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RESUMO

O artigo propõe uma discussão sobre a irradiação de 
frutas a baixas doses de radiação ionizante, produzidas 
por meio de equipamento radiológico odontológico. O ob-
jetivo é identificar se a baixa faixa energética dos raios X é 
suficiente para alterar o tempo de maturação ou apodre-
cimento das goiabas e das bananas, entre outros aspec-
tos desse tipo de procedimento. Os resultados da experi-
ência indicam a destruição de agentes biológicos, como 
bactérias e outros microrganismos, sem comprometer a 
qualidade e o valor nutricional dos alimentos, contribuin-
do, assim, para a segurança nutricional da população. 
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de bananas e goiabas, efeitos de raios X de baixa energia.

INTRODUÇÃO

Irradiação de alimentos é um processo em que estes, 
embalados ou a granel, são submetidos a doses controladas 
de radiação ionizante (ANVISA, 2016). A principal vantagem é 
a destruição de agentes biológicos como bactérias e outros 
microrganismos, trazendo maior segurança ao consumo do 
alimento e mantendo por mais tempo suas características, 
sem perda significativa dos seus nutrientes (ALMEIDA, 2016).

RESUMEN

El artículo propone una discusión sobre la irradiación 
de frutas a bajas dosis de radiación ionizante, producidas 
por medio de equipo radiológico odontológico. El objetivo 
es identificar si la baja banda energética de los rayos X 
es suficiente para alterar el tiempo de maduración o pu-
drición de las goiabas y de los plátanos, entre otros as-
pectos de ese tipo de procedimiento. Los resultados de la 
experiencia indican la destrucción de agentes biológicos, 
como bacterias y otros microorganismos, sin comprome-
ter la calidad y el valor nutricional de los alimentos, con-
tribuyendo así a la seguridad nutricional de la población.

  
Palabras clave: Irradiación de alimentos, irradiación 

de plátanos y goiabas, efectos de rayos X de baja energía.

O objetivo desse trabalho foi verificar se a baixa faixa ener-
gética dos raios X emitidos por equipamento odontológico do 
tipo periapical é capaz de gerar algum tipo de alteração no 
tempo de maturação e/ou apodrecimento de frutas como ba-
nanas e goiabas.

(Unigranrio), para exposição no equipamento de raios X 
odontológico do tipo periapical existente na instalação. 
Foi separado um pequeno lote de bananas a ser irradiado 

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia incluiu a compra de bananas e goiabas 
verdes, transportadas imediatamente ao Laboratório de 
Radiologia Odontológica da Universidade do Grande Rio 
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CONCLUSÕES

Conclui-se que mesmo a baixa faixa energética do 
feixe emitido pelo equipamento odontológico periapical é 
capaz de alterar o tempo de amadurecimento e apodre-
cimento das frutas, embora com pouco impacto. Justa-
mente por esse motivo, cabe ressaltar sua não utilidade 
para fins comerciais, mas, sim, experimentais.
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e outro a não ser, caracterizando este último o grupo con-
trole. O mesmo ocorreu com duas goiabas. Foi realizada 
uma exposição para cada tipo de fruta em 07/06/2016 às 
14h35min. Os fatores de exposição radiológico utilizados 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Observou-se, no 14º dia, que as bananas do grupo controle 
apresentaram cor mais amarelada e maior quantidade de pon-
tos de cor marrom, indicando alto grau de amadurecimento 
e ao final do tempo estipulado mostraram apodrecimento. As 

no painel de comando foram uma tensão de 70 quilovolts 
e um produto corrente-tempo de 15 miliamper-segundo. 
Foram observadas e registradas as características das 
frutas, tais como cor e textura, durante 17 dias.

bananas irradiadas apresentaram coloração marrom, porém 
sem quaisquer sinais de apodrecimento. As goiabas, irradiada 
e de controle, mostraram-se apodrecidas ao final dos 17 dias, 
no entanto a de controle em um grau mais elevado. 

Figura 2. Frutas com até 17 dias após a irradiação. Figura 1. Frutas com até 7 dias após a irradiação 

Simone Mattos dos Santosa; Ronaldo Saturni-
no da Silvaa; Juliana Silva de Oliveirab; Ale-
xandre dos Santos Gomesab

Janeiro, janeiro, 2001 (RDC 21). Disponível em: <http://www.
vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/download/category/
180-alimentos-irradiados> Acesso em: 29 Maio. 2016.

3. BUSHONG, S. C. Ciência Radiológica para Tecnólogos. 9º 
edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

4. NOBREGA, A. I. (Org.), et al. Tecnologia Radiológica e Diag-
nóstico por imagem. São Paulo: Difusão, 2007.

5. TAUHATA, L. et al. Radioproteção e dosimetria.  Instituto de Ra-
dioproteção e Dosimetria - IRD. 10ª revisão, Rio de Janeiro, 2014. 

6. XAVIER, A. M. et al. Princípios básicos de segurança e pro-
teção radiológica. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e Comissão Nacional de Energia Nuclear - UFRGS e 
CNEN. 4ª edição, 2014. 


