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RESUMO  

Com o aumento na preocupação com a saúde nas últimas décadas, mais pessoas têm 

consumido alimentos considerados saudáveis e os alimentos à base de grãos tem se destacado 

por apresentar várias propriedades nutritivas. Entretanto, é necessário que seu consumo seja 

de forma segura para que não venha prejudicar a saúde do consumidor. Com o objetivo de 

avaliar os efeitos na qualidade sensorial e nutricional da soja utilizada na dieta humana, foram 

realizados experimentos com soja encontrada no mercado local, a qual foi submetida à 

radiação gama (
60

Co) nas doses de 0, 2, 3 e 4 kGy e armazenada sob temperatura de 23 °C. Os 

resultados sensoriais demonstraram que amostras de soja controle obtiveram a melhor 

aceitação comercial. Dose de 2 kGy resultou em maior percentual de proteína, enquanto que 

dose de 3 kGy resultou em menor percentual.  
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INTRODUÇÃO 

A escolha de uma alimentação adequada é uma preocupação cada vez maior dos 

consumidores, dada à correlação que existe entre alimentação e saúde. O conhecimento do 

valor calórico e das propriedades nutricionais dos alimentos permite ao consumidor selecionar 

aqueles mais adequados à sua alimentação (MAGEE; ROWLAND, 2004). As análises dos 

grãos incluem, entre outras, as determinações de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, fibras, 

carboidratos, valor calórico e determinação de sódio (MENDES et al., 2004). 

A soja é uma leguminosa de grande interesse na economia mundial e de importante 

significado na alimentação humana em decorrência de suas propriedades nutricionais e 

funcionais, pois, além dos benefícios fisiológicos que a soja traz a saúde por combater a 

coagulação sanguínea e reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames, ela é uma importante 

fonte proteica. Essa leguminosa não contém colesterol e gorduras saturadas contidas na 

alimentação de origem animal (MAGEE; ROWLAND, 2004; ZHANG et al., 2004).  

A composição química da soja pode variar com as condições climáticas, tipo de solo, 

localização geográfica, variedades e práticas agronômicas, entre outros fatores (HORAN, 

1994).  

A Irradiação de Alimentos é um processo físico de tratamento que submete o alimento 

já embalado ou a granel a doses controladas de radiação ionizante com finalidades sanitária, 

fitossanitária e/ou tecnológica. É um método utilizado em vários países para garantir a 

qualidade e segurança dos alimentos, com o objetivo de conservar, reduzir ou eliminar a sua 

carga microbiana (ANVISA, 2001). Essa técnica tem se tornado uma importante alternativa 

de tratamento físico em substituição ao tratamento químico, por apresentar a vantagem de 

penetrar uniformemente no alimento a ela submetido (ROCHA; SOUZA, 2007).  

Sendo assim, esse trabalho consiste em observar os efeitos da radiação ionizante nas 

doses de 2, 3 e 4 kGy sobre a qualidade nutricional e sensorial da soja utilizada na dieta 

humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

Material e preparo das amostras 

 A soja em grãos foi adquirida no mercado local e conduzida até o laboratório de 

análise de alimentos do Centro Regional de Ciências Nucleares - CRCN/NE, para serem 

pesada numa quantidade de 100g, e acondicionada em sacos plásticos estéreis, que foram 

etiquetadas de acordo com as doses a serem aplicadas.  

Irradiação das amostras  

 Foi realizada no Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) pelo o Irradiador Gammacell, Modelo 220, Excel-MDS Nordion, com 

fonte de 
60

Co, cuja taxa no momento do processo estava entre 4,61 e 5,14 kGy/h. Foram 

aplicadas doses de 2, 3 e 4 kGy e as amostras não irradiadas constituíram o controle.  

Armazenamento das amostras  

Depois de irradiadas as amostras de soja ficaram armazenadas em sala climatizada 

com temperatura ambiente de 23 (±2 ºC) por um período de um ano, quando iniciadas as 

análises sensoriais e físico-químicas.  

Análises Sensoriais 

 Foram realizadas no laboratório de Análises Sensoriais do Departamento de Economia 

Doméstica da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), mediante análise afetiva 

comparativa, com a participação de quarenta avaliadores, todos maiores de 18 anos, os quais 

avaliaram cada amostra nas suas respectivas doses quanto à aparência externa geral, cor e 

aroma com ajuda de uma escala de 9 pontos, sendo 1= Ruim e 9= Excelente. Na avaliação da 

aparência externa foi perguntado aos avaliadores qual amostra compraria. As amostras foram 

colocadas em pratos brancos descartáveis, numerados com três dígitos diferentes distribuídos 

dentro da cabina de análise. 

Análises Físico-Química 

Foram realizadas no Departamento de Nutrição do Laboratório de Experimentos e 

Análise de Alimentos (LEAAL) da UFPE e seguiram os procedimentos descritos na 

metodologia de Adolfo Lutz (1985), com exceção do hidrato de carbono (ASCAR, 1985) e o 

valor calórico (NEPA, 2004). Todas as análises foram feitas em duplicatas. 

Delineamento estatístico 

O experimento constituiu de quatro doses (0, 2, 3 e 4 kGy), tendo cada dose quatro 

repetições com 100g cada. Os resultados encontrados de cada análise foram submetidos 

estatisticamente ao modelo da ANOVA e análise de variância pelo teste F com comparação 

das médias mediante teste de Duncan a 5% de probabilidade, segundo Gomes (2002). 



RESULTADOS  

 

Análises Sensoriais  

Aparência externa 

 Foi encontrado diferença significativa para soja entre as amostras controle (7,37) com 

maior nota, e as doses de 3,0 e 4,0 kGy. No índice de aceitabilidade, houve maior aceitação 

para as amostras controle.  

Aroma 

 Não houve variação significativa. As amostras controle obtiveram a maior nota de 

7,02 e as de 3 kGy a menor nota de 6,1.  

Cor 

 Sem diferença significativa, as amostras controle obtiveram a maior nota de 7,2.  

 

Análises Físico-Químicas 

Umidade 

 Sem diferença significativa, os menores valores foram obtidos nas amostras 

intermediárias de 2,0 e 3,0 kGy, com valores de 6,46 e 6,3%, respectivamente.  

Cinzas 

As amostras de 2 kGy apresentaram maior  percentual após o armazenamento, 

enquanto que amostra controle apresentou o menor percentual, com diferença significativa.  

Proteínas 

 Com diferenças significativas, a maior quantidade foram reveladas nas doses de 2 kGy 

(36,33%), e a menor quantidade nas doses de 3 kGy (35,29%).  

Extrato etéreo (lipídios) 

 Sem diferenças significativas, mostrou apenas uma variação percentual entre as doses 

de 4 kGy (20,25%) e de 3kGy (21,78%).  

Carboidratos 

 Sem diferenças significativas mas com pequenas variações entre si, as amostras de      

3 kGy apresentaram o maior percentual. Foi também encontrado um aumento gradual dos 

carboidratos até aplicação de uma dose de 3 kGy, com valor médio de 41,72%.  

Valor calórico 

 Não houve diferenças significativas, e também não foi observado uma relação entre as 

doses e a quantidade de valor calórico nas duas maiores doses (3 e 4 kGy) que apresentaram a 

maior e a menor porcentagem, com 504,06 e 491,04%, respectivamente.   



Fibra bruta 

 Não foi encontrado diferenças significativas variando os valores entre 20,25 (4 kGy) e 

21,78% (3 kGy).  

Sódio 

 Foi constatado diferença significativa entre as doses estudadas, com variação bastante 

considerada entre amostras de 3 kGy (38,7%),  e  amostras controle (57,6 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

De acordo com as condições experimentais estabelecidas neste trabalho, pode-se 

concluir que: 

1. As amostras controle tiveram melhores resultados na aparência externa e 

aceitabilidade, sem diferenciarem significativamente entre si no aroma e cor; 

2. Dose de 2 kGy resultou em maior percentual de proteína e de cinzas, com 

diferença significativa entre as doses estudadas. Resultados do percentual de 

umidade, lipídio, carboidrato, valor calórico, cálcio e fibra bruta não tiveram 

diferença significativa.  

3. Essa tecnologia deve ser avaliada, pois, houve  pouca diferença significativa 

entre as amostras com e sem radiação para as variáveis estudadas, tendo 

amostras não irradiadas obtido melhores resultados.  
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