
Ao longo das últimas décadas, as empresas processadoras de alimentos têm confiado cada vez mais em 
equipamentos de inspeção por raios X para detectar contaminantes físicos durante a produção. Não é algo 
surpreendente, pois os equipamentos de inspeção por raios X têm se tornado mais sensíveis, acessíveis e 
confiáveis.  Os sistemas de raio X também podem ser muito intuitivos e fáceis de usar.

Ainda assim, alguns fabricantes de alimentos têm preocupações persistentes sobre a segurança da 
tecnologia de raio X – tanto para quem opera o equipamento quanto para os produtos alimentares que as 
máquinas inspecionam. 

A conclusão: Está comprovado que a inspeção por raios X de produtos alimentícios embalados e a granel é 
extremamente segura. Não existe evidência documentada de efeitos adversos à saúde causados por raios X 
em operadores do equipamento, nos produtos alimentícios que passam pelo equipamento e, finalmente, no 
consumidor desses produtos.  

Para entender por que isso é verdadeiro, vamos examinar atentamente como funcionam os equipamentos 
de inspeção por raios X e corrigir alguns conceitos errôneos associados a esta tecnologia frequentemente 

utilizada.

A tecnologia de raios X está generalizada
Muitos dos itens que usamos ou consumimos diariamente – alimentos, bebidas, medicamentos e cosméticos 
– são escaneados com sistemas de raios X em algum momento durante sua produção, assim, estamos todos 
expostos a produtos que receberam radiação no decorrer de nossas vidas cotidianas. De acordo com a 
Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration, FDA), não existem 
efeitos adversos conhecidos causados pelo uso de produtos que receberam radiação desses sistemas de 
raios X “de gabinete”. 

Os sistemas de inspeção de alimentos por raios X também não utilizam materiais radioativos potencialmente 
perigosos para gerar imagens de raios X. Em vez disso, eles contam com tubos que geram eletricamente 
o feixe de raio X.  O feixe é direcionado para o objeto que está sendo inspecionado, e um detector digital 
no outro lado do objeto cria uma imagem para análise. Uma das vantagens desse sistema, ao contrário 
daqueles que utilizam uma fonte radioativa, é que a energia do raio X para imediatamente quando o tubo é 
desligado. 

Dito isso, os sistemas de raio X para alimentos de fato geram radiação ionizante, por isso é importante 
entender quais níveis são considerados seguros, quais regulamentações podem aplicar-se, quais 
dispositivos de segurança são usados para atender a essas regulamentações e o que fazemos durante a 
fabricação e a instalação para assegurar a total segurança em todos os aspectos.
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Estamos todos expostos à radiação
No decorrer das nossas vidas cotidianas, estamos todos sujeitos à radiação de fundo que ocorre 
normalmente. Na verdade, a radiação natural constitui cerca da metade dos 620 milirrems (mrems) de 
radiação que uma pessoa comum recebe anualmente, de acordo com a Comissão Reguladora Nuclear 
(Nuclear Regulatory Commission) dos Estados Unidos. A Comissão Internacional de Proteção Radiológica 
(International Commission on Radiological Protection) também afirma que as pessoas podem absorver 
5.000 mrems anualmente (8x a dose natural) antes que a radiação represente um risco à saúde. 

Embora os sistemas de raio X para alimentos gerem radiação durante seu uso normal, um funcionário que 
fique ao lado do painel de controle de uma máquina de inspeção de alimentos por raios X provavelmente 
não receberá nenhuma radiação da máquina devido à blindagem. Na verdade, essas máquinas emitem 
0,1 mrems ou menos por hora, e essa emissão é normalmente na admissão ou na saída, onde os 
trabalhadores não estão presentes. Multiplicando 0,1 mrems por hora no decorrer de uma semana de 
trabalho de 40 horas e um ano de trabalho de 50 semanas, um funcionário poderia se expor a um total de 
200 mrems adicionais por ano, na pior das hipóteses – significativamente mais baixo do que a diretriz para 
exposição máxima.

Para colocar a exposição aos raios X durante a produção de alimentos em perspectiva, esta é a dose de 
radiação média que as pessoas recebem de algumas experiências comuns na vida.

A tendência para potência e emissões de raios X mais baixas
Desde a introdução dos sistemas de raios X para alimentos várias décadas atrás, melhorias tecnológicas 

têm reduzido significativamente a potência dos raios X necessária para inspecionar itens alimentares. Os 

tubos são mais eficientes, e os detectores são mais sensíveis. Isso significa que a “dispersão” dos raios 

X dentro da máquina também tem diminuído, facilitando a proteção dos usuários de vazamentos de 

radiação. 

Especificamente, o equipamento de raio X de 10 anos atrás operava na faixa de 300 a 500 watts, 

ao passo que o equipamento no mercado hoje gera o mesmo ou um melhor desempenho com 70 a 

150 watts – uma redução de 70% na potência e, portanto, nas emissões. Espera-se que a potência 

necessária para a inspeção de alimentos caia ainda mais à medida que a tecnologia dos detectores se 

desenvolva.

Garantia de segurança do equipamento de raio X
Os países no mundo todo possuem normas regulamentares para garantir a segurança dos raios X. Essas 

regulamentações existem para garantir que o equipamento de raio X possa ser usado por técnicos 

e operadores em todas as condições possíveis. As máquinas de inspeção por raios X da Thermo 

Scientific™ são sempre certificadas de acordo com essas normas antes da venda e da instalação dos 

sistemas nessas regiões. Alguns exemplos das principais regulamentações por país são apresentados aqui.

**Quando em funcionamento, os sistemas de inspeção de alimentos podem emitir este nível máximo de radiação por hora, normalmente muito próximo da 
entrada/saída da abertura apenas. Como os operadores humanos passam um tempo limitado neste local, eles recebem uma dose de radiação muito inferior 
(geralmente zero) em um turno de trabalho médio.
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Abaixo encontram-se algumas das diretrizes mais importantes de projeto e produção que seguimos, 

provenientes dessas regulamentações.

• Não mais do que 1,0 microsievert de radiação pode escapar do sistema a uma distância mínima 
de 5 cm e da máquina. Observe que o limite da FDA dos EUA é de 5 microsieverts (0,5 mrem/h) 
a 5 cm; o da IRR 1999 do Reino Unido é de 1 microsievert a 10 cm, portanto este teste é uma 
combinação dos piores casos das duas normas.

• Para atender à norma de vazamentos de radiação, é usada uma blindagem interna, como o aço 
inoxidável ou o chumbo. 

• Múltiplas camadas de cortinas para bloquear a radiação são usadas nos pontos de entrada e 
saída dos produtos no sistema.

• Os painéis de acesso exigem uma ferramenta para abrir e vêm com um intertravamento eletrônico. 
Quando um painel é aberto para limpeza ou manutenção, a fonte de raios X e o transportador 
desligam imediatamente.  

• Quando a correia de um transportador é parada para remover uma obstrução, ou se houver algum 
outro problema na produção, o raio X deve desligar imediatamente.

• Um comutador de chave de bloqueio de raios X é incluído caso se identifique um problema, para 
garantir que o sistema não possa ser ligado antes do reparo.

• Sinais de aviso são aplicados nas aberturas de entrada e saída para impedir que o operador 
acesse o interior da máquina enquanto os raios X estão ligados.

• Uma torre de luz de aviso é incluída e indica quando a fonte de raios X está ligada. Se a luz de 
aviso parar de funcionar, o sistema não permitirá que a fonte de raios X seja ligada.

• É aplicada à máquina etiquetas específicas para cada país no idioma local quando necessário.

• Cada máquina tem a radiação testada após a fabricação e antes do envio, e são realizados testes 
adicionais no local do cliente após a instalação.  

• Todos os registros de levantamento de radiação são mantidos em arquivo na Thermo Fisher 

Scientific.

Regulamentações locais e melhores práticas
Embora façamos tudo o que for possível para projetar, desenvolver e instalar sistemas que atendam 
ao mais elevados padrões de segurança, pode haver outras medidas desejáveis para cumprir as 
regulamentações locais ou para garantir a segurança dos funcionários.  

Por exemplo, alguns estados dos EUA e outros países exigem um levantamento de radiação anual.  Ou, 
pode ser necessário registrar o equipamento de raios X junto à autoridade local apropriada, notificando-a 
do local e data da instalação. Nos Estados Unidos, o local da unidade também é registrada junto à 
Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).  Os órgãos 
governamentais locais também podem auditar o desempenho do equipamento sempre que julgarem 
necessário.  

Como cliente, você pode adquirir um medidor de raios X, realizar seu próprio levantamento radiométrico 
e registrar os resultados. Como alternativa, nossos profissionais técnicos também podem realizar e 
documentar um levantamento periódico para você. Para as empresas processadoras de alimentos que 
desejarem ainda a garantia de blindagem adicional (ou que estiverem preocupadas com riscos específicos 
aos operadores), estão disponíveis projetos personalizados.

Normas regulamentares de inspeção por raios X.
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Vários recursos de segurança 
são projetados em cada 
sistema.

1. O painel de acesso exige uma 
ferramenta para entrada

2. Comutador de chave de 
bloqueio de raios X

3. Múltiplas camadas de 
cortinas que bloqueiam a 
radiação 

4. Torre de luz de aviso

Medidor de radiação de 
raios X Thermo Scientific™

País Padrões regulamentares

Estados 
Unidos

Código de Regulamentos Federais (Code of Federal Regulations, CFR)  
21 Parte 1020.40 (raios de gabinete)

Canadá Lei dos Dispositivos Emissores de Radiação (Radiation Emitting Devices, RED)

Reino Unido IRR 1999

França NCF-74-100

Espanha UNE 73-302

China GB18871-2002
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Finalmente, nossos funcionários que fabricam as máquinas de raios X sempre usam um dosímetro para 
segurança adicional. O dosímetro é um dispositivo que mede a exposição à radiação ionizante. Como não 
é possível ver ou cheirar a radiação, o dosímetro garante que o equipamento esteja sempre funcionando 
da maneira correta. Além disso, os funcionários em instalações de produção de alimentos podem pedir e 
usar dosímetros como uma precaução adicional

Lista de verificação de segurança da instalação da Thermo Fisher 
Quando nossos técnicos de manutenção de campo são chamados para instalar um sistema de inspeção 
por raios X, eles realizam um levantamento de radiação no local e registram os resultados. Eles também 
revisam os tópicos abaixo com o cliente e fornecem ajuda/respostas quando necessário.

Conclusão
A inspeção por raios X de produtos alimentícios é comprovadamente segura. Existem protocolos para 
garantir que o equipamento funcione com segurança mediante comissionamento, e é fácil confirmar a 
segurança da operação a qualquer momento para atender às exigências regulamentares ou da planta. 
Para muitas aplicações alimentícias, a inspeção por raios X oferece detecção superior e é mais fácil de 
usar do que a tecnologia de detecção de metais. O único risco é não considerar como a inspeção por 
raios X pode melhorar suas práticas de inspeção de produtos.
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✓ A unidade ou empresa possui um agente de segurança para radiação

✓ Existe um plano ou processo para realizar levantamentos de radiação a intervalos 
de tempo específicos

✓ Os funcionários têm um entendimento/conhecimento sobre segurança de radiação

✓ A sinalização está instalada adequadamente e próximo ao equipamento de raio X 

✓ Os procedimentos médicos de emergência estão publicados na área e são 
compreendidos 

✓ Se forem solicitados dosímetros, os funcionários os utilizarão  

✓ O equipamento está registrado junto ao estado, província ou outra autoridade local

✓ Tipo, modelo e especificação do equipamento como um dispositivo de gabinete 
segundo a CFR 21 1020.40 da FDA

✓ Tensão e corrente máxima de raio X   

✓ Número de tubos de raio X   

✓ Local da construção

Durante a instalação, um técnico de manutenção deve verificar o seguinte:

As exigências normais da documentação de registro incluem:

Exemplo de dosímetro de 
leitura digital/por USB


