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Os Factos
Fumigação com Brometo de Metilo para 
controlo fitossanitário pós-colheita

Câmara de 
Fumigação

Proibido na U.E. desde Março de 2010

Decisão da Comissão Europeia, 18 de Setembro de 2008



A Urgência
Proibição da fumigação com Brometo de Metilo

Ano 2000

REGULAMENTO (CE) N.o 2037/2000 JO L 244 de 29.9.2000
relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono

eliminar progressivamente a produção e colocação no mercado de 
brometo de metilo

Ano 2008

DECISÃO DA COMISSÃO JO L 258 de 26.9.2008
relativa à não inclusão da substância activa brometo de metilo no anexo I

Artigo 3º – […] e terminar, o mais tardar, em 18 de Março de 2010.



Em Portugal

85 %

(Ministério da Agricultura, 2006)

3 %
Da produção 

mundial Consumo interno

Exportação (10 000 ton., 12 M €)

30 000 ton

A Produção Castanea sativa

Trás‐os‐Montes



CHESTNUTSRAD

Tratamento alternativo de conservação de castanha

AGROAGUIAR Promotor I.P.B. Co-Promotor U.M. Co-Promotor

IST/ ITN Parceiro Tecnológico

Financiamento



A ideia foi concebida por forma a dar resposta a um 
problema tecnológico, utilizando os recursos técnico-
científicos dos Promotores.

A Ideia
Tratamento alternativo de conservação

2009 2010 2013



O Financiamento
Projecto QREN Co-Promoção nº 13198/2010

2009 2010 2013



A  irradiação de  alimentos é considerada como uma possível
alternativa para a  substituição do  tratamento tradicional com 
fumigação por brometo de metilo (MeBr).

Regulamentado pela Directiva nº 1999/2/CE.

A Alternativa



As Vantagens

Eliminação da utilização de fumigantes no 
tratamento pós‐colheita.

Segurança alimentar do produto tratado.

Minimização do impacto ambiental.

Pode ser mais económica do que outras
tecnologias de tratamento.

Pode contribuir para a redução dos 
custos de armazenamento.

Unidades industriais de irradiação 
Gama e de Electrões 

ITN (gama) e INCT (electrões)



As Tecnologias: Gama e Electrões

Feixe de Electrões Gama
http://sadexcorp.com/ourprocess_ebeamprocess.html http://www.graystarinc.com/photos.html

100 ton /dia

Box ~ 60 x 60 cm



Irradiação Gama As Tecnologias

J.van Kooij, IAEA BULLETIN, VOL 23, no.3

Batatas!

Shihoro,  Japão 
Desde 1973

Porque não
Castanhas?



A Qualidade da Castanha
Parâmetros analisados

Efeitos da radiação gama e do feixe de 

electrões nas propriedades físico-químicas, 

biológicas e microbiológicas da castanha.

Ensaios sobre variedades provenientes de 
Portugal, Itália e Turquia



‐ Valor Nutricional: 
Proteínas, Cinzas, Gordura, 
Carbohidratos e Valor 
Energético. 

‐ Ácidos Gordos

‐ Açúcares

‐ Tocoferóis

GC‐FID
HPLC‐RI

Resultados 
Parâmetros Químicos

Os parâmetros químicos e valor
nutricional não são afectados de forma 
significativa.



Colorímetro

A cor dos frutos não irradiados é
similar aos irradiados para a 
tecnologia gama e electrões. 

Resultados 
Parâmetros Físicos



Na textura, os resultados da tecnologia
gama e feixe de electrões são
semelhantes.

Resultados 
Parâmetros Físicos

Texturómetro



Insectos: 

bichado 

e 

gorgulho

As doses que não 
comprometem a qualidade 
da castanha são também 
suficientes para o 
cumprimento dos critérios 
fitossanitários.

IAEA – IDIDAS
International Database on Insect
Disinfestation & Sterilization

ISPM No. 18
Guidelines for the Use of Irradiation as a 
Phytosanitary Measure.

Resultados 
Parâmetros Biológicos



Fungos & Toxinas

Realizado por colegas da U.M. (Co-Promotores)

T. Calado, L. Abrunhosa, A. Venâncio 

Resultados 
Parâmetros Microbiológicos

A eficácia da irradiação é dependente da actividade da água, tendo 
sido obtidas reduções significativas de ambos os contaminantes.



Conclusões

O tempo de armazenamento
exerce uma influência mais
evidente nos parâmetros físico-
químicos analisados.



A irradiação é exequível e uma alternativa eficaz desde que 
haja uma instalação disponível.

Viabilidade industrial?

Este tipo de processamento tem custos elevados iniciais mas 
amortizáveis se a unidade agro-industrial se associar a 
outras unidades para ganhar escala, processando maiores 
quantidades de castanha e também outros produtos.

Este sector agro-alimentar em particular não justifica por si 
só o investimento numa unidade deste tipo.



Falando de Batatas:

E o consumidor?

Hokkaido Shihoro Irradiation Center
Japão

1973: 15 000 ton

2005: 8 100 ton

2006: 3 300 ton, devido à imposição de rotulagem específica.

2010: 6 300 ton, após esforços de informação do consumidor.

Food Irradiation in Asia, the European Union, and the United States: A Status 
Update. T. KUME and S. TODORIKI (2013).

DOI: 10.1080/18811248.2002.9715300



Não só Batatas
Produtos autorizados a irradiar na U.E. 

E o consumidor?

Pernas de rã (48%), Carnes (20%),
Ervas aromáticas e especiarias (15%), 
Produtos desidratados (6%), Clara de ovo (6%),
Peixe e mariscos (2%), Vegetais (0,1%), …

2011: 8 068 ton

Bruxelas, 14.11.2012, COM (2012) 659



Não só Batatas
Produtos autorizados a irradiar nos E.U.A. 

E o consumidor?

Importados / Exportados

México 

(Figos, 1 ton)
Índia

(Mangas, 328 ton) 

Mirtilos (4 ton)

2015: Consumo 20 000 ton.

Food Irradiation Update, Ronald F. Eustice



Cooperação I&D 
Impacto na Fileira da Castanha

Reforço da cooperação técnica e em I&D entre os 
parceiros QREN, o parceiro tecnológico ITN e ainda a 
colaboração pontual com o INRB/Estação Agronómica a 
que se acrescentaram colaborações internacionais, com a 
Turquia (Gamma-Pak) e com a Polónia (INCT).

Mais actores interessados na castanha



Feiras tecnológicas nacionais e internacionais, seminários, conferências 
e ainda com relevante presença nos órgãos de informação, televisão 
(TV Ciência, Porto Canal, SIC), rádio (TSF, Brigantia), jornais regionais 
e nacionais.

Divulgação

Feiras agro-alimentares e do sector (Norcastanha, edições de 2010 e 
de 2013), Biocastanea, Espanha (edições de 2010 e 2013) e na feira 
tecnológica Food I&DT 2011, em Lisboa, onde 
o projecto CHESTNUTSRAD obteve o terceiro prémio, 
entre uma centena de projectos ibéricos a concurso.

Capítulos de livro: 1
Artigos (Revistas ISI): 10
Actas em Conferências: 8
Artigos de divulgação: 2
Comunicações Orais: 16 (8 internacionais e 8 nacionais).
Posters: 22 (14 internacionais e 8 nacionais).

Mais consumidores interessados na castanha



Obrigado pelo interesse!


