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1. RESUMO 

 
Cinco variedades de feijões de consumo na região metropolitana da grande São 

Paulo, foram avaliadas pela técnica de Fluorescência de Raios-X por Energia 

Dispersiva (EDXRF) no intuito de avaliar os teores de Fe, K, P e S. Para isso as 

amostras adquiridas foram homogeneizadas por moagem em almofariz de ágata, 

acondicionado em porta amostra específico para o ensaio e mensuradas em um 

espectrômetro EDX720- Shimadzu CO com tensão aplicada de 15kV(Z≤21) e 

45kV(Z>21), com corrente aplicada e 50mA em vácuo. Os elementos foram 

quantizados pelo método dos parâmetros fundamentais e calibração multivariada 

para correção de efeitos de matriz. A avaliação estatística seguiu norma INMETRO 

para ensaios analíticos, considerando o material de referência certificado 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 para este tipo de ensaio. Foram determinados para as variedades 

quantidades de 65±1 μg·gˉ¹ a 90±1 μg·gˉ¹ de Fe como menos constituinte e para os 

maiores constituintes as quantidades foram de 1,40±0,05% a 2,00±0,05% para o K, 

0,50±0,01% a 0,60±0,02% para o P e 0,20±0,01 de S para todas as amostras. As 

quantidades em relação à 100g de porção diária variaram de 201 mg/100g.  à 

281mg/100g.  

 
 

2. INTRODUÇÃO 
 
Segundo dados do Ministério da Agricultura (2011), o Brasil é o maior produtor de 

variedades de feijão (Phaseolus vulgaris L.) no mundo com uma produção anual de 

cerca de 3500 mil toneladas com uma área cultivada superior a 4000 hectares, 

sendo consumidas diariamente em média porções de 100 g a 200g de feijão como 

parte integrante da alimentação.   

 

Componente da alimentação comum e diária da população, o feijão é fonte 

importante de reposição de nutrientes necessários ao ser humano, sendo possível 

destacar as vitaminas do complexo B, proteínas, carboidratos, fibras e minerais 

essenciais dando destaque como principais constituintes o Fe, K, P, S, Zn, Cu, Se 



Mg, Ca, cujas quantidades podem variar conforme a variedade, sazonalidade, 

fatores geográficos e antropomórficos (RIBEIRO, 2007; MESQUITA, F. R., 

CORRÊA, A. D., ABREU, C. D., LIMA, R. A. Z., & ABREU, A. D. F. B,2007; BRASIL, 

2011).  

3. OBJETIVO 

 
Neste estudo, os teores de Fe, K, P e S nas variedades Jalo, Bolinha, Branco, 

Rajado e Rosinha serão analisados por Fluorescência de raios-X por Energia 

Dispersiva (EDXRF), buscando estabelecer a correlação destes nutrientes entre as 

diferentes variedades e a possível contribuição de cada um para a alimentação 

humana.  

 
4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No processo de aquisição e amostragem, foram consideradas as variedades de 

maior consumo na região da Grande São Paulo, sendo que, para cada uma destas 

variedades (cinco ao todo) foram adquiridos de forma aleatória 1 kg de cada 

amostra. As amostras foram moídas em almofariz de ágata até cerca de 150µm e 

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

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

com posterior medida em um espectrômetro EDX-720, produzido pela Shimadzu 

Corporation. Os parâmetros de operação do espectrômetro utilizados para as 

medidas foram: Tubo de raios X de Ródio, tensão de 15kV (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 3 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). 

 

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).  

 

As amostras foram quantificadas em triplicata, determinando a média aritmética 

entre os resultados bem como o desvio padrão e desvio padrão e relativo. Os 

maiores constituintes foram relatados em termos percentuais e os menores 

constituintes em partes por milhão. Para efeito de comparação nutricional as 

quantidades foram convertidas para mg/100g de porção consumida. A avaliação 

metodológica aplicada seguiu orientações normativas sobre validação de métodos 

analíticos, aplicados em relação aos valores mensurados pelo equipamento para o 

material de referência certificado (MRC) NIST-1515 “Apple Leaves” e os valores 

preditos na certificação deste material conforme norma INMETRO-DOQ-CGCRE-8 

(INMETRO, 2010). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados para a validação aplicada entre as medidas do MRC e os valores 

preditos em certificado mostram que a metodologia estabelecida, de acordo com as 

orientações sobre validação de métodos analíticos INMETRO (2010) permite 

determinar com exatidão adequada os teores dos elementos Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, 

Mn, Fe, Cu, Zn, Sr e Ba em material botânico, visto que, os valores do erro 

normalizado (En) são ≤1,0, exceção ao Sr (4,4), entretanto, esse poderá ser 

considerado indicativo, como é o caso do S sem valor de referência certificado. Os 

limites de quantificação (LQ) ficaram entre 2-60 μg·gˉ¹ demonstrando que a 



metodologia apresenta uma boa sensibilidade, permitindo a determinação de 

maiores e menores constituintes para as amostras botânicos avaliadas.  

 

Os valores determinados para os teores dos minerais avaliados estão representados 

na Tabela 1 e para melhor visualização os maiores constituintes foram expressos na 

Figura 1.  

 

 

TABELA 1 – Valores determinados para os teores de ferro, potássio, fósforo e enxofre.  

  Fe   K   P   S   
Contribuição 

Total  

  
Média 
[µg.gˉ¹]              

Desvio        
[µg.gˉ¹]                

Média             
[%] 

Desvio        
[%]   

Média             
[%] 

Desvio        
[%]   

Média             
[%] 

Desvio        
[%] 

  
Média      

[%] 
Desvio 

[%] 

Jalo 86 7   1,80 0,05   0,50 0,01   0,20 0,01   2,5 0,1 

Bolinha 65 2   1,40 0,05   0,40 0,01   0,20 0,01   2,0 0,1 

Branco 68 1   2,00 0,10   0,50 0,02   0,20 0,01   2,7 0,1 

Rajado 90 1   2,00 0,05   0,60 0,02   0,20 0,01   2,8 0,1 

Rosinha 83 1   2,00 0,05   0,50 0,01   0,20 0,01   2,7 0,1 

Média  78 2   1,84 0,06   0,50 0,01   0,20 0,01   2,5 0,1 

 

 

 

 

Figura 1 – Comparativo entre os teores dos maiores constituintes.  

 



Os valores determinados considerando a porção diária de em mg/100g de cada 

nutriente estão demonstrados na Tabela 2.   

 

TABELA 2 – Valores em mg considerando porção diária de 100g.  

Elementos avaliados  

mg/100g 

Jalo Bolinha Branco Rajado Rosinha 

Fe 1 1 1 1 1 

K 180 140 200 200 200 

P 50 40 50 60 50 

S 20 20 20 20 20 

Contribuição total  251 201 271 281 271 

 

Observando as quantidades determinadas, das variedades estudadas foi observado 

que a de menor valor em nutrientes é a variedade Bolinha, e as variedades de maior 

contribuição nutricional foram as Rajado, Branco e Rosinha. Os resultados também 

mostram que a contribuição em potássio é considerável em todas as variedades, 

seguidos de ferro e enxofre.   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A técnica de fluorescência de raios x por energia dispersiva (EDXRF) mostrou-se 

eficiente para o estudo desenvolvido conduzindo a resultados satisfatórios para o 

estudo realizado.  

 

Foram determinados para as variedades quantidades de 65±1 μg·gˉ¹ a 90±1 μg·gˉ¹ 

de Fe como menos constituinte e para os maiores constituintes as quantidades 

foram de 1,40±0,05% a 2,00±0,05% para o K, 0,50±0,01% a 0,60±0,02% para o P e 

0,20±0,01 de S para todas as amostras. Para a contribuição em relação à 

alimentação considerando uma quantidade de referência de 100g, foi determinado 

para a soma total dos elementos considerados a quantidade de 201mg/100g para a 

variedade Jalo, 201mg/100g para a variedade Bolinha, 271mg/100g para a 

variedade branco, 281mg/100g para a variedade Rajado e 271 mg/100g para a 

variedade Rosinha. Em todas as variedades destaca-se o feijão como fonte de 

potássio.  
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