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1. RESUMO 

Teores de potássio no fruto do butiá, oriundo da região sul do Brasil, foi estudado 

por meio da técnica de Fluorescência de raios-X por energia dispersiva (EDXRF). 

Amostras fragmentadas e drenadas em estufa a 65±5°C foram homogeneizados por 

moagem em moinho de ágata, e acondicionados em porta amostra especifico para 

este ensaio. 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) NIST 1515 

“Apple 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. Os percentuais determinados de potássio na casca foram de 

2,40±0,01%, para a polpa 1,90±0,02% e para a semente 0,30±0,01%, destacando a 

casca como maior contribuição no fruto. Considera-se o butiá, pelos resultados 

apresentados como fonte considerável de reposição de potássio para a alimentação 

humana, mostrando-se de 1 a 5 vezes mais relevante em relação a alimentos mais 

tradicionais.  

2. INTRODUÇÃO  

A polpa do coquinho-azedo ou butiá (Butia eriosparta), de grande consumo na 

região sul do Brasil, possui elevado potencial para enriquecer a alimentação como 

fonte de fibras, pró-vitamina C e potássio, já integrado na merenda escolar em 

alguns estados como o caso do norte de Minas Gerais                                               

(FRANCO, 2004, apud FARIA, 2008). 

Segundo estudos ANVISA (2005), que define a Ingestão Diária Recomendada (IDR) 

como sendo a quantidade de proteína, vitaminas e minerais que deve ser consumida 

diariamente da maior parte dos indivíduos e grupos de pessoas de uma população 

sadia para atender às suas necessidades nutricionais a ingestão diária 

recomendada de potássio é estabelecida entre 2.000 a 4.000 mg                                       

(FATORUSSO, 1991, apud MACÊDO, 1999).  

Dentre as funções do potássio no organismo humano, destaca-se a contração 

muscular e condução nervosa, regulação da frequência cardíaca, produção de 



energia no organismo, síntese de ácidos nucléicos e proteínas, agindo ainda como 

coadjuvante na redução da pressão arterial (FAVIERE, 2009). 

A proporção absorvida de potássio, entretanto, não é mantida, por exemplo, na 

mesma proporção que o sódio, que mesmo na ausência prolongada da ingestão 

deste mineral, são excretados diariamente cerca de 50 mEq de potássio          

(OLIVEIRA, 1998). 

A carência de potássio no organismo reflete-se em sintomas e sinais clínicos, como 

cãibras, constipação intestinal, edema de tornozelos, eczema nos pés e nas pernas, 

flatulência, fraqueza muscular, garganta seca, hipertensão arterial, irritabilidade e 

perda do tônus muscular (FAVIERE, 2009). 

Em contrapartida, o excesso de ingestão do potássio pode levar a hiperpotassemia, 

pode desencadear a paralisia muscular flácida, hipotensão podendo evoluir com 

arritmias cardíacas e em estado crítico para um quadro de parada cardíaca em 

diástole (OLIVEIRA, 1998). 

3. OBJETIVO 

Considerando a importante função do potássio para o organismo e o butiá como 

fonte possível e de baixo custo para esta reposição na alimentação humana, este 

estudo tem como objetivo determinar o teor de potássio no fruto do butiá pela 

técnica de Fluorescência de raios-X por Energia Dispersiva (EDXRF), estabelecendo 

um comparativo dos teores determinados com outras fontes de potássio.  

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostras de butiá, oriundas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foram inicialmente 

dissecadas sendo separadas a casca, polpa e sementes, com posterior drenagem 

em uma estufa sob temperatura de 60±5 oC por uma semana. Após drenagem, as 

amostras foram homogeneizadas por moagem manual em almofariz de ágata até 

granulometria de 200 mesh. Na Figura 1, observam-se as etapas da fragmentação 

do butiá.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Preparo das amostras: A) casca B) polpa e C) semente. 

 

Ao mensurar as amostras, cerca de 5,0 g de cada amostra na forma de pó foram 

suportadas em porta amostra específico para esse tipo de ensaio (31 mm Closed X-

Cell - SPEX) utilizando-se filme fino de polipropileno (thin film for XRF, 5μ-SPEX) e 

submetidas a análise no 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 mA; colimador de 5 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 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 sendo que para as maiores 

concentrações optou-se por relatar em termos percentuais e as menores 

concentrações em termos de partes por milhão.  

                                                    A)                                                              B)                                                                 C)  



A avaliação metodológica aplicada seguiu orientações normativas sobre validação 

de métodos analíticos INMETRO-DOQ-CGCRE-8 (INMETRO, 2010). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores determinados e comparativos encontrados em literatura estão 

apresentados na Tabela 1.  

 

TABELA 1 - Valores determinados do butiá e valores de referência em 

literatura. 

  Valores Determinados   mg/100g 
Referência  

  
Média             

[%] 
Desvio        

[%] 
CV              
[%]   

Média              Desvio         

Casca 2,40 0,01 0,4%   240 1 * 

Semente  0,30 0,01 3,3%   30 1 * 

Polpa  1,90 0,02 1,1%   190 2 * 

* Presente trabalho       460 2 * 

Banana          328 (GODIM, 2005) 

Abacate          100 
(FARIA, 2008) 

Butiá          462 

IDR-ANVISA           2000-4000  (BRASIL, 2005) 

** Balanço CO3 a 95,4% 

 

 

Os percentuais determinados mostram elevado teor de potássio na casca. Se 

considerada a fração diária em mg/100g, o valor total determinado apresenta-se 

superior a outros alimentos de consumo cotidiano e difundido. Entendendo e 

considerando que o butiá é uma fonte de reposição e complementação na 

alimentação diária, a Tabela 2 expõe valores comparativos propondo porções 

variadas para o dia e contribuição total.  

 

 

 



TABELA 2 – Comparativos por porção diária de referência e porções propostas. 

Adquirido 
mg 

Referência 
50g 100g 250g 500g 

Casca 120 240 600 960 

* 
Semente 15 30 75 120 

Polpa 95 190 475 760 

Butiá 230 460 1150 1840 

Abacate 50 100 250 500 (FARIA, 2008)  

Banana 164 328 820 1640 
 Abacaxi  65,5 131 327,5 655 (GODIM, 2005)  

Mamão  111 222 555 1110   

Maracujá  169 338 845 1690   

Melão  108 216 540 1080   

Tangerina  65,5 131 327,5 655   

Associação  963 1926 4815 9170 * 

IDR-ANVISA   2000-4000   (BRASIL, 2005)  

FDA1   4700   (PENNINGTON, 1996) 
* Presente Trabalho 
1 - FDA U.S. Food and Drug Administration  

 

Para melhor visualização, as quantidades de referência são contrapostas 

percentualmente em relação ao butiá (destaque) na Figura 2.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Percentual comparativo de referência entre butiá e demais alimentos.  

 

Observa-se que se considerada uma contribuição relativa entre diversos alimentos e 

o butiá, este apresenta uma contribuição de 24% se associados em conjunto com os 

demais em frações iguais.  



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. 

Foram determinados percentuais de potássio na casca de 2,40±0,01%, para a polpa 

1,90±0,02% e para a semente 0,30±0,01%. Os resultados mostram que a 

concentração de potássio na casca é considerável e relevante fonte de potássio, 

representando não somente conteúdo de fibras alimentares como também 

substancial fonte deste mineral.  

Considera-se o butiá, pelos resultados apresentados como fonte considerável de 

reposição de potássio para a alimentação humana, mostrando-se de 1 a 5 vezes 

mais relevante em relação a alimentos mais tradicionais.  
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