irradiação pode provocar alterações na coloração induzindo ao

amarelamento de hortaliças como o pepino, pimentão e abóbora. Em outras como

alcachofra e alface, pode produzir uma cor acastanhada (URBAIN, 1973).

Em geral, frente à radiação, frutas podem se tornar menos ácidas e com

sabor mais adocicado, assim como melão e uva (KILKAST, 1991).

Já o sabor de amêndoas, passas e ameixas secas parecem não ser alterado

mas pistaches sofreram dano no sabor quando irradiados com 0,6 kGy (WHO, 1994).

O tratamento de cerejas com cloreto de cálcio, preferencialmente antes da

irradiação, tem se mostrado positivo para prevenir seu amolecimento

De acordo com esta última Instituição, em frutas secas, doses de 4 kGy,

podem reduzir a firmeza, favorecendo a reidratação, com o inconveniente de que, em

nozes, estas doses podem acelerar o desenvolvimento de ranço durante a armazenagem,

devido ao seu alto conteúdo lipídico.

Certas variedades de morangos irradiados retêm melhores características

sensoriais do que quando estes produtos são congelados (URBAIN, 1973). Algumas

alterações de coloração também podem ocorrer em frutas como morangos, embora para

doses de radiação maiores que as normalmente utilizadas.

A irradiação de bananas a altas doses pode provocar escurecimento

superficial pelo aumento da atividade da polifenoloxidase (KILKAST, 1991),

provavelmente pela sua ação sobre o tanino em presença de oxigênio, grifo nosso. Porém,

certas variedades de bananas podem ser irradiadas com sucesso em estado verde, visando

retardar seu amadurecimento por 10 a 15 dias (URBAIN, 1973).

Ainda em relação à coloração, o autor acima descreve que pêssego e

nectarina, por exemplo, sofrem exacerbação do desenvolvimento de cor vermelha mas em

ameixas, o desenvolvimento da cor azul é inibido.
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7. COMBINAÇÃO DE PROCESSOS

Em algumas situações, a radiação ionizante sozinha nem sempre pode

alcançar os objetivos propostos, sem promover alguns efeitos pouco desejáveis nos

alimentos, principalmente no que se refere às características sensoriais.

Nos itens anteriores, podemos observar que para doses dentro do limite de

10 kGy, poucas mudanças ocorrem nos alimentos, mesmo porque até esta dose, a

temperatura dos alimentos não se eleva consideravelmente, a exemplo da temperatura da

água que somente sofre aumento da ordem de 2.4°C.

Por outro lado, doses radioesterilizantes promovem algumas mudanças nos

macro e micro nutrientes e, em maior grau nas características sensoriais dos alimentos.

O que se tem descrito, é que os efeitos desejados podem ser conseguidos e

as alterações provocadas pela irradiação minimizadas, maximinizando a qualidade dos

produtos irradiados com aplicação prévia, em conjunto ou posterior de outros processos de

conservação em combinação com a irradiação.

Considerando a importância e a tendência à adoção deste tipo de

procedimento, a seguir serão descritos os resultados de outras investigações que enfocam

os benefícios da combinação de processos.

1) Combinações usuais de métodos de conservação durante a irradiação

• Uso de baixa temperatura => reduz as perdas de vitaminas mais sensíveis à irradiação, a

exemplo da tiamina e da vitamina E e aparentemente, até mesmo promove aumento de

outras vitaminas como riboflavina e nicacina, conforme resultados de um estudo

realizado com carnes de porco irradiadas, citado anteriormente. Em geral, apesar de

existir um ponto de equilíbrio, quanto mais baixa a temperatura, maior a retenção de

vitaminas. Contudo, apesar da irradiação em temperaturas criogênicas melhorar a

retenção das vitaminas mais radiossensíveis, numa faixa de dose de até 10 kGy esse

método pode não ser aplicável, porque aumenta a resistência à radiação de células

bacterianas vegetativas e também, devido ao fator custo (DIEHL, 1991a).

• Exclusão do oxigênio atmosféricos este procedimento pode ser realizado através da

utilização de embalagens a vácuo ou sob atmosfera nitrogenada.
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Apesar deste efeito protetor também ser notado em amostras de alimentos

não irradiados, esta combinação visa principalmente evitar a formação de sabor

desagradável ou a descoloração dos alimentos irradiados, além de também promover a

redução das perdas vitaminas mais radiossensíveis.

A combinação de baixas temperaturas e condições anaeróbicas é capaz de

proteger as perdas de vitaminas e outros efeitos promovidos pela irradiação, a exemplo da

irradiação aplicada em produtos congelados e na ausência de oxigênio (WOODS, 1994).

Este processo desenvolvido pelo United States Army Natick Laboratories, para a

esterilização de carnes de porco pela irradiação a -30°C, na ausência de oxigênio, resultou

em perdas reduzidas de tiamina, quando comparado com as amostras processadas com a

aplicação de calor (WHO, 1994).

O mesmo resultado foi obtido em carnes de frango branqueadas com calor

para inativação enzimática, embaladas a vácuo e irradiadas a -25°C com 56 kGy (DEEHL,

1991b).

2) Combinações usuais de métodos de conservação antes e após a irradiação

• Inativação enzimática pré-irradiação => até hoje o único método capaz de inativar

enzimas é a aplicação de calor a 60°C por 180 minutos ou 70°C por 5 a 10 minutos.

A necessidade de se inativar enzimas pelo calor constitui-se numa

combinação de processo que pode ser aplicado antes da irradiação, uma vez que a radiação,

mesmo em níveis esterilizantes, não promove a inativação de enzimas, principalmente

daquelas que causam autólises durante o estoque de alimentos contendo proteínas

(URBAIN, 1973).

• Combinação da irradiação e cocção => em alguns casos, esta combinação pode reduzir

perdas de vitaminas, uma vez que o tempo de cocção de alguns alimentos pode-ser

consideravelmente reduzido após a irradiação (WHO, 1994). Em paralelo, os

resultados de estudos realizados sobre o efeito líquido da irradiação e cocção em

diversos tipos de carnes, tçm apontado aumento nas perdas das vitaminas mais

radiosensíveis como a tiamina. Por outro lado, também tem sido observado um efeito

protetor no teor de tiamifia çm bacon, quando este produto é coccionado antes de ser

irradiado (STEVENSON, 1994b).



77

Os resultados de um estudo, mostrados na Tabela 12, sobre os efeitos da

irradiação nos níveis de algumas vitaminas do complexo B em farinha de trigo irradiada e

em pães feitos com o mesmo produto, revelou que não houve nenhum efeito da irradiação

com doses entre 0,3 e 0,5 kGy sobre as concentrações de tiamina, riboflavina e piridoxina.

A niacina foi reduzida em 11% na farinha irradiada, enquanto que seus níveis em pães

feitos a partir da farinha irradiada mostraram um aumento de 17% nos níveis desta

vitamina, tão alto quanto foi encontrado em pães feitos com farinhas não irradiadas.

Tabela 12: Efeito de doses entre 0,3 e 0,5 kGy na retenção de vitaminas hidrossolúveis em
farinha de trigo irradiada e pães fabricados com farinha de trigo irradiada

AMOSTRA

Farinha de trigo irradiada

Pão feito com farinha de trigo irradiada

RETENÇÃO (%)

Tiamina

100

100

Riboflavina

100

100

Niacina

89

117

Piridoxina

100

100

Nota: Adaptado de DIEHL (1991a, p.21)

A literatura pesquisada cita ainda a possibilidade e eficiência de outras

combinações de processos, sem contudo exemplificá-las.

• Combinação da irradiação com antibióticos, antioxidantes e desidratação (HOZOVÁ,

TAKÁCSOVÁ, 1993).

• Redução do conteúdo de água dos alimentos, que por si só já promove um efeito

protetor, também torna o processo de irradiação mais efetivo e ainda, que efetivas

combinações de tratamentos com produtos químicos e irradiação encontram-se

disponíveis, tais como o uso do sal, que reduz a atividade água e, o uso de dióxido de

carbono para aumentar a acidez dos produtos e, de nitrito que podem prevenir a

produção de toxinas botulínicas (WHO, 1994).

Os autores pesquisados destacam que além de reduzir as mudanças

indesejáveis promovidas pela irradiação, outro valor importante da combinação de

processos, encontra-se na redução do nível de dose de radiação requerida para atingir um

determinado objetivo, ocasionando concomitantemente à melhoria da qualidade do

produto, a redução do custo do processamento e consequentemente do produto final.
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8. CARACTERÍSTICAS FITOSSANITARIAS DOS ALIMENTOS

Até o presente momento, esta dissertação buscou caracterizar a tecnologia

da irradiação de alimentos propriamente dita, sua posição a nível mundial e nacional, os

aspectos legislativos neste campo, além dos efeitos da radiação sobre os macro e

micronutrientes e nas características sensoriais dos alimentos submetidos à irradiação.

Porém, a oferta de alimentos seguros e saudáveis, grandes metas para uma

política de segurança alimentar e nutricional, está diretamente dependente, entre outros

fatores determinantes, a:

• Perdas de alimentos em decorrência da infestação por pragas durante o estoque.

• Contaminação microbiológica e parasitológica de alimentos.

• Substâncias tóxicas, quer inicialmente presentes nos alimentos ou incorporadas a estes

nas fases entre a produção e o consumo.

Do ponto de vista de saúde, os conceitos de qualidade e sanidade se fundem

ao serem direcionados aos preceitos de uma política de segurança alimentar e nutricional.

Assim, considerando o tema objeto deste trabalho, este capítulo será direcionado às

exposições dos efeitos da radiação sobre algumas pragas infestantes de alimentos,

microorganismos e parasitas de interesse para a saúde pública e ainda, sobre os possíveis

aspectos toxicológicos do alimento submetido à irradiação.

Foge ao nosso propósito tratar profundamente os mecanismos físicos ou

químicos pelos quais a radiação age sobre tais agentes. No entanto, a seguir serão tecidas

algumas considerações para uma melhor compreensão da ação da radiação ionizante sobre

os agentes biológicos em questão.

A radiação age sobre organismos contaminantes via efeitos direto e indireto,

pela parcial ou total inativação do material genético da célula viva.

Nos sistemas biológicos, o alvo mais crítico das radiações ionizantes são as

moléculas de DNA. Propriedades particulares do DNA, como o grande tamanho de sua

molécula comparada com outras moléculas da célula, peso molecular e arranjo estrutural,

constituem-se em fatores que influenciam sua sensibilidade à radiação - na forma de fita
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dupla, o DNA é muito mais sensível que na forma de fita simples conseqüente à divisão

celular (DIEHL, 1990, WHO, 1994).

No efeito direto, as moléculas de DNA podem ser ionizadas ou excitadas,

iniciando assim uma cadeia de reações que levam a alterações biológicas ou à morte da

célula caso estas sejam sérias o bastante. Este evento caracteriza-se como sendo o processo

dominante quando esporos desidratados ou microorganismos não esporulantes são

irradiados.

Alternativamente, no efeito indireto da radiação, esta pode interagir com

outros átomos ou moléculas da célula, particularmente água, para produzir radicais livres e

ions que podem difundir-se para o meio e danificar o DNA. Este efeito indireto da radiação

é importante em células vegetativas, onde o citoplasma tem em torno de 80% de água

(DIEHL, 1990).

A sensibilidade à radiação, de macromoléculas é proporcional ao seu peso

molecular. Assim, a dose de 0,1 kGy danifica 2,8% do DNA em células bacterianas,

enquanto que a mesma dose danifica 0,14% das enzimas e somente 0,005% dos

aminoácidos. O dano de 2,8% no DNA é letal e facilmente detectável para uma larga

fração das células irradiadas em contraste com as trocas nas moléculas enzimáticas e de

aminoácidos, explicando porque uma dada dose de radiação pode ter um efeito letal nos

microorganismos existentes em amostras de alimentos, sem causar muitas mudanças em

sua composição química (DIEHL, 1990, WHO, 1994).

Como pode ser observado na Tabela 13, a dose letal diminui a medida que

aumenta a complexidade e o tamanho do organismo irradiado.

Tabela 13: Dose letal aproximada para

ORGANISMO

Mamíferos

Insetos

Bactérias vegetativas

Bactérias esporulantes

alguns organismos.

DOSE (kGy)

0,005 - 0,01

0,01 - 1

0,5 - 10

10 - 50

10 - 200

Fonte: URBAIN (1986, p. 85)
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Como o DNA no núcleo das células de insetos representa um alvo muito

maior que no genoma das bactérias, estas são menos sensíveis à radiação do que os insetos.

Já as células de organismos mamíferos, contêm moléculas de DNA que provêm muito mais

informações genéticas que a dos insetos, sendo assim correspondentemente muito mais

sensíveis à radiação (DIEHL, 1990).

8.1. Pragas

Como já mencionado, as perdas de alimentos pós-colheita e pós-abate,

como resultado de danos provocados pela infestação de insetos e pelo ataque de

microorganismos, têm sido estimadas como sendo entre 25% a 50% do suprimento

alimentar mundial (AIEA, 1991, WHO, 1994).

A infestação por pragas, principalmente nos alimentos submetidos a longos

períodos de armazenagem, contribui substancialmente com tais perdas traduzindo-se

principalmente em dois grandes problemas:

• Danos aos alimentos, comprometendo seu valor nutricional e comercial ou tornando-o

inaceitável para o consumo.

• Propagação de pragas através do transporte de gêneros alimentícios infestados,

limitando a distribuição a nível nacional e internacional.

Ao combate às pragas infestantes de frutas e hortaliças frescas, bem como

de grãos e derivados são empregados diversos métodos. Temperaturas inferiores a 21° C,

inativam um grande número de insetos e, em atmosfera que contenha menos que 2% de

oxigênio, os insetos não sobrevivem (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1968).

A fumigação química com pesticidas tem sido o método mais comumente

utilizado. Porém, de acordo com diversos relatos, muitos dos produtos químicos utilizados

têm sido proibidos em países como os EUA, o Japão e a Austrália, por exemplo, em

virtude, principalmente, da alta toxicidade que apresentam ao homem e ao meio ambiente

(RADOMYSKI, MURANO, OLSON et ai, 1994). A este efeito é importante adicionar que

certos pesticidas não atuam de forma uniforme no alimento, fazendo com que muitas

pragas sobrevivam e adquiram resistência ao produto, além de que em algumas frutas, a

infestação se dá no interior do produto onde o agente químico não pode alcançar

(URBAIN, 1973).
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Dentro deste panorama, a irradiação tem sido considerada como método

substituto ao uso de fumigantes químicos, uma vez que não produz nenhum dos efeitos

indesejáveis atribuídos aos produtos químicos (WHO, 1994). Pelo fato das radiações

ionizantes penetrarem nos alimentos com uniformidade, a localização do infestante não se

torna um fator limitante para o seu uso (URBAIN, 1973).

O controle de insetos pela radiação ionizante pode ser realizado direta ou

indiretamente.

No controle direto, a irradiação visa a esterilização ou morte dos insetos.

No indireto, é realizado pela introdução de machos ou fêmeas estéreis entre

semelhantes, monógamos ou não, de uma população natural, reduzindo assim o potencial

de reprodução do conjunto, até que seja alcançada uma completa erradicação. Tal

erradicação pode ser provocada quer pela queda na produção de ovos devido à

infertilidade, quer pela indução de inaptidão à cópula ou à espermia ou pela inativação de

esperma ou ainda, pela introdução de machos que transmitam esperma contendo mutações

letais dominantes, competitivo com o esperma de machos normais (MINISTÉRIO DA

AGRICULTURA, 1968).

As radiações ionizantes podem ser letais em pragas, dependendo da dose

aplicada, espécie do inseto, sua susceptibilidade e estágio específico do ciclo de vida em

que este se encontra. Machos comportam-se com maior resistência que as fêmeas, sendo as

mariposas mais resistentes que os ácaros e, os besouros, os insetos mais sensíveis (WHO,

1994).

Com relação ao estágio de vida, se observa que quanto mais ativo o

metabolismo do inseto, mais efetivo será o efeito da radiação sobre este. Ovo, larva, pupa e

adulto, são as fases da metamorfose normal que ocorrem no desenvolvimento de insetos, e

estes estágios determinam a radiossensibilidade destes infestantes. A sensibilidade à

radiação é muito grande no inseto durante o estágio de ovo e menor no estágio adulto

(DIEHL, 1990, WHO, 1994).

Em conformidade com estes autores, embora para matar todos os insetos

infestantes, qualquer que seja o ciclo de vida, sejam requeridos níveis de dose de até 3

kGy, doses mais baixas são suficientes para esterilizar a população adulta e para prevenir a

evolução de estágios primários para o de adulto, promovendo paralelamente um custo

menor com a aplicação de doses mais econômicas e menos prejudiciais aos alimentos.

Apesar de algumas frutas e hortaliças tolerarem doses maiores que 1 kGy

sem apresentarem nenhum efeito negativo significativo, doses em torno de 1 kGy ou
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menos, são completamente efetivas no combate a variadas pragas em alimentos, incluindo

a mosca da fruta, o verme do umbigo da laranja, traças, aranhas, ácaros e outros insetos

como gorgulho, besouro, mariposa, caruncho, importantes espécies relacionadas com

perdas de grãos e derivados.

Em geral, se a mercadoria é infestada com diferentes tipos de insetos, a dose

de 0,5 kGy mostra-se suficiente para controlar os besouros mais resistentes e mariposas

imaturas resultando numa prole esterilizada, mas muitos insetos são esterilizados com

doses entre 0,05 kGy e 0,75 kGy DIEHL, 1990).

Em relação ao aparecimento de voadores adultos de frutas existe

controvérsia entre os autores. A WHO, descreve que estes podem ser prevenidos com

doses de 0,15 kGy (WHO, 1994) e Diehl, com doses de 0,25 kGy. Este esclarece que os

adultos que possam surgir a partir da pupa irradiada, tornam-se estéreis, assegurando que o

tratamento resulte em pelo menos 99.9968% de mortalidade (DIEHL, 1990). Porém,

ambos os autores declaram que estas doses têm sido sugeridas como uma medida de

quarentena para frutas e vegetais frescos.

A Tabela 14 apresenta as características de alguns organismos infestantes de

produtos armazenados e seus derivados, bem como as doses necessárias para obter a

esterilização. Ratificando a exposição acima, pode ser observado que além das

consideráveis diferenças existentes entre as espécies, as fêmeas geralmente comportam-se

com maior sensibilidade que os machos.

Tabela 14: Comparação da sensibilidade à esterilização com radiação gama, em pragas de
produtos estocados e seus derivados.

ESPÉCIE

Callosobruchus
maculatus

Lasioderma serricorne

Sitophilus oryzae

Tribolium castaneum

Tribolium confusum

Sitotroga celutella

NOME
COMUM

besouro

besouro

besouro

besouro

besouro

mariposa

OVOPOSIÇÃO

80

100

300 a 400

400 - 500

400 - 500

100

CICLO DE
VIDA

25 dias

30 dias

28 a 30 dias

30 dias

30 dias

60 dias

PRODUTO

ervilha

grãos

arroz

grãos

grãos

grãos

DOSE (kGy)

0,07

0,25

0,13

0,2

-

1

0,07

0,17

0,13

0,2

-

1

-

0,25

-

-

0,17

-

Fonte: Adaptado de DIEHL (1990, p. 129-130)
Nota: *P S corresponde a irradiação de ambos os sexos juntos.
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No que diz respeito à radiorresistência, muitos experimentos têm sido

realizados e não foi detectado nenhum aumento de resistência à radiação em nenhuma das

espécies estudadas. Nestas, foram evidenciados aumento do percentual de esterilidade,

baixa fecundidade e tempo de vida reduzido (DIEHL, 1990).

Em adição à inativação de insetos, a radiação promove o aumento do tempo

de vida útil de frutas e hortaliças. Este efeito é conseguido em decorrência da inibição do

brotamento em hortaliças e do retardo de amadurecimento em frutas, efeitos provocados

pela inibição da divisão celular (WHO, 1994).

8.2. Microorganismos e Parasitas

Em paralelo, as perdas de alimentos em virtude da infestação por pragas, a

contaminação de alimentos por bactérias, fungos (leveduras e bolores), vírus e parasitas

tem merecido atenção especial, sobretudo das autoridades de saúde pública, em razão das

conseqüências sociais e econômicas relacionadas com:

• Redução da oferta devido as perdas por deterioração de alimentos causada por

microorganismos, comprometendo assim não somente o abastecimento interno mas

sobretudo o comércio internacional.

• Custo monetário e humano em todas as partes do mundo, decorrentes dos elevados

índices de morbimortalidade conseqüentes à ingesta de alimentos contaminados.

Um Comitê Conjunto de Especialistas em Segurança Alimentar da

FAO/OMS, concluiu que as doenças veiculadas por alimentos, apesar de pouco

documentadas, são uma das mais difundidas ameaças para a saúde humana e uma

importante causa da redução de produtividade. Mundialmente é estimado que diarréias

veiculadas por alimentos representam acima de 70% dos 3,2 milhões de mortes de crianças

abaixo de 5 anos de idade (WHO, 1994).

Os microorganismos podem contaminar os alimentos por diversas vias e, em

relação a importância no âmbito alimentar, estes podem ser classificados de acordo com o

tipo de sua interação com os alimentos (FRANCO, 1996, LANDGRAF, 1996a). Assim,

temos aqueles que:
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• Em decorrência de sua própria atividade metabólica, são causadores de alterações

químicas prejudiciais que provocam deterioração microbiana levando a modificações

nas características sensoríais dos alimentos e, consequentemente, descarte de produtos

reduzindo assim a sua oferta. Dentre estes, citamos, como exemplo, bactérias dos

gêneros Lactobacillus, Leuconosioc, Pediococcus, Streptococcus, Lactoccus,

Carnobacterium e Vagococcus, Pseudomonas e fungos dos gêneros Candida,

Torulopsis, Trichosporon, Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus e Cladosporium.

• Refletindo condições precárias de higiene durante a produção, armazenamento,

distribuição e até mesmo manuseio doméstico, são denominados patogênicos por

representarem riscos à saúde. Vale ressaltar que o maior ou menor risco à saúde, é

dependente de diversos fatores como aqueles inerentes à susceptibilidade particular de

cada indivíduo, bem como aos relacionados ao alimento e ao microorganismo

envolvido, mas que, em distintos graus, em muitas sociedades representam custos

monetário e humano consideravelmente elevados. Como exemplo, citamos os

microorganismos mais comumente detectados:

• Bactérias .Gram-positivas: Clostridium botulinum, Clostridium perfringens,

Bacillus cereus (todas produtoras de esporos), Staphylococcus aureus e histeria

monocytogenes.

• Bactérias Gram-negativas: Escherichia coli, Salmonella spp., Campylobacter spp.,

Shigella spp., Yersinia enterocolítica, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus,

Vibrio vulnificus, Aeromonas hydrophila e Plesiomonas shigelloides.

• Fungos produtores de micotoxinas: Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium

spp. e Claviceps spp.

• Vírus da: Hepatite A, da Poliomielite, Rotavirus e Vírus Norwalk.

• Parasitas: Trichinella spirallis, Taenia saginata, Taenia solium, Cysticercus

cellulosae, Angiostrongylus cantonensis, Entamoeba histolytica, Ascaris

lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Banlantidium coli,

Giardia lamblia e Toxoplasma gondii.

• Naturalmente presentes no alimento ou intencionalmente adicionados, causam

alterações benéficas em um alimento modificando suas características originais e

transformando-o em um novo produto. Neste grupo encontram-se os microorganismos
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utilizados pela indústria para a fabricação de alimentos fermentados como queijos,

iogurtes, pães, vegetais entre outros, que utilizam bactérias como por exemplo:

Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus thermophilus,

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacilus cremoris, Microbacterium lacticum utilizados

na produção de leites fermentados (acidificado, iogurte); leveduras como as

Saccharomyces cerevisiae utilizadas na fabricação de pães e bebidas, Candida

pseudotropicalis, para a fabricação de quefir e ainda, bolores como Penicillium

roquefortii empregado na produção dos queijos "roquefort" e gorgonzola e Penicillium

camenbertii na elaboração de queijos tipo "camembert" e"brie".

Considerando o ponto de vista de interesse da saúde pública, serão descritos

a seguir, os efeitos da radiação sobre algumas bactérias, fungos (leveduras e bolores), vírus

e parasitas potencialmente capazes de causar deterioração ou transmitirem doenças através

da ingestão de alimentos contaminados.

Ao combate de microorganismos deteriorantes e patogênicos, existem

diversos métodos de conservação que são empregados visando garantir a qualidade

sanitária dos alimentos.

Em geral, visam o controle do crescimento de bactérias e fungos e são

empregados em associação com outros métodos. O uso do calor e do frio, constituem-se

nos mais largamente empregados e todos, em maior ou menor grau, promovem algumas

alterações nos alimentos tanto nas características nutricionais como nas sensoriais.

Com referência ao tratamento térmico existem duas categorias de aplicação:

a pasteurização e a esterilização.

A pasteurização é aplicada a alimentos ácidos ou muito ácidos (pH < 4,5).

Nesta categoria, encontram-se os que devem ser conservados sob refrigeração ou

congelamento e aqueles submetidos à concentração e desidratação. Na dependência da

combinação entre o tempo e da temperatura empregada, é realizada para duas finalidades

distintas: destruição da maioria dos microorganismos causadores de doenças e destruição

e/ou redução do número de microorganismos deteriorantes, incluindo leveduras e bolores.

Este processo não promove a destruição de esporos (HOBBS , ROBERTS, 1999,

LANDGRAF, 1996b).

A esterilização também é empregada em condições de tempo/temperatura

rigidamente controladas, não somente para destruir as células vegetativas mas inclusive os

esporos. Em alimentos, emprega-se o termo "esterilização comercial".
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O emprego de baixas temperaturas também é dividido em duas categorias

principais: congelamento e refrigeração.

As temperaturas de refrigeração, encontram-se na faixa entre 0°C e 10°C.

Alguns microorganismos potencialmente capazes de causar doenças têm a capacidade de

se desenvolver e produzir toxinas nesta faixa de temperaturas, porém, a maioria não cresce

abaixo de 4,4°C.

As temperaturas utilizadas no processo de congelamento, são

suficientemente baixas para reduzir ou interromper a atividade microbiana e enzimática.

Porém, dependendo do tipo de congelamento realizado (lento ou rápido), podem ocorrer

danos nas estruturas dos alimentos.

O congelamento tem por finalidade o prolongamento do tempo de prateleira,

através da utilização de temperaturas entre -10° C e - 20° C. Nesta faixa de temperatura,

com raras exceções, o crescimento microbiano praticamente é interrompido sendo que os

sobreviventes, passam a crescer em velocidade muito baixa. Algumas células vegetativas e

a maioria dos esporos sobrevivem ao congelamento, ora ilesos ora injuriados, mas outros

são inativados.

"A temperatura mais baixa na qual se constatou o crescimento microbiano

em alimento foi a de -34°C, no caso uma levedura de coloração rosa ... apesar de já ter sido

relatado o crescimento de bactérias em temperaturas de -12°C e -20°C " (LANDGRAF,

1996b).

A segurança microbiológica e parasitária de produtos alimentícios pode ser

conseguida com doses de radiação até lOkGy, se a radiação é combinada com outros

processos como a cura salgada e/ou baixas temperaturas desde que consideradas as

condições que propiciam a multiplicação dos diferentes agentes, quer sejam ou não

microorganismos produtores de toxinas.

Com relação a bactérias e fungos, com doses de até 10 kGy, ocorrem

mudanças na composição da microflora prejudicial, pela destruição dos microorganismos

mais radiossensíveis e a sobrevivência parcial de outras espécies mais resistentes bem

como de esporos microbianos (DIEHL, 1990).

Assim como no uso de métodos convencionais como o calor e o frio, do

ponto de vista microbiológico e parasitológico, a aplicação das radiações ionizantes aos

alimentos, é direcionada considerando: as características intrínsecas e comportamentais do

organismo alvo, do nível de contaminação inicial, das condições ambientais durante e após

a irradiação, e da composição e estado físico do alimento.
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Considerando as grandes conseqüências econômicas e para a saúde humana

das doenças veiculadas por alimentos contaminados, a aplicação das radiações ionizantes

visando a destruição ou redução de patógenos que contaminam principalmente alimentos

crus, em particular aqueles de origem animal, conta, como já mencionado, com o endosso

de muitos organismos nacionais e internacionais, como método capaz de contribuir com a

redução de tais doenças.

8.2.1. Bactérias

A efetividade de uma dada dose de radiação para eliminar bactérias depende

dos fatores citados anteriormente.

Normalmente, quanto maior o número de microorganismos maior será a

dose necessária à destruição; os microorganismos apresentam maior resistência quando

irradiados em meios protéicos, em ausência de oxigênio ou ainda, em células desidratadas

ou meios congelados (LANDGRAF, 1996b).

Diversificados gêneros e inclusive entre cepas de uma mesma espécie

requerem diferentes doses para alcançar o mesmo grau de inativação. O comportamento de

uma célula bacteriana frente à irradiação, também depende do número e natureza dos

radicais livres produzidos durante o processamento e da capacidade de tolerância e reparo

dos danos sofridos durante a irradiação, da mesma forma que ocorre com outros métodos

de conservação de alimentos.

Como pode ser visualizado no Gráfico 1, durante a fase de latência1 os

microorganismos tendem a ser mais resistentes à radiação e gradativamente vão se

tornando mais sensíveis à medida que progridem na fase logaritmica2, voltando a ser

evidenciada resistência na fase estacionaria3, ao contrário do que se verifica numa curva

normal de crescimento (DffiHL, 1990, LANDGRAF, 1996b).

Escherichia coli inoculada em carnes de frango demonstrou uma

sensibilidade marcadamente maior na fase logaritmica que na estacionaria (THAYER ,

BOYD, 1993).

1 Fase de Latência: Não ocorre divisão celular mas existe intensa atividade metabólica. Por esta razão, é nesta
fase que nos métodos convencionais de processamentos, recomenda-se iniciar a atuação sobre os
microorganismos. 2Fase Logarítimica: ocorre intensa multiplicação. Aproximadamente no meio desta inicia-
se a produção de toxinas bacterianas. 3 Fase Estacionaria: fase de equilíbrio entre as taxas de morte e de
divisões na população bacteriana.
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Algumas bactérias patogênicas demonstram comportamento variado,

sugerindo que a influência da fase de crescimento é bastante atenuada quando a radiação é

aplicada na presença de oxigênio e em baixa temperatura. Nas fases logarítimica e

estacionaria, L. monocitogenes, Staphylococcus aureus, Y. enterocolítica e V.

Parahaemolyticus demonstraram comparáveis radiorresistências, embora as duas primeiras

tenham apresentado significativa resistência na fase estacionaria. Para uma taxa de dose de

0,78 kGy, Salmonella typhimurium parece ser significativamente mais resistente na fase

logarítmica, fenômeno relacionado também com Campylobacter jejuni (DION,

CHARBONNEAU, THIBAULT, 1994).

Gráfico 1: Comparação da sensibilidade entre as fases de crescimento normal de culturas
bacterianas e frente à radiação ionizante.
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É importante evidenciar, que é na metade da fase logarítmica onde ocorre a

produção de toxinas, razão pela qual em outros métodos de processamento, é recomendado

que a atuação ocorra na fase de latência.

Embora a irradiação possa inativar organismos e mesmo esterilizar

alimentos, toxinas bacterianas e micotoxinas são resistentes à radiação, não podendo ser

inativadas pelos níveis de doses praticada da mesma forma que ocorre quando da aplicação

de calor quer a nível de pasteurização ou de esterilização, que também não promovem a

destruição da maioria das toxinas microbianas (WHO, 1994). Por esta razão, aplicação de

doses até lOkGy requer armazenamento adequado do produto irradiado.

Estudos onde foram inoculados um grande número de C. botulinum mostrou

produção de toxinas durante a estocagem à temperatura em torno de 3°C. Em

contrapartida, depois de um surto de botulismo em 1970 na Alemanha, um grupo de

autores estudou os efeitos da radiação e da temperatura de estoque na formação de toxinas

botulínicas em truta. Os resultados obtidos demonstram que a radurização de trutas com

doses de 1 e 2 kGy estocados abaixo de 5°C, mostrou-se segura em relação a produção

destas toxinas (DEEHL, 1990).

Por ordem crescente de sensibilidade, a literatura aponta que as bactérias

Gram negativas, tanto as detenorantes como as patogênicas são geralmente mais sensíveis

que as células vegetativas de bactérias Gram-positivas e estas, mais sensíveis que os

esporos de Bacillus spp. e Clostridium spp..

Dentre as bactérias radiorresistentes, encontram-se cocos Gram+

Deinococcus spp, e cocos Gram" Acinetobacter radioresistens, bacilos Gram+ Rubrobacter

radiotolerans e bacilos Gram" Deinobacter spp. (SENDRA, CAPELLAS, GUAMIS et ai.,

1966,LANDGRAF, 1996b).

Entre as bactérias mais radiossensíveis encontram-se as Vseudomonas spp. e

Enterobacteriaceae. Com doses na faixa entre 1 e 5 kGy houve sobrevivência de bactérias

Gram-positivas, induzindo a deterioração dos alimentos irradiados após prolongado

período de estoque refrigerado (OLSON, 1998).

Para caracterizar as bactérias por sua sensibilidade à radiação dentro do

limite de 10 kGy, utiliza-se a dose média letal (Mean Lethal Dose - MLD), que

corresponde a dose requerida para matar 63% de uma população, deixando 37% de

sobreviventes (D37). Porém, a medida de sensibilidade à radiação mais comumente

utilizada é a dose D10, que é a dose requerida para matar 90% de uma população bacteriana

(DIEHL, 1990, WHO, 1994).
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No processamento térmico, o valor D ou "razão letal" corresponde ao tempo

e temperatura necessária para reduzir 90% do número de células ou esporos presentes

numa suspensão.

Como exemplo de comportamento bacteriano sob baixas doses de radiação,

o valor de Dio para uma mesma cepa de Salmonella senftenberg em clara de ovos (meio

aquoso), foi de 0,50 kGy e para coco desidratado (meio seco), de 1,34 kGy. Quando

Staphylococcus aureus foi irradiado numa amostra de bife com pouca gordura, o valor de

Dio foi de 0,58 kGy e para uma amostra com alto teor de gordura, foi de 0,28 kGy

(DIEHL, 1990).

Investigando os valores de Dio em várias espécies e cepas de

Campylobacter spp., dentro de cepas da mesma espécie, quando aplicadas foi encontrada

diferença significativa na sensibilidade a doses entre 0,12 e 0,25 kGy (PATTERSON,

1995).

Os valores de Dio em alimentos irradiados em estado congelado são

geralmente maiores que aqueles irradiados em temperatura ambiente. Tal efeito é resultado

da supressão dos efeitos indiretos causados por reações intermediárias, primariamente a

partir da radiólise da água (URBAIN, 1986).

Variações na atividade água (aw) abaixo de 0,5 praticamente não alteram o

valor de Dio , enquanto um aumento para 0,8 causa uma considerável redução do Dio Este

efeito da água também é notado quando bactérias são irradiadas em soluções com aw

variadas, conforme mostrado para microorganismos como Salmonella thompson, um

microorganismo com baixa resistência à radiação e, com esporos de Bacillus

stearothermophilus, bastante radiorresistentes, quando analisados em solução (DIEHL,

1990).

Uma mais alta sensibilidade à radiação a 45°C também é notada, devido ao

efeito da combinado da radiação com o calor, promovendo uma queda nos valores de Dio.

O valor de Di0 também é influenciado pelas condições ambientais,

refletindo a capacidade de recuperação da célula danificada.

Em carnes de frango, o efeito da temperatura sobre os valores de Dio para E.

coli mostrou que esta bactéria é extremamente sensível à temperatura de irradiação. Para

uma dose de 1,5 kGy e temperatura de -20°C observou-se uma redução de sobreviventes

de 2,64 UFC (unidades formadoras de colônias), mas sob 20°C tal redução chegou a 6,76

UFC. Este mesmo estudo concluiu que uma dose de 1,5 kGy à temperatura de 0°C elimina

completamente esta bactéria mesmo em meio altamente contaminado. Uma melhor



91

recuperação foi detectada, quando após a irradiação a cultura de foi incubada a 45°C que

quando incubada 37°C (THAYER, BOYD, 1993).

Durante a irradiação, a utilização de baixas temperaturas protege não

somente os constituintes dos alimentos mas também as células bacterianas tornando-as

mais resistentes. Em contraste, a sensibilidade dos esporos à irradiação não é muito

reduzida pela diminuição da temperatura de irradiação com doses 10 kGy. Em geral, a

irradiação a baixas temperaturas é mais utilizada para doses de esterilização, onde pode

ocorrer a inativação de esporos (DDEHL, 1991a).

As Tabelas 15 e 16 mostram a sensibilidade à radiação de várias bactérias.

Como pode ser verificado, a sensibilidade difere significativamente, porém a maioria dos

patógenos são muito sensíveis à radiação.

Segundo a literatura, uma dose de 5 kGy reduz a população dos sorotipos de

Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Shigella, E. coli, Brucella spp. e Vibrio spp., em

níveis tão baixos que não mais que um organismo em um milhão originariamente presente,

sobrevive à irradiação.

Alguns patógenos formadores de esporos como Clostridium botulinum, C.

perfringens e Bacillus cereus mostram-se mais resistentes à radiação e apesar de

mostrarem-se menos reduzidos em números, após irradiação, a flora sobrevivente é

geralmente menos resistente (DIEHL, 1990).

Produtos cárnicos são bastante susceptíveis à contaminação por diversos

microorganismos. A maioria destes, incluindo os patógenos podem ser mortos por doses

subesterilizantes, promovendo a extensão da vida útil destes produtos.

Doses de 4 kGy ou menos, são suficientes para inativar microorganismos

causadores de doenças em carnes de frango. Doses de 3 kGy podem reduzir formas não

esporuladas de bactérias patogênicas a níveis suficientemente baixos para estender a vida

útil destes produtos, por 1 a 2 semanas sem prejuízo das qualidades sensoriais e

nutricionais (WHO, 1994).

A FDA aprovou uma proposta para irradiação de frangos com uma dose

máxima de 3 kGy para o controle de formas patogênicas de espécies como Salmonella

spp., Yersinia spp. e Campylobacter spp. Até esta dose, somente sobrevivem os patógenos

formadores de esporos, como por exemplo, Clostridium botulinum, cujos esporos são mais

resistentes que as formas vegetativas. Um estudo demonstrou que em carnes de frango

irradiadas mantidas sob temperatura de 10°C não houve produção de toxinas botulínicas,
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provavelmente pela redução da capacidade de reprodução como resultado de dano

provocado pela radiação nos esporos (WHO, 1994).

Tabela 15: Valores de Dio para algumas bactérias não formadoras de esporos.

BACTÉRIA

Vibrio parahaemolyticus *

Pseudomonasfluorescens

Leuconostoc mesenteroides

Campylobacter jejuni *

Aeromonas hydrophila *

Proteus vulgaris *

Yersinia enterocolytica *

Shigella sysenteriae *

Shigellaflexneri *

Brucella abortus *

Escherichia coli *

Salmonella anatum *

Salmonella enteritidis *

Salmonella newport *

Salmonella oranienburg *

Salmonella panama *

Salmonella paratyphi A *

Salmonella paratyphi B *

Salmonella Stanley *

Salmonella tyhimurium *

Salmonella typhosa *

Staphylococcus aureus *

Lactobadllus spp.

Streptococcus faecalis *

Streptococcus faecium *

Micrococcus radiodwans

Moraxella-Acinetobacter * +

Moraxella-Acinetobacter * ++

MEIO DE
CULTURA

Peixe

Bife magro de vaca

Água

Bife de vaca

Bife de vaca

Ostra

Bife de vaca

Camarão

Camarão

Bife de vaca

Bife magro de vaca

Bife de vaca

Bife magro de vaca

Clara de ovo

Clara de ovo

Bife magro de vaca

Ostra

Ostra

Bife de vaca

Bife de vaca

Ostra

Bife magro de vaca

Bife de vaca

Camarão

Solução tampão

Caldo nutritivo

Agar nutritivo

Caldo Nutritivo

TEMPERATURA.
DE

IRRADIAÇÃO

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

2°C

5°C

Ambiente

Congelamento

Congelamento

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

0°C

o°c
Ambiente

5°C

5°C

Ambiente

Ambiente

5°C

Ambiente

Ambiente

5°C

5°C

Ambiente

Ambiente

Ambiente

D10

(kGy)

0,03-0,06

0,12

0,12-0,14

0,14-0,16

0,14-0,19

0,2

0,1-0,21

0,22

0,41

0,34

0,43

0,67

0,7

0,32

0,32

0,66

0,75

0,85

0,78

0,55

0,75

0,58

0,3-0,88

0,75

0,9

3,5

0,95-1,9

4,7

Fonte: Adaptado de DEHL (1990, p. 108-109)
Nota: * = patógeno potencial; + colonizada em amostra de peixe marinho;

amostra de bife.
colonizada em
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Estudando os efeitos da radiação gama na vida útil e na carga microbiana e

viral em mexilhões, concluíram que com doses maiores que 5 kGy, a taxa de mortalidade e

a inativação de células bacterianas vegetativas foi rápida, mas a população viral foi

minimamente reduzida. Uma taxa de sobrevivência muito baixa foi evidenciada após

exposições com doses maiores ou iguais a 0,5 kGy. Com esta dose, mais que 80% dos

mexilhões permaneceram viáveis até oito dias. Após este tempo, a taxa de mortalidade

aumentou significativamente. Com doses de 1,5 kGy depois de 6 dias, não havia mais

nenhum molusco vivo ocorrendo o mesmo depois de 2 dias para doses de 3,0 kGy

(HAREWOOD, RIPPEY, MONTESALVO, 1994).

Tabela 16: Valores de Dio para algumas bactérias produtoras de esporos.

BACTÉRIA

Closiridium botulinum A-33 *

Clostridium botulinum A-62 *

Clostridium botulinum B-53 *

Clostridium botulinum B-51 *

Clostridium botulinum E Alaska *

Clostridium botulinum E Havaí *

Clostridium perfringens C *

Clostridium perfringens E *

Bacillus cereus *

Bacillus pumillus E-601

Bacillus subtilis 6051

Bacillus stearothermophilus

MEIO DE
CULTURA

Solução tampão

Solução tampão

Solução tampão

Solução tampão

Bife picado

Bife picado

Água

Água

Caldo nutritivo

Desidratado

Salino

Solução tampão

TEMPERATURA.
DE

IRRADIAÇÃO

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

0°C

Dio
(kGy)

3,3

2,2

3,3

1,3

1,4

1,25

2,1

1,2

3,2

3

0,64

1

Fonte: Adaptado de DIEHL, (1990,

Nota: * = patógeno potencial.

p.110)

Considerando que frutas e hortaliças semi-processadas também são

importantes fontes de microorganismos, um estudo sobre os efeitos da irradiação sobre a

microflora destes produtos mostrou que doses meíiores que 2 kGy mostra-se geralmente

mais eficiente que a desinfecção química. Neste estudo, enterobactérias, incluindo os

coliformes fecais, foram reduzidos na mesma proporção ao nível de dose aplicado

(NGUYEN, CARLIN, 1994).
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Abaixo, de acordo com informações da WHO, são relacionadas as doses de

irradiação para outros alimentos (WHO, 1994).

• Doses entre 3 e 10 kGy podem melhorar significativamente a qualidade higiênica de

especiarias, vegetais desidratados e outros ingredientes secos.

• Para peixes suspeitos de contaminação por Clostridium botulinum tipo E, importante

indicador porque pode desenvolver toxinas e cujos esporos são os mais resistentes à

irradiação, a dose recomendada é de 2,2 kGy ou menos. Vibrio cholerae e Shigella spp.

também podem ser controlados com baixas doses de radiação.

• Camarões também mostram resultados positivos em relação a redução do número de

microorganismos, com a aplicação de doses entre 1 e 3 kGy.

• Queijo "camembert" feito com leite cru pode ser irradiado com sucesso, com doses de

2,5 kGy para o controle de histeria monocytogenes.

Em carnes vermelhas, esporos de Bacillus cereus foram reduzidos com

doses de 3 kGy a 5°C. Esporos de Clostridium perfringens que sobreviveram à irradiação,

mostraram-se mais sensíveis ao tratamento térmico (FAO, IAEA, WHO, 1995).

Quando a radapertização é o propósito da irradiação, a dose a ser aplicada

será determinada de modo a inativar com segurança a maioria das bactérias patogênicas

mais radiorresistentes.

A radioesterilização é baseada nos mesmos princípios da esterilização

térmica. No processo de apertização, o calor é aplicado para reduzir os esporos viáveis das

mais resistentes cepas de Clostridium botulinum a IO'12 , significando a destruição de

microorganismos patogênicos e deteriorantes em condições normais de armazenamento.

Este resultado garante a esterilização comercial do produto o que não significa que o

produto esteja microbiologicamente estéril.

Em irradiação de alimentos, o conceito de D12 significa que a dose tem que

ser alta o bastante, para reduzir esporos viáveis da maioria das cepas calor resistente de

Clostridium botulinum também a IO"12.

Na radioesterilização, a dose mínima requerida (Minimum Required Dose -

MRD) é aproximadamente igual a 12 vezes o valor de Di0 para as mais resistentes cepas de

Clostridium botulinum, ou seja 39,6 kGy.
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O conceito de MRD se aplica somente a processos específicos, pois envolve

inativação de enzimas com a aplicação de 65 a 70°C de calor, embalagem a vácuo e, em

muitos casos uma temperatura de irradiação em torno de -30°C. As variações dos níveis de

sal, nitrito e nitrato em produtos curados influenciam o MRD (DDEHL, 1990). Nestas

condições, doses na faixa entre 25 a 45 kGy, podem eliminar completamente bactérias,

leveduras e mofos (WHO, 1994).

Algumas experiências tem demonstrado que o MRD baseado na inativação

D12 de Clostridium botulinum, também garante a ausência de outros microorganismos

patogênicos ou deteriorantes.

A faixa próxima a 45 kGy, sob condições rigorosamente controladas, destrói

ou inativa esporos resistentes, a exemplo deste efeito sobre aqueles produzidos por

Clostridium botulinum, considerados os mais radiorresistentes. Porém, doses na ordem de

20 kGy em combinação com acidificação ou sais de cura também produzem o mesmo

efeito (HOBBS, ROBERTS, 1999).

Estudos demonstram que a alta resistência ao calor não necessariamente

implica em mais alta resistência à radiação, a exemplo da Moraxella-Acinetobacter,

bactéria não esporulada altamente resistentes à radiação, porém facilmente inativadas pelo

calor, em contraste com o Bacillus, stearothermophilus que é bastante resistente ao calor e

menos radiorresistente (DIEHL, 1990).

Quando os alimentos não são radioesterilizados, alguns microorganismos

podem sobreviver da mesma forma que ocorre em outros métodos de conservação, como a

aplicação do calor, do frio, concentração de sal e de antibióticos. Porém, a flora

sobrevivente difere da composição da flora presente antes da radiação.

O autor acima cita que com a aplicação de doses menores que 10 kGy, a

sobrevivência de algumas espécies de microorganismos pode ser benéfica, a exemplo dos

resultados de um trabalho onde bifes embalados foram irradiados com 3 kGy e

subseqüentemente estocados a 4°C. Neste estudo, a flora inicial de lactobacilos constituía-

se em menos que 1% da população passando para 5,5% depois da radurização e acima de

90% depois de 5 dias sob refrigeração. A flora prejudicial foi completamente eliminada,

restando apenas L. sake e L. curvatus, que não são microorganismos prejudiciais e ainda

colaboram para a prevenção de formação de toxinas de C. botulinum, o que pode ser

traduzido em proteção ao consumidor.

Tem sido sugerido que para os microorganismos mais resistentes, a

irradiação poderia resultar em produção de mutantes aumentando concomitantemente a
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virulência destes. Porém, existe consenso entre os especialistas neste campo, que embora

seja verdade que o uso da radiação tenha levado a descoberta de organismos

radiorresistentes como Moraxella-Acinetobacter e Micrococcus radiodurans, não existem

registros da formação de uma espécie superior nem por seleção nem por mutação e ainda,

que a radiorresistência apresentada por microorganismos frente à irradiação é comparada

com a resistência destes ao calor. A este respeito, é esclarecido que:

"Mutantes produzidos durante a irradiação de alimentos são

essencialmente os mesmos daqueles que ocorrem naturalmente. A única

diferença real é na taxa em que as mutações ocorrem. Não existe nenhuma razão

para afirmar que os mutantes resultantes seriam diferentes ou mais virulentos

que aqueles gerados pela natureza" . (DIEHL, 1990, p.125, WHO, 1994, p.185).

Um estudo sobre o controle de Yersinia enterocolítica em carne de porco

crua submetida à irradiação, demonstrou que a dose de 1 kGy, foi suficiente para eliminar

esta bactéria, não sendo detectado nenhum sobrevivente mesmo durante três semanas de

armazenagem em temperatura na faixa de 2°C e 4°C. A análise das características

morfológica e bioquímica desta bactéria isolada de uma amostra irradiada, mostrou ser

idêntica àquelas identificadas antes da irradiação, evidenciando que não houve mutação de

Yersinia enterocolítica ao nível de dose aplicado. O valor de Dio para esta bactéria neste

estudo, foi de 0,25 kGy (KAMAT, KHARE, DOCTOR et ai, 1996).

Em relação à mutação, Diehl destaca que é bem conhecido que as radiações

ionizantes podem aumentar a taxa de mutação de bactérias e outros microorganismos.

Porém tem sido bastante documentado que a irradiação induz a perda de virulência e de

infectíbilidade de micoorganismos mutantes e este quando formados, passam a ter menor

possibilidade de sobrevivência (DIEHL, 1990). Em ratificação, a WHO cita que em geral,

os mutantes são menos fortes que as gerações anteriores e, por serem fracos competidores,

tendem a não sobreviver. Também pelo fato de não perderem suas características, podem

facilmente ser identificados pelos métodos tradicionais de incubação (WHO, 1994).



97

8.2.2. Fungos - leveduras e bolores

As bactérias constituem-se nos principais agentes deteriorates de alimentos

em virtude do menor tempo necessário para sua multiplicação. Porém, se existirem

condições seletivas de pH, temperatura, umidade e principalmente substrato rico em

carboidratos as leveduras passam a predominar sobre as bactérias (LANDGRAF, 1996a).

O controle de umidade durante o armazenamento e transporte de alimentos,

previne a infestação de fungos em grãos armazenados, mas a aplicação de füngicidas

também tem sido utilizada. Apesar da maioria dos fungos ter boa capacidade de

proliferação em faixas de temperatura entre 25 e 28°C, alguns fungos como Fusarium spp.

e Penicillium spp., podem se desenvolver e produzir toxinas em temperaturas entre 2°C e

10°C, obrigando a um rígido controle da temperatura.

Praticamente os mesmos fatores que influenciam a radiorresistência das

bactérias, também estão envolvidos na de leveduras e bolores, tais como condições

ambientais durante e após a irradiação, meio de inoculação, idade da cultura, entre outros.

Em presença de oxigênio, a irradiação de fungos mostra-se mais efetiva

(URBAIN, 1986).

A idade das culturas pode influenciar consideravelmente a sensibilidade à

radiação. Quanto mais velha a idade das colônias mais sensíveis estas serão à radiação. Por

exemplo, enquanto uma cultura de 3 semanas de Penicillium viridicatum ou Aspergillus

flavus requerem uma dose de 2 kGy para prevenção do crescimento, a dose de 1 kGy foi

suficiente em culturas de 6 semanas (DIEHL, 1990).

No que se refere aos efeitos da radiação sobre os fungos, sabe-se que as

leveduras são mais resistentes que os bolores, sendo ambas geralmente mais resistentes que

as bactérias Gram-positivas (DIEHL, 1990, LANDGRAF, 1996b).

Considerando que a estrutura de crescimento dos bolores, torna difícil a

determinação do número de células, mas não dos esporos a sensibilidade dos fungos à

irradiação não é expressa em termos de Dio, que considera a curva de crescimento.

Porém, vários estudos já utilizaram esta metodologia para medir a

resistência à radiação de leveduras como Candida zeylanoides, Debaryomyces hansenii,

trichosporon cutaneum e Sporobolomyces roseus e o bolor Penicillium citrinum

(MACCARTHY, DAMOGLOU, 1996, NORBERG, SERRA-FREIRE, 1993). Como

exemplo, um estudo apontou um Dio de 0,40 kGy para Penicilium spp. e de 1,30 para

Clodosporium «/?/>. (SENDRA, CAPELLAS, GUAMIS et ai, 1996).
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Em leveduras e bolores, as radiações ionizantes são aplicadas visando a

prevenção do crescimento. Assim, em substituição a determinação dos valores de Dio, tem

sido utilizado o método do ponto final, para determinar a dose letal ou de inativação,

através da prevenção do crescimento das colônias ou da germinação dos esporos ou ainda,

pela inibição de alguma função bioquímica, como por exemplo, a dose necessária para

interromper a produção de dióxido de carbono por leveduras fermentativas (URBAIN,

1986, DIEHL, 1990, WHO, 1994).

Uma dose insuficiente para inativar uma colônia permanentemente pode

aumentar temporariamente o crescimento, mas depois de poucos dias pode ocorrer o

crescimento normal. Em Rhizopus stolonifer, a dose de 5 kGy reduziu a habilidade para

formação de colônia mas afetou consideravelmente a capacidade de germinação, que

somente foi reduzida com dose foi de 15 kGy (DIEHL, 1990).

Tem sido afirmado que 1,75 kGy constitui-se na dose mínima necessária

para prevenir a deterioração de grãos pós-colheita decorrentes da infestação por fungos

(WHO, 1994).

Investigando o comportamento de Penicillium citrinum isolados de laranjas,

frente a diferentes doses de radiação, foi demonstrado que: não foram afetadas as

características morfológicas e culturais dos esporos sobreviventes com doses menores que

2,2 kGy; quando comparadas com os lotes não irradiados, com a dose de 1,5 kGy (Dio),

ocorreu a sobrevivência de 10% dos esporos; a dose mínima de 2.2 kGy exerceu efeito

letal (Do) sobre os esporos deste fungo (NORBERG, SERRA-FREIRE, 1993).

A Tabela 17 indica a dose necessária para prevenir o crescimento de esporos

inoculados e incubados em tempo e temperatura específicos pós-irradiação. Os dados

apresentados confirmam a maior radiorresistência das leveduras em relação aos bolores,

com exceção das leveduras Saccharomyces rosei, Saccharomyces cerevisiae,

Saccharomyces carlsbergensis e Pullulariapullulans.

Como no caso das bactérias, diversos estudos confirmaram que não ocorrem

aumentos da resistência à radiação e/ou na habilidade fímgica para a produção de

micotoxinas. Inclusive, tem sido demonstrado diminuição dos níveis de afiatoxinas em

alimentos irradiados, quando comparados com amostras inoculadas não irradiadas

(DIEHL, 1990). Por outro lado, como já mencionado, a WHO expõe que toxinas

bacterianas e micotoxinas são bastante resistentes à radiação, e não podem ser inativadas

pelos níveis de doses até 10 kGy. Para estas, é necessária a aplicação de doses muito mais

altas que as praticadas para irradiar alimentos (URBAIN, 1986).
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Em geral, micotoxinas são muito resistentes ao calor e a alguns agentes

químicos como ácidos ou álcalis. Assim, a aplicação de radiação aos alimentos, mesmo em

doses até 10 kGy, em paralelo à prevenção de infestações por leveduras e bolores, também

promove o aumento da vida de prateleira em alimentos como cereais, pães, frutas e

hortaliças, carnes de frango, entre outros alimentos comumente deteriorados por fungos.

Tabela 17: Dose de radiação ionizante necessária para prevenir o crescimento de leveduras
e bolores

MICROORGANISMO

Leveduras

Saccharomyces rosei

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergensis

Torulopsis stellata

Rhodoturola glutinis

Cryptococcus albidus

Debaryomyces klòckeri

Sporobolomyces pararoseus

Candida krusei

Candida tropicalis

Pullularia pullulans

DOSE
(kGy)

15

18

15

10

10

10

7,5

5,0
5,5

10

20

INCUBAÇÃO
(TEMPO/TEMPERATURA)

25°C-19dias
25°C-19dias
25°C-19dias
25°C-19dias

17°C-21dias
17°C-21dias
25°C-21dias
25°C-21dias
27°C-15dias
27°C-15dias

27°C-15dias

Bolores
Penicillium viridicatum

Aspergillus flavus

Aspergillus niger

Rhizopus nigricans

Alternaria spp.

Botrytis cinerea

Cladosporium spp.

1,4

1,7
2,5

2,5

6,0

5,0
6,0

5°C-25dias
5°C-25dias
27°C - 10 dias
27°C -10 dias
27°C-10dias
27°C-10dias
27°C-10dias

Fonte: Adaptado de DIEHL, (1990, p. 120-121)

8.2.3. Vírus

A importância do controle viral, recai não somente sobre a potencialidade

que estes microorganismos têm em veicular doenças pela ingesta de água e alimentos

contaminados, mas também porque certos vírus podem causar sérias doenças em animais,

limitando assim o comércio dos mesmos.
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No controle de viroses em alimentos a aplicação de calor tem se mostrado

um método eficiente. O vírus da poliomielite, por exemplo, é destruído com a aplicação de

tempo/temperatura a nível de pasteurização (63°C - 30 seg. ou 72°C - 15 seg.), por

exemplo para o leite, mas o vírus da hepatite A mostra certa resistência ao calor mesmo em

temperaturas de até 60°C por meia hora (FRANCO, LANDGRAF, 1996).

Considerando que a aplicação de calor dentro dos limites de

tempo/temperatura aplicados pela indústria convencional para pasteurizar alimentos,

inativa com certa efetividade esta categoria de microorganismo, a combinação da radiação

com o calor em temperaturas entre 85°C a 95°C, por um curto espaço de tempo, pode

garantir a ausência de vírus viáveis nos alimentos (DIEHL, 1990).

Da mesma forma que para outros microorganismos já estudados, a dose de

inativação para vírus depende entre outros fatores, do nível de contaminação inicial, do

meio e da temperatura de irradiação. De qualquer modo, eles são muito resistentes à

radiação, inclusive mais que os esporos bacterianos.

Embora tenham sido encontradas poucas informações enfocando os efeitos

da radiação sobre os vírus, a dose de 10 kGy atualmente considerada como limite máximo

para irradiação de alimentos, promove a redução de apenas 99% do número de vírus

presente numa amostra de alimento (DIEHL, 1990, WHO, 1994).

Tanto os efeitos diretos quanto os indiretos da radiação, estão envolvidos na

inativação viral (URBAIN, 1986).

Sabe-se que os vírus são classificados de acordo com a natureza do ácido

nucleico viral: RNA ou DNA, pois nunca são constituídos por mais de uma cerne de ácido

nucleico. Os vírus de interesse em alimentos são todos RNA, normalmente de fita simples

como o da Hepatite A, da Poliomielite, vírus Norwalk, com exceção dos Rotavirus, agentes

de gastroenterites que possui fita dupla (FRANCO, LANDGRAF, 1996).

Esta observação é importante, uma vez que, como dito anteriormente,

moléculas na forma de fita simples são mais resistentes à irradiação que na forma de fitas

duplas, explicando num primeiro momento, a alta resistência dos vírus às radiações

ionizantes.

Considerando que quanto mais simples e menor é o organismo maior será

sua resistência à radiação, a dose para inativar vírus é geralmente muito alta e

inversamente proporcional ao tamanho do vírus.



101

A radiossensibilidade viral também é expressa em termos de valores de

sendo que sua taxa de inativação mostra-se como uma função exponencial da dose de

radiação aplicada.

As informações disponíveis sugerem que um valor de Dio na ordem de

5 kGy, parece ser representativo para expressar a sensibilidade de muitos vírus

contaminantes de alimentos, mas a segurança viral somente pode ser garantida com doses

esterilizantes, na faixa entre 20 e 100 kGy (URBAIN, 1986).

Para o vírus da hepatite A contaminantes de mexilhões e ostras, um valor de

Dio igual a 2 kGy tem sido recomendado (WHO, 1994), para o vírus da febre aftosa, 4,80

kGy e para o da polio, 14 kGy (SENDRA, CAPELLAS, GUAJVHS et ai, 1996).

8.2.4. Parasitas

Existe um grande número de espécies de parasitas que são de significância

para a saúde pública. As conseqüências danosas e nocivas das parasitoses intestinais em

geral demoram vários meses e até anos para serem clinicamente identificadas, facilitando

assim a sua disseminação.

Neste trabalho serão mencionadas somente algumas espécies patogênicas

para o homem, de acordo com os dados encontrados na literatura.

Entre os alimentos passíveis de carrearem parasitas, encontram-se carnes em

geral, frutos do mar, frutas e hortaliças.

Ao combate de parasitas são recomendadas ações que envolvem saneamento

básico; saneamento zootécnico através de medidas como evitação de pastagens

contaminadas, eliminação de roedores, insetos e moscas; higiene pessoal e tratamento de

animais domésticos parasitados. Em paralelo, a cocção intensa, o congelamento, evitar a

ingesta de alimentos crus e proceder a cura de carnes com elevadas concentrações de sal,

também constituem-se em meios eficazes ao combate tanto de protozoários quanto de

helmintos.

A radiossensibilidade de parasitas depende particularmente da forma em que

estes se encontram no momento da irradiação do alimento, mas em geral, eles são mais

sensíveis que as bactérias patogênicas (LOAHARANU, 1996). A irradiação de

protozoários e helmintos pode causar perda de infectibilidade, perda de patogenicidade,
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interrupção ou prevenção da complementação do ciclo de vida e/ou morte dos parasitas

(THAKUR, KAUPERT, 1993).

Para avaliar a efetividade da irradiação como medida de controle de

parasitas em alimentos é utilizada a dose mínima efetiva (MinimalEffective Dose -MED),

que corresponde a dose necessária para interromper a infectibilidade destes agentes (IAEA,

1993).

Em muitos estudos a MED encontrada para um mesmo parasita pode diferir,

uma vez que a maioria destes utilizam modelos animais e cada um exibe uma

susceptibilidade à infestação caracteristicamente individual.

A Tabela 18 mostra a sensibilidade à irradiação de vários parasitas. Como

pode ser verificado, doses iguais ou menores que 1 kGy, mostram-se suficientes para

eliminar a maioria dos parasitas, com exceção do Angiostrongylus cantonensis, do

Gnathostoma spinigerum e do Anisakis spp., que requerem doses mais elevadas, mas ainda

dentro do limite de 10 kGy (IAEA, 1993). É admitido que, provavelmente, os parasitas

tenham sua fase de maturação suprimida com doses abaixo de 0,5 kGy (DIEHL, 1990).

Tabela 18: Doses de irradiação necessárias para interromper a infectibilidade de diferentes
parasitas

PARASITA

Toxoplasma gondii

Fasciola hepatica

Clonorchis sinensis

Opisthorchis viverrini

Paragonimus westernami

Taenia saginata

Taenia solium

Echinococcus granulosus

Trichinella spiralis

Angiostrongylus cantonensis

Gnathostoma spinigerum

Anisakis spp.

DOSE MÍNIMA
EFETIVA (kGy)

0,45-0,6
0,03

0,15-0,2
0,1

0,1
0,3-0,4
0,2 - 0,7

0,5

0,1-0,6
2,0-4,0

7,0

£0

ALIMENTOS ENVOLVIDOS

Carnes e hambúrguers

Hortaliças folhosas cruas

Peixes crus ou mal processados

Peixes de água dose

Pescados crus

Carne de boi

Carne de porco

Qualquer alimento cru

Carne de porco, de cachorro, de urso

Caranguejo cru, camarão, mariscos, hortaliças
cruas

Peixes de água doce, aves e mamíferos

Arenque cru, em conserva ou defumado
Fonte: Adaptado de LOAHARANU (1996, p. 75-76)

A seguir são relacionados dados que complementam as informações sobre

os efeitos da irradiação em parasitas.



103

• Trichinella spirallis

Estudos demonstram que existe variação na radiossensibilidade entre

diferentes espécies deste parasita, de acordo com a região e com o hospedeiro infectado.

Doses de 0,15 kGy foram suficientes para interromper a maturação

intestinal da larva e, visando a inativação em carnes de porco, tem sido recomendada uma

MED menor que 0,7 kGy (IAEA, 1993).

Esta Agência menciona que a efetividade da radiação sobre a

radiossensibilidade deste parasita se manteve mesmo quando carnes de porco embaladas à

vácuo foram irradiadas.

Doses de 0,2 kGy previnem a produção de proles de Trichinella spiralis e

doses entre 0,3 e 0,6 kGy pode promover uma substancial margem de segurança para

consumo humano de carnes de porco possivelmente infectadas com este parasita

(KASPRZAK, POZIO, RAUHUT et ai., 1993).

Outros autores descrevem que a irradiação de carnes de porco com doses

menores que 0,3 kGy pode destruir a larva do parasita Trichinella spiralis e que, infecções

resultantes do consumo de carnes mal coccionadas contendo cistos do verme podem ser

prevenidas pela irradiação com doses de 0,4 kGy (DIEHL, 1990, WHO, 1994).

• Entamoeba histolytica

Frutas e vegetais crus que abrigam cistos de Entamoeba histolytica, podem

ser completamente eliminados com dose de 0,25 kGy (DIEHL, 1990).

• Toxoplasma gondii

A radiossensibilidade de diferentes espécies de Toxoplasma gondii de

diferentes áreas geográficas é bastante similar, sendo todas susceptíveis à dose de 0,6 kGy.

Foi demonstrado que com doses de 0,75 a 1,0 kGy, nenhum oocisto foi detectado mesmo

após 50 dias de incubação nem em fezes de gatinhos nem de camundongos (SONG,

YUAN, SHENe/a/., 1993).

A forma cística de Toxoplasma gondii é altamente resistente e pode

sobreviver no solo por cerca de um ano.
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A dose de radiação de 0,09 kGy parece eliminar a contaminação de

alimentos infestados com oocistos de T. gondü, enquanto que 0,3 kGy é suficiente para

matar a forma trofozoíta deste parasita. Recentes trabalhos têm indicado que oocistos deste

parasita podem ser eliminados da porção muscular de carnes de porco, com doses de 0,25

kGy (DDEHL, 1990).

Um outro trabalho indica que a dose de 0,5 kGy foi suficiente para destruir

totalmente o poder de infectibilidade de T. gondü (MURRELL, DUBEY, 1993).

• Taenia saginata

Uma MED de 0,3 kGy mostrou-se suficiente para inibir o desenvolvimento

do estágio de larva até adulto, sendo que 3,7 kGy foi de MED necessária para inviabilizar o

desenvolvimento de cistos de Cysticercus bovis, embora este nível de dose tenha

promovido alterações sensoriais indesejáveis nas carnes estudadas (ALABAY, EMRE,

CERCletal, 1993).

Sob condições experimentais, doses entre 0,3 a 0,4 kGy mostram-se

suficientes para inibir o desenvolvimento, sendo que a dose de 0,6 kGy mostra-se segura

para inibir o desenvolvimento de C. bovis no intestino humano. Porém, in vitro, sob este

nível de dose os cisticercos ainda mantinham a mesma motilidade dos controles não

irradiados. Por outro lado, doses entre 0,5 kGy e 1,0 kGy praticamente asseguram o

controle da infectibilidade deste parasita em carcaças bovinas (GEERTS, DE

BORCHGRAVE, BRANDT et ai, 1993).

Estudos recomendam a dose de 3 kGy e um armazenamento mínimo de 7

dias à temperatura de 2°C para inativação dos cistos deste parasita. Um outro estudo

demonstrou que doses relativamente baixas de 0,4 kGy resultam na incapacidade do C.

bovis se desenvolver no homem (DIEHL, 1990).

• Taenia solium

Tem sido sugerida a dose de 6 kGy para completa devitalização de

Cysticerccus cellulosa. Para inativar os cisticercos destes parasitas em carnes de porco, são

necessárias doses iguais ou maiores que 3,7 kGy, mas nestes níveis ocorre prejuízo das

características sensoriais destes produtos (ALABAY, EMRE, CERCI et ai, 1993).
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Um estudo demonstrou que doses entre 0,5 e 0,7 kGy inibem a

infectibilidade mas não a viabilidade da larva de T. solium, que perdem a capacidade de

evaginar somente com doses iguais ou maiores que 6,5 kGy, quando estas são

completamente eliminadas (DE ALUJA, NUNEZ, VILLALOBOS, 1993).

Embora a cocção inative os cistos deste parasita, algumas investigações têm

sugerido que carne de porco infestada com C. cellulosa torna-se apta para consumo após

irradiação com doses entre 0,2 e 0,6 kGy, evitando assim a cisticercose em humanos

(DIEHL, 1990).

• Hymenolepis nana

A dose de 0,37 kGy previne efetivamente o desenvolvimento do estágio de

ovo para adulto do Hymenolepis nana (DIEHL, 1990).

No que diz respeito à possibilidade de indução de mutação em parasitas pela

aplicação de radiações ionizantes, não foi encontrado nenhum dado na literatura

pesquisada.

Destaca-se que os procedimentos de controle citados anteriormente, não têm

se mostrado efetivos para minimizar riscos advindos de alimentos infestados por parasitas.

Como não existem tecnologias efetivas nem para interromper o ciclo de vida

de parasitas nem para bloquear a transmissão das doenças por eles veiculadas, a irradiação

tem se mostrado um método de controle bastante promissor em seu controle, paralelamente

à preservação geral do estado do alimento.
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9. ASPECTOS TOXICOLÓGICOS DOS ALIMENTOS IRRADIADOS

A evolução histórica da conservação de alimentos data de mais de um

milhão de anos e tem sido realizada através da aplicação de diversos processos. Alguns

como a salga e a secagem são considerados antigos, enquanto outros como a fümigação

química, a apertização e a termopasteurização, de origem mais recente.

Da mesma forma que ocorreu com a introdução de outras tecnologias de

processamento a exemplo da pasteurização do leite há mais de 100 anos, em muitos países

a aceitação da tecnologia de irradiação de alimentos tem sido retardada em virtude,

principalmente, de questões relacionadas com os possíveis aspectos toxicológicos dos

alimentos submetidos à irradiação, os quais serão brevemente abordados.

Uma das dúvidas mais significativas, recai sobre a possível indução de

radioatividade aos alimentos. Neste campo, tem sido demonstrado que o alimento

submetido à irradiação não pode se tornar radioativo uma vez que, além da utilização

somente de radiações ionizantes de baixa energia, o alimento nunca entra em contato direto

com a fonte de radiação (AJDEA, 1991).

A inocuidade das embalagens que têm sido utilizadas em alimentos

submetidos à irradiação, também tem se mostrado como ponto de insegurança para a

aceitação do processo. Entretanto, em acordo, todas as investigações apontam que os

materiais de embalagens para alimentos a serem submetidos à irradiação não oferecem

riscos nem para o alimento nem para a saúde humana (ADEA, 1991).

Um outro ponto que tem merecido destaque, refere-se à geração de radicais

livres nos alimentos submetidos à irradiação.

Existe consenso que as radiações ionizantes promovem alterações em

algumas moléculas dos alimentos. Quando a radiação é absorvida pelos alimentos, ocorre a

quebra de cadeias químicas e geração de radicais livres e íons carregados, altamente

reativos, levando a produção de mínimas, mas detectáveis, quantidades de produtos

radiolíticos (WHO, 1994, THAYER, 1994). A radiólise produz produtos reativos instáveis,

a exemplo de radicais hidroxila, elétrons hidratados ou átomos de hidrogênio em alimentos

constituídos com grandes quantidades de água, que são subseqüentemente convertidos em

produtos finais estáveis.

De acordo com diversos autores, as moléculas formadas reagem

rapidamente entre si e, são idênticas as que se encontram naturalmente durante o processo
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de oxidação dos alimentos ou originadas por processos convencionais de processamento,

não se constituindo em agentes de nocividade para a saúde humana (AIEA, 1991, WHO,

1994, THAYER, 1994, WOODS, 1994).

Alguns radicais sofrem rápido decaimento quando expostos à umidade,

enquanto outros podem resistir a tratamentos extremos tal como alta pressão associada com

altas temperaturas (DODD,1995). Estudos indicam que os radicais livres gerados pela

irradiação não podem perdurar a menos que sejam imobilizados em uma matriz sólida e

mesmo assim, tais radicais são perdidos quando estes produtos são colocados em solução,

como ocorre durante o processo de digestão (WOODS, 1994).

Os radicais induzidos nas estruturas rígidas dos produtos alimentícios como

em sementes, caroços, caule e especiarias secas ou naqueles que contêm celulose, são um

pouco mais resistentes e distinguíveis dos radicais endógenos decaindo num período de

dias ou semanas.

Esta relativa estabilidade torna-os ideais para a dosimetria da radiação. Em

muitos destes materiais os radicais formados pela irradiação podem ser detectados mesmo

em baixas concentrações, permitindo a identificação de amostras irradiadas, embora na

maioria dos casos esteja afastada a possibilidade de uma dosimetria exata (DODD,1995).

Estima-se que o consumo de alimentos processados pelo calor resulte na

ingestão diária de produtos de decomposição térmica que são de 50 a 500 vezes mais altas

que a ingestão de produtos radiolíticos produzidos a partir de uma dieta irradiada (DIEHL,

1990), uma vez que com a aplicação de boas práticas de fabricação, a radiação afeta menos

que 2% dos macronutrientes nos alimentos, rendendo por exemplo, com uma dose de 1

kGy, apenas 30 mg/kg de produtos de reação (WHO, 1994) ou, aproximadamente, a

produção de 0,005 moles de radicais por quilo de alimento exposto à dose máxima de 10

kGy (GROOTVELT, JAIN, CLAZSONeía/., 1990).

As condições durante a irradiação, assim como a aw, composição química,

estado físico e temperatura do alimento, exercem considerável influência na formação e

rendimento de produtos radiolíticos e consequentemente na manutenção das características

nutricionais e sensoriais do alimento irradiado, conforme já citado no decorrer deste

trabalho.

Em relação à influência da dose de radiação, ressalta-se que a concentração

dos produtos radiolíticos gerados aumenta com a dose de radiação, mas estes são

essencialmente os mesmos quer os alimentos sejam expostos a baixas ou altas doses WHO,

1994).
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Nem mesmo a irradiação de um alimento que possa conter resíduos de

pesticidas e aditivos, oferecem riscos à saúde induzidos pela formação de produtos

radiolíticos, conforme determinado em diversos estudos realizados pela FDA (AIEA,

1991).

A inocuidade de alimentos irradiados foi objeto de numerosas investigações

realizadas durante mais de 40 anos tanto em modelos animais quanto em humanos, que

seriam impossíveis de serem descritas aqui.

Nenhum efeito tóxico, mutagênico ou teratogênico foi identificado quando

os estudos utilizaram diferentes espécies, mesmo após acompanhamento de várias gerações

onde modelos animais foram alimentados com um determinado alimento irradiado ou com

uma dieta integral.

Mesmo a partir de uma ingesta de 100% de alimentos irradiados,

experiências realizadas com voluntários humanos, também não resultaram em nenhum

efeito negativo, nem quanto à indução de mudanças cromossômicas.

De acordo com a Associação Dietética Americana, "Todas as evidências

científicas baseadas em testes de alimentação animal e em consumo por voluntários

humanos, indicam que os produtos submetidos à irradiação não oferecem nenhum risco

para a saúde humana " (ADA REPORTS, 1996).

É importante destacar que em muitos países, pacientes que requerem

alimentos com alto nível de segurança, como imunocomprometidos ou submetidos a certos

tipos de transplante, têm recebido rotineiramente alimentos irradiados em altas doses,

como medida adicional de segurança.

A disponibilidade de um teste universal, sensível, simples e de baixo custo

que possibilite identificar se um alimento foi ou não irradiado, também mostra-se essencial

a sua aceitação.

O incremento do comércio internacional de alimentos irradiados e as

diferenças entre as regulamentações relacionadas com o uso desta tecnologia em muitos

países, leva à necessidade de serem desenvolvidos métodos de detecção para alimentos

irradiados, independente dos realizados durante o próprio processamento.

Em decorrência das insignificantes alterações físicas e químicas e a

permanência da forma, temperatura e aparência dos alimentos pós-irradiação, até o

momento, não existe um único método de detecção para todos os tipos de alimentos. Os

testes disponíveis são aplicados de acordo com certas características do alimento exposto à
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radiação, que em última análise traduzem o comportamento dos produtos formados pós-

irradiação.

Alguns autores descrevem que para ser considerada ideal, o requerimento

primário de uma técnica de diagnóstico para produtos irradiados é ser um método analítico

sensível que permita a detecção e quantificação de relativamente baixas concentrações de

espécies químicas individuais, devendo obedecer a alguns critérios como ser: específico

para irradiação, não devendo produzir resultados falsos negativos como resultado de outras

técnicas de processamento; exato e reproduzível; ter um limite de detecção abaixo da dose

mínima provável a ser aplicada no alimento; aplicável a uma grande faixa de produtos;

rápido e de fácil aplicação e ainda, que seja capaz de estimar a dose de irradiação

(STEVENSON, 1994a, SUMAR, RAHMAN, HAQUE, 1994).

Métodos que envolvem a análise de produtos formados a partir da hidrólise

de macronutrientes, do conteúdo de tiamina, de avaliação da viscosidade e de DNA,

mostram-se limitados, uma vez que parâmetros tais como a temperatura, exposição à luz,

disponibilidade de oxigênio e presença de íons de metais podem resultar em resultados

falsos negativos, não possuindo a especificidade necessária aos alimentos submetidos à

irradiação.

Em lipídios a determinação de produtos de hidrólise como alcanos, alcenos

e aldeídos por cromatografia gasosa, pode ter aplicação como um teste diagnóstico

(GROOTVELT, JAIN, CLAZSON et ai, 1990).

Um estudo interlaboratorial descreve a detecção por cromatografia gasosa

de hidrocarbonetos voláteis (HC) na fração lipídica de carcaça de frango crua, porco e

carne de vaca. O método foi empregado para identificar a irradiação destes produtos num

padrão comercial qualitativo, para a faixa de dose entre 1 e 5 kGy.

Os resultados apontaram que este método pode ser utilizado como controle

de rotina pois é sensível para identificar se estes produtos foram ou não irradiados durante

o período normal de estoque, destacando que o rendimento de hidrocarbonetos voláteis

induzidos pela radiação é dose dependente (SCHREIBER, SCHULZKI, SPffiGELBERG

et ai, 1994).

Um método promissor para detectar se um alimento foi ou não irradiado,

deriva da hidroxilação de, componentes aromáticos, a exemplo de: fenólicos: hidroquinona,

fenol em chá, por exemplo; ácidos carboxílicos aromáticos: ácido benzóico, ácido

salicílico, em morangos e batatas e aminoácido aromático: fenilalanina em proteínas. Este
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método é limitado pelo fato destes compostos também serem identificados em alimentos

não irradiados (GROOTVELT, JAIN, CLAZSON et ai, 1990).

Análises microbiológicas através da aplicação de técnicas diretas de

filtração em combinação com a contagem padrão em placas (CCP), poderiam ser indicados

para alimentos como carnes refrigeradas e especiarias. Esta técnica é confiável para

identificação dos produtos que foram irradiados com pouca qualidade microbiológica antes

da irradiação (SUMAR, RAHMAN, HAQUE, 1994).

O método do DNA mostra um grande potencial como ferramenta rápida,

simples e de baixo custo para mapear uma grande variedade de gêneros alimentícios tanto

de origem animal quanto vegetal. Uma vez que as moléculas de DNA são o alvo mais

sensível à irradiação, alterações no DNA oferecem potencial como método de detecção

A quebra das fitas do DNA podem ser sensivelmente monitoradas por

eletroforese. Esta técnica, também chamada de Comet Assay, está sendo largamente

utilizada para estimar a fragmentação do DNA

A fragmentação no DNA provocada pela radiação, também pode ser

induzida por outros métodos de conservação de alimentos, o que de certa forma limita sua

utilização, caso o alimento tenha que ser submetido a outro método de conservação

(CERDA, DELINCÉE,HAINEeía/., 1997).

Um efeito comum causado pela radiação ionizante é o dano na membrana

celular, o que pode servir como indicador se o alimento foi ou não irradiado. Este

procedimento é feito através de análise por impedância elétrica e medidas de

condutibilidade.

Uma marcante redução na condutibilidade elétrica de batatas que receberam

doses de radiação tem sido utilizada por vários autores para o desenvolvimento de um

método de detecção. Porém, a variação desta condutibilidade também é dependente de

outros fatores como espécies e temperatura de estoque, podendo também caracterizar

tecidos e células não irradiados (SUMAR, RAHMAN, HAQUE, 1994).

Os autores acima mencionam que a análise calorimétrica, também pode ser

utilizada como método para detectar alimentos irradiados ou não, revela trocas no ponto

inicial de congelamento ou temperaturas diferentes nos alimentos irradiados. No caso de

carnes resinadas as alterações na mudança da temperatura da água foi caracterizada como

um efeito da irradiação.
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Os radicais livres que permanecem estáveis durante algum período pós

irradiação, têm sido objeto de análise através de três métodos analíticos:

quimioluminescência, termoluminescência e ressonância paramagnética eletrônica - RPE.

A quimioluminescência, tem sido utilizada para espécies de radicais livres

oxidantes.

A termoluminescência tem sido utilizada para detecção de radicais em

alimentos como especiarias, ervas, papaia, manga, morango, batata e cogumelo

(STEVENSON, 1994a).

Apesar de ser um método quantitativo viável para muitas mercadorias, a

emissão de vapores por amostras de materiais orgânicos é um fator inconveniente, pois

prejudica a capacidade de detecção.

Este fato leva à variabilidade nas respostas encontradas e aliado ao

decaimento dos sinais durante o estoque, tem se mostrado como fator limitante para sua

utilização (SUMAR, RAHMAN, HAQUE, 1994).

A RPE constitui-se em espectrômetros com alta sensibilidade, resolução e

dinâmica. Embora não universalmente aplicado, correntemente tem se mostrado o método

mais específico para detecção de alimentos irradiados (GROOTVELT, JAIN, CLAZSON

et ai, 1990).

A técnica é baseada na identificação de radicais livres induzidos pela

radiação que permanecem estáveis durante o período de estoque dos alimentos e, que

podem ser claramente distinguíveis daqueles existentes em outras amostras não irradiadas

(RAFFI, BELLIARDO, AGNEL et ai, 1993).

Dependendo da composição do alimento analisado, a intensidade do sinal de

RPE tem se mostrado proporcional à dose absorvida pelo alimento.

Os sinais de RPE têm sido observados em alimentos que contenham

estruturas rígidas calcificadas como osso e conchas (carnes de vaca, de porco e de frango,

cochas de rã, peixes espinhosos e outros frutos do mar) e também celulose em caules,

sementes e caroços de frutas (papaia e uva), frutos oleaginosos (nozes) e vegetais e

especiarias

Embora os sinais de RPE sejam detectáveis por dias, meses e até mesmo

anos, dependendo do alimento estudado podem decair com uma taxa que é dependente das

condições de armazenamento, em particular umidade e temperatura (DODD,1995).

Muitas sementes e especiarias mostram um sinal largo não específico,

freqüentemente associado com pigmentação. Frutas e vegetais desidratados também
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promovem um sinal similar à irradiação. Tem sido sugerido, que estes são produzidos nos

pequenos cristais de açúcar formados durante o processo de secagem.

Demonstrando a utilização prática do RPE, objetivando a importação de

mangas do México para os EUA, foi demonstrado que sinais obtidos nas amostras de

sementes de diferentes variedades destas frutas, aumentaram com o aumento da dose de

radiação e permaneceram estáveis por até 72 horas de armazenagem (BUSTOS,

ROMERO, GUTIERREZ et ai, 1996).

Em tecidos calcifícados, a intensidade do sinal pode ser afetada por fatores

como: espécies animal, idade do animal, localização do osso, condições de estoque,

temperatura de irradiação, cocção antes ou após a irradiação, dose de irradiação, taxa de

dose. A intensidade do sinal aumenta com a dose de irradiação até 10 kGy (STEVENSON,

1994a, DODD,1995).

A taxa de dose e o tipo de fonte de radiação parecem ter pouca influência na

magnitude do sinal, mas a temperatura durante a irradiação tem um efeito significativo.

Dood sugere que o fato do alimento com osso ter sido ou não submetido à

cocção antes ou depois da irradiação também mostra-se relevante, uma vez que a

irradiação produz duas vezes mais o número de radicais livres em osso coccionado que

naqueles não submetidos à cocção (DODD,1995).

Em virtude da variabilidade induzida pelos fatores citados acima, a

habilidade para a estimativa exata da dose aplicada nas amostras é dificultada

(STEVENSON, 1994a).

Apesar de ser um método confiável e de alto poder de detecção, o RPE

apresenta como maiores desvantagens o alto custo do equipamento e a necessidade de

empregar mão-de-obra especializada, além do fato de que a exatidão da dosimetria requer a

re-irradiação e medidas repetidas de RPE nas amostras, que é um processo longo e de alto

custo.
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10. ASPECTOS DE SAÚDE PUBLICA

Para que se possa discutir a participação da tecnologia de irradiação no

fomento e garantia da segurança alimentar e nutricional, faz-se necessário contextualizar a

evolução de seu próprio conceito, assim como alguns aspectos sobre o quadro da fome,

miséria e desperdício que assola a população mundial.

10.1. Segurança Alimentar e Nutricional

A evolução do conceito de Segurança Alimentar e Nutricional espelha a

intenção permanente direcionada para seu alcance em âmbito mundial. Ressalta-se que

neste trabalho não cabe dissertar acerca da efetividade das políticas públicas de

alimentação e nutrição.

Tendo a Europa como berço, a partir da Primeira Guerra Mundial, a questão

da Segurança Alimentar vinculava-se à segurança nacional e às políticas continentais de

garantia de acesso à alimentação de modo não vulnerável e permanente.

Na década de 50, em decorrência de excedentes de produção, incorpora a

assistência alimentar como um de seus componentes.

Entretanto, os debates em torno deste tema, somente são impulsionados no

início da década de 70. Neste momento, objetivando a criação de estoques estratégicos

para utilização em situações de emergências, a Segurança Alimentar embute em seu

conceito "Uma oferta de alimentos segura e adequada com base em critérios de

necessidade física estabelecidos." (IPEA 1996. p.l 1-12).

Com o aumento da produção e diante do quadro de pobreza, os problemas

alimentares passam a ser entendidos como sendo decorrentes de condições de acesso

relacionado ao poder aquisitivo. Assim, em meados da década de 80, abarcando oferta

adequada, estável e segurança de acesso, a Segurança Alimentar passa a pressupor a "...

garantia de poder aquisitivo da população, crescimento econômico, redistribuição de renda

e redução da pobreza." (IPEA 1996, p. 12).

A nível internacional, em 1992 foi realizada a I Conferência Internacional

sobre Segurança Alimentar, vindo a ser reconhecida a necessidade e direito à saúde e ao

bem estar nutricional como pré-requisitos indispensáveis ao exercício pleno da cidadania e

este, ao desenvolvimento de qualquer sociedade.
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Esta Conferência traçou como meta final a promoção de saúde e bem estar

nutricional para todos os povos, com vistas a uma vida melhor, mais saudável e mais

produtiva, através da eliminação da fome e redução de todas as formas de desnutrição.

Juntou a saúde e a agricultura para abordar a segurança alimentar dentro das políticas de

desenvolvimento, dentre as quais destacam-se a impulsão de técnicas que reduzam as

perdas pós-colheita e melhorem a elaboração, armazenamento e comercialização dos

alimentos, além da prevenção de enfermidades transmitidas por água e alimentos e, a

prevenção, combate, eliminação e/ou erradicação de enfermidades infecciosas e

parasitárias (FAO, WHO, 1992). Neste contexto, de acordo com o IPEA,

"No início dos anos 90, são incorporados ao conceito de Segurança

Alimentar, noções de alimento seguro (não contaminado biológica ou

quimicamente); de qualidade do alimento (nutricional, biológica, sanitária e

tecnológica); do balanceamento da dieta; da informação e das opções culturais

(hábitos alimentares) das pessoas. ... Ao mesmo tempo em que entrou em cena a

questão da eqüidade e da justiça, ... o uso adequado e sustentável dos recursos

naturais, do meio ambiente e do tipo de desenvolvimento adotado. O direito à

alimentação passou a se inserir no contexto do direito à vida, à dignidade, à

autodeterminação e à satisfação de outras necessidades básicas. ... Fortaleceu o

conceito de Segurança Alimentar domiciliar, incorporando a assistência básica à

saúde (abastecimento de água, saneamento, saúde pública) ..." (IPEA, 1996, p.

13)

Atualmente os avanços nacionais e internacionais apontam a Segurança

Alimentar como direito humano básico, ligando a alimentação e nutrição à cidadania,

garantida não só por agentes estatais mais também pela sociedade, sob o seguinte conceito:

"Segurança Alimentar e Nutricional significa garantir a todos

condições de acesso a alimentos básicos seguros e de qualidade, em quantidade

suficiente para atender aos requisitos nutricionais, de modo permanente e sem

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas

alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência digna em um

contexto de desenvolvimento integral do ser humano ". (IPEA, 1996, p. 27)

A segurança alimentar garante uma demanda sustentada, e restaura o

processo de crescimento nacional, pois imprime dinâmica no processo de seu
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desenvolvimento ao incorporar em suas medidas atributos como: suficiência, estabilidade,

autonomia, informes e sustentabilidade. No entanto, ela não pode "... ser reduzida a um

item da ação social, porque pode restringi-la a sua dimensão assistencial, num quadro de

miséria e empobrecimento generalizados ... ." (CONSEA, 1995, MALUF, MENEZES,

VALENTE, 1995)

Neste universo, os três eixos nos quais se sustentam as diretrizes propostas

para uma Política Nacional de Segurança Alimentar, são:

"...1) Ampliação das condições de acesso à alimentação e redução

de seu peso no orçamento familiar; 2) Garantir saúde, nutrição e alimentação a

grupos populacionais determinados; 3) Assegurar a qualidade biológica,

sanitária, nutricional e tecnológica de alimentos, seu aproveitamento, estímulo a

práticas alimentares e estilo de vida saudáveis." (BRASIL. Presidência da

República, 1996, p.43)

Existe consenso que as políticas de segurança alimentar devem ter como

público alvo, o conjunto de todos os membros da sociedade e não apenas os segmentos em

situação de pobreza e exclusão. Neste sentido, o tema é assumido como um dos eixos do

desenvolvimento social e econômico, para cujo alcance dos objetivos implica a

combinação de:

"... a) ações assistenciais-compensatórias frente a questões

emergenciais como a fome; b) políticas de caráter estrutural visando assegurar o

acesso aos alimentos em quantidade suficiente sem comprometer parcela

substancial da renda familiar; c) garantia de disponibilidade de alimentos de

qualidade, originados de formas produtivas eficientes, porém não excludentes e

sustentáveis; d) garantia de práticas institucionais que promovam a alimentação

saudável, respeitando hábitos culturais de alimentação, desde que não nefastos à

saúde." (BRASIL. Presidência da República, 1996, p. 8)

Dentro da conjuntura nacional, a partir do Mapa da Fome elaborado pelo

EPEA em 1993, onde foi descrita uma legião de 32 milhões de brasileiros indigentes,

combater a fome passa a significar a necessidade de atuação nas causas básicas que

contribuem para a perpetuação da miserabilidade. Isto exige um novo modelo de

desenvolvimento que concilie o crescimento econômico e o programa social

(NASCIMENTO, 1993).
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Assim, com base nas diretrizes da I Conferência Internacional sobre

Segurança Alimentar, no Brasil em junho de 1994, é realizada a I Conferência Nacional de

Segurança Alimentar, quando fica caracterizada que Segurança Alimentar e Nutricional

significa garantir o acesso por todas as pessoas e em todos os momentos a uma

alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. Neste momento o conteúdo

nutricional passou a ser incorporado ao conceito de Segurança Alimentar, numa conjuntura

de ampla mobilização social contra a fome e a miséria.

Em 1996 no Brasil, o Presidente da República declara assumir a segurança

alimentar como um dos eixos para a promoção do desenvolvimento social e econômico do

País, conforme Relatório Nacional Brasileiro apresentado por aquele titular na Cúpula

Mundial da Alimentação, onde são apontadas as diretrizes governamentais no tocante as

políticas públicas de alimentação e nutrição.

No relatório acima citado, é apresentado um plano de ação, onde o

Presidente da República assume como requisitos para a segurança alimentar: (BRASIL.

Presidência da República, 1996).

• Crescimento econômico com equidade, a ser conquistado com iniciativas de caráter

estrutural, programas voltados para a parcela da população excluída e política de

seguridade social;

• Abastecimento pleno, a ser garantido através de um sistema agroalimentar estável e

sustentável;

• Comércio internacional justo, pela a busca da auto-suficiência, considerando o mercado

e a competitividade como mecanismos fundamentais para a regulação das relações

econômicas e sociais;

• Política de reforma agrária e produção de base familiar, com equidade e

sustentabilidade;

• Política nacional de segurança alimentar com modelos sustentáveis, tecnológica e

ambientalmente, como estratégia governamental norteadora para políticas de produção

e comercialização agroalimentar.

• Políticas para a promoção de alimentos seguros e práticas alimentares saudáveis.
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A amplitude do conceito de Segurança Alimentar e Nutricional, conforme

pôde ser apreendido é justificada pelo quadro de insegurança neste campo em que vive

uma grande parcela da população mundial.

Tal situação pode ser minimizada com a adoção de medidas que levem à

mudança dos fatores determinantes do quadro de morbimortalidade existente como por

exemplo, a eliminação ou redução do risco de doenças de origem alimentar e de perdas de

produção, cujos índices mostram-se bastante significativos conforme descrito a seguir.

10.2. Doenças de Origem Alimentar

Como mencionado, um problema que deve ser controlado é a crescente

incidência de doenças de origem alimentar.

É consenso que tais doenças têm como gênesis um conjunto de fatores

graves e complexos que se entrelaçam, contribuindo para o quadro de insegurança

alimentar e nutricional. Porém, restringindo-se somente ao alimento como agente

determinante, os distúrbios orgânicos de origem alimentar podem ser decorrentes de uma

ingesta inadequada (tanto da escassez quanto do excesso) a nível calórico e/ou de

nutrientes específicos ou, do consumo de alimentos que não se enquadrem num padrão de

salubridade aceitável.

O atual perfil de morbimortalidade, principalmente nos países em vias de

desenvolvimento, espelha dois extremos de sociedades que convivem com doenças de

origem alimentar, com determinantes particulares e que em comum, são resultado de uma

alimentação desequilibrada em quantidade e qualidade. Ambos coexistem de forma

distributiva diferenciada, exacerbando a divisão existentes entre as classes sociais.

De um lado é alarmante o contingente populacional que em condições de

pobreza ou miséria absoluta, ainda padece de todas as formas resultantes da escassez de

alimentos, aqui se enquadrando aqueles que "... não dispõem dos meios básicos que

permitam o exercício das capacidades mais elementares do ser humano - sobreviver,

crescer, resistir às doenças, trabalhar, conviver em sociedade" (MONTEIRO, 1993, p.18).

De outro, e igualmente preocupante, são aquelas oriundas do excesso alimentar e da

ingestão de alimentos contaminados ou deteriorados, que já atingem uma parcela

representativa da população, principalmente em idade produtiva.
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Considerando o objeto tema deste trabalho, a explanação a seguir não

abrangerá os distúrbios provenientes do excesso de ingestão alimentar.

As condições e tendências mostram a complexidade e gravidade da situação

de milhões de pessoas que atualmente padecem de desnutrição tendo como denominador

comum, a fome, cujos sintomas se manifestam dentro de um amplo universo de fatores

econômicos, ambientais, culturais e biológicos.

Nos Países em processo de desenvolvimento tardio, a fome em todas as suas

formas aparece entre os principais problemas de saúde pública.

Em 1992, a Conferência Internacional sobre Nutrição destacou que 780

milhões de habitantes dos países em desenvolvimento (20% do total de suas populações),

não tinham acesso a alimentos em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades

básicas em termos protéicos e calóricos (FAO, WHO, 1992).

Em torno de 24.000 pessoas morrem diariamente de fome no mundo.

Atualmente, nos países em desenvolvimento, 10% de crianças morrem antes de completar

5 anos de vida (THE HUNGER SITE, 1999).

Segundo cálculos atuais, nos países em desenvolvimento no período entre

1994 e 1996, havia 828 milhões de pessoas com desnutrição crônica. Apesar de ter sido

observado um declínio deste quadro, do total desta população, em torno de 34 milhões

vivem em países desenvolvidos sendo que mais de % vivem nos países em transição da

Europa Oriental e da antiga União Soviética. Diante desta situação, está sendo executado

um Plano de Ação da Cúpula Mundial sobre a Alimentação para reduzir estas cifras pela

metade o mais tardar até o ano de 2015 (FAO, 1999a, 1999b)).

No contexto nacional, em 1989 a Pesquisa Nacional sobre Saúde e

Nutrição-PNSN, indicou que o Brasil possuía cerca de 31% de crianças menores de 5 anos

de idade desnutridas, situação esta mais grave nas regiões Norte e Nordeste. Apesar da

tendência geral de diminuição, em relação à região Sul, no Nordeste a prevalência de

desnutrição em suas formas mais graves, chegava a ser superior em 82,3%, sendo agravada

no meio rural (BITTENCOURT, BOSI, OLIVEIRA et ai, 1992).

Ainda encima dos dados da PNSN, as autoras acima descrevem que no

Brasil, nos últimos 20 anos, o perfil de adultos e idosos sofreu uma grande alteração. Do

total desta população alvo, 16% apresentava algum grau de baixo peso, apesar da

prevalência deste indicador ter mostrado uma redução da ordem de 37% para ambos os

sexos.
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Relacionadas às carências específicas, mundialmente, mais de 2 milhões de

pessoas, na maioria mulheres e crianças sofrem carências de um ou vários micronutrientes,

como ferro, iodo e vitamina A o que no Brasil e em outros países menos desenvolvidos,

são consideradas endêmicas (FAO, WHO, 1992).

Muitos são os trabalhos sobre surtos e custos envolvendo doenças de origem

alimentar mas, em geral, estes enfocam mais tais ocorrências em países desenvolvidos.

Nestes países, onde os sistemas alimentares são de alta renda, o equilíbrio

do suprimento alimentar conta também com uma variedade de alimentos semi-processados

e a garantia da segurança alimentar e nutricional está mais atrelada à prevenção de doenças

de origem alimentar veiculadas pela ingestão de alimentos contaminados, apesar de alguns

países, como os EUA por exemplo, ainda abarcar em torno de 16,5% da população

vivendo em estado de pobreza (ABDL, 1998).

Os custos diretos para calcular as perdas totais acarretadas por doenças de

origem alimentar, incluem categorias como: custo médico, com diagnóstico e investigações

de surto, destruição dos alimentos implicados, perda de produtividade, de consumo, por

licença, óbitos, entre outras. Os custo indiretos, inquantifícáveis, incluem compensação

pela dor e sofrimento da vítima.

Alguns autores descrevem que nos EUA em 1993, a incidência anual de

doenças de origem alimentar foi estimada entre 24 a 99 milhões de pessoas com a

ocorrência de pelo menos um episódio dessas doenças, com um custo total de US$ 23

bilhões de dólares (KÀFERSTEIN, MOY, 1993, MUSSMAN, 1996).

Custos com surtos envolvendo Salmonella spp., Campylobacter spp.,

Escherichia coli, Vibrio spp. e Trichinella spiralis têm sido estimados entre 5 a 6 bilhões

de dólares por ano nos EUA. As doenças causadas por estes microorganismos causam,

anualmente, em torno de 9000 mortes e em torno de 81 milhões de casos de diarréia (LEE,

1994).

Somente com salmoneloses, o custo anual estimado nos EUA é em torno de

1.4 a 4.0 bilhões de dólares (RADOMYSKI, MURANO, OLSON et ai, 1994), em torno

de US$700/caso. Em 1986, o custo estimado no Reino Unido para tratamento, diagnóstico

e investigação foi de 375 libras por caso. Na América do Norte, o custo por caso, é em

torno de US$800 por incidente associado com restaurantes e alimentos preparados a nível

doméstico, variando até US$ 10.000 para casos associados com produtores de alimentos

(BAERD-PARKER, 1990).
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O Serviço de Inspeção e Segurança de Alimentos dos EUA, estima que o

custo médico e de perda de produtividade devido a toxoplasmose pelo consumo de carne

de vaca e de frango contaminada, seja acima de US$ 2,6 bilhões por ano. Têm sido

diagnosticados em torno de 100 casos por ano de trichinelose, cujos custos com

hospitalização atingem a cifra de US$ 781,578, fora os custos gastos com salvaguardas,

entre outros. A cisticercose é endêmica em áreas rurais da América Latina, Ásia e África.

No México, 1% das mortes nos hospitais gerais e 25% dos tumores cranianos são devido a

cisticercose. O custo total despendidos para estas doenças em 1992, foi de US$195

milhões (FAO, IAEA, WHO, 1995).

Outras estimativas dos custos associados com os riscos de doenças de

origem alimentar nos EUA são amostradas na Tabela 19. Como pode ser observado, os

custos variam de US$ 200 por caso envolvendo Bacillus cereus para US$ 135.000 por caso

relacionado com histeria monocytogenes. O fator que mais influi na determinação das

diferenças dos custos é o nível de mortalidade associado com diferentes fatores de riscos,

dado o alto custo atribuído a perda de vida (HENSON, TRAILL, 1993). Não foram

mencionados os alimentos envolvidos nos surtos.

Tabela 19: Custo com doenças de origem alimentar nos EUA ocorridas durante o ano de
1987, de acordo com o agente etiológico envolvido.

Agente Etiológico

Bacillus cereus

Streptococcus spp.

Yersinia spp.

Staphylococcus aureus

Salmonella nontyphi

Campylocacter jejuni e C. coli

Shigella spp.

Escherichia coli

Brucella spp.

Clostridium perfringens

Vibrio cholare

Vibrio spp (excluindo colérico)

Clostridium botulinum

Salmonella typhi

Listeria monocytogenes

Custo por caso ($)

200

350

450

600

700

700

1.200

1.200

2.700

5.100

5.100

19.900

19.900

29.700

135.000

Fonte: HENSON, TRAILL (1993, p. 160)
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Ainda neste campo complementando as informações da Tabela 20, outros

estudos relatam:

• Em muitos países, como no Reino Unido, tem sido relatado um crescente número de

casos. Em 1989, ocorreram mais que 26.000 casos de salmoneloses na Inglaterra e País

de Gales. A taxa reportada atualmente para a Grã Bretanha atinge cerca de 500

casos/milhão de habitantes. Em 1987, o número de casos por milhão na antiga

Alemanha Oriental foi de 640, em Noruega 390, nos EUA 200 e no Reino Unido 360

(BAIRD-PARKER, 1990).

• Alimentos contaminados por Salmonella e Campylobacter, afetam mais que 4 milhões

de americanos anualmente (RADOMYSKI, MURANO, OLSON et ai, 1994).

Já nos países em vias de desenvolvimento, o suprimento alimentar é

altamente dependente de produtos in natura e a garantia da segurança alimentar e

nutricional está fortemente vinculada, entre outros fatores, à distribuição de renda.

Anualmente, a contaminação microbiológica de alimentos com bactérias e

parasitas é possivelmente responsável por até 70% dos 1.4 bilhões de episódios de diarréia

aguda resultando em má absorção e depleção do estado nutricional. Destes, 3,5 milhões de

mortes ocorrem entre crianças menores de 5 anos de idade em torno do mundo,

principalmente em países em desenvolvimento (KÀFERSTEIN, MOY, 1993, HENSON ,

TRAILL, 1993, WHO, 1994).

No Brasil, poucos são os dados que reportam este assunto. Aqui, mesmo

sem a menção dos custos, parecer ser o Estado do Paraná, um dos únicos a estudar as

doenças de origem alimentar.

Segundo estimativas da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, nos

últimos 20 anos naquele Estado, 1,6 milhões de pessoas sofreram algum tipo de

contaminação (REVISTA ÉPOCA, 1999).

Naquele Estado no ano de 1997, foram estudados 164 surtos de doenças

veiculadas por alimentos envolvendo 1275 doentes inquiridos, apesar de ter sido estimado

um total de 5791 nos 7735 comensais expostos. Dos doentes inquiridos, 604 foram

hospitalizados. Somente em 94 dos 164 surtos, foram determinados os agentes etiológicos.

Entre estes, 93 foram de origem bacteriana envolvendo microorganismos como Salmonella
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spp., Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus e coliformes fecais

detectados em maionese, bolo, carne bovina, lingüiça, arroz, queijo, coxinha, purê de

batata, strogonojf de frango, pizza, sorvete, pipoca e lasanha. De origem química, por

contaminação com agrotóxico houve a notificação de somente 1 caso (SESA, 1999).

Em relação à contaminação por agentes químicos via alimentos, vale

destacar que somente no ano de 1985, em termos globais, o número total de

envenenamento por pesticidas chegou a 1 milhão e, dentre estes, 20.000 morte (IAEA,

1999).

No Brasil, segundo dados colhidos do Sistema Nacional de Infecções

Tóxico-Farmacológicas, em 1997 foram notificados 5.199 casos de intoxicação com

pesticidas agropecuários, englobando um total de 143 óbitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

1999).

Tabela 20: Ocorrências de doenças de origem alimentar: por agente etiológico, local, data
e alimento envolvido.

AGENTE
ETIOLÓGICO

Escherichia coli

Escherichia coli

Listeria monocytogenes

histeria monocytogenes

Cyclospora

Salmonella spp.

Salmonella enteridis

Vírus da Hepatite A

NI

E. coli

E. coli

Listeria spp.

ALIMENTO
ENVOLVIDO

Leite

Produtos
cárnicos

Derivados de
came de porco

Salada

Framboesa

Produtos
cárnicos

Aves e ovos

NI

NI

Carne de vaca

Hambúrguer

Carne de porco

OCORRÊNCIAS

LOCAL

Montana

Sul da
Austrália

França

Itália

EUA

Albania

Áustria

Bulgária

Brasil

Pacífico Norte

EUA

Franca

CONF.

11

23

279

39

850

543

951

9823

802

+ 400

500

NI

SUSP.

7

-

-

-

1400

-

-

-

-

-

-

-

HOSP.

4

6

-

-

15

-

-

-

5

-

-

-

ÓBITO

-

-

63

-

2

-

-

-

-

3

4

63

ANO

1994

1995

92-93

1994

1996

1992

1992

1992

1996

1994

1993

1993

REF.

82

45

86

105

33

116

Nota: NI = não informado; CONF. = confirmado; SUSP. = suspeito; HOSP. = hospitalizado



123

De acordo com a IAEA, presumivelmente este alto número de causalidades

são aceitos pelos governos e pela opinião pública, devido a importância vital do uso de

pesticidas na produção de alimentos.

Independente da justificativa auferida à gênese e evolução do quadro

mundial esboçado acima, fato é que as doenças de origem alimentar, apesar de

significativamente diferentes entre países desenvolvidos e naqueles em vias de

desenvolvimento, são bastante onerosas, pois os custos monetário e humano resultam em

importante perda de produtividade econômica e se constituem em problemas potenciais de

saúde pública, em paralelo aos custos pelas perdas diretas com alimentos.

Principalmente naqueles países menos desenvolvidos, tal quadro influencia

de modo direto e decisivo no processo de desenvolvimento, apesar de ser modelado por

este e, no processo de desenvolvimento do homem enquanto cidadão.

10.3. Perdas de Safras

Um dos componentes fundamentais de uma política nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional, que poderia reduzir perdas e desperdícios, é o estímulo à

produção e o investimento na melhoria da infra-estrutura de armazenamento, transporte e

transformação de produtos.

As perdas de alimentos quando reduzidas em todas as fases da cadeia

produtiva até alcançar o consumidor final, aliadas ao aumento da produtividade, ocasionam

um impacto na disponibilidade real dos produtos.

Ainda que não existam dados exatos sobre a quantidade de produtos

alimentícios que se perde anualmente em torno do mundo, esta perda é estimada ser muito

elevada, especialmente em países em vias de desenvolvimento e principalmente, naqueles

de climas tropicais, onde há o favorecimento de proliferação de microorganismos

contaminantes.

As perdas de alimentos pós-colheita e pós-abate, como resultado de danos

provocados pela infestação de insetos e pelo ataque de microorganismos, têm sido

estimadas como sendo entre 25% a 50% do suprimento alimentar mundial (AIEA, 1991,

WHO, 1994).

Em 1980 em uma região da África, foi calculado que em torno de 20% do

total da produção de alimentos foi perdido após a colheita. De acordo com alguns autores,
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é estimado que a nível mundial, estas perdas anuais alcançam um patamar de 10% para

grãos e legumes; 50% para verduras e frutas frescas (KÀFERSTEIN, MOY, 1993,

SENDRA, CAPELLAS, GUAMIS, 1996/

Estudos têm relatado perdas entre 15 e 25% de batata doce durante o

estoque, outro aponta perdas de 20 a 25%. Perdas pós-colheita de inhame são estimadas em

torno de 15% em Ghana; ou 10 a 15% depois de 3 meses de estoque e 30 a 50% após 6

meses. Relacionada a este produto, a Nigéria apresenta uma faixa entre 10 a 50% de perdas

e a Jamaica, 30% (RAVI, AKED, BALAGOPALAN, 1996).

Estima-se que lA dos alimentos produzidos nos EUA são perdidos, o

equivalente a 96 bilhões de libras (27%) dos 356 bilhões de libras correspondente aos

alimentos disponíveis para consumo humano (CHALMERS, 1999).

"No Brasil são estimados perdas em torno de 20 a 30% de toda de produção

nacional." (IPEA, 1996). Entre a colheita e a armazenagem, a perda de milho no Brasil em

1990 foi de 25% de toda sua produção, o que correspondente a 6.1 milhões de toneladas

(577 milhões de dólares). As perdas de grãos (arroz, feijão, milho e soja) chegam a

alcançar cifras de 40% nas diferentes etapas de produção até o consumidor. No Estado de

Minas Gerais por exemplo, a perda média de grãos chegou ao redor de 350 milhões de

dólares em 1990 (GALEAZZI, 1996).

A autora acima descreve que as perdas de hortifruti atingem patamares de

até 100% em vários estados por problemas climáticos e/ou de preços, mas em geral as

perdas no campo relacionadas com manuseio, colheita e transporte, variam entre 30 e 40%.

Se considerarmos a cadeia de comercialização da produção ao consumidor, as perdas para

estes chegam a ser estimadas em 65%.

Ainda em relação as perdas brasileiras, registra-se que de cada quilo de

tomate produzido, cerca de 0,690g são perdidas no trajeto entre a produção e o comércio

varejista. No Estado de Minas Gerais,

"... os índices de perdas atingem cerca de 23% de grãos produzidos

(milho, arroz, feijão, soja, trigo, mamona e amendoim), e de 36% para

hortigrangeiros (banana, batata e tomate), representando um desperdício anual

da ordem de US$ 367 milhões. Se nessa lista forem incluídos também produtos

como café e 80 espécies de hortaliças e frutas, o montante perdido sobe para

US$600 milhões a cada ano". (SANCHEZ, CAMBISES, 1999, p. 24).
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Diante dos quadros descritos acima, diretrizes englobando a Segurança

Alimentar e Nutricional a nível mundial, devem ser incluídas nas estratégias de

desenvolvimento, de forma que não se agrave e sim se recupere um estado de saúde e

nutrição adequado e duradouro para todos os povos.

Para que esta meta seja atingida e mantida, devem ser empreendidas ações

que envolvam a ampliação e sustentabilidade das condições de disponibilidade e acesso a

uma alimentação de custo acessível, adequada em quantidade e qualidade física, química e

biológica, através de ações de vigilância monitoradas constantemente, que passem pela

produção, benefíciamento, armazenamento, distribuição, comercialização e consumo de

alimentos em geral.
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11. DISCUSSÃO

A discussão a seguir será direcionada a responder os pressupostos

delineados no início deste trabalho, com base nos dados da revisão bibliográfica elaborada

para sua realização.

1) A tecnologia de irradiação de alimentos é segura? Em virtude da utilização de material

nuclear, existe formação de rejeitos radioativos?

A literatura pesquisada aponta que esta tecnologia tem um alto nível de

segurança. Após décadas de pesquisa, hoje esta tecnologia conta com o endosso de

importantes instituições, inclusive autoridades de saúde pública.

Nos países em que é permitida, tanto as fontes de radiação utilizadas, as

instalações, os níveis de energia aplicados, os alimentos a serem irradiados, enfim, todo o

processo é rigorosamente regulamentado e controlado.

Em relação a possibilidade de acidentes radiológicos, os dados apontam

que, sem considerar a indústria nuclear de geração de energia, até o momento em nenhuma

instalação industrial em funcionamento no mundo houve qualquer tipo de acidente que

colocasse em risco a saúde pública ou o meio ambiente. De fato, existem registros de

vários incidentes operacionais que causaram lesões e até morte de trabalhadores em tais

instalações, em decorrência da exposição acidental a doses letais de radiação. Todos os

incidentes foram provocados como conseqüência da não observância, por parte dos

trabalhadores, dos sistemas de segurança e procedimentos de controle e, não por falha ou

defeito de qualquer sistema da instalação propriamente dita.

Em condições normais de operação, todo o sistema de segurança das

instalações gama industriais, independente do ramo de atividade, impede a ocorrência de

qualquer incidente ou até mesmo acidente.

É bem conhecido que outras indústrias também oferecem perigos potenciais

não só aos trabalhadores como também ao público em geral e ao meio ambiente, a exemplo

da indústria agroquímica.

É descrito que o transporte do material radioativo necessário ao

funcionamento das instalações oferece um grau de segurança maior que o transporte de
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produtos químicos. Os materiais radioativos utilizados em irradiadores são transportados

em cofres projetados em conformidade com normas nacionais e internacionais elaboradas

com base no "Regulamento para transporte seguro de materiais radioativos" da ADEA

(AIEA, 1991).

Pelo fato dos cofres serem fabricados em aço e blindados com chumbo o

risco maior da ocorrência de acidentes pelo extravasamento de material radioativo durante

o transporte, resume-se na ação do próprio elemento humano.

Os radionuclídeos utilizados em irradiadores gama não induzem nenhuma

radioatividade, uma vez que estes não podem emitir neutrons, partículas que podem fazer

com que os materiais se tornem radioativos.

Assim, a irradiação nas condições controladas em que é aplicada, inclusive

em relação à dose, não torna radioativas nem as paredes da câmara de irradiação de

alimentos nem a maquinaria envolvida, da mesma forma que não torna os alimentos

radioativos.

Está bem descrito que além de não produzir nenhuma radioatividade, os

irradiadores gama também não acumulam rejeitos radioativos. Tal afirmação é corroborada

pelo fato dos radionuclídeos utilizados como fonte de energia para processamento de

alimentos, formarem produtos finais estáveis. 137Cs forma como produto final, 137Ba e,
6 Co, forma 60NÍ28- É fato que, para ser utilizado, o 137Cs tem que ser transformado em

CsCl, substância solúvel em água e portanto, caracterizada como contaminante ambiental.

Porém, não restam dúvidas que, de acordo com a dinâmica industrial, este radionuclídeo

tende a não ser mais utilizado para processamento de alimentos, a exemplo do que já

parece ocorrer nos EUA.

Paralelamente, como existe a necessidade de reposição anual quando da

utilização de ambos os radionuclídeos, estes geralmente são devolvidos aos fornecedores

para reativação em reatores nucleares para posterior utilização.

2) A comercialização de alimentos irradiados já está sendo praticada? Os alimentos

submetidos à irradiação tem um custo monetário maior para o consumidor final em

relação aos alimentos submetidos a outros métodos de processamento?

Sim. Anualmente, em âmbito mundial, em torno de meio milhão de

toneladas de gêneros alimentícios são irradiadas. Os dados da literatura afirmam que a
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maioria dos alimentos irradiados, é destinada às indústrias de processamento de alimentos

e aos mercados institucionais, por exemplo, serviços de alimentação e restaurantes.

A lista dos países e alimentos irradiados que atualmente são

comercializados é bastante extensa. Como exemplo, citamos a comercialização regular de

alimentos irradiados como: grãos; batatas, cebolas e alho, na Bélgica, França, Hungria,

Japão, Holanda, alguns países da antiga União Soviética, Bangladesh, Chile, China,

Filipinas, e Tailândia. Mariscos congelados e alimentos desidratados na Bélgica e Holanda;

produtos avícolas na França e ainda, morangos, mangas, bananas, camarões, coxas de rã,

especiarias e salsichas de porco fermentadas, em países como a França, Países Baixos,

África do Sul e Tailândia ( AIEA, 1991).

Em controvérsia, apesar do Brasil ser citado como país exportador de

especiarias irradiadas, os profissionais da área relatam que apenas por uma ocasião na

década de 80, tal feito foi realizado. Porém, como visto no item que trata do panorama

brasileiro frente à irradiação de alimentos, há indícios de instalações promissoras, visando

a melhoria dos produtos agrícolas e ampliação do comércio internacional.

Outros dados sobre a produção e comércio de alimentos irradiados

informam que:

• Nos EUA, existem quatro indústrias que irradiam alimentos regularmente e algumas

outras que irradiam produtos não alimentícios, ocasionalmente o fazem para

exportação (CNEN, 1997b). Desde 1993, a NASA tem utilizado em torno de 1.500

preparações para alimentação de seus astronautas (DERR, 1998).

• Em 1994, a Coréia exportou, 55 toneladas de condimentos para sopas, 42 toneladas de

especiarias desidratadas e 30 toneladas de produtos de ginseng, além de pequenas

quantidades de farinha de lagosta e outros frutos do mar, peixe salgado, camarão

congelado e chá verde. Este mesmo país em 1994 importou dos EUA, França e

Holanda, cerca de 800 toneladas de cebolas desidratadas irradiadas e, da China, 3.000

toneladas de legumes desidratados como alho, cebola, batata inglesa, cenoura e repolho

irradiados (CNEN, 1996d).

• Apenas no ano de 1994, o Chile irradiou cerca de 646 toneladas de alimentos. Este país

autoriza a irradiação incondicional de alimentos como frutas frescas, hortaliças,

cereais, peixe seco, camarão, pernas de rã, ervas secas e especiarias, carnes de aves e

de vaca. (CNEN, 1996c).
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• Em 1995, a China produziu mais de dez mil toneladas de alimentos irradiados (CNEN,

1996b).

• Na Indonésia, nos primeiros oito meses de 1995 foram irradiadas aproximadamente

1.500 toneladas de gêneros alimentícios, dentre os quais especiarias e condimentos,

produtos congelados de pescados, coco em pó e farinha de trigo (CNEN, 1997a).

O principal fator que têm influenciado o ritmo de crescimento do comércio

de alimentos irradiados, apesar de décadas de investigações, é a compreensão e aceitação

pública desta tecnologia.

Nos últimos anos em vários países foram realizados testes de

comercialização de alimentos irradiados, a exemplo de maçãs, batatas, cebolas, mangas,

mamão, morangos, pescado seco e salsichas de porco fermentadas. Nestes, quando

alimentos irradiados foram etiquetados e colocados à venda junto com alimentos não

irradiados, os consumidores demonstraram satisfação e, em vários casos, expressaram sua

preferência pelos produtos irradiados (AIEA, 1991).

A seguir, com dados citados pelos autores acima, são descritos alguns testes

de mercado realizados com alimentos irradiados.

• Em Porto Rico no mês de setembro de 1986 foram irradiadas 3 toneladas de manga

com dose máxima de 1 kGy com o objetivo de desinfestação por mosca de fruta e

retardo de amadurecimento. Estes produtos foram devidamente etiquetados,

transportados via aérea para Miami, onde acompanhados de um folheto explicativo,

foram comercializados com um sucesso maior que o mesmo produto não irradiado.

• Um carregamento de mamão irradiado no Havaí, com doses entre 0,41 e 0,51 em

cumprimento às normas de quarentena, regularmente identificado, foi transportado

também via aérea para Los Angeles em março de 1987. Comercializados em dois

supermercados da Califórnia, o teste de mercado realizado por um dia mostrou que

foram vendidos 60 kg de mamão irradiados e somente 5,1 kg destas frutas não

irradiadas.

• Na França, em 1987 e 1988 foram realizados testes com a colocação à venda de 7

toneladas de morangos irradiados com 2 kGy, onde os consumidores, apesar do

produto ter sido comercializado a um preço um pouco mais elevado que os não

irradiados, declararam a preferência baseada no conceito de melhor qualidade.
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• Salsichas de porco fermentadas foram irradiadas na Tailândia com dose mínima de 2

kGy com o objetivo de descontaminação por infestação por Salmonella spp. e

Trichinella spiralis e comercializadas em Bangkok. Uma pesquisa entre consumidores

indicou que 34,1% compraram o produto irradiado por curiosidade e 64,9%, por

considerá-lo isento de contaminação microbiana.

Um outro exemplo, refere-se a um trabalho cujos resultados apontaram a

preferência dos consumidores pela compra de carnes de frango crua irradiadas. Nesta

pesquisa, em torno de 84% dos participantes consideraram "um tanto necessária" ou

"muito necessária" a irradiação de tais produtos (HASHIM, RESURRECCION,

MCWATTERS, 1995).

Uma das variáveis que afeta o custo dos alimentos processados pela

irradiação ou qualquer outro método convencional é o custo do próprio método.

Os custos líquidos da irradiação oscilam entre 10 a 15 dólares americanos

por tonelada, no caso da aplicação de uma dose baixa (por exemplo, para inibir

germinações nas batatas e nas cebolas) e, entre 100 a 250 dólares por tonelada, no caso de

aplicação de uma dose alta, por exemplo para garantir a qualidade higiênica de especiarias

(AffiA, 1991).

É estimado que o custo do alimento irradiado aumente em US$ 0,04 a US$

0,06/kg (aproximadamente R$ 0,08 a R$ 0,12/kg) para frutas e vegetais e, de US$ 0,06 a

US$ 0,1 O/kg (em torno de R$ 0,12 a R$ 0,20/kg) para produtos cárnicos (ADA

REPORTS, 1996).

O custo um pouco mais alto é justificado e, em geral bem aceito por parte

dos consumidores, em decorrência dos benefícios que a tecnologia proporciona como

aqueles relacionados com a disponibilidade e quantidade, tempo de armazenamento,

conveniência e a garantia de oferta de alimentos com melhor padrão higiênico-sanitário.

3) Quais benefícios globais que a adoção desta tecnologia pode trazer para os países?

Os benefícios que a tecnologia de irradiação de alimentos pode trazer para

os países estão relacionados com:
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a) O aumento da oferta de alimentos de melhor qualidade, em maior quantidade para

abastecimento interno e externo, o que pode contribuir para minimizar o quadro da

fome existente no mundo, proporcionado pela (s):

• Diminuição de perdas de toneladas de alimentos como conseqüência da infestação

por pragas e contaminação microbiológica, principalmente nos países onde há o

favorecimento de proliferação em conseqüência de condições climáticas.

• Oportunidades que promove em relação ao retardo do amadurecimento e

brotamento de muitos produtos aumentando assim o tempo de prateleira e,

conseqüentemente, disponibilizando uma maior oferta de alimentos, inclusive nos

períodos de entre safra e nas situações emergenciais como as provocadas pelas

catástrofes naturais, como a seca e também por conflitos armados.

Ressalta-se porém, que uma avaliação própria para tecnologias pós-colheita

inclui componentes técnico, econômico e social e inclusive a participação do beneficiário.

A decisão para adoção de novas tecnologias, geralmente, é tomada a nível individual dos

produtores ou industriais. Tal decisão freqüentemente é influenciada por incentivos,

facilidades, treinamento e informações de mercado, fatores estes geralmente de

responsabilidade a nível governamental.

Em países em desenvolvimento, tecnologias apropriadas para

processamento de alimentos em áreas rurais são particularmente necessárias. Nestes,

menos que 20% dos produtos agrícolas sofrem processamento industrial, comparado com

mais de 80% em relação aos países desenvolvidos (FAO, 1998).

Em muitos países em desenvolvimento as indústrias agrárias são

relativamente de labor intensivo e contam em grande proporção, com mão-de-obra

feminina. Porém ocupam seu lugar em termos de importância, devido a diversidade de

tecnologias utilizadas e do grande potencial de crescimento com participação eqüitativa e o

aumento da segurança alimentar e nutricional.

Produtos agrícolas e outros alimentos quando processados para aumentar ou

garantir a manutenção de seu valor, têm um mercado assegurado podendo trazer retorno

para o produtor primário.

As trocas de atitudes com as agroindústrias estão sendo modificadas nos

governos devido a sua importância no processo de desenvolvimento. Esforços para
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preservar e aumentar a oferta e disponibilidade de alimentos objetivam minimizar os

fatores que levam às perdas através da aplicação de uma ampla gama de tecnologias. A

instalação de irradiadores próximos aos centros de produção, mostra-se particularmente

promissora.

As perdas de alimentos em decorrência da infestação por pragas,

constituem-se num grande problema, principalmente nas nações em vias de

desenvolvimento e particularmente, nos países tropicais, onde as perdas são favorecidas

pelo clima quente e úmido, a copiosidade de chuvas e os padrões de produção (abundância

e natureza de produtos, condições físicas e ambientais de estoque e distribuição),

justificando o uso da irradiação como uma medida eficaz para processamento de alimentos,

como medida que contribui com a solução dos problemas enfrentados por estes países.

A infestação por insetos e a contaminação por fungos produtores de toxinas,

comumente vistos em ambientes quentes e úmidos, são especialmente sérios problemas nos

trópicos e resultam não somente em perdas de alimentos mas também em doenças.

Técnicas como a fumigação com agentes químicos não têm se mostrado

efetivas o suficiente para minimizá-las. Por outro lado, constituem-se em potentes

contaminantes ambientais e fator de extrema significância na degradação da saúde humana,

sem contar que também apresenta-se como barreira característica ao incremento do

comércio internacional.

Assim, em síntese, destaca-se que apesar desta tecnologia isoladamente não

solucionar todos os problemas relacionados com perdas de alimentos, ela demonstra

vantagens adicionais sobre as técnicas convencionais de processamento, principalmente

pela diminuição da dependência de defensivos agrícolas químicos.

b) Muitas doenças de origem alimentar provocadas pelo consumo de alimentos

contaminados por micróbios, parasitas e agentes químicos podem ser bastante danosas e

até mesmo letais.

O crescente aumento de complexidade da sociedade moderna industrial e a

ampla faixa do comércio de alimentos internacional tem aumentado o risco de

contaminação de alimentos por agentes químicos e biológicos.

Os contaminantes químicos podem ser incrementados a partir do meio

ambiente ou da poluição industrial (por exemplo, mercúrio, arsênico e chumbo), a partir de

tecnologias agrícolas (por exemplo, pesticidas ou resíduos de drogas veterinárias) e a partir
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das práticas de processamento de alimentos (por exemplo, nitrosaminas, hidrocarbonos

polinucleares).

Os dados existentes na literatura demonstram que, uma vez que nos países

do primeiro mundo os sistemas de processamento e distribuição de alimentos são altamente

desenvolvidos, há disponibilidade de refrigeração em todas as partes da cadeia de

distribuição e também existem altos padrões de higiene, os problemas de perdas de

alimentos mostram-se menos urgentes. Naqueles países, o objetivo primário da

conservação, está voltado a prevenção de doenças de origem alimentar, provenientes da

contaminação microbiana em alimentos crus, principalmente aqueles de origem animal.

Neste campo, a irradiação pode contribuir com uma oferta de alimentos de

melhor qualidade sanitária, pois com doses de radiação relativamente baixas é possível

promover a destruição de uma ampla gama de organismos contaminantes.

Métodos mais tradicionais mostram-se potencialmente capazes de exercer

esta mesma função, embora continue crescente o número de doenças veiculadas pelo

consumo de alimentos que não atendem aos padrões sanitários aceitáveis.

Observa-se que os dados que apontam os altos custos com

morbimortalidade por doenças veiculadas pela ingesta de alimentos contaminados,

merecem uma análise mais aprofundada pois, além de não apontarem em que condições

sociais, econômicas e ambientais tais surtos ocorreram é bem conhecido que além de

outros agravantes como transporte e acondicionamento, a contaminação direta através do

manipulador de alimentos via das vezes, tem sido apontada como principal veículo de

contaminação, delineando a necessidade de constante treinamento e monitoração,

independente da tecnologia empregada no processamento de alimentos.

Sendo assim, considerando o importante custo monetário e humano, tanto

em países desenvolvidos como naqueles em vias de desenvolvimento, decorrente de

doenças de origem alimentar oriundas da ingesta de alimentos contaminados, a irradiação

de alimentos mostra-se como importante tecnologia coadjuvante para minimizar e/ou

eliminar os problemas acima referidos.

c) No comércio de alimentos, o principal objetivo da Comissão do Codex Alimentarius

vincula-se à redução de barreiras não tarifárias.

A exemplo dos EUA e do Japão, outros países há muito proíbem a

importação de alimentos tratados com fumigantes químicos. Assim, diante do atual
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contexto mundial, a irradiação de alimentos pode contribuir com o aumento do comércio

internacional de produtos alimentícios sujeitos a normas rígidas de exportação em matéria

de qualidade e quarentena.

Evidencia-se também que parte dos ingressos gerados pelo incremento às

exportações, proporcionados pelo comércio de alimentos irradiados, poderiam ser

aplicados nas mais diversas áreas, inclusive nas de combate a fome e a miséria nos países

onde estes quadros mostram-se alarmantes, a exemplo do Brasil.

4) Do ponto de vista nutricional, microbiológico e toxicológico quais as implicações da

irradiação sobre os alimentos?

Uma volumosa literatura documenta os efeitos da irradiação sobre as

características nutricionais, microbiológicas e toxicológicas dos alimentos.

• Aspecto Nutricional

O levantamento realizado mostrou que as trocas em macro e micro

nutrientes, bem como nas características sensoriais dos alimentos, são sobretudo

dependente (s) da (s): quantidade de energia empregada; características intrínsecas de cada

gênero alimentício e das condições ambientais durante e após a irradiação.

Os efeitos da radiação sobre as características nutricionais dos alimentos,

aumentam com o aumento da dose de radiação aplicada.

Pelo fato da irradiação com doses até 10 kGy não aumentar

substancialmente a temperatura dos alimentos, as perdas de nutrientes e as mudanças nas

características sensoriais, quando ocorrem são pequenas e, via das vezes, menores que

aquelas provocadas por outros métodos de processamento.

Em geral, aqueles nutrientes mais sensíveis ao tratamento com altas

temperaturas são mais radiosensíveis, tais como as vitaminas do complexo B e vitamina C.

Em relação aos minerais, é descrito que a irradiação não exerce nenhuma influência sobre

sua biodisponibilidade.

As vitaminas podem ser afetadas, na dependência da sua susceptibilidade,

da mesma forma que ocorre com a aplicação do calor, por exemplo, e de acordo com os
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mesmos fatores que envolvem a sensibilidade de macronutrientes. Em irradiação tais

perdas têm sido relativamente menores, mas as investigações não são direcionadas para

todas as vitaminas.

Em ordem crescente, ficou demonstrado a seguinte sensibilidade em relação

as vitaminas: hidrossolúveis - tiamina (Bi) > ácido ascórbico (vitamina C) > piridoxina

(BÓ) > riboflavina (B2) > ácido fólico > cobalamina (B12) > ácido nicotínico; lipossolúveis

- vitamina E > vitamina A > vitamina K > vitamina D.

No caso das vitaminas também tem sido afirmado que uma vez que a

irradiação não eleva consideravelmente a temperatura dos alimentos, mesmo as vitaminas

mais sensíveis ao calor comportam-se com certa estabilidade frente à irradiação. Outras

como a riboflavina e a niacina tem, aparentemente, suas disponibilidades aumentadas.

É importante salientar que o aumento nos níveis de niacina observados em

pães feitos com farinha de trigo irradiada, conforme mencionado, mas não discutido por

um dos autores pesquisados, parece ter sido induzido por outros ingredientes que entraram

na elaboração dos pães e não pela irradiação propriamente dita. Nos casos de irradiação de

frutas e hortaliças a elevação dos teores de certas vitaminas após a irradiação, pode ser

explicada primariamente pela continuidade da atividade metabólica destes produtos,

durante algum tempo pós-colheita, o que também não foi abordado pelos autores

pesquisados.

Em relação à radiossensibilidade das vitaminas, principalmente as

lipossolúveis, deve ser observado, por exemplo, que laticínios, ricas fontes destas

vitaminas, em geral não são indicados para irradiação comercial, em virtude dos efeitos

pouco positivos em suas características nutricionais.

Proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas, são mais sensíveis quando

irradiados em solução pura que quando irradiados como constituintes da matriz dos

alimentos. Os três macronutrientes, quando nesta última forma, comportam-se com relativa

estabilidade à irradiação com doses de até 10 kGy.

Doses maiores que 10 kGy promovem alterações um pouco mais evidentes,

as quais podem ser minimizadas com a adoção conjunta de outros tratamentos,

relacionados às condições ambientais durante e após a irradiação e de acondicionamento

do produto. Oxigênio pode ser excluído, por exemplo com embalagem a vácuo e, a

irradiação pode ser realizada em temperaturas abaixo do ponto de congelamento.
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Os efeitos da radiação em proteínas e carboidratos, ao contrário do que

ocorre com os lipídeos, são principalmente mediados pela água e seus comportamentos são

bastante semelhantes.

A radiólise de proteínas, lipídeos e carboidratos, neste último, mais

especificamente do amido, produz os mesmos compostos observados na hidrólise

convencional destes macronutrientes.

Os altos valores encontrados, indicam que a qualidade do valor nutricional

das proteínas não é afetada pela irradiação, mesmo com altas doses.

O valor biológico, a disgestibilidade e a proteína líquida permanecem

inalterados mesmo com a aplicação de altas doses de radiação. Os aminoácidos essenciais

mais sensíveis à radiação são a cisterna, metionina, triptofano e histidina. Mesmo com

doses esterilizantes ou com a combinação da irradiação com o calor, os aminoácidos

essenciais não são afetados significativamente.

Em produtos cárnicos irradiados, os resultados que descrevem uma melhora

na disponibilidade de aminoácidos, merecem ser melhor elucidados visando esclarecer as

vias pelas quais tal fato ocorre.

Em lipídeos também não foram detectadas nenhuma diferença significante

nos percentuais de ácidos graxos, ácidos graxos livres e lipídeo bruto, mesmo sob

radioesterilização.

Na prática, a dose máxima é definida pelas trocas indesejáveis nas

características sensoriais, respeitados os limites permitidos pela legislação.

Doses de até 50 kGy promovem quebras somente em torno de 0,01% das

químicas dos alimentos, alterando algumas de suas propriedades.

Em geral, existe uma dose em que as trocas promovidas pela irradiação, não

são detectadas. Porém, em alimentos radapertizados estas constituem-se em um problema

particular.

Quanto maior o teor lipídico de um alimento maiores as alterações nas

características sensoriais. E importante destacar que do ponto de vista de composição

química, tais alterações não são peculiares aos produtos irradiados, mas podem inviabilizar

o processamento de alimentos com altos teores deste nutriente, bem como daqueles cujas

proteínas contêm grande quantidade de enxofre em sua molécula.

Os alimentos preparados com pequenas porções de produtos irradiados não

apresentam diferenças em nenhuma de suas características.
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Vários métodos podem ser empregados prévia, em conjunto ou

posteriormente à irradiação visando minimizar as mudanças que ocorrem nas

características nutricionais (de macro, micro nutrientes e características sensoriais),

semelhante ao que é praticado com outros técnicas de conservação.

Entretanto, não foram encontrados dados na literatura que permitissem uma

avaliação da influência dos custos destes investimentos adicionais, nem no custo da

unidade processadora, nem no preço do produto final ao consumidor. O que se postula é

que o principal valor da combinação de processos, encontra-se não somente vinculado a

minimizar as trocas produzidas pela irradiação, mas também na diminuição da dose a ser

aplicada. Isto, por si só, já contribui com a redução do custo dos produtos, uma vez ser este

um dos fatores que mais influenciam no custo de processamento e assim do produto final.

Visando minimizar as trocas nas características sensoriais de produtos

cárnicos, por exemplo, a literatura aponta que estes devem ser irradiados em estado

congelado e sob baixa temperatura.

A utilização de concentrações aumentadas de antioxidantes (vitamina C e E)

em dietas de frangos, com o objetivo de controlar o desenvolvimento de odores em carnes

de frango radioesterilizados, retrata uma alternativa que pode ser eficaz, mas que pode

influir muito no custo do produto final, inviabilizando tal aplicação para utilização em

escala comercial, visto que o enriquecimento de qualquer alimento se dá a um custo

bastante elevado.

Em ovos, os estudos mostram-se controversos e não conclusivos, uma vez

que não fazem menção a todos os efeitos da irradiação sobre as características sensoriais

destes produtos. Parece que para uma faixa de dose de 3 kGy, suas características

sensoriais não são afetadas. Ao se elevar a dose em 1 kGy, certas características, embora

não descritas, sofrem algumas modificações.

As diferenças significantes nas características sensoriais de ovos fritos ou

mexidos irradiados com 3 kGy, também não foram bem esclarecidas. A maior diferença

para os ovos mexidos poderia ser explicada pela mistura com os componentes da clara, do

alto teor de gordura da gema do ovo, que por si só já é um fator importante no

desenvolvimento de características sensoriais indesejáveis para outros produtos.

Em relação a ovos e laticínios, poucos dados foram encontrados na

literatura, mas o que se conclui é que estes produtos são considerados os mais sensíveis à

irradiação.
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Até o presente, a literatura descreve que apenas o queijo tipo "camembert"

produzido com leite crú, mostrou resultados satisfatórios, quando a irradiação foi aplicada

com doses de 2,5 kGy para o controle de Listeria monocytogenes.

Frutas e hortaliças comportam-se com considerável resistência à irradiação.

Em geral, as características sensoriais não são significativamente afetadas mesmo com

altas doses.

Dentre estas, destaca-se: uma importante troca de textura em certos

produtos, que tem sido considerada positiva pelo fato de contribuir com a redução do

tempo de cozimento e reconstituição; trocas negativas na coloração de certos produtos

como pepino, pimentão, abóbora, alcachofra e alface, por exemplo.

• Aspecto micirobiológico e parasitológico

Conforme mencionado, a deterioração microbiana de alimentos, assim como

os altos índices de morbidade e mortalidade decorrentes da ingesta de alimentos

contaminados por microorganismos e parasitas, delineiam um quadro preocupante a nível

mundial, em virtude dos elevados custos monetário e humano resultantes.

Do ponto de vista de saúde pública, a irradiação é aplicada aos alimentos

visando garantir sua qualidade higiênico-sanitária, da mesma forma que outros métodos de

conservação de alimentos, através da redução ou eliminação de microorganismos e

parasitas.

Diferentes microorganismos mostram diferentes sensibilidade à radiação. A

maioria das bactérias, incluindo as patogênicas, podem ser eliminadas com doses

subesterilizantes.

A radiorresistência de microorganismos é influenciada por condições

ambientais pós irradiação, meio de incubação, nível de contaminação pré-irradiação, idade

das culturas fungicas, fase de crescimento de bactérias, entre outros fatores.

A segurança microbiológica e parasitária de produtos alimentícios é

garantida com doses de até 10 kGy. Considerando estas doses como pasteurizantes, a

exemplo de outras metodologias, sua eficácia está vinculada à combinação de outros

processos, como o uso de baixas temperaturas pós irradiação.
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De acordo com os dados levantados, a irradiação pode inativar organismos e

mesmo esterilizar alimentos. Porém, toxinas bacterianas e fungicas são radioresistentes aos

níveis de doses praticados comercialmente.

Os microorganismos mais comuns e danosos são mais sensíveis à radiação e

podem ser eliminados com doses abaixo de 10 kGy. A este nível de dose, a irradiação não

tem a capacidade de destruir esporos bacterianos. Para inativá-los têm sido indicadas doses

esterilizantes, aplicadas sob baixas temperaturas.

A estrutura mais letal contaminante de alimentos são os esporos de

Clostridium botulinum, e estes são resistentes à irradiação ao nível de dose de até 10 kGy,

praticados comercialmente. Doses entre 30 a 60 kGy podem destruir qualquer organismo

de Clostridium botulinum que se encontre nos alimentos. Porém estes níveis somente são

praticados para esterilização de alimentos especiais para pacientes imunodeprimidos,

astronautas, tropas militares, entre outros.

Assim, qualquer alimento submetido a doses de radiação subesterilizantes

devem ser conservados sob refrigeração ou, em certos casos, congelamento. De acordo

com as boas práticas de fabricação, alimentos crus como pescados e carnes devem ser

mantidos sob temperaturas específicas mesmo se forem irradiados, com o objetivo de

impedir o desenvolvimento de Clostridium botulinum.

Em relação às formas sobreviventes à irradiação, os resultados dos estudos

apontam que estas são diferentes da composição da flora existente antes da irradiação.

Porém, não existem registros da geração de espécies superiores nem por seleção nem por

mutação.

Tem sido observado que nos sobreviventes ocorrem perdas de

infectibilidade e virulência. Estes demonstram ser menos fortes que as gerações anteriores,

ser fracos competidores, tendem a não sobreviver e também, são facilmente identificados

pelos métodos tradicionais de análise micirobiológica.

Os dados apontam que as leveduras são mais resistentes que os bolores e

ambos mais que as certas bactérias.

Os estudos demonstram que a dose de 1,75 kGy mostra-se como a dose

necessária para prevenir a deterioração de grãos pós-colheita, decorrente da infestação por

fungos e, como já mencionado, 2,2 kGy parece ser letal aos esporos e toxinas produzidas

por Pennicilium citrinum.

Da mesma forma como no caso das bactérias, evidenciou-se que não ocorre

aumento na radiorresistência e/ou na habilidade fungica para produção de micotoxinas,
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tendo sido documentado inclusive, redução dos níveis de aflatoxinas em alimentos

irradiados.

Em geral, micotoxinas são muito resistentes ao calor e a alguns agentes

químicos como ácidos ou álcalis. A aplicação de amônia em grãos de milho armazenados,

apesar de ser efetiva contra a aflatoxina produzida por Aspergillus spp, altera a coloração

dos grãos. O emprego do calor nas faixas de tempo/temperatura em que é aplicado não

promove a destruição desta micotoxina, por exemplo, que tem sua produção favorecida

pela temperatura entre 25°C e 26°C.

Da mesma forma, a micotoxina tricoteceno produzida por um bolor do

gênero Fusarium, comumente encontrada em trigo, cevada, aveia, centeio e milho, não

pode ser destruída pelo aquecimento a 100°C; toxinas produzidas algumas espécies de

Penicillium, somente são destruídas a 200°C; a produzida por Rhisopus nigricans e as

aflatoxinas do Aspergillusflavus são termoresistentes.

Poucas foram as informações encontradas que reportam os efeitos da

radiação sobre os vírus. Os dados mostram que os vírus são mas resistentes à radiação do

que os esporos microbianos.

Doses de 10 kGy promovem sua redução em até 99% do número destes

agentes presentes em alimentos. Assim, até este limite de dose, os alimentos irradiados

podem ainda conter alguns vírus infecciosos, da mesma forma que os processos de salga e

secagem. Destaca-se que o método de congelamento também não tem a capacidade de

inativar estes microorganismos.

No controle de algumas viroses, a aplicação do calor tem mostrado certa

eficiência. A combinação da irradiação com altas temperaturas pode garantir a ausência de

vírus viáveis nos alimentos. A irradiação sozinha, a doses médias de 5 kGy parece ser

representativa para expressar a sensibilidade de muitos vírus contaminantes em alimentos,

mas na literatura pesquisada não foram encontrados detalhes sobre este fato.

De acordo com os dados obtidos, a segurança viral somente pode ser obtida

com doses entre 20 e 100 kGy.

Da mesma forma que para bactérias, a irradiação pode alterar um número de

atributos dos vírus. Porém, sobre estes microorganismos, não foram encontrados estudos

que abordassem as mutações induzidas pela radiação.

A radiossensibilidade de parasitas, depende da forma com que estes se

encontram no alimento, mas estes agentes comportam-se com maior sensibilidade que as

bactérias patogêncas.
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Doses menores que 1 kGy têm se mostrado efetivas para eliminar a maioria

dos parasitas presentes em alimentos, com exceção do Angiostrongylus cantonensis e do

Gnathostoma spinigerum, que requerem doses mais altas, porém dentro dos limites de 10

kGy em prática atualmente.

• Aspecto toxicológico

As preocupações com os possíveis aspectos toxicológicos dos alimentos

submetidos às radiações ionizantes, estão relacionadas principalmente com a formação de

radicais livres.

De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, quando a radiação

interage com as moléculas dos alimentos, ocorre a quebra de cadeias químicas, gerando

radicais livres e íons reativos carregados, levando a produção de alguma quantidade de

produtos radiolíticos não radioativos, que são subseqüentemente convertidos em produtos

finais estáveis.

Tais reações ocorrem em maiores proporções nos alimentos que contêm

grande quantidade de água e, a formação de produtos radiolíticos são dependentes de

fatores como condições ambientais durante a irradiação e das características físicas e

químicas dos alimentos.

Os estudos analisados são unânimes em afirmar que os produtos formados

são idênticos àqueles que se encontram naturalmente presentes nos alimentos, quando da

oxidação dos mesmos, ou originados por outros métodos de processamento.

A quantidade de produtos radiolíticos formados é dose dependente, porém,

independente do nível de dose aplicada estes são caractensticamente os mesmos.

A inocuidade dos alimentos irradiados foi objeto de exaustivas

investigações por mais de 40 anos, tanto em modelos animais quanto em humanos e,

mesmo uma ingesta composta com 100% de alimentos irradiados, não acarretou nenhum

efeito negativo em ambos os modelos. Inclusive, nos estudos onde foram aplicadas até

mesmo doses 10 vezes acima do limite internacionalmente recomendado, não foram

observados defeitos genéticos, teratogênicos ou oncogênicos que possa ser atribuído ao

consumo de dietas irradiadas.

Em relação a possível toxidade de materiais utilizados nas embalagens de

alimentos irradiados com doses de até 10 kGy, a exemplo de plásticos e folhas de



142

polietileno, os estudos também demonstram a irradiação de alimentos embalados com estes

materiais não confere nenhum risco nem ao alimento nem para a saúde humana.

De acordo com os dados encontrados na literatura, ao nível de dose de até

10 kGy, nem mesmo os produtos radiolíticos formados a partir de resíduos de pesticidas ou

de aditivos alimentares contidos previamente nos alimentos irradiados ou de aditivo

alimentar, demonstram ser potencialmente capazes de promover qualquer dano à saúde

humana. De acordo com a literatura, se uma pessoa ingerir diariamente 500 g de alimentos

irradiados que contenham algum tipo de aditivo alimentar, ao final de um ano terá ingerido

entre 0,1 a 1 mg de produtos radiolíticos produzidos por um aditivo em um alimento

submetido à irradiação, o que parece ser considerada uma quantidade insignificante

(AIEA, 1991).

O que se tem descrito é que, exatamente pela identidade e quantidade dos

produtos radiolíticos formados é que ainda não existe um teste de detecção específico,

simples e de baixo custo para alimentos irradiados, contribuindo para retardar a aceitação

definitiva desta tecnologia. Assim, não existe nenhuma prova de toxidade ou qualquer

nocividade para a saúde humana que possa ser atribuída ao consumo de alimentos

irradiados.

Outras questões não levantadas nos pressupostos deste trabalho, mas que

devem ser consideradas para subsidiar uma análise mais acurada sobre a contribuição da

tecnologia de irradiação de alimentos no fomento e garantia da Segurança Alimentar e

Nutricional, referem-se ao seu custo ambiental e financeiro, descritas a seguir.

É consenso que efeitos ambientais negativos exercem influência na saúde e

na vida presente e futura dos seres humanos, sem contar com o futuro do próprio planeta.

A quantidade de resíduos tóxicos e lixo gerados a partir de combustível

fóssil contribui significativamente com a poluição do meio ambiente e assim com a

degradação da vida do planeta e seus habitantes. Por exemplo, 1000 MW gerados a partir

da queima de carvão vegetal, dependendo do seu conteúdo sulfurico, em média produz

anualmente 44.000 toneladas de oxido sulfurico e 22.000 toneladas de oxido nitroso que

são lançados na atmosfera, poluindo águas, solo e ar. Adicionalmente são emitidas 32.000

toneladas de cinzas contendo 400 toneladas de metais pesados (IAEA, 1998)

Muitos gases tóxicos são emitidos pela queima de carvão e óleo. As

indústrias que utilizam estes dois componentes, lançam na atmosfera toneladas de carbono

14 e potássio 40, ambas substâncias radioativas (SMIT, 1995).
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Em paralelo, a utilização de defensivos agrícolas promove a poluição de

recursos naturais e a deterioração da saúde de todos os seres vivos existentes. O problema

da utilização de fumigantes químicos, por exemplo, é particularmente grave nos países em

desenvolvimento, cuja economia é dependente em larga escala da produção agrícola.

Comparativamente, os dados levantados afirmam que uma instalação

nuclear, qualquer que seja sua finalidade, não produz nenhuma espécie de gases tóxicos ou

outros poluentes, não poluindo assim qualquer recurso natural existente.

Conforme já mencionado, seu nível de segurança é considerado bastante

elevado, quando comparado a qualquer outra indústria. A irradiação tem sido indicada

como método promissor, inclusive como substituto à fumigação, pois não resulta em

nenhum tipo de resíduo que possa prejudicar a saúde do homem e de seu meio ambiente.

Em relação ao custo financeiro, sabe-se que estimar custo de qualquer

tecnologia de processamento de alimentos exige que se leve em consideração um grande

número de variáveis, a exemplo das relacionadas com o próprio processo e aquelas

singulares a cada país ou região, como custo de eletricidade, transporte, construção, entre

outros.

Em relação à tecnologia de irradiação de alimentos, dada a pluralidade dos

produtos submetidos à irradiação, é consenso que torna-se difícil uma avaliação

econômica, atendendo-se apenas a uma fórmula geral. Como exemplo, podemos citar entre

os fatores determinantes do custo desta tecnologia: custo da construção; custos da fonte de

irradiação; necessidade ou não de tratamento pré-irradiação; necessidade de condições

especiais de armazenamento pré e pós-irradiação; rendimento da instalação de irradiação;

propósito da instalação (único ou misto); nível de uso da instalação (contínuo ou

descontínuo).

Os poucos dados conseguidos na literatura demonstram que o custo de

construção de uma instalação de irradiação de alimentos oscila entre US$ 1 e US$ 3

milhões, valores também correspondentes aos custos das instalações de outras tecnologias.

Uma instalação de tamanho médio destinada à esterilização de leite, sucos de frutas e

outros líquidos, custa aproximadamente US$ 2 milhões de dólares. Uma para aplicação de

vapor ou calor na desinfestação de frutas, considerada de menor porte, aproximadamente

US$ 1 milhão (AffiA, 1991).

Uma obra para instalação de um irradiador de alimentos em Uberaba, Minas

Gerais, caracterizada como sendo de médio porte, está orçada em R$3 milhões. Este valor
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eqüivale ao de instalações para processamentos convencionais de esterilização e

conservação de alimentos (CNEN, 1997b).

É consenso, que o custo financeiro da irradiação de alimentos mostra-se

competitivo com muitas outras tecnologias, incluindo a fiimigação, baixas temperaturas e

atmosfera controlada (LAGUNAS-SOLAR, MATTHEWS, 1985). Porém, em termos

sócio- políticos, as considerações quanto ao custo desta tecnologia têm recaído sobre a

segurança ambiental e da saúde humana (DIEHL, 1990), onde a irradiação apresenta

diversas vantagens sobre outras técnicas, que devem ser bastante consideradas.

Considerando os dados discutidos, apesar:

• Dos estudos sobre as aplicações das radiações ionizantes aos alimentos, em geral serem

direcionados a uma gama de variáveis que dificultam uma interpretação mais acurada.

• Os propósitos dos estudos, isoladamente tendem a fragmentar a literatura de interesse

em nutrição, pois usualmente se destina a avaliar o impacto da qualidade total da

irradiação para realizar objetivos específicos como prolongamento de vida útil,

desinfestação e esterilização.

• As doses de radiação necessárias para realizar determinados objetivos, variam muito,

dentro da faixa de 0,1 a 60 kGy ou mais, dificultando uma efetiva avaliação do impacto

dos níveis de doses sobre os níveis de nutrientes para um alimento em particular.

• A significância nutricionai das perdas de nutrientes induzidas por qualquer método de

processamento no total da ingesta diária de um indivíduo, depende da proporção com

que estes entram na composição da dieta e das necessidades orgânicas individuais. Em

irradiação, as modificações nutricionais que ocorrem em alimentos irradiados são

menores que as provocadas por outros métodos de processamento, mas a sua inclusão

na ingesta diária deve ser objeto dos mesmos interesses associados com alimentos

conservados por outras tecnologias, principalmente quando direcionadas para grupos

populacionais específicos.

• Os efeitos combinados da irradiação com outras técnicas tem sido objeto de poucas

investigações, apesar de necessárias para uma avaliação mais acurada quanto ao custo e

a qualidade nutricionai do alimento irradiado, quando este é efetivamente consumido.

• Alguns efeitos sobre as propriedades nutricionais e sensoriais do alimento tratado

podem ser aceitáveis sob certos limites. A aceitação do produto será definida pelo
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mercado em relação às trocas sensoriais e pelas agências regulatórias em relação às

alterações nutricionais.

Do ponto de vista nutritional, microbiológico e toxicológico, em acordo

com as autoridades neste assunto, não existe nenhum fator que deponha contra a aplicação

das radiações ionizantes nos alimentos.

Neste contexto, diante dos dados colhidos, a irradiação direcionada à

garantia da qualidade nutritiva e higiênico-sanitária dos alimentos, mostra a mesma

potencialidade de outros métodos de conservação, comportando-se assim como uma

tecnologia coadjuvante na garantia da saúde pública, mesmo porque se dá a custos

competitivos.

Considerando as grandes quantidades de alimentos que são perdidas em

decorrência da infestação de alimentos por diversas pragas e ainda, a tendência mundial em

banir o uso de fumigantes utilizados na agricultura, a irradiação voltada para esta aplicação

posiciona-se como uma das tecnologias atuais mais promissoras.
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12. CONCLUSÃO

É indiscutível que a Segurança Alimentar e Nutritional está atrelada a

outros fatores que envolvem não somente a produção e disponibilidade de alimentos.

Porém, ambos os fatores acima, estão incluídos nas diretrizes nacionais e

internacionais recomendadas para o alcance e sustentabilidade deste problema mundial.

Como exemplo, destacamos que:

• Em nível internacional, o Relatório da Conferência Internacional sobre Nutrição

realizada em 1992 recomenda, entre outras orientações, ações voltadas a: "Impulsionar

técnicas que reduzam as perdas pós-colheita e melhorar a elaboração, armazenamento e

comercialização de alimentos". (FAO, WHO, 1992, p.30).

• Em nível nacional, de acordo com:

a) A proposta para uma Política Nacional de Segurança Alimentar, a partir de 1990,

enquanto objetivo estratégico do governo, deve nuclear multi e macro políticas de

todos os setores e seguimentos da sociedade, inclusive de produção agroalimentar, de

comercialização, distribuição, consumo e controle de qualidade de alimentos, além de

estimular práticas saudáveis em paralelo a ações emergenciais contra a fome (IPEA,

17:1996).

b) O Relatório Nacional Brasileiro apresentado na Cúpula Mundial de Alimentação em

1996, afirma que:

"O sistema agroalimentar coloca-se como objetivo prioritário das

políticas públicas destinadas a alterar várias das características do atual modelo

econômico e social. A busca de maior eficiência e competitividade na produção

alimentar torna-se elemento crucial, sempre que não se dê sob padrões

excludentes e comprometam a sustentabilidade do sistema agroalimentar".

(BRASIL. Presidência da República, 1996, p.6).
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Especificamente no item que trata de Política Agrícola e Abastecimento

Alimentar, recomenda: "Introduzir tecnologias social e ecologicamente adequadas nos

sistemas de produção, armazenagem, processamento, transporte e comercialização"

(BRASIL. Presidência da República, 1996, p. 50).

É importante evidenciar, que dentro do tema Segurança Alimentar e

Nutricional, as diretrizes prioritárias para projetos e programas, adequadas aos perfis

alimentar e nutricional das populações, depreendem ações multisetoriais com vistas à

redução ou extinção dos problemas da escassez e do excesso de alimentos, que maior

impacto causam às populações e às sociedades. Devem ser orientadas prioritariamente a

população de crianças, mulheres e homens (em idade produtiva e idosos),

comprovadamente mais carentes e em risco nutricional.

Assim, além do combate à desnutrição, que deve estar fortemente vinculada

à uma política de distribuição de renda e também, continuar em pauta através de ações de

eficácia comprovada que atinjam a população alvo com equidade e continuidade, também

devem ser orientadas ações de prevenção, tratamento e controle voltados às doenças de

origem alimentar, crônico degenerativas ou não, transmissíveis ou não.

Conjeturando, de acordo com as expectativas, o quadro mundial atual de

fome e de miséria e, consequentemente das desigualdades sociais aliados ao elevado custo

monetário e humano com doenças veiculadas pelo consumo de alimentos contaminado,

tendem a ser exacerbados; a probabilidade de expansão de terras cultiváveis é

extremamente limitada em paralelo ao decaimento da fertilidade do solo e das desastrosas

mudanças climáticas; a pressão do aumento populacional e da urbanização tendem a levar

a uma maior competição por recursos utilizados e gerados pela agricultura e assim, a

necessidade de incremento à produção de alimentos com vista ao aumento da oferta, tende

a fragilizar ainda mais os recursos naturais ainda existentes; as perdas de alimentos em

decorrência da infestação de insetos, roedores e por germinação prematura e contaminação

microbiológica, são bastante elevadas e inaceitáveis diante do quadro de insegurança

alimentar e nutricional existente.

A melhoria do acesso aos alimentos produzidos e a intensificação da

produção alimentícia dependem também do emprego de tecnologias de custos

competitivos. O custo ambiental do aumento da produtividade agrícola leva à crítica

necessidade do incremento a pesquisas de manejo sustentável dos recursos naturais como

solo, água, plantas e animais.
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O custo ambiental da agricultura tem levado à massiva erosão do solo,

desflorestamento, poluição e perda da diversidade genética de plantas e animais, assim

como de recursos hídricos. Este quadro, isoladamente, já delineia a crítica necessidade do

incremento a pesquisas de manejo sustentável dos recursos naturais ainda existentes, o que

abre oportunidades para o emprego de tecnologias limpas, seguras e de custos

competitivos, que também sejam capazes de ao mesmo tempo proteger o meio ambiente e

promover e garantir a segurança alimentar e nutricional mundial.

Diante do levantamento bibliográfico realizado, considerando:

1) Que as modificações nutricionais que ocorrem nos alimentos irradiados com doses de

radiação de até 10 kGy são equivalentes as promovidas por outras tecnologias e, que

estas são consideradas aceitáveis tendo em vista as vantagens adicionais que a

tecnologia em questão pode oferecer.

2) Em irradiação com doses maiores que 10 kGy, tanto as mudanças nos macro e micro

nutrientes, como nas características sensoriais são factíveis de serem minimizadas com

a adoção conjunta de outras técnicas.

3) Se a perda parcial de um determinado nutriente em alimentos é ou não de importância

nutricional, depende de certas circunstâncias, tais como a contribuição que esse

alimento desempenha no total da ingesta diária e, ao momento biológico presente de

cada indivíduo que merece constante monitoramento nutricional quer seja o alimento

processado ou não pela irradiação.

4) A eficiência micirobiológica e parasitária promovida pela tecnologia de irradiação de

alimentos.

5) A segurança para a saúde dos consumidores, quanto aos aspectos toxicológicos

relacionados com alimentos submetidos às radiações ionizantes.

6) Sua aplicação resulta em maior disponibilidade de alimentos para oferta interna, pela

redução de perdas pós-colheita, inclusive porque, em paralelo a outros benefícios,

promove o retardo o amadurecimento e brotamento, aumento o tempo de prateleira de

um grande número de alimentos, muitos dos quais constituintes da cesta básica de

diversos povos.
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7) Pela alta qualidade que garante aos alimentos, é um instrumento promotor da

ampliação de divisas exportadoras, por se adequar no cumprimento às exigências

fitossanitárias, visando irromper barreiras comerciais não tarifárias impostas por

diversos países.

8) Tanto o capital gerado via exportação quanto o aumento da oferta interna de alimentos

podem contribuir com a segurança alimentar e nutricional, pois ambos promovem a

redução do custo dos alimentos e assim, seu peso no orçamento familiar, além de

poderem ser aplicadas no combate de doenças carenciais e na proteção de grupos

populacionais específicos.

9) A tecnologia em questão pode ajudar a promover a sustentabilidade da Segurança

Alimentar e Nutricional a nível doméstico não somente via maior oferta de alimentos,

mas também de geração de emprego e renda com a abertura de novas frentes de

trabalho, em simultâneo à promoção de melhorias das condições de vida, no que se

refere a habitação, saneamento básico, saúde e educação, uma vez que a adequada

utilização biológica dos alimentos pelo organismo também está atrelada a estes fatores.

10) A efetividade de qualquer método de conservação e preservação é dependente da boa

qualidade, inclusive higiênica, a que se vai se submeter um alimento. Além disso, os

alimentos devem ser manipulados, embalados e armazenados em conformidade com as

boas práticas de fabricação {Good Manufacturing Practices - GMP), para impedir o

desenvolvimento e produção de toxinas microbianas, afirmativas estas também

obrigatórias em irradiação de alimentos.

Este trabalho conclui que tecnologia de irradiação de alimentos apresenta alto

potencial para contribuir com o fornecimento da Segurança Alimentar e Nutricional,

principalmente onde haja escassez de outras tecnologias que a substitua, pois além de ser

um método de processamento de alimentos limpo e seguro, se dá em bases de custos

competitivos, é um método que garante o aumento da oferta de alimentos de alta qualidade

biológica, sanitária e nutricional, contribuindo assim com a promoção de um estado

nutricional privilegiado e sustentável para todos os povos e consequentemente formando

homens mais produtivos e países mais competitivos.
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13. RECOMENDAÇÕES

As soluções e alternativas que podem contribuir com a reversão do quadro

de insegurança alimentar e nutritional em que vivem milhões de pessoas, envolve políticas

estratégicas de desenvolvimento econômico e social concomitantemente.

No que se refere à adoção e incremento da aplicação de radiações ionizantes

aos alimentos, sugerimos que devam ser intensificados (as) esforços que visem:

1) O entendimento e aceitação desta tecnologia por todos dos profissionais que direta ou

indiretamente lidam com a área de alimentação e nutrição.

2) A aceitação e comercialização de produtos irradiados, inclusive com testes de mercado

e campanhas de esclarecimento junto aos consumidores.

3) Contínuas investigações objetivando a descoberta de um método de detecção de

alimentos irradiados dentro dos moldes aceitáveis pelas autoridades de saúde pública.

4) Pesquisas direcionadas não somente a um maior número de gêneros alimentícios, mas

também a alimentos semi-processados para consumo.

5) Maiores investigações quanto ao custo e qualidade de alimentos submetidos à

irradiação em conjunto com outros métodos de processamento.

6) Determinação das alterações que ocorrem em macro e micro nutrientes em alimentos

submetidos às radiações ionizantes em conjunto com diferentes métodos de

processamento.

7) Em nível nacional, todas as normatizações convencionais de controle de alimentos

podem e devem ser igualmente aplicadas aos alimentos irradiados. Como exemplo, na

legislação que trata especificamente de alimentos irradiados, devem ser incluídas

exigências quanto à indentificação das características nutricionais dos alimentos

irradiados, a exemplo do que ocorre com qualquer alimentos submetido a outros

métodos de processamento.
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ANEXO 1

RELAÇÃO DE PAÍSES QUE AUTORIZAM A IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS

• Argentina

Incondicional: morango, batata, cebola, alho, especiarias, tâmaras, cogumelo, jujuba

indiana.

• Bangladesh

Incondicional: batata, cebola, frango, mamão, farinha, peixe, arroz, feijão, carne de rã,

manga, leguminosas e especiarias.

Provisório: camarão.

• Bélgica

Provisório: morango, batata, cebola, alho, camarão, especiarias, cebola branca,

pimenta branca e preta, pó de páprica, goma arábica e vegetais desidratados.

• Bulgária

Incondicional: jujuba indiana.

Experimental: batata, cebola, alho, arroz, milho, grãos, frutas secas, tomate, pêssego,

damasco, cereja, framboesa, uva e tâmara.

• Canadá

Incondicional: batata, cebola, farinha, especiarias, ervas e vegetais.

• Chile

Incondicional: morango, batata, cebola, frango, mamão, farinha, peixe, arroz, manga,

leguminosas, especiarias, cacau e tâmara.

• China

Incondicional: batata, cebola, alho, frango, farinha, milho, grãos, frutas secas, tomate,

damasco, amendoim, cogumelo, lingüiças, maçã, lichias, jujubas indiana, carne de

porco, cereais.

Provisório: salsichas.
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• Cuba

Incondicional: batata, cebola, alho, peixe, camarão, manga, especiarias, cacau, abacate

e carne de porco.

• Checoslováquia (antiga)

Experimental: cogumelo.

Provisório: especiarias, vegetais desidratados e frutas secas.

• Dinamarca

Incondicional: ervas e especiarias.

• Finlândia

Incondicional: especiarias.

Uso hospitalar: dietas esterilizadas.

• França

Incondicional: morango, cebola, alho, frango, arroz, carne de rã, especiarias, cebola

branca, goma arábica, vegetais desidratados, milho, grãos, frutas secas, tâmara, ervas,

vegetais, jujuba indiana, feijão desidratado e cereais.

Provisório: batata.

• México

Incondicional: morango, batata, cebola, alho, frango, mamão, peixe, manga,

leguminosas, especiarias, cebola branca, vegetais desidratados, feijão, milho, frutas

secas, tomate, pêssego, damasco, cereja, framboesa, uva, tâmara, cogumelo, maçã,

pera, banana, abacate, salsichas, carne de porco e cereais.

• Hungria

Incondicional: cebola, especiarias e cacau.

alho, frango, farinha, milho, grãos, frutas secas, tomate, damasco, amendoim,

cogumelo, lingüiças, maçã, lichias, jujubas indiana, carne de porco, cereais.

Experimental: pimenta branca e preta e pó de páprica.

Teste de mercado: morango, batata, frango, cereja, uva, cogumelo e pêra.
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• índia
Incondicional: batata, peixe, camarão e especiarias

• Indonésia

Incondicional: batata, cebola, alho, farinha, arroz, especiarias, cebola branca, milho e

cereais.

• Israel

Incondicional: morango, batata, cebola, alho, frango, mamão, farinha, arroz, manga,

leguminosas, especiarias, cebola branca, vegetais desidratados, grãos, frutas secas,

tomate, pêssego, damasco, cereais, framboesa, uva, cacau, tâmara, cogumelo, maçã,

ervas, pêra, café em grão, lichias, vegetais, jujuba indiana, cereais.

• Iuguslávia (antiga)

Incondicional: batata, cebola, alho, frango, peixe, arroz, especiarias, vegetais

desidratados, milho, frutas secas, tâmara, cogumelo, chá de ervas, jujuba indiana,

feijão desidratado, ovo em pó, dietas esterilizadas.

• Itália

Incondicional: batata e cebola.

• Japão

Incondicional: batata.

• República da Coréia

Incondicional: batata, cebola, alho, especiarias, vegetais desidratados, cogumelo e

castanhas.

Uso hospitalar: dietas esterilizadas.

• Noruega

Incondicional: especiarias, ervas e vegetais

• Paquistão

Incondicional: batata, cebola, alho e especiarias.
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• Holanda

Incondicional: frango, carne de rã, camarão, leguminosas, cebola branca, goma

arábica, vegetais desidratados, frutas secas, tâmara, cogumelo, ervas, vegetais, jujuba

indiana, feijão desidratado e cereais.

Experimental: cacau.

Provisório: ovo em pó.

Uso hospitalar: dietas esterilizadas.

• Filipinas

Provisório: cebola, alho e especiarias.

• Polônia

Incondicional: cebola, alho, especiarias e ervas.

Provisório: batata e cogumelo.

• África do Sul

Incondicional: alho, frango, peixe, arroz, manga, especiarias, feijão, milho, tâmara,

amendoim, ervas, vegetais, chá de ervas, salsichas e ovo em pó, dietas esterilizadas.

Provisório: batata, cebola, vegetais desidratados, frutas secas, cereais.

• Espanha

Incondicional: batata e cebola.

• República da Arábia Saudita

Incondicional: morango, batata, cebola, frango, mamão, farinha, peixe, arroz, manga,

especiarias, cacau e tâmara.

• Tailândia

Incondicional: morango, batata, cebola, alho, frango, mamão, farinha, peixe, arroz,

camarão, manga, especiarias, leguminosas, feijão, cacau, tâmara, lingüiças, vegetais,

chá de ervas, jujuba indiana.

• USSR (antiga)

Incondicional: batata, cebola, grãos e frutas secas .

Experimental: frango.
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• Reino Unido

Incondicional: morango, batata, cebola, alho, frango, mamão, farinha, peixe, arroz,

camarão, manga, cebola branca, vegetais desidratados, milho, frutas secas, tomate,

cereja, framboesa, uva, tâmara, cogumelo, maçã, lichias e cereais.

Uso hospitalar: dietas esterilizadas.

• Uruguai

Incondicional: batata.

• USA

Incondicional: trigo e farinha de trigo, bacon, morango, batata, cebola, alho, frango,

mamão, farinha, arroz, leguminosas, especiarias, cebola branca, vegetais desidratados,

feijão, milho, frutas secas, tomate, pêssego, damasco, cereja, framboesa, uva, cacau,

tâmara, cogumelo, maçã, ervas, pera, café em grão, castanhas, banana, abacate, lichias,

carne de porco e de vaca, cereais e dietas esterilizadas.

• Taiwan

Incondicional: batata, cebola, alho, mamão, farinha, arroz, manga especiarias, cebola

branca, vegetais desidratados, fava e grãos de soja


