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RESUMO 
 
Apresenta-se uma metodologia para a quantificação de elementos inorgânicos em suplementos alimentares, 
utilizando-se um sistema portátil de fluorescência de  raios X de baixa potência, na análise de dois produtos 
comerciais, ambos encontrados em forma de drágeas. O sistema de PXRF (Portable X-ray Fluorescence) é 
constituído por um mini tubo de raios X, filtro de Ag na saída do tubo, um detector semicondutor de Si-PIN e 
colimador de Ag na entrada do detector, eletrônica específica para esse tipo de sistema e um microcomputador 
para a aquisição e análise dos dados. Amostras e padrões, foram diluídos em ácido bórico, sendo que as 
amostras foram preparadas na proporção 1:10 e os padrões variaram de 1:2, 1:5; 1:10; 1:15 e 1:100. Foram 
obtidos resultados para Ca, Ti, Mn, Fe, Cu e Zn, com valores que variaram de 0,14 à 8,45 mg/g para a amostra 
A e 0,17 à 17,94 mg/g para a amostra B. O sistema portátil PXRF mostra-se uma ferramenta de análise 
multielementar com alta velocidade analítica podendo ser empregada in situ tanto para controle de qualidade 
como para monitoramento de órgãos de fiscalização.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Com a mídia mais presente em nosso cotidiano, tanto a televisiva quanto a internet, observa-
se um aumento considerável na quantidade de propagandas sobre técnicas e produtos para 
auxiliar o indivíduo na conquista de um corpo mais saudável, indo desde equipamentos para 
ginástica passiva até cosméticos e suplementos minerais e vitamínicos. A grande quantidade 
de propagandas tem induzido a população adulta a um consumo exagerado de tais 
suplementos e muitas vezes sem o acompanhamento de profissionais da área de saúde. 
Pesquisas têm demonstrado que uma inadequada ingestão de suplementos pode ocasionar 
mais danos que benefícios ao corpo humano[1]. Além disso, durante o processo de fabricação 
desses suplementos podem ocorrer contaminações, introduzindo elementos inorgânicos que 
não são adequados ao consumo humano, ou a adulteração do produto com a adição de drogas 
sintéticas para um apelo comercial da eficácia do produto para um fim específico[2]. Por outro 
lado, alguns suplementos naturais podem conter elementos tóxicos como, por exemplo, o 
chumbo (Pb)[3]. Encontram-se na literatura, técnicas empregadas para a medida de tais tipos 
de amostras como, por exemplo, a de ativação neutrônica[4], que necessita de um reator 
nuclear; a espectroscopia Mössbauer, para análise de especiação química do Fe[5], através de 
ressonância nuclear gama; espectroscopia de emissão atômica em plasma induzido e também 
a fluorescência de raios X por dispersão em energia utilizando equipamentos comerciais 
tradicionais de maior potência[7][8], sendo estas técnicas de maior custo analítico. Dessa 
forma, a disponibilização de métodos analíticos associados a um sistema portátil de 
fluorescência de raios X de baixa potência, torna-se interessante tanto do ponto de vista 
econômico, por ser um sistema de baixo custo, quanto do ponto de vista de proteção 
radiológica, pois não há a necessidade do uso de blindagem, podendo ser utilizado em 
pequena bancada no laboratório. 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
Os suplementos analisados são duas amostras comerciais, encontradas em farmácias e lojas 
especializadas em materiais esportivos e os padrões  utilizados para a determinação da 
sensibilidade de detecção, são padrões comerciais na forma de óxidos mono elementares de 
Ca, Ti, Mn, Fe, Cu e Zn. 
O sistema portátil, PXRF-LFNA-02 (Portable X-ray Fluorescence-Lab. de Fís. Nuclear), 
Figura 1, é constituído por um mini tubo de raios X, com anodo de Ag (Moxtek FTC 100), 
filtro de Ag (50 μm) na saída do tubo, um detector semicondutor de Si-PIN (Amptek XR-
100CR) com resolução de 265 eV para a linha de 6,4 keV do Fe e colimador de Ag (4 mm de 
diâmetro) na entrada do detector, eletrônica específica para esse tipo de sistema e um 
microcomputador para a aquisição e análise dos dados.  
Amostras e padrões foram diluídos em ácido bórico, sendo que as amostras foram preparadas 
na proporção 1:10 e os padrões variaram de 1:2, 1:5; 1:10; 1:15 e 1:100. Após a diluição, 
foram homogeneizados e colocados (1,5g) em suporte próprio para análises por fluorescência 
de raios X (Chemplex Inc.).  
As condições de operação do sistema foram de 28 kV, 20 μA e 1000 s de aquisição; na 
análise dos espectros foi utilizado o programa WinQXAS, disponibilizado pela Agência 
Internacional de Energia Atômica (IAEA).  
Com padrões de óxidos de Ca, Ti, Mn, Fe, Cu e Zn foram construídos gráficos de 
concentração versus intensidade e obtidas as equações de regressão linear possibilitando a 
determinação da concentração dos elementos presentes nas drágeas. 
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Figura 1.  Fotografia do sistema portátil de 
fluorescência de raios x. 

 
 
 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Tabela 1 apresentam-se os resultados preliminares obtidos. Os valores encontrados para o 
Ca (amostra A) e Mn (amostra B) e para o Fe, mostraram uma variação bastante significativa 
em relação aos reportados nas bulas desses suplementos, sendo ainda necessária a validação 
de todos os resultados com padrões certificados.   
 
 
 

Tabela 1.  Resultados obtidos para os suplementos A e B com o sistema PXRF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Amostra A Amostra B 
Concentração (mg/g) Concentração (mg/g) Elemento 

Bula PXRF Δ % Bula PXRF Δ % 
Ca 12,29 8,45 ± 0,47 -31 14,77 17,94 ± 2,29 21 
Mn 0,15 0,18 ± 0,02 17 0,26 0,57 ± 0,05 120 
Fe 1,37 2,78 ± 1,68 103 0,30 0,19 ± 0,02 -35 
Cu 0,15 0,14 ± 0,01 -5 0,15 0,17 ± 0,01 14 
Zn 1,14 1,02 ± 0,02 -11 1,11 0,99 ± 0,05 -10 
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4. CONCLUSÕES  
 
A metodologia utilizando o sistema PXRF pode ser empregada na avaliação de suplementos 
de elementos inorgânicos, tendo a vantagem de ser uma técnica multielementar, simultânea, 
com alta velocidade analítica e baixo custo operacional e ainda podendo ser utilizada in situ.  
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