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1. RESUMO 

O teor de cálcio foi avaliado em amostras comerciais de papinha industrializada 

destinados a alimentação infantil por Fluorescência de raios-X por Energia 

Dispersiva (EDXRF). No estudo, cerca de 100 mg de amostras secas, pulverizadas e 

homogeneizadas foram acondicionadas em porta amostra e mensuradas no 

espectrômetro EDX720-Shimadzu CO (15~50kV e 1µA) em vácuo por 100s. A 

quantização foi feita pelo método dos parâmetros fundamentais e calibração 

multivariada utilizada para corrigir efeitos de matriz. A avaliação estatística da 

técnica considerou material de referência certificado (MRC) Whole Milk Powder 

(CRM 8435), Typical Diet (CRM 1548a) e Bovine Liver (CRM 1577b), todos do 

National Institute of Standards & Technology (NIST), sendo a conformidade e 

aceitabilidade avaliadas pelo índice Z-score e HORRAT. Os limites de quantificação 

estão entre 2 e 60 μg·gˉ¹ considerados suficientes para este tipo de ensaio. O teor 

de cálcio determinado nas amostras variou entre 1250±13 μg·gˉ¹ a 3100 μg·gˉ¹ 

equivalendo a 125±1mg/100g a 310±2 mg/100g. A análise mostra que a papinha 

industrializada possui teores satisfatórios para ser utilizada como complemento 

alimentar, mas não como alimentação única.  

2. INTRODUÇÃO 

Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, a prática adequada da alimentação 

infantil deve fornecer uma quantidade de alimento suficiente e que supra os 

requisitos nutricionais, compreendendo incialmente a prática do aleitamento materno 

e, em tempo oportuno alimentação apropriada complementando o aleitamento. 

(BRASIL, 1993; WHO, 1998; BRASIL, 1999).  

Apesar da desvantagem da substituição do aleitamento materno, em algumas situações, 

existe a necessidade da complementação alimentar, ou mesmo a substituição, sob a forma 

de alimentos de conhecidos como alimentação desmame (alimentos preparados 

especificamente para alimentação infantil até que possa a criança possa ser alimentada com 

alimentação convencional), que podem ser introduzidos a partir dos seis meses de vida, 

dentre elas a papinha industrializada que pela praticidade torna-se uma opção. 

(BRASIL, 1989; BRASIL, 1997) 

Entendendo que o aleitamento materno é a melhor fonte de nutrição para a criança, 

por conveniência aliada a necessidade, a alimentação complementar pode ser 

introduzida a partir dos seis meses de vida, introduzindo o alimento processado 



como parte do desmame ajudando a formar os hábitos alimentares que ficarão para 

o resto da vida e que, de certa forma, servirão como uma transição e adaptação a 

uma nova alimentação. O ideal é que se inicie com as papinhas (ou purê) de frutas e 

de preferência sem açúcar, para que ela conheça o sabor natural de cada fruta, para 

assim receber as vitaminas necessárias para o seu desenvolvimento e crescimento.  

(ARAUJO, 2004).   

3. OBJETIVOS 

Considerando que o alimento deva seguir rigorosamente uma dieta de reposição 

que forneça para a criança a quantidade de cálcio necessária ao seu 

desenvolvimento, este trabalho avaliará a o teor deste mineral a partir da técnica de 

Fluorescência de raios-X por Energia Dispersiva – EDXRF, determinando as 

quantidades nas diferentes amostras comerciais selecionadas avaliando se estas 

atendem as necessidades alimentares para a faixa de idade proposta segundo os 

parâmetros nutricionais estabelecidos.   

4. MATERIAIS E METODOLOGIA 

As amostras foram dessecadas a 60±5°C por 16 dias, posteriormente moídas e 

homogeneizadas em almofariz de ágata até a granulometria de 150-200 µm. Cerca 

de 100 mg de cada amostra na forma de pó foram suportadas em um porta amostra 

específico para esse tipo de ensaio (SPEX Sample Prep X-Cells) utilizando-se filme 

fino de polipropileno (thin film for XRF, 5 µSPEX 

As amostras foram submetidas ao espectrômetro de fluorescência de raios X por 

dispersão de energia (EDX, modelo 720, produzido pela Shimadzu Corporation) sob 

os seguintes parâmetros de operação: tubo de raios X de Ródio, tensão de 15 kV 

(para os elementos leves, Z ≤ 21) e 50 kV (para os elementos pesados, Z > 21); 

corrente ajustada automaticamente de no máximo 1 µA; colimador de 3 mm; 

detector de estado-sólido tipo Si(Li) com resfriamento em nitrogênio líquido; câmara 

de análise em vácuo; tempo de contagem de  

100 s. 

A quantificação dos elementos foi realizada por meio do método de curva de 

calibração aplicando-se regressão linear por meio do método de mínimos quadrados 

aos materiais de referencia certificados Whole Milk Powder (CRM 8435), Typical Diet 



(CRM 1548a) e Bovine Liver (CRM 1577b), todos do National Institute of Standards 

& Technology (NIST). 

A quantificação dos elementos foi realizada por meio do método dos Parâmetros 

Fundamentais (PF). Nesse método são utilizados algoritmos matemáticos que 

permitem corrigir os efeitos espectrais (absorção/intensificação) a partir da medida 

da intensidade da linha de emissão do elemento e dos valores tabelados dos 

principais parâmetros fundamentais, como distribuição espectral primária (fonte), 

coeficiente de absorção (fotoelétrico e de massa), rendimento de fluorescência e 

outros. Nele se assume que a amostra é homogênea, apresenta espessura infinita e 

tem uma superfície razoavelmente plana (LACHANCE, 1994; NAGATA, 2001; 

SCAPIN, 2003).  

Dos valores quantificados determinou-se a média aritmética da triplicata das 

amostras, desvio padrão e desvio padrão e relativo. A avaliação metodológica 

aplicada seguiu orientações normativas sobre validação de métodos analíticos 

INMETRO-DOQ-CGCRE-8 (INMETRO, 2010). 

5. RESULTADOS 

Os valores determinado para o teor de cálcio em papinha industrializada estão 

expostos na Tabela.1.  

 

A amostras analisadas não mostram teores superiores a 400 mg/100g.  

TABELA 1: Comparativo para o teor de Ca determinados em Papinha 
industrializada e valores de referência em literatura. 

  Valores determinados mg/100g 

Referência   
 Amostra 

Média             
[µg·gˉ¹] 

Desvio 
 [ µg·gˉ¹] 

CV%   Média              Desvio         

1 3100 20 0,6    310 2 
Presente 
trabalho 2 1800 20 1,1    180 2 

3 1250 15 1,2    125 2 

 Lactante 7-11 meses 400  

IDR Criança 1-3 anos           500       (BRASIL, 2005) 

 Criança 4-6 anos 600  

 Criança 7-10 anos 700  
* Balanço: CN3 97,9% 

 



  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A técnica de fluorescência de raios x por dispersão de energia, EDXRF, mostrou-se 

eficiente para o estudo desenvolvido conduzindo a resultados satisfatórios para as 

amostras analisadas. 

Os valores determinado em laboratório não atingiram o valor de 400mg/100g em 

relação ao IDR para lactantes em desmame (a partira dos 7 meses). A amostra 1 

mostrou maior teor de cálcio em relação as outras.  

Entendendo que esta não deverá ser a única alimentação diária e se considerado 

que o lactante será alimentado duas vezes ao dia na soma a quantidade de papinha 

atinge o valor necessário à porção diária, sendo útil como complemento alimentar 

para crianças até 5 anos se consumida nestes condições diárias.  

AGRADECIMENTOS 

A autora agradece aos professores envolvidos, bem como a estrutura do Laboratório 

do CQMA no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares IPEN/CNEN-SP. 

BIBLIOGRAFIA 

ARAUJO, M.F.M.; DEL FIACO, A.; PIMENTEL, L. S. and  SCHMITZ, B.A. S., Custo 

e economia da prática do aleitamento materno para a família. Rev. Bras. Saúde 

Mater. Infant. [online]. 2004, vol.4, n.2, pp. 135-141. ISSN 1519-3829. 

BRASIL. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Instituto Materno - Infantil de 

Pernanbuco. 2.a, 1999. 

BRASIL. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Organização Pan-Americana 

de Saúde. Relatório da reunião sobre carência de micronutrientes. Brasília: 

INAN, OPAS, 1993. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Resolução RDC n. 269, de 22 de setembro de 2005. Regulamento técnico sobre a 
ingestão diária recomendada (IDR) de proteína, vitaminas e minerais. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 23 de setembro de 
2005.http://portal.anvisa.gov.br 



BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Materno-infantil. Metas da cúpula 

mundial em favor da infância: avaliação de meia década: 1990–1995. Brasília: 

Ministério da Saúde, 1997. 36 p. 

BRASIL. Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Pesquisa nacional sobre 

saúde e nutrição. Brasília: INAN, 1989. 

CITRUSBR - Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. Retrato da 
citricultura (2010). Disponível em: <http://www.citrusbr.com/exportadores-
citricos/brasil/retrato 
 

COMPRI, P.C., et al, Variáveis maternas e infantis associadas à ocorrência de 

anemia em crianças nos serviços de atenção básica em São Paulo, Rev Paul 

Pediatr 2007;25(4):349-54. 

CORAZZA, M. L.; RODRIGUES, D. G.; NOZAKI, J. Preparação e caracterização 
do vinho de laranja. Química nova, v. 24, n. 4, p. 449-452, 2001. 

FILHO, J.C.S.; ARMELIN, M.J.A.; DA SILVA, A. G. Determinação da Composição 
Mineral de Subprodutos Agroindustriais Utilizados na Alimentação Animal, 
PELA TÉCNICA DE ATIVAÇÃO NEUTRÔNICA1. Pesq. agropec. bras., Brasília, v. 
34, n. 2, p. 235-241, 1999. 

LACHANCE, G. R.; FERNAND, C. Quantitative x-rayfluorescenceanalysis. New 
York, NY: John Wiley & Sons, 1994. 
 

MAFRA, D; COZZOLINO, S. M. F. Importância do zinco na nutrição humana. Rev. 
nutr, v. 17, n. 1, p. 79-87, 2004. 

NAGATA, N.; BUENO, M. I. M. S. Métodos matemáticos para correção de 
interferências espectrais e efeitos interelementos na análise quantitativa por 
fluorescência de raios-X. Quim. Nova, v. 24, No. 4, p. 531-539, 2001. 
 
PERSON, O. C.; BOTTI, A.S.; FÉRES, M.C.L.C.. Repercussões clínicas da 
deficiência de zinco em humanos. Arq. méd. ABC, v. 31, n. 1, p. 46-52, 2006. 

SCAPIN, M. A. Aplicação da difração e fluorescência de raios X (WDXRF): 
ensaios em argilominerais. 2003. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares - IPEN/CNEN-SP, São Paulo.  
 
WHO World Health Organization. Child health and development. Evidence for the 

ten steps to succesful breast-feeding. Geneva, 1998. 

 


