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RESUMO 

 
A fluorescência de raios-x pode ser utilizada para análise quali-quantitativa de diversos tipos de amostras, 

permitindo a avaliação de vários elementos químicos simultaneamente e de forma rápida para frações de massa 

na faixa de 1 mg/kg a 100 mg/kg. Uma das grandes vantagens dessa técnica analítica é prescindir o preparo 

químico das amostras, o que é uma fonte de erros em análises químicas. O objetivo deste trabalho foi obter 

curvas analíticas multielementares de alto rigor analítico para a análise de matrizes biológicas pela técnica de 

fluorescência de raios-x por dispersão de energia – EDXRF. As curvas de calibração foram construídas a partir 

dos materiais de referência IAEA 140, IAEA 155, IAEA V8, IAEA V10, da International Atomic Energy 

Agency – IAEA, e SRM1515, SRM 1547, SRM 1570a, SRM 1573a, SEM 1567a, do National Institute of 

Standards and Technology – NIST. Após calibração em energia, todas as amostras foram submetidas a vácuo 

para a realização das análises por 100 segundos para cada grupo de elementos químicos. As voltagens utilizadas 

foram, respectivamente, 15 keV para elementos químicos de número atômico menor que 22 e 50 keV para os 
demais. Posteriormente à construção das curvas, a qualidade analítica foi avaliada por meio da análise de uma 

porção-teste do material de referência SRM 2976, também produzido pelo NIST. Com base no número de 

materiais de referência certificados utilizados para construção das curvas de calibração neste trabalho, originou-

se protocolo analítico de qualidade com confiabilidade apreciável para a quantificação de elementos químicos 

em amostras biológicas por EDXRF.  

 

PALAVRAS-CHAVES: EDXRF; Matrizes Ambientais; Curvas Analíticas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A fluorescência de raios-X por dispersão de energia (EDXRF) tem sido bastante empregada 

na quantificação de elementos químicos com número atômico maior que o do sódio, ou seja, 

z > 11, em diversas matrizes. Quando comparada com outras técnicas analíticas 

multielementares, EDXRF apresenta como principais vantagens o baixo custo de análise, a 

rapidez na execução das análises e a preservação da amostra (técnica não destrutiva). 

Vantagens adicionais referem-se ao baixo consumo de reagentes e à minimização na geração 

de resíduos para o caso de não efetuar-se a digestão química das amostras [1, 2]. Esta técnica 

se baseia na propriedade que cada elemento químico possui de, quando excitado, emitir 

raios-X com energia característica, de tal maneira a permitir sua identificação e, 

consequentemente, sua quantificação [3]. 

 

Considerando os diversos fatores a serem estudados para a análise química por EDXRF, a 

técnica requer padronização aprimorada dos parâmetros para cada rotina experimental [4]. 



INAC 2013, Recife, PE, Brazil. 

 

Quanto mais extensas são as rotinas de análises configuradas no equipamento, mais precisa 

será a análise do material; e isso é particularmente relevante para amostras biológicas, cuja 

variedade de matrizes e composições químicas é bem grande. Embora sejam vastas as 

aplicações do EDXRF, principalmente na indústria, as análises não podem ser realizadas de 

maneira generalizada; cada amostra deve ser avaliada com base em curvas previamente 

estabelecidas com materiais de referência certificados, cuja concentração de cada analito é 

conhecida. 

 

O objetivo deste trabalho foi obter procedimento analítico a partir da construção de uma série 

de curvas de calibração para diversos elementos químicos. Foram empregados os materiais de 

referência certificados IAEA 140, IAEA 155, IAEA V8, IAEA V10, da International Atomic 

Energy Agency – IAEA, e SRM1515, SRM 1547, SRM 1570a, SRM 1573a, SRM1567a, do 

National Institute of Standards and Technology – NIST. A adequabilidade da técnica de 

EDXRF foi confirmada por meio da análise de porções-teste do material de referência 

SRM 2976.  

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Espectrômetro de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia – EDXRF, modelo 

EDX 720, Shimadzu, é composto por um tubo de ródio para a geração dos raios-X, câmara 

vedada para a análise de amostras sob vácuo e o detector de Si(Li) para a quantificação da 

radiação incidente. As amostras são posicionadas na direção do feixe de raios-X, e os elétrons 

dos elementos químicos constituintes são excitados pela absorção do feixe primário, emitindo 

raios-X em linhas características a serem medidas pelo detector semicondutor. Após 

amplificação, o espectro de raios-X é analisado em um programa de computador fornecido 

pelo fabricante. Nesse caso, é possível realizar análises qualitativas e quantitativas, esta 

última somente a partir de curvas de calibração. 

 

As curvas de calibração foram construídas a partir de porções analíticas (cerca de 1 g) dos 

materiais de referência certificados, produzidos pela International Atomic Energy Agency – 

IAEA e pelo National Institute of Standards and Technology – NIST (Tabela 1). As porções 

teste foram transferidas para um tubo de polietileno com diâmetro médio de 31 mm, em 

forma de anel, vedado na parte superior e inferior com filme de polipropileno.  

 

Anteriormente às análises químicas, foi realizada uma calibração em energia utilizando o 

padrão A-750, fornecido pela Shimadzu. Como controle da qualidade analítica, utilizou-se do 

padrão SUS (Shimadzu) para avaliação. Todas as análises foram realizadas no vácuo, e 

apresentaram um tempo de detecção de 100 segundos, com tempo morto de, no máximo, 

35% para cada um dos elementos químicos. As características das análises químicas por 

EDXRF estão na Tabela 2. 
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Tabela 1. Materiais de referência (RM) e materiais de referência certificados (SRM) 

utilizados na construção das curvas de calibração. 

RM/SEM Nome 
Massa recomendada 

(g) 

Valores 

certificados 

Valores 

informativos 

IAEA 140 

Trace elements and 

methylmercury in 

seaweed (Fucus sp.) 

0,1 
Cu, Fe, Mg, 

Mn, Sr, Zn 
- 

IAEA 155 
Trace Elements in 

Whey Powder 
0,3 

Cl, Mg, 

Mn, P, Zn 
Cu, Fe, Sr 

IAEA V8 
Trace Elements in 

Rye Flour 
0,2 

Cl, Cu, Fe, 

Mg, Mn, P, 

Zn 

- 

IAEA V10 
Trace Elements in 

Hay (Powder) 
0,1 

Cu, Fe, Mg, 

P, Sr, Zn 
Mn 

SRM1515 Apple Leaves 0,15 

Mg, P, Cl, 

Cu, Fe, Mn, 

Sr, Zn 

- 

SRM1547 Peach Leaves 0,15 

Mg, P, Cl, 

Cu, Fe, Mn, 

Sr, Zn 

- 

SRM1570a 
Trace Elements in 

Spinach Leaves 
0,15 

P, Cu, Mn, 

Sr, Zn 
- 

SRM1573a Tomato Leaves 0,15 
P, Cu, Fe, 

Mn, Zn 
Mg, Cl, Sr 

SRM1567a Wheat Flour 0,5 
Mg, P, Cu, 

Fe, Mn, Zn 
Cl 

 

 

Tabela 2. Energia dos fotopicos e intervalos para ajustes dos elementos químicos 

analisados por EDXRF. 

Analito 
Voltagem 

(kV) 

Amperagem 

(µA) 

Energia do fotopico 

(keV) 
Filtro 

Magnésio 15 300 1,25 Nenhum 

Fósforo 15 300 2,01 Nenhum 

Cloro 15 1000 2,62 Alumínio 

Manganês 50 80 5,90 Titânio 

Ferro 50 80 6,40 Titânio 

Cobre 50 50 8,02 Nenhum 

Zinco 50 635 8,64 Prata 

Estrôncio 50 50 14,14 Nenhum 

 

 

Cada elemento analisado teve sua curva de calibração construída e ajustada a partir das 

leituras das amostras de referência. O detalhamento de quais materiais de referência foram 

empregados para a construção das curvas de interesse está descrito na Tabela 3. 
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Tabela 3. Materiais de referências utilizados para a construção das curvas de calibração para os 

elementos químicos estudados. 

Analito 
IAEA 

140/TM 

IAEA 

155 

IAEA 

V8 

IAEA 

V10 

SRM 

1515 

SRM 

1547 

SRM 

1570a 

SRM 

1573a 

SRM 

1567a 

Magnésio X X  X X X X X X 

Fósforo   X X X X X  X 

Cloro  X X  X X   X 

Manganês X X X X X X X X X 

Ferro X X X X X X  X X 

Cobre X   X X X  X  

Zinco X X  X  X X X  

Estrôncio   X   X X X X 

 

 

A incerteza analítica dos valores encontrados foi calculada com base nos valores das curvas 

de calibração, levando em consideração a precisão das análises, bem como as incertezas 

individuais agregadas ao processo tais como o preparo das amostras, a pesagem, o erro 

intrínseco do operador e as variações dentro do espectro de energia.  

 

No intuito de avaliar a aplicabilidade da técnica de EDXRF para amostras biológicas, uma 

porção-teste do material de referência SRM2976 - Mussel Tissue (Trace Elements and 

Methylmercury) - foi analisada conforme as mesmas condições das curvas de calibração 

previamente estabelecidas com os materiais de referência. Foram realizadas quatro análises 

de 100 segundos, com tempo morto de 35% em cada uma delas. O resultado final foi obtido 

pelo cálculo das médias dos dados encontrados em cada uma das análises. 

 

Para a qualidade do procedimento analítico, empregou-se o número En, que é a diferença 

entre o valor obtido na análise da amostra e o valor certificado, dividido pela raiz quadrada da 

soma quadrática das incertezas analíticas expandidas, em nível de confiança de 95%. A faixa 

adequada para os resultados dos materiais de referência foi considerada entre -1 e 1 conforme 

recomendação da ISO 13528 (2005) [5]. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para cada elemento químico, foi criteriosamente construída curva de calibração com os 

resultados de intensidade de raios-X das amostras dos materiais de referência. A Tabela 4 

mostra as curvas estabelecidas para as condições de análise por EDXRF e as respectivas 

acurácias estimadas. De acordo com a Eurachem [6], rede de organizações na Europa com 

objetivo de estabelecer um sistema internacional para rastreamento de medidas químicas e 

promoção de boas práticas de qualidade, a acurácia representa quanto um resultado se 

aproxima de seu valor verdadeiro. 
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Tabela 4. Detalhamento dos ajustes das curvas de 

calibração e estimativa de acurácia. a,b = 

parâmetros ajustados. I = intensidade 

Analito Equação da reta 

(aI+b) 

Acurácia 

Mg 120258I + 410 590 

P 4222I – 186 190 

Cl 27389I – 256 31 

Mn 630I – 6 12 

Fe 400I – 29 30 

Cu 13,1I + 4 0,8 

Zn 1918 + 13 7,3 

Sr 57,4 + 12 11 

 

 

Na Figura 1 estão representadas as curvas de calibração para todos os elementos químicos 

investigados neste trabalho. Observou-se que, para Mg, Mn e Fe, mais pontos puderam ser 

utilizados para a construção do gráfico. Além disso, os valores de intensidade ficaram 

distribuídos com maior amplitude ao longo da reta, oferecendo maior exatidão dos resultados. 

 

Deve ser levado em consideração, contudo, que os materiais de referência utilizados para 

construir as curvas de calibração neste trabalho diferem muito entre si no que concerne à sua 

natureza. Desse modo, houve diferenças significativas com relação às intensidades e às 

concentrações dos elementos químicos avaliados entre um material e outro, gerando 

discrepâncias na distribuição dos valores entre os gráficos. Por exemplo, para o cloro, houve 

sobreposição de pontos na região mais inferior do gráfico com valores de intensidades entre 

0,01 cps/µA e 0,03 cps/µA, que corresponde a uma variação de 81 mg/kg a 578 mg/kg na 

concentração do elemento químico.  

 

Com relação às curvas de calibração para Mg, P e Mn, foi obtida melhor distribuição de 

diversos pontos ao longo da reta, aumentando a confiabilidade das determinações desses 

elementos químicos em matrizes biológicas por EDXRF. Por outro lado, as curvas de Cu e Sr 

apresentaram menor número de pontos, sendo que, para Cu, valores de intensidade entre 

0,02 cps/µA e 0,08 cps/uA corresponderam à faixa de concentração variável de 4 mg/kg a 

6 mg/kg. 
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Figura 1. Curvas de calibração para os elementos químicos de interesse. 
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Para a demonstração da qualidade das curvas analíticas, os resultados da análise química do 

material de referência certificado SRM 2976 encontram-se na Tabela 5, nas quais não se 

detectaram diferenças significativas entre os valores certificados e aqueles quantificados para 

a maior parte dos elementos químicos. 

 

 

Tabela 5. Concentração de elementos químicos e resultados do Número En 

para o material de referência certificado SRM 2976 Mussel Tissue (n = 4). 

Analito 
Valor obtido 

(mg/kg) 

Valor certificado 

(mg/kg) 
Número En 

Mg 4700 ± 1800 5300 ± 500 -0,3 

P 9000 ± 440 8300 ± 1700 0,4 

Cl 55700 ± 1000 57000 ± 5000 -0,3 

Mn 40 ± 22 33 ± 2 0,3 

Fe 180 ± 30 171 ± 4,9 0,5 

Cu 7 ± 2 4,02 ± 0,33 1,1 

Zn 150 ± 20 137 ± 13 0,5 

Sr 100 ± 20 93 ± 2 0,5 

 

 

Os resultados dos cálculos do Número En confirmaram a aplicabilidade das curvas de 

calibração obtidas para a análise de Mg, P, Cl, Mn, Fe, Cu, Zn e Sr em matrizes biológicas 

por EDXRF. Contudo, para Cu, com o valor do Número En de 1,1, esperam-se dificuldades 

na análise desse elemento químico para valores abaixo de 10 mg/kg.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com base no número de materiais de referência certificados utilizados para construção das 

curvas de calibração neste trabalho, originou-se protocolo analítico de qualidade com 

confiabilidade apreciável para a quantificação de elementos químicos em amostras biológicas 

por EDXRF.  
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