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RESUMO 

 
A irradiação dos alimentos é um método físico de conservação em que o alimento recebe dose de 

radiação ionizante no qual a exposição é feita em temperatura ambiente. O objetivo do presente 

trabalho foi realizar um levantamento sobre o conhecimento da população sobre irradiação de 

alimento. Para isso foi elaborado um questionário onde obtivemos um total de 408 participantes que 

responderam o questionário e cada uma das perguntas presentes no questionário foi complementada 

com artigos sobre cada questão. Perante os dados extraídos da pesquisa concluímos que 68% 

responderam não ter conhecimento sobre a irradiação de alimentos e 62% dos participantes 

apontarem a irradiação como um método prejudicial à saúde do consumidor. Devido a falta de 

conhecimento sobre irradiação de alimentos deve-se procurar formas de informar melhor as pessoas 

fazendo propagandas nas empresas e escolas desta forma desmistificando os mitos da irradiação de 

alimentos e sobre os efeitos da radiação e como ela pode ser aproveitar em todas as áreas em que 

possam nos trazer avanços positivos. 
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ABSTRACT 

 
Food irradiation is a physical method of conservation in which the food receives a dose of ionizing 

radiation in which the exposure is made at room temperature. The objective of the present work was to 

carry out a survey on the population's knowledge about food irradiation. For this purpose, a 

questionnaire was prepared in which we obtained a total of 408 participants who answered the 

questionnaire and each of the questions present in the questionnaire was supplemented with articles 

on each question. In view of the data extracted from the survey, we concluded that 68% answered 

they had no knowledge about food irradiation and 62% of the participants pointed out irradiation as a 

harmful method to the consumer's health. Due to the lack of knowledge about food irradiation, ways 

should be sought to better inform people by advertising in companies and schools, thus demystifying 

the myths of food irradiation and the effects of radiation and how it can be used in all areas. where 

they can bring us positive advances. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O processo de irradiação de alimentos é um método físico de conservação em que os 

alimentos recebem doses controladas de radiação ionizante, esse método ocorre através da 

exposição dos alimentos em temperatura ambiente e essa irradiação é feita por feixes de elétrons de 

radiação ionizante de raios X ou raios gama (MODANEZ, 2012). 
 

“Fontes radioativas, emissoras de partículas alfa e beta, não são normalmente 

empregadas para irradiação de alimentos, devido à baixa 0capacidade de 

penetração na matéria. Os raios X e gama são bastante penetrantes e, dependendo 

de sua energia, atravessam com facilidade as paredes, corpos e chapas metálicas” 

(SCAFF, 2018, p.29). 

 
Apesar de já ter sido confirmada a segurança da aplicação da radiação ionizante em 

alimentos e sua eficácia na conservação de alimentos, a comercialização é reduzida pela falta de 

informações e às interpretações negativistas dos consumidores (FILHO, 2012). 
 

Em 26 de janeiro de 2001 a legislação que promove o Regulamento Técnico para Irradiação 

de Alimentos. O regulamento exige que os alimentos que sofrem esse processo alertem sobre as 

condições, para que o consumidor possa optar entre consumir o produto irradiado ou não. E todo 

alimento pode ser irradiado desde que: “seja mínima a dose absorvida seja para alcançar o objetivo 

pretendido e a dose máxima absorvida seja menor que àquela que danificaria as características 

funcionais do alimento” (ANVISA, 2001). 

 

Portanto alimentos que poderiam ter sua vida útil prolongada são descartados devido a falta 

de conhecimento da sociedade, um fator que limita a aplicação o método de irradiação de alimentos e 

como a mídia trata assuntos relacionados a radiação que as levam a associarem o uso da radiação 

apenas com tragédias que ocorrem como a bomba nuclear que devastou Hiroshima, a explosão da 

usina de Chernobyl e em Goiânia com o césio-137 (COUTO,2010). 
 

 

2. OBJETIVO 
 

Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento através de questionário via 

GOOGLE Docs aberto ao público sobre seus conhecimentos de irradiação em alimentos e seus 

benefícios. 

 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

Para realização do trabalho foi produzido e aplicado um questionário para avaliar o 

conhecimento sobre a irradiação de alimentos. Para realizar a aplicação do questionário foi utilizada a 

plataforma Google Docs, contendo 7 (sete) perguntas. Os dados obtidos foram agrupados e divididos 

em categorias para que pudessem ser confrontados com bibliografias já existentes, para uma melhor 

análise dos mesmos. Depois de classificados, foram tabulados em gráficos e planilha eletrônica. Esse 

questionário foi desenvolvido com a intenção de avaliar o conhecimento dos entrevistados sobre a 

irradiação de alimentos expondo seus fatos e mitos com questões que não possuem uma resposta 

correta, apenas para avaliar o conhecimento dos participantes do questionário, realizado de forma 

sigilosa, ou seja, não expondo nenhuma informação sobre os participantes. 
 

Questionário de Pesquisa de Campo para Trabalho de Conclusão de Curso grau Tecnólogo em 

Radiologia – Centro de Ensino dos Campos Gerais (CESCAGE) 
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1. Você tem algum conhecimento sobre a irradiação de alimentos? 
 

Sim Não 
 

2. O alimento irradiado tem seus nutrientes prejudicados? 
 

Fato Mito 
 

3. A irradiação pode prejudicar o gosto do alimento? 
 

Fato Mito 
 

4. A irradiação pode aumentar a vida útil do alimento? 
 

Fato Mito 
 

5. A irradiação pode eliminar patógenos e bactérias nos alimentos? 
 

Fato Mito 
 

6. A irradiação pode deixar o alimento contaminado com material radioativo? 
 

Fato Mito 
 
 
 

4. RESULTADOS 
 

 

Foram obtidos um total de 408 participantes que responderam o questionário por meio da 

plataforma Google Docs. 

 
68% dos entrevistados responderam não ter conhecimento sobre a irradiação de alimentos e  

32% responderam ter conhecimento, como é demonstrado no Gráfico 1. 
 
 

Gráfico 1- Conhecimento dos participantes sobre irradiação de alimento.   
Total de Respostas: 405 
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Fonte: Autoria própria (2019) 
 
 

 

62% dos entrevistados responderam é fato que o alimento tem seus nutrientes prejudicados e  
38% responderam que não prejudica os nutrientes dos alimentos. Como é apresentado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Resposta dos participantes da segunda pergunta. 
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Fonte: Autoria própria (2019) 
 

60% dos entrevistados responderam é um fato que a irradiação pode prejudicar o gosto do 

alimento e 40% respondeu que não prejudica o gosto dos alimentos. Como é apresentado no Gráfico 

3. 
 

Gráfico 3 – Resposta dos participantes da quarta pergunta. 
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Fonte: Autoria própria (2019) 
 

58% dos entrevistados responderam é fato que a irradiação pode aumentar a vida útil do 

alimento e 42% responderam a irradiação não pode aumentar a vida útil do alimento. Como é 

apresentado no Gráfico 4. 
 

Gráfico 4 – Resposta dos participantes da quinta pergunta. 
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Fonte: Autoria própria (2019)  
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56% dos entrevistados responderam é fato que a irradiação pode eliminar patógenos e 

bactérias do alimento e 44% responderam que a irradiação não pode eliminar patógenos e bactérias 

nos alimentos. Como é apresentado no Gráfico 5. 
 

Gráfico 5 – Resposta dos participantes da sexta pergunta. 
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Fonte: Autoria própria (2019) 
 
 

 

52% dos entrevistados responderam é fato que a irradiação em alimentos pode haver 

contaminação com material radioativa e 48% respondeu que a irradiação de alimentos não há 

contaminação radioativa. Como é apresentado no gráfico 6. 
 

Gráfico 6 – Resposta dos participantes da nona pergunta. 
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Fonte: Autoria própria (2019) 
 

 

5. DISCUSSÃO 
 

 

A irradiação de alimento como o tratamento com o uso de radiação ionizante, o processo 

consiste em serem submetidos já embalados ou a granel a uma quantidade controlada dessa 

radiação por um tempo pré-determinado para o objetivo desejado USP-SENA (2010).  
A irradiação de alimentos não pode prejudicar a saúde do consumidor, pois não oferece risco 

para quem as consome e evita que os alimentos apodreçam ou se tornem inadequados para o 

consumo humano (CONTER, 2014). 

EHLERMANN (2015) relata que é um fato, pois a irradiação em alimentos promove quebra de 

proteínas e destruição de uma parte das vitaminas. A, B1, C, E, K e tiamina são relativamente 

sensíveis e dependendo da complexidade do sistema alimentar caso não seja utilizado uma dose 

recomendada no processo de irradiação de alimentos. 
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COUTO (2010) relata em seu trabalho que pode haver alteração no gosto do alimento 

causado pela oxidação em alimentos gordurosos pela alteração nas vitaminas C e K causada por 

radicais livres que são moléculas instáveis e que apresentam um elétron que tende a se associar de 

maneira rápida a outras moléculas de carga positiva com as quais pode reagir ou oxidar.  
Segundo CONTER (2014) a irradiação de alimentos amplia a vida útil dos alimentos e pode 

ajudar a minimizar o desperdício de comida no Brasil, que afeta mais da metade da produção 

nacional. 

 
6. CONCLUSÃO 

 

Conforme os dados extraídos no presente estudo, a irradiação de alimentos é desconhecida 

pelos participantes em 68% da pesquisa, e 62% afirmam que o alimento irradiado faz mal ao 

consumidor e 60% acreditam que o alimento tem seus nutrientes prejudicados além de 52% 

associarem a irradiação com a contaminação radioativa o que não ocorre na irradiação de alimentos.  
Acredita-se que esse receio com o uso da irradiação em alimentos ocorre através de fatos 

históricos como o ocorrido em Hiroshima, Chernobyl e o maior acidente com material radioativo da 

história brasileira no estado de Goiânia GO que levam a sociedade associarem a radiação apenas 

como algo nocivo. 

No entanto, foi identificado que 58% dos participantes afirmam que a irradiação pode 

eliminam patógenos e bactérias e 52% que tem sua vida útil aumentada o que é um fato e já tem sua 

eficácia comprovada em diversos estudos. 

Podemos concluir, portanto, por mais que os participantes afirmarem que o método de 

irradiação em alimentos façam mal a saúde dos consumidores, porém a pesquisa também apontou 

que os participantes acreditam que o método possui seus fatores benéficos. 

Sendo assim para um melhor emprego desse método deve-se procurar formas de informar 

melhor as pessoas através de propagandas em empresas, escolas ou até mesmo incentivo 

governamental, desta forma desmistificando os mitos que a sociedade venha a disseminar de forma 

inconsciente devido a falta de informação. 
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