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1. RESUMO 

 

Amostras comerciais de tomate orgânico e convencional                                          

(Solanum lycopersicum), comercializados região metropolitana de São Paulo, foram 

analisadas a partir da técnica de fluorescência de raios X por dispersão de energia 

(EDXRF) avaliando os teores dos principais minerais essenciais presentes nesse 

alimento. As amostras foram fragmentadas em polpa-casca e sementes, e drenadas 

em estufa sob temperatura de 60±5 oC por 120 h. As amostras drenadas foram 

homogeneizadas por moagem a cerca de 200mesh em moinho de ágata, prensadas 

a 20 MPa sobre base de H3BO3, com posterior análise no espectrômetro EDXRF. Os 

elementos foram quantizados pelo método da calibração multivariada e parâmetros 

fundamentais (FP), aplicados na correção de efeitos de matriz.  A avaliação 

estatística considerou material de referência certificado NIST 1573a “Tomato 

Leaves”, 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. Dos menores constituintes, foram determinados Fe na polpa 74±7 μg·gˉ¹ 

e 111±9 μg·gˉ¹ para a semente. A semente ainda mostrou quantidades de                      

42±2 μg·gˉ¹ de Cu e 35±2 μg·gˉ¹ de Zn não determinados para a polpa. Dos maiores 

constituintes, em termos percentuais para a polpa 6,32±4 % de K, 1,30±0,12 % de 

Cl, 0,54±0,01 % de P, 0,24±0,01% de S, 0,22±0,01 % de Ca e  0,14 ±0,01% de Mg. 

Na semente os teores para os mesmos minerais são de 5,60±0,10 % de K, 

0,40±0,03 % de Cl, 1,03±0,01 % de P, 0,21±0,01 % de S, 0,15±0,02 % de Ca e          

0,35 ±0,01 % de Mg. A semente apresenta valore de Mg e P superiores a polpa.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O tomateiro é uma planta herbácea da família das solanáceas natural da América 

Central e Sul, tendo sua cultura difundida em todo o mundo. No Brasil a cultura de 

tomate é comum a todos os estados dando destaque aos estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Goiás com produção média de 80 ton./ano sendo uma das maiores 

produções do mundo. (CAMARGO, 2008; IBGE, 2007)  

 

A forma mais comum de consumo do tomate é in natura, incluindo casca, polpa e 

sementes de forma diária o que o torna componente básico da alimentação diária da 



população contribuindo como fonte importante de reposição de nutrientes 

necessários ao ser humano, podendo ser destacados o licopeno, vitamina C, 

proteínas, carboidratos, fibras e, sendo principal fonte de Mn e P fornece ainda (N, 

K, Ca, Mg, S, Na. Bo, Cu, Fe, Zn e Se) cujas quantidades podem sofrer variações 

conforme a espécime, sazonalidade, geomórfismos e agentes antropomórficos. 

(BORGUINI, 2007; ROCHA, 2007)  

 

3. OBJETIVOS 

 

Considerando que o tomate comum à alimetação diária, e participante na 

alimentação diária da população e sendo um contribuidor nutricional de grande 

importância por ser excelente fonte de micronutrientes e que, o foco deste trabaho é 

estabelecer um comparativo entre os teores dos micronutrientes de uma variedade 

de tomates (Solanum lycopersicum) com cultivos orgânicos e convencionais 

comercializados na região metropolitana de São Paulo.  

 

4. MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

As amostras foram adquirias considerando as características de plantio (orgânica e 

convencional) cerca de 1 kg de cada amostra. No processo de preparo, as amostras 

foram dissecadas manualmente separando polpa-casca e sementes as quais foram 

drenadas em estufa a temperatura controlada de 65±5 °C por 120 h com posterior 

homogeneização por moagem a cerca de 200 mesh em almofariz de ágata.  

 

Das frações homogeneizadas, cerca de 2,0 g de cada amostra na forma de pó foi 

compactada em uma prensa hidráulica aplicando-se uma pressão de 20 MPa, por 

dez segundos sobre uma base de ácido bórico (cerca de 1,5 g de H3BO3), 

previamente compactado com 100 MPa por 10 segundos. No final desse processo, 

obtiveram-se pastilhas prensadas de dupla camada com 25,01±0,01 mm de 

diâmetro e 5±1 mm de espessura total compondo assim o conjunto a ser analisado, 

conforme visto na Figura 1.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Preparo das amostras: a) amostra de polpa seca b) amostra moída e            

c) pastilha prensada.  
 

 

As amostras sob a forma de pastilha foram submetidas ao espectrômetro de 

fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF, 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 

mA; colimador de 5 mm; detector de estado-sólido tipo Si(Li) com resfriamento em 

nitrogênio líquido; câmara de análise em vácuo; tempo de medida de 100 s. 

 

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, 1995; SCAPIN, 2003). 

 

No método PF é possível analisar amostras sem a utilização de material de 

referência certificado, entretanto, a confiabilidade aumenta se os diversos 

parâmetros que fazem parte da expressão matemática forem obtidos a partir de 

padrões adequados. O cálculo envolve duas etapas fundamentais: calibração e 

previsão.  

 

a)                                                                   b)                                                         c)  



Na etapa de calibração, a equação de PF é utilizada para prever a intensidade das 

linhas características do padrão de calibração. Os cálculos são realizados 

especificamente para o espectrômetro em que as medidas estão sendo realizadas, 

uma vez que, a equação de FP considera aspectos de geometria, fonte e condições 

instrumentais. As intensidades teoricamente calculadas são relacionadas com as 

intensidades medidas e esta última, corrigida para cada linha característica. Esta 

correção é obtida por meio da inclinação da curva, intensidades líquidas 

(experimentais) versus intensidades calculadas, que corresponde ao fator 

proporcional utilizado na correção (NAGATA, 2001). 

 

Na etapa da previsão é necessário estimar primeiramente uma composição 

aproximada da amostra. Normalmente, é considerada a intensidade relativa das 

linhas de emissão detectadas para cada elemento presente na matriz, assumindo 

que o total emitido corresponde a uma composição de 100% (ou outro total se os 

constituintes menores forem ignorados) (CRISS & BIRKS, 1969; NAGATA, 2001). 

 

A partir desta equação, um software calcula quais as intensidades deveriam ser 

observadas para a suposta composição, compara-as com os valores medidos, 

ajusta a composição assumida e calcula o novo conjunto de intensidades esperadas. 

Este processo de interação é repetido automaticamente até que a composição 

suposta forneça uma intensidade de raios-X correspondente ao valor medido para 

um nível de significância de 0,05. A composição que atender esta relação é o 

resultado da análise (BERTIN, 1970; NAGATA, 2001; SCAPIN, 2008). 

 

A avaliação da metodologia, em termos de exatidão foi realizada por meio do teste 

Erro Normalizado (En) Eq. 1, (Orientação sobre validação de métodos analíticos, 

INMETRO, 2010), aplicados em réplicas de três medidas no material de referência 

certificado (MRC) 1573a, Tomato Leaves, da NIST. 

 

 

                                             (1) 

 

Sendo que Uref é a incerteza associada ao MRC. Se | En | ≤ 1, então pode ser 

considerado que o resultado do laboratório é adequado. 



O limite de quantificação foi calculado para um nível de significância de 0,05, para os 

elementos certificados, de acordo com a Eq. 2 (Rousseau, 2001). 

 

 (2) 

 

Na qual  Cm é valor medido,  representa o valor médio e n o número de 

repetições. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Valores certificados (Xcert±s), determinados (Xdet±s), limites de quantificação (LQ) e  

erro normalizado (En) referente ao MRC 1573a podem ser vistos na Tabela 1:  

 

 

Tabela 1 –  Avaliação metodologica.  

Elementos Xcert±s (%) Xdet±s (%) LQ (%) En 

*Mg (1,20) 1,01±0,02 0,04 *** 

P 0,216±0,004 0,24±0,03 0,01 0,8 

*S (0,96) 0,92±0,01 0,02 *** 

K 2,70±0,05 2,72±0,01 0,2 0,4 

Ca 1,526±0,015 1,44±0,09 0,3 0,9 

 Xcert±s (μg·g
-1

) Xdet±s (μg·g
-1

) LQ (µg·g
-1

) En 

*Cl (6600) 6458±354 708 *** 

Mn 246±8 227±19 42 0,9 

Fe 368±7 349±17 27 1,0 

       *Não certificado 

  

 

Os resultados mostram que a metodologia estabelecida, de acordo com INMETRO 

(Orientação sobre validação de métodos analíticos, INMETRO, 2010) permite 

determinar com exatidão adequada os teores dos elementos P, K, Ca, Mn e Fe em 

material botânico, visto que, os valores do erro normalizado (En) são ≤ 1,0. Além 

disso, fornecer resultados indicativos para Mg, S e Cl, tal qual no MCR. Os limites de 

quantificação (LQ) demonstram que a metodologia apresenta uma boa sensibilidade, 

permitindo a determinação de maiores e menores constituintes em materiais 

botânicos. A Tabela 2 apresenta os valores determinados para polpa e semente 



analisadas e para uma melhor visualização a Figura 2 mostra o comparativo entre os 

teores determinados. 

 

 

Tabela 2 – Valores determinados para o tomate. 

  

Polpa   Semente 

Comum  Orgânico   Comum  Orgânico 

Média Dev. DPR%   Média Dev. DPR%    Média Dev. DPR%   Média Dev. DPR%  

μg·gˉ¹ 

Fe 74 7 9,9  44 6 12,5   111 9 8,0  260 2 0,7 

Cu ** ** **  ** ** **   42 2 5,4  38 2 4,2 

Zn ** ** **  ** ** **   35 2 5,4  29 1 2,8 

% 

K 6,32 0,04 0,7  3,27 0,08 2,5   5,60 0,10 1,6  4,27 0,03 0,6 

Cl* 1,30 0,12 9,5  0,39 0,09 23,3   0,40 0,03 8,7  0,18 0,02 14,0 

P 0,54 0,01 0,7  0,37 0,00 1,0   1,03 0,01 1,0  0,97 0,01 1,1 

S* 0,24 0,01 0,2  0,15 0,00 1,1   0,21 0,01 0,7  0,24 0,00 1,1 

Ca 0,22 0,01 3,1  0,21 0,02 9,3   0,15 0,02 10,2  0,08 0,01 11,2 

Mg* 0,14 0,01 6,3  0,14 0,02 11,4   0,35 0,01 4,1  0,34 0,02 5,3 

* Valores indicativos  

** Não determinado  

*** Balanço: CO 93,5±0,1% 

Figura 2 – Comparativo entre os teores para os minerais determinados na polpa e 
semente.  



As características para os teores dos minerais observados mostram-se ressaltadas 

na polpa do tomate comum com destaque para os teores de potássio. Para a 

semente e polpa, os teores em média são próximos. Destaca-se a concentração de 

fósforo na semente, porém, apresentam maiores teores de ferro além de apresentar 

concentrações de cobre e zinco não determinados na polpa.   

 

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. 

 

Dos menores constituintes, foram determinados Fe na polpa 74±7 μg·gˉ¹ e              

111±9 μg·gˉ¹  para a semente. A semente ainda mostrou quantidades de 42±2 μg·gˉ¹  

de Cu e 35±2 μg·gˉ¹  de Zn não determinados para a polpa.  

 

Dos maiores constituintes, em termos percentuais para a polpa 6,32±4 % de K, 

1,30±0,12 % de Cl, 0,54±0,01 % de P, 0,24±0,01 % de S, 0,22±0,01 % de Ca e                  

0,14 ±0,01 % de Mg.  Na semente os teores para os mesmos minerais são de 

5,60±0,10 % de K, 0,40±0,03 % de Cl, 1,03±0,01 % de P, 0,21±0,01 % de S, 

0,15±0,02 % de Ca e 0,35 ±0,01 % de Mg. Apresentam a semente apresenta valore 

de Mg e P superiores a polpa.  
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