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Abstract: The main aspects of Instruction No. 9 are: a) The nuclear plant that 

use ionizing radiation as a phytosanitary treatment for quarantine purposes, 

must be accredited by the agency of the Agriculture, Livestock and Supply 

Ministry (MAPA) and the licensing by the Nuclear Energy National 

Commission (CNEN) and other regulatory bodies, b) Control of the applied 

dose will follow a standard operating procedure should be performed by 

independent organization, authorized by the Brazilian ONPF (Phytosanitary 

Protection National Organization), c) The unit of radiation treatment should 

ensure traceability and must maintain records of phytosanitary treatments, d) 

There should be bilateral work plan between the ONPF of Brazil and other 

countries for the established radiation treatment protocol. The ONPF of Brazil 

is the Sanitary Vegetarian Department. Ionizing radiation (cold pasteurization) 

is shown in an alternative technology to phytosanitary control for quarantine 

purposes. 

 

1 Introdução 
 

O Brasil é um dos três maiores produtores mundiais de frutas com 42,9 toneladas 

produzidas em 2009 (IBRAF) e tem grande potencial para aumentar a exportação de 

frutas in natura. Contudo, esbarra nas exigências do mercado externo, ora devido à 

qualidade, ora em relação ao controle de pragas e doenças com as barreiras 

fitossanitárias. Um dos melhores métodos para controle fitossanitário é o uso de 

brometo de metila, porém este produto não é mais aceito pelos EUA desde 2000 nem 

pelo mundo desenvolvido desde 2005 e pelo Brasil até 2015, pois apresenta vários 

inconvenientes, entre eles a possibilidade de causar intoxicação ao consumidor por 

deixar resíduos nos alimentos tratados, além de ser prejudicial à camada de ozônio. 

Um método alternativo é o uso da radiação ionizante. A irradiação de alimentos, 

também conhecida como pasteurização a frio, é um método físico de conservação 



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

térmico. Por ser um método livre de resíduos para o controle de pragas, o tratamento 

com radiação é um substituto viável à fumigação para satisfazer os regulamentos 

quarentenários de vários países [1]. A metodologia já foi amplamente estudada por 

diversas instituições de pesquisa e sua utilização com fins quarentenários não era 

regulamentada. A Instrução Normativa MAPA número 09, de 24 de fevereiro de 

2011, que trata das diretrizes e das recomendações da Norma Internacional de 

Medidas Fitossanitárias - NIMF número 18, veio para disciplinar o uso da radiação 

ionizante como tratamento fitossanitário com fins quarentenários.  

2 Objetivo 

Este documento teve o objetivo de estudar o processo de irradiação e a Instrução 

Normativa número 9, de 24 de fevereiro de 2011, que regulamenta a aplicação da 

radiação para fins quarentenários. 

3 Metodologia 

Foi feito um estudo da Instrução Normativa número 9 e descrição dos avanços no uso 

da radiação ionizante como agente no controle quarentenário, bem como uma revisão 

de literatura pertinente. 

4 Resultados e Discussão 
 

4.1 Controle quarentenário 

 

Quarentena é a limitação da liberdade de movimento de pessoas, animais ou vegetais 

que estiveram expostos por uma doença contagiosa, com o intuito de evitar 

transmissões subsequentes de doenças em áreas livres. O Decreto número 5.759, de 

17 de abril de 2006, promulgou o texto revisto da Convenção Internacional para a 

Proteção dos Vegetais (CIVP), aprovado na 29ª Conferência da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O propósito foi atuar eficaz e 

conjuntamente para prevenir a disseminação e introdução de pragas de plantas e de 

produtos vegetais, bem como promover medidas apropriadas para controlá-las. A 

classificação de pragas é a seguinte: 

 - Praga: qualquer espécie, raça ou biótipo vegetal ou animal ou agente patogênico 

daninho para as plantas ou produtos vegetais; 

- Praga Quarentenária: praga de importância econômica potencial para uma área em 

perigo, quando a praga ainda não existe ou, se existe, não está dispersa e encontra-se 

sob controle oficial; 

- Praga não Quarentenária Regulamentada: praga não quarentenária cuja presença em 

plantas para plantio influi no seu uso proposto, com repercussões economicamente 

inaceitáveis e que, portanto, está regulamentada no território da parte contratante 

importadora; 



- Praga Regulamentada: praga quarentenária ou praga não quarentenária 

regulamentada. 

Para realizar a exportação de plantas, produtos vegetais têm que ser inspecionados 

e/ou testados, de acordo com os procedimentos oficiais adequados e considera-se que 

estão livres das pragas quarentenárias especificadas pela parte contratante 

importadora e que cumprem os requisitos fitossanitários vigentes.  

 

4.2 Irradiação 

 

Irradiação é a exposição de um objeto ou um corpo à radiação, o que pode ocorrer à 

distância, sem necessidade de contato. Todo o processo é realizado em uma câmara 

fechada e devidamente blindada durante um determinado período de tempo. Após este 

processo, o alimento não se torna radioativo [2]. Irradiar, portanto, não significa 

contaminar. 

Na irradiação, utilizam-se como fonte de radiação os raios X, elétrons acelerados e os 

raios gama. Utiliza-se preferencialmente o metal Cobalto-60, obtido pelo 

bombeamento com nêutrons do seu isótopo estável, o Cobalto-59, em um reator 

nuclear. O Cobalto-60 é o mais utilizado comercialmente em todo o mundo por sua 

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

proporcionando, com isso, maior segurança ambiental [3].  

A unidade de medida utilizada para medir a dose absorvida pelo material irradiado é o 

Gray (Gy) ou kilogray (kGy), e um Gray equivale a um Joule de energia por 

quilograma de material irradiado.   

 

4.3 Irradiação de alimentos 

 

Trata-se de um tratamento que consiste em submeter os alimentos, já embalados ou a 

granel, a uma quantidade minuciosamente controlada de radiação ionizante. 

Dependendo da dose de radiação ionizante absorvida pelo alimento, o processo é 

classificado de radapertização, radiciação ou radurização [4 e 5]. Para aplicação em 

alimentos, a maioria das doses utilizadas se encontram entre 0,1 e 7,0 kGy. 

O objetivo da radiação aplicada a alimentos é o aumento de sua vida útil (Tabela 1). 

Além de aumentar o tempo de conservação, o tratamento pode ser utilizado para: 

destruição de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras; retardo de maturação 

(Figura1) e senescência (envelhecimento) de frutas; e inibição de brotamento de 

bulbos (Figura 2) e tubérculos. 

A situação mundial na aplicação da tecnologia da irradiação dos produtos já é bem 

consolidada.  Alimentos como maçãs, morangos, bananas, mangas, cebolas, batatas, 

especiarias e temperos, carnes, aves, peixes, pernas de rã, e os grãos estão sendo 

irradiados no exterior, em alguns países, já há alguns anos. No Japão, mais de 20.000 

quilos de batatas são irradiados a cada ano para impedir a germinação. Na Holanda, 

mais de 18.000 quilos de alimentos, como morangos, especiarias, frangos, vegetais 

desidratados congelados e outros produtos alimentares são irradiados diariamente. A 

Bélgica irradia mais de 8.000 toneladas de alimentos por ano. O Canadá aprovou a 

irradiação de batatas, cebolas, trigo, farinha, filés de peixes e especiarias e 

condimentos [6]. O uso da radiação como tratamento para preservação de alimentos 

foi aprovado pela Organização da Agricultura e Alimentos - FAO [7], para doses de 



até 10 kGy, por não oferecer efeitos negativos sob o ponto de vista nutricional e 

toxicológico nos alimentos. 
 

Tabela 1. Shelf life dos Alimentos com e sem radiação 

 

 

Fonte: http://www.cbesa.com.br/?p=alimentos , acessado em 30/03/2011. 

 

 

    

 

Fig. 1. A irradiação pode ser usada para inibir a maturação em algumas frutas (mamão e 

banana). Fonte: http://www.cena.usp.br/irradiacao/irradiacaoalimentos.htm, acessado em 

30/03/2011 

 

 

 
 

Fig. 2. Cebolas irradiadas há seis meses (direita) e cebolas não irradiadas (esquerda). Fonte: 

http://www.cena.usp.br/irradiacao/irradiacaoalimentos.htm, acessado em 30/03/2011 

http://www.cbesa.com.br/?p=alimentos
http://www.cena.usp.br/irradiacao/irradiacaoalimentos.htm
http://www.cena.usp.br/irradiacao/irradiacaoalimentos.htm


A legislação exige que a indústria, ao utilizar irradiação em alimentos, deva assegurar 

a ciência do cliente final deste processo, deixando isso claro na embalagem. A 

embalagem deve conter a informação: "Alimento Tratado por Processo de 

Irradiação". Pode-se também utilizar o símbolo da radura (Fig. 3), que indica que o 

alimento foi tratado por radiação. 

 

Fig. 3. Radura. Fonte: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-20612006000100033&script=sci_arttext, acessado 

em 31/03/2011 

 

A irradiação, além de ser aplicada em alimentos, é uma importante forma de 

esterilização de outros materiais como médico-hospitalares, cosméticos, fármacos e 

medicamentos, fitoterápicos e turfas. 

 

4.4 Radiação gama para fins quarentenários 

 

Existe um interesse crescente na aplicação da radiação como um tratamento 

quarentenário para o comércio internacional [8]. A FAO e a Agência Internacional de 

Energia Atômica têm incentivado a adoção do uso de radiação como um método 

quarentenário para pragas em produtos no comércio internacional. No Brasil, diversos 

autores já utilizaram a radiação gama como método de desinfestação de tefritídeos em 

diversas frutas in natura como em laranjas [9 e 10], mamão [11], mangas [12], 

pêssegos [13], goiabas [14 e 15], e em outras frutas [16]. 

O processo de irradiação de frutas mostra-se atrativo, pois, além de promover o 

controle de pragas quarentenárias sem deixar resíduos, permite o prolongamento no 

tempo para o amadurecimento de frutas, permitindo as exportações de frutas frescas 

com transporte marítimo.  

 

4.5 Instrução Normativa número 9 

 

A Instrução Normativa número 9, de 24 de fevereiro de 2011, editada pelo MAPA, 

tendo em vista o disposto no Decreto número 5.759, de 17 de abril de 2006 e no 

Decreto número 24.114, de 12 de abril de 1934, adota as diretrizes da Norma 

Internacional para Medidas Fitossanitárias - NIMF número 18, como orientação 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-20612006000100033&script=sci_arttext


técnica para o uso da irradiação como medida fitossanitária com o objetivo de 

prevenir a introdução ou disseminação de pragas quarentenárias regulamentadas no 

território brasileiro. 

Apresenta como principais pontos: 

- A radiação ionizante como tratamento fitossanitário para fins quarentenários poderá 

ser utilizada para o gerenciamento do risco de pragas. Ressalta-se ainda que tais 

medidas e ações são úteis para pragas regulamentadas A1 e A2 bem como as não-

quarentenárias regulamentadas (PNQR). 

- A radiação ionizante pode ser usada a fim de obter certas respostas na praga objeto, 

tais como: I - mortalidade; II - impedir o desenvolvimento bem-sucedido; III - 

incapacidade para reprodução; e IV - inativação. Dependendo do objetivo requerido 

no tratamento, a dose aplicada deve ser muito bem conhecida. Por exemplo, para 

Anastrepha obliqua a dose letal (LD100, desinfestante) para larvas em carambola é de 

600 Gy e a dose que inibe a emergência total dos adultos é de 50 Gy [15]. 

- A resposta exigida deverá estar baseada numa estimativa do risco fitossanitário e 

estabelecida pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF) do país 

importador.  

- Para tratamento fitossanitário com fins quarentenários, a radiação ionizante poderá 

ser fornecida por: I - isótopos radioativos (raios gama de cobalto-60, pois este 

proporciona maior segurança ambiental [3]); II - elétrons acelerados com energia 

máxima de 10 MeV; e III - raios-X com energia de até 5 MeV. 

- Os procedimentos de tratamento devem assegurar que a dose mínima absorvida 

atinja todo o produto vegetal, garantindo o nível de eficácia prescrito.  

- O sistema dosimétrico deverá estar calibrado segundo os padrões internacionais e a 

calibração do sistema dosimétrico seguirá procedimento operacional padrão, devendo 

uma organização independente, autorizada pela ONPF do Brasil, avaliar o 

desempenho deste sistema.  

- O mapeamento de dose para o produto vegetal deverá ser realizado depois de serem 

feitos os reparos, as modificações ou os ajustes ao equipamento ou processos 

conduzidos na instalação de tratamento, com a finalidade de caracterizar a 

distribuição de dose. A ONPF do Brasil poderá revisar os protocolos específicos de 

tratamento por radiação, estabelecidos com outros países, por meio de Plano de 

Trabalho Bilateral, quando do surgimento de exigências técnicas de relevância que 

justifiquem esta ação, devendo ser garantidos os princípios da transparência, não 

discriminação, justificativa técnica e atualização.  

- Para efeitos desta Instrução Normativa, a Organização Nacional de Proteção 

Fitossanitária (ONPF) do Brasil é o Departamento de Sanidade Vegetal.  

- A ONPF do Brasil poderá estabelecer parcerias com outros órgãos governamentais 

ou instituições de pesquisa relacionadas ao uso da radiação ionizante na agricultura ou 

em alimentos.  

Para Caroline Dias (Consultora Jurídica Trainee), conforme publicada no endereço 

eletrônico: http://www.canalvg.com.br/index.php/canalvg/descricao/geral/59/Instru% 

C3%A7%C3%A3o+normativa+para+uso+da+irradia%C3%A7%C3%A3o+como+me

dida+fitossanit%C3%A1ria.html (acessado 01/03/2011), a empresa de irradiação 

credenciada será responsável por:  

- Garantir a conformidade técnica nos processos de aplicação dos tratamentos e nos 

controles de certificação;  

http://www.canalvg.com.br/index.php/canalvg/descricao/geral/59/Instru%25%20C3%A7%C3%A3o+normativa+para+uso+da+irradia%C3%A7%C3%A3o+como+medida+fitossanit%C3%A1ria.html
http://www.canalvg.com.br/index.php/canalvg/descricao/geral/59/Instru%25%20C3%A7%C3%A3o+normativa+para+uso+da+irradia%C3%A7%C3%A3o+como+medida+fitossanit%C3%A1ria.html
http://www.canalvg.com.br/index.php/canalvg/descricao/geral/59/Instru%25%20C3%A7%C3%A3o+normativa+para+uso+da+irradia%C3%A7%C3%A3o+como+medida+fitossanit%C3%A1ria.html


- Garantir a supervisão, por um Responsável Técnico, dos tratamentos fitossanitários 

realizados para fins quarentenários;  

- Manter, pelo período de 18 (dezoito) meses, os registros dos tratamentos realizados; 

- Manter programa de treinamento e atualização de seu pessoal técnico, 

administrativo e operacional sobre os procedimentos para o uso da radiação;  

- Manter documentação comprobatória da realização de vistorias, inspeções ou 

auditorias planejadas e sistematizadas, por entidade ou empresa especializada na 

manutenção e calibragem dos equipamentos. 

Dessa forma, os registros deverão especificar, no mínimo, a origem dos produtos 

tratados, a finalidade do tratamento, a dose utilizada, a praga alvo do tratamento, o 

tamanho e a identificação do lote e as informações sobre a rotulagem do produto.  

 

5 Conclusão 
 

A Instrução Normativa número 9, que regulamentou o uso da radiação para fins 

quarentenários, dá uma nova alternativa para a desinfestação de pragas. Com isso, o 

agronegócio brasileiro conta com uma alternativa tecnológica limpa, segura e não 

térmica aceita pelos países importadores, o que deve incrementar nossas exportações.  
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