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INTRODUÇÃO

O "PIXE" (Part ic le Induced X-Ray Emission) e um método de
multielementar, nlo destrutivo , sensível e rápido. >m
minutos de irradiação , por exemplo, o PIXE-SP. operado

pelo Grupo d* Estudos de Poluição do Ar - GEPA, e instalado no
acelerador Pelletron do IFUSP, mede ate o limite de O.mg (Sppm),
quaisquer elementos com 2>lO, contido* numa amostra.

Basicamente, no PIXE irradia-se um alvo constituído de uma
amostra qualquer, com um feixe de protons, alfas ou ions mais
pesados, que lhe induxem a emissão de Raios-X característicos dos
elementos constituintes por meio da promoção de elétrons de
camadas mais internas. A analise da energia e do numero de tbtons
característicos no espectro de Raios-X detectado, permite
determinar quantitativamente rs elementos constituintes da
amostra. O PIXE porisso e insensível a especiapao química, pois
nao mede o estado lômco dos elementos analisados.

A sensibilidade do PIXE e normalmente situada entre a da
eapectroscopia óptica e a da ativapao por neutrons. Ten a
vantagem d* ser relativamente constante ao longo da tabeia
periódica - do He ao U, em oposição 'a da ativapao por neutrons,
que pode variar muito de um elemento para outro. Sua precisão
varia de SM a 3O* dependendo do elemento analisado e do método
numérico adote* do na analise dos espectros de Raios-X. Sua
acur&cia depende essencialmente dos alvos padrões utilizados para
a calibrarão. Como a maioria doa laboratórios, inclusive o GfcfA,
adquirem os padrões dos mesmos fornecedores (Micromatter), que
garantem seus padrões em SN, esta e também a acuracia media dos
PIXE.

As amostras podem ser pequenas , da ordem de O.imm. fará
amostras menores, o PIXE pode evoluir para sondas, cuja dimensão
limitada essencialmente pela bptica do feixe, situa-se atualmente
em torno de m i (Legge. l9Bi). Normalmente o PIXE funciona em
vácuo (1O~5 a lO~'t\ existindo entretanto cerca de £5
laboratórios cam feixe externo (Williams, 198-1) em que as
amostras sao irradiadas em prersao atmeafenca.

0 PIXE e internacionalmente reconhecido como um i>om método
analítico. Tea apresentado rápido desenvolvimento * inúmeras
aplicap&ea nos mais variados campos do conhecimento humano. Na
ultima conferência trianual de PIXE per exemplo, promovida cm
Heidelberg, na Alemanha cm 1983, (14artin, 3.984), aos 140
trabalhos apresentados, contam-se 66 cm areas que vao desde
ciências biomedicas, poluição do ar e e s t u d o s em aerossóis , a te
apl icações em arqueologia.

BREVE HISTÓRICO DO PIXE

Como sabemos, o s Raioa-X forab. dtscobertos em 1A95 por
Roentgen , mas a p e n a s em 191O tem-se ev idencias de espectros
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característicos elewn-area (Barkla. isii). Moseiey aescoUre a
le» que leva aeu noi«, «• .vau (Moaeiey, m*) • relaciona A
freqüência da radiação característica cos o nusero atosicc do
elesento eaiasor Inicia-se a* a poaai&Uidade de mentuicar ua
tlMtnto quisico a partir da seu espectro de Raira-X. ^asa
técnica, dmoauuda Fluoreacencia de Raioa-X (XRF), fc aplicada a
partir d* 1920 • a* torna coacrcia^ en «cadoa d* 19SO. utilizando
<1*'t««rtor«» diaparaivo» • • coapriBcnvo de onda (reflexão ae ura»
• • criatal abvel e detector proporcional). Ca i960 e àeaenvoivido
o detector de Si(U) e eei 197O, Jonanaaon aufere o aetodo 1*1XE
(Johanaaon, 1970), aU.üdc a altlaaiaa aepao de choque de
pro<luc*o de Raioa-X induzida por prbtona. COB a detecção
diaperaiva • • e'-,;»a peraitida pelo novo detector de Sx(Li). t,m
19T6 aproxiud aiauXraneaaente, verixicaa-ae a operapao do
FIí5 n O *c tó«r»' i- v*n *«r Graa* na PUC-RJ (veja Montenegro,
197T) e a do PIXE-SP. instalado pelo Grupo de Latudca de
Poluipao do Ar - OEPA. no acelerador Pelletron do 1FUSP (úrsmi
1977) . Es 1961 .o GEPA ccnsefue aprovar junto a FINEP, com apoio
da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, u« projeto para
ava;iac*c da qualidade do ar ea vario* locai» no Brasil, calcado
eaaencialaent^ no P1XE-SP. coso principal aetodo analítico, que
ent&o ae encontrava instalado e operacional. Na njura i e

us dia«rasa da casara de irradiapBea da Siatema ?IXE-

f I3B

i. Dia«raaa da canara PIXE-SP. 1) Folha dituaora do feixe,
i?) coliaador do feixe. 3) porta ai voa, i ) detector ae S*uli; com
abiorvedor de Haios-X em f r e n t e a janela , 5) luneta para
otetrvaUo, *) copo de Faraday.

TEORIA DO HETOI O PIXE

A f br aula básica do PIXE dita que o nui&ero de Fíaios-X
N x , e proporcional ao produto doa seguintes íatorea: A aepâo

choque de produção de Raios-X, o x ; o angulo stjnúo ae



detecpao, O; a t r a n s i i t i n c u doa Raios-X no alvo e no
abiorvtdor de Raioa-X colocado in frente ao detector, T: •
T̂ ; a eficiência de detecção do SHLi), e; o perfil
transversal do feixe, PCx.y) e a distnbuip&o de massa no aivo,
M(x.y.z) (Johansson, --J76; Tabacniks 1963).

dNx= ox a TXT2 c P(x,y)M(x,y,z) dxdydz ( l )

A funpao assim escrita nfco estabelece uma relapao umca
entre a massa, irradiada e o nüiiro d» Raios-X detectados. Para
una relação unWoca e necessário supor algumas condipBes ai
trabalho; Supfic-ae O constante e igual ao valor jnteaio; para
alvos t inoa pede - se e s c r e v e r Tj í i eo x (L} rj x

oxfEo) que passas a nadepender da energia do fe.xe
incidente CTa2>acmIcs, 1963); o feixe fc nomogeneizado, o que
pernite escrever P(x,y)=P, de foraa que a integral reaanescente
seja trivial resultando na massa total irradiada, m,
indep*ndenteaente de sua distribuição.

MM(x,y,z) dx dydz t2)

Para hoaogemzar o feixe, utiliza-se no PIXE-SP una Tina
folha de Ni coa £.Sii.a de espessura aontada a 7-icm do alvo.
Outros netodos podea ser utilizados: desfocalizaçao no uitimo
quadrupolo ê ou varredura do feixe no alvo por aeio ae aefletores
magnéticos ou eletroatàticoa.

Tabela l. Defimpao e unidades dos si abolo* nas formulas ao F1XL

símbolo definição unidade

o x sepao de choque de produpao de Raioa-X i&rn
Q angulo sMido de detecpao sr
c eficiência de detecpfto do -*(Lij
q carga unitária da partícula incidente
A átomo grama do elemento alvo g
T£ transmitancia do absorvedor de Raios-X 2
s area da sepao t r a n s v e r s a l do fe ixe cm
m massa elementar na area irradiada nd?_, _^
R fa tor de resposta do PIXE ng'^uC
Q carga de feixe acumulada UC

Com aa condipoes acima e unidades clexmiaaa na Tabela :.
cheja-se a fbrmula de trabalho do PIXE em que o numero ae *<aios-x
detectados, Nx, & proporcional ao Fator ae Resposta, ti co
sistema, ã carga acumulada e a massa total irracLiaaa;



Hx • R O « ( 3 )
onde,

4* q A s

Ma determinação ce ft podem-se utilizar valores da
literatura para as seções de cnoque de produpao de Raios-x e
Aados do arranjo experimental tais como: eficiência do detector,
angulo mblido de detecção etc. ou obte-lo diretamente a partir de
alvos padrões calibrados e elementares, semelnantea as amostras a
serem analisadas. Este ultimo procedimento, adotado pelo GEPA,
tem a vantagem de evi tar erros sistemáticos que venham
compro* ter a acuracia da calibrapfto.

P? estabelecer o loa e a ener?ia ideal de operapao do PIXE
pode-se ^tilixar a lei de escala que relaciona a aspao de
de pr-i:. ç*o de Raios-X (Merzbacher, 1956):

2
E.Mj - 2 o(2»l, E1 , M1) onde E „

M M'

A energia do feixe deve mmr baixa para nao excitar reapOes
nuclear** e alta o suficiente para se obter alta produpao de
Raioa-X, pois que sua sepao de choque depende em primeira
aproximação da quarta potência da energia (Merzbacner, 19S8).
2K^V''um* e a energia que tem sido adotada internacionalmente como
jttndo um bom compromisso entre a sensibilidade r a produpao de
Raios-X.

O LIMITE DE DETECptO DO P1XE

A medida de um* linna de Raios-X envolve sempre a integral
úm um pico sobre um fundo qua deve mmr descontada. O limite de
detecção pode ser definido como s massa equivalente ao menor pico
com Np contagens que pode positivamente ser detectado so&re
um fundo -om N o contagens (veja Figura 2a). o critério
a t e r n a c i o n a l m e n t e adotado: Np>3 N ^ corresponde 'a

probabilidade de 0.13* de falsa detecção de um pico e define em
funçso das contagens de fundo, o limite de detecpao ao aistema
analítico.

0 fundo e geralmente composto pela adipào ie linhas
discretas de contaainantes do substrato, com um íunao cv ntlnu- em
todo o espectro, composto principalmente e na ordem ae
importância de;

l. Radiação de freaaento de elétrons secuncarioa;
à. Radiapao de tr tutnto dei tons incidentes;
3. Cspalhamento Compton de raios gama ce rr^coes nucieares e
4. Radiação de freamento ae elétrons acelerados per

eletrizacao ãe alvo isolante.
Os três primeiros sao processos físicos inerentes ao mbtodo.

Podem mmr atenuados porem nao evitados. O Ultimo pode aer evitaaa
com um arranjo experimentai adequado Cvarier, I9Ô5).

0a elétrons secundários, sao gerados pelo mesmo processo que



me

c
ou

F;gura 2. a) defimpao doa par&aatroa para calculo do limit* a*
detecpao. 1») Espectros 'Ie fundo continuo d« Mylar irradiaoo por
diferentes feixes, todrs COB i.7NtV/uu. A seta marca Tm (de
Watson. 1971).

ioniza os atoaoa cujos espectros se deseja observar. Sua
inevitável radiapao de freaaento ocorre dentro do próprio aivo
sendo impossível sua cliainapao. Sua energia e limitada pela
m&xima energia transfer lve l para ua elétron iivre
Tjn̂ MmÊ íM*!!!)5* imE/M que e da ordea de alguns <eV,
justamente a energia de parte dos Kaios-X observados, A montagem
do detector em ângulos traxeiroa, permite diminuir um pouco a
radiação de fundo, devido a amsotropia da radiapao ãe Treamento
dos elétrons secundários cujo máximo ocorre a 9O graus (<ajiT
1977) e, mais importante, diainui a probabilidade de espaçamento
de partículas do feixe na direção do detector, que geram granaes
pulsos eletrônicos instabilizando a linna de base, com
conseqüente perda de resolueso.

Na Figura 2~h remos exeo'plos de ua espectros de fundo obtiaos
irradiando Mylar (.CiQÜgO )̂ co i S3Ou.g^cni2 com
feixes de prbtons e alfas, ambos coa i.7MeV/uaa. A seta marca
Tm . A sepao de choque at produpao de raàiap&o de
freamento das partículas incidentes e proporcionai, a ciferenca
entre as razOec carg*^m*ssa do alvo « do feixe (Fol̂ cntann, -'

do

dE °

Para elementos leves, tais quais se analisa, no
relação 2'A=l-'£ sugere a utilização de feixes com Ẑ

.-'IXE-SH, a
de



fora* a «xinu»r a radiação de freaaento do feixe :nc;dente,
efeito taabea obMrvfcvtl na fifura 2b. D* fato, no PIXE-SP, ea
«u« a* utiliza feixe d» «If*!, nao se observa o fundu de radiapao
de m u t n i o do feixe incidente coaua ea PlXEs coa protons, A
contrapartida esta na dificuldade ea i tnttr e operar usa fonte de

* excitacao de «atados nucleares depende do feixe, sua
e lerfut e do alvo. Exife cuidadosa selepao dos aatenais coa que
ow constrói a caaara de irradiapao pois sua contnbuipao apenas e
i^elevantt quando se irradiam grandes aassas de aatenal tais coao
coliaadorea de feixe, substrato de aaostras, etc.

Na Fifura 3 ft aoatrado ua espectro típico de uaa aaostra de
aerossol ataostttrico obtido ao P1XE-SP e na Fifura + ua fratico
do Fator d* Resposta do PIXE-SP aa funcao do nuaero atoaico,
obtido coa alvos padrões calibrados.

DAS CONDIÇÕES DE OPCRAPXO DO PIXE

At» aqui se deaonstrou a viabilidade ttcmca do PIXE, pores
isso. nao Ãasta ^ara te-lo coao ^aistea« analítico operacional e
contiavel capas de concorrer ea teapo, qualidade e custo coa
outros afctodos siailares.

O teapo de irradiap&o e definido nuaa solupao de coaproaisso
entre a estatística necessária no espectro e a aaxiaa corrente de
feixe peraitida. Os fatores que liaitaa a corrente 'to feixe sao a
taxa de contagens no detector, que deve peraanecer abaixo de no
aaxiao 3 a SkBs, detmida essencialaente pela eletrônica de
aquiaipao de daãos (teapo a^rto, resolupao e saturaplo), e o
aqx>ecia*nto do alvo, q^e pode ate mmr destruído, dependendo da
intensidade do feiye.

E T ••!»>• necessário instalar ua controle de qualidade que
as*«fure a calibrapao do sisteaa, sua reprodutibilidade e
acuracia. a noaogetiidade do feixe, a correta centralização do
alvo (a torre de alvo» do PIXE-SP peraite ajustes X-Y externos 'a
caaara verificados por aeio de uaa luneta) e finalaente a
anotação redundante de dados da irradiação, que faranta a correta

do espectro araazenado coa a aaostra irradiada
Ecoaveniente que a analise de espectros seja coaputadorizada

a autusMtisada, considerando que nuaa secao de 2+ noras de MXU,
podea-se obter ate alfuaaa centenas de espectros. Para isso
utiliZ4-M no GEPA, o prograaa REX (Kaufaann, i9?n.
de«'9Bvolvido na Universidade Estadual da Florida que, a partir de
condicots imciais e uaa vasta biblioteca de dados com as
enerfias, intensidades das linhas e coeficientes de absorpao de
Ratos-X, det«rama autoaaticaaente a coaposî ao elementar da
&aoatra, descontando o fundo, ínterfertncias. superposição de
picos e a autoabaorpao de Raios-X no alvo. Apesar doa eventuais
erros siateaaticos introduzidos na analise automática de
espectros, esta reduz os erros aleatórios do trataaento manual,
ausentando a reprodutibilidade do siatesa.

Na Tabela 2 sao listadas alfuaas características do Sistema
PIXE-SP.
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Figura 3. Eapectro d* uaa awoatra irradiada no PIXE-SP
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Figura 4. Fator d« R«apoata do PXXC-3P.
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Fifura 5. LiBitea d« dctccpaa do PIVE-SP e d« ou t ros
analíticos.



Tabela 2. Principais características do P1XE-SP:

feixe alta 8M«V
corrente í-ao nA
tempo itdw de irradiação 10 «inutos
-taxa da cont«<ttu 3 KHss

OUTROS KETODC3 ANALÍTICOS

Dtrtrt oa vários métodos analíticos e x u t i n t e s a
Fluor*: cAncia de Raios->:, XRF e bastante similar ao PlXfc e seu
mais torta concorrente, A começar pela sua simplicidade: Uma
fonte de alta tensão (SQRV, sow) e um pequeno tubo de Raios-X
t a z t i na XRF o que no PIXE e feito por um acelerador de
partícula*. Existes atualmente equipamentos de XRF do tamanho de
UMA escrivaninha que conte» a fonte de Raios-X, ua porta
amostras» um detector de Si(Li}, uma bomba de vácuo e um micro-
coapnia&or para aquisição de dados e analise de espectros.

A diferença fundamental entre a XRF e o PIXE esta no modo de
«xcitação dos Reios-X, pois ambos utilizam o mesmo sistema ae

e acãlise de espectro». A excitapao por fbtons gera um
grande fundo cont inuo por eapalhamento do fe ixe no alvo. tem
baixa seção de choque para elementos l eves (Na, Mg, Al, Si) e
ex i t* de 2 a * condições d i ferente» (anoda e a l t a tensão) para
c o b r i r t o d o s o s e l e m e n t o s da tabe la periódica com limite de
detecção aceitável . De forma f era l a XRF tem limite de detecção
cerca de 1OO v e x e s o do PIXE, do Na ao Si, 10 vezes pai a
elementos com 16<Z<*0 e da mesma ordem para elementos com Z>40.
Atualmente vem M C Í O e s tudado um aperfeiçoamento que praticamente
i f u a l a a XRF ao PIXE. £ o fe ixe de Raios-X polarizado que
diminui seu espalnamento no alvo, com conseqüente redupao do
fundo continuo.

U S A nova e exelex&te fonte de Raios-X para XRF parece ser a
radiação Synchrotron (veja Chen. 196^}. E direcional. in tensa ,
s i n t o m z ã v e l e l i n e a r m e n t e polar izada. A XRF com radiação
S y n c h r o t r o n . SXRF, tem limites de detecção parecidos, ou ate
melhores que os do PIXE, como s e observa na Figura 4, onde se
comparam, oa limite» de deteopao de amostra» em Nuclepore no WXE-
SP, no PIXE da Universidade de Duque - EUA ( protons COB 3MeV),
de um XRF comercial (Wneeler, 19T9) de um XRF polarizado e de um
SXRF (Chen. 1964). Note q u e o PIXE-SP foi otimizado para
detec tar elementos l e v e s 2<3O que sao importantes trapadores em
aerossbis atmosféricos.

APUCACAO DO FIXE EM PESQUISA DE AEROSSÓIS ATMOSFÉRICOS

O -aerossol atmosférico è c sistema composto pela mistura de
pequena» partícula» sólidas ou líquidas em suspensão numa
fasosa, que ne«tte caso e o ar. Na sua caracterização, que
contribui para a avaliação da qualidade do ar, o aerossol &
encarado como um sistema qualquer, con propriedades Tísicas e
químicas cujo comportamento se pretende determinar e prever.



através de modelamentos adequados.
O aerossol atmosférico te ftraáo majomtariamente, pelo menos

par enquanto, por fonte naturais (Hidy, 1981): poeira co ao«o,
incêndios florestais, vulcões, sai marinho etc. Atuaimente a
contaminapâo antropopímc* por emissões diretas % estimaaa em 25*
d aa emissões naturais. A Figura 6a ilustra genericamente cs
principais processos de produção e evolução do particuiado. l>e
toma ger»l processos químicos, de combustão e emissões gaaosas
com posterior conversão gas-partlcula, geram preferencialmente
partículas finas com d<2.Sum, enquanto que processos
mecânicos tais como abrasao, vento e manipulação de materiais
geram preferencialmente particulado grosso com à>2.Sun. A
Figura 6b mostra uma distribuição típica de massa em função ao
diâmetro da partícula. Sao duas distribuições iog-normais
distintas e independentes, uma para a fração fina, e outra para
a frapao grossa do particulado.

DCCMMtaCH)
IOJÍR» CKlKC*

Figura 6. a) Fontes principais e dimensões da matéria particulaàa
no aerossol atmosférico. b) Distribuição ae massa em tunpao co
diâmetro aerodinâmico do particulado.

A determinação da concentração da matéria particuiaca no ar,
sua distribuipao de concentrações em função do tamaníio ca
partícula e sua distribuição elementar (ou química) sao
parâmetros importantes na avaliação da qualidade do ar e ao mesmo
tempo permitem o estudo de seu comportammto na at most era.

Nas Figuras 7 c 8 vemos alguns exemplos cc parâmetros
medidos em aerossóis atmosféricos. Na Figura 7 sao mostraaas
curvai de distnbuipao de tamanho para alguns elementos medidos
em Sâo Paulo noa anos de 1976, J977,iv78, lvôo e iVãl. Chama
atenpào. inicialmente, a relativa estabilidade ca estrutura co
aerossol em função do tempo. Verifica-se também a preferencia te
alguns elementos pela moda fina tais como S, Zn e .-'b, traçadores
de processos de combustão, enquanto outros como 3i, Ca e ri,



7. Corv
no

DIAHETW3 AERODINÂMICO >JH
da diatrilraipfto d« tjuuuilio p«ra «lyuns

«t«osstrico am S»o Paulo (Oraini, i98i).

ice?» a

J."3

3 B
rJFJ i^N >^

g.
S- tfc 3

to
'íí rTíí

KS5 111

3
PI i

5 E!
6 S I

•+* T\ V Mr*.

iV.">sl C

Z r
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trapadores de poeira do solo, aparece» na soda grossa, K e Cl tea
comportamento biaodal indicando provavelaente aais de una fonte
principal. Na Figura 8 teaoa as concentrações tlMinttrca aediaa
de particulado grosso aedido ea Vila Farisi e Centro de Cubatao
en aaio de 1902. A titulo de COB par apto mostram-se taabea dados
da Estapao Ecológica da Jurlta (litoral sul de Sao Paulo), «a que
certaaente o ar pode ser considerado Impo. o excesso dt Si, H,
Ca, Sr e Zr ea Vila Parisi foi identificado coso devido ms
eaissOes na aampulapâo de roena foafatica pelas fabricas de
fertilizante locais (Orsini, 1982).

Os dados apresentados nas Figuras ? e 8 sao o ponto de
partida para a analiae de ua aerossol. Tea-se indicapOes de
fontes majoritárias, r.lveis de concentração e qualidade do ar.
Uaa analise aaia aprofundada exife aetodos »*n elaborados.
Utilisaa-ae para isso os cbaaados aodeloa de dispersão e de
receptores. Modelos de dispersão sao aodelos preditivos ea qua a
partir da taxa de eaissao e condipoea ataoafencaa tenta-se
prever as concentrapOes ea torno da fonte. Aplicap&es desse
aodelo podea ser encontradas nas referencias (Orsini, 198O; Kerr,
1984). Modelos receeptores, pelo contrario, partea das
concent rapoea aedidas nua receptor (qualquer sorvedouro de
aerossol) e procuraa deterainar o rateio de fontes que
contribuíram na formapao desse aerossol. Tais aodelos fazea uso
intensivo da aatrutura interna do aerossol sendo particularaente
adequados a dados de concentrações eleaentarea tais como os
obtidos ea ankluei de PIXE e XRF.

MODE OS RECEPTORES APLICADOS AO ESTUDO DE AEROSSÓIS ATMOSFÉRICOS

Coao se pode ver na Figura 9 a eaissao de cada fonte carrega
consigo uaa estrutura definida de eleaentos-trapo denoainada
assinatura da fonte. Sendo *ssia, pode-se aodelar o aerossol de
uaa região, coao sendo uaa aistura (coabinaçao linear) das
eaissOes dessas fontes, para então deterainar a estrutura e o
rateio das fontes e estudar o coaportaaento desse aerossol,
quanto as suas distribuipbes, estabilidade, coeficientes de
difusão, etc. Esse uodelaaento, supoea laplicitaaente a
conservação da aassa e despreza possíveis aodificapOes das
assinaturas no transporte da fonte ao receptor.

Os principais aodelos receptores atualaente *a uso no GEPA
que se aproveitaa da enorae quantidade de mforaapOes o>>tidaa na
analisa eleaentar de ua aerossol aao; O Modelo de Balanpo de
Massa, MBM, (veja Gordon, 1980) e a Analise de fatores
Principais, AFP (veja Thurston, 198S).

No MBM decompoea-se um aerossol em uma coabmapao linear de
varias fontes visando ratear a aassa amostrada. Uniiza-se para
isso a coapoaipao elementar do aerossol medido (pode ser de uma
Única amostra) e as assina '.uras de categorias de fontes (medidas
ou da literatura). Um programa de computador executa uma
regressão por mínimos quadrados, pois que normalmente um materna
com cerca de ^ a 10 fontes e 20 eleaentos-trapo eucontra-se
superestimado, e fornece a estrutura d*» fontes local. Na
realidade o processo e toe» nau coaplaxo, pois envolve a
manipulação de erros experimentais, tanto noa elementos-trapo

11
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aedidos. coao nas assinaturas fornecidas e depende nuito do
pesquisador aa «acólita adequada das categorias de fontes sobre as
quais a* realiza a regressão. Ea regiões reaotas, com poucas
fontes o trabalho e «ais siaples, coao se ve na Tabela 3, ea que
se deteraina a estrutura da aedia do particulado grosso,
«•mostrado na Reserva Ecológica da Jureia, onde apenas ^ fontes
foras detectadas (SÔ  e uma fonte 'artificial* que da conta
do processo de converoao gas-partlcula dos «ases so2 e

e TOM da aassa do aerossol explicada (Artaxo, 1965).

Tabela 3. Analise por Modelo de Balanço de Massa áo particulado
«rosso aaostrado ea Jureia. Valores ea nfm3. IN = o indica
elcaento excluído da regreasao, LV aso eleaentos ieves nao
aedidoa pelo PIXE aas citados nas assinaturas.(Artaxo, 1965)
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Na analise d* fatores principais, AFP, procura-se extrair
informações sobre a estrutura interna da matriz de vananeia-
covanancia d» uma coleção de dados aultivanadoa. No nosso caso,
parte-se de ua conjunto de medidas (20 a 10 aaostras) todas
submetidas a analise elementar, que fornece cerca de 2O atributos
(coapoaiçao eleaentar) para cada aaoatra. A teme* básica da AKP
consiste na extração de autovalores e autovetores da aatnz de
correlação, retendo apenas aqueles estatisticamente sifmficantea
e truncando a solução obtida, a seguir roda-ae ortofonalaent*
tas^ conjunto de soluções, aaxiaizando os fatores principais
retidos, para finalmente interpretar mBamm fatores coao fontes de
aerossol. O mfetodo e poderoso e aateaaticaaente coaplexo. Fornece
coao salda a qualificação das fontes doamantes através de suas
correlações coa cada eleaento amostrado. Sua principal
deavantafea esta ea nao fornecer o rateio de fontes, ou seja
quantificar a participação de cada fonte no aerossol, pois que os
dados elementares de entrada sao noraalizadoa para media zero e
desvio padrlo unitário. Na tabela 4 vt-ae o resultado de uaa
analise por AFP realizada nos aesaos dados de Jureis para a qual
se aplicou o NBM (Artaxo, 196S). As fontes Fi a F4 (note que
nao se utiliza nenhuma assinatura nea informação aobre as fontes)
foraa posterioraente identificadas coao sendo plantas, solo, aar
e calcareo. Os valores entre parentesis sao a vanâcia explicada
de cada eleaento ou fonte. Aa plantas explicam 39.3* da variSncia
dos dados, o solo 25», o aar U.Í* e o calcareo 10.2*, sendo que
esse conjunto de fontes explicou 66" da variabilidade dos dados
amostrados em Jureis. A comunalidade e a soma daa variàncias
elementares (para aaior clareza soaente os eleaentos majoritários
aparecem na tabela) e mostra o quanto da vanancia de cada
elemento foi explicada.

Tabela 1. Analise por AFP do particulado grosso de Jurfcia.
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CONCLUSÕES

O método PIXE tem aido val ioso • i n s u b s t i t u í v e l em t s t u d o i
de poluipao do ar. Pod»-»» afirmar sem «rro que o grand* avanpo
do GEPA n e s s a area no Brasil* ueve-se muito a sua capacidade
analítica, permitindo-lhe txicutar projeto introduzindo no Pala
avançada tecnologia d* controle de poluipao do ar baseada nos
•odeio» acima assentos . A conveniente integração entre
amostra&ores, o método PIXE e modelos de analise - MBM, AFP,
etc, tea se aostrado operacional mesmo nas duras condições por
que tea pamaado a Universidade Brasileira e proporcionado novos e
interemmantém resultados. Devido a alta sensibilidade do PIXE oa

"adores utilizados pelo GEPA podes mmr leves e pequenos,
Lendo facilmente amostrar aerossóis ea locais coa pouquíssima

xxttr a— ir atar* e ate ewao sea energia elétrica tais COBO na
Antártica, Amazonia, Jureia e outros.

Pouco se pode fazer para aperfeiçoar o PIXE. Do ponto de
viavta teórico a criapao de vacâncias ea casadas internaa e a
emissão de Raios-X esta bea coapreendida coa boa concordância das
aecoes de choqut teóricas e experimentais. Atualmente tem havido
algum interesse ea estudar a criapao e lomzapao de orbitais
moleculares no PIXE. Procuraa-se efeitoa que possam ser
utilizados na eapeciacao química dos elementos detectados, por
enquanto, com poucos resultados práticos. Tecnicamente alguns
avanpoa podem ser de interesse: Usa eletrônica mais rápida
poderia diminuir o tempo de irradiapao por amostra e aumentar o
rendimento do PIXE; Detectorea com melhor resolução e sensíveis
aos Raioa-X de elementos com 2O.1 sao certamente bem-vindos; Os
programas de an lise de espectros de Raios-X poderiam ser
Mtlnorados e ter sua execução acelerada. A microaonda de PIXZ te
ua método poderoso que poderia analisar as partículas
individualmente quanto ao taaanho e composição elementar. E pores
um método extremamente caro, provavelmente n«*o acessível a países
e laboratórios "pobres*.

A XRF e ua forte concorrente para an&lise de grandes massas
"bulk", principalmente quando se usa feixe polarizado que
apresenta essencialmente os mesmos limites de detepao que o PIXE.
Entretanto ainda nao existe nennum equipamento comercial que
adote essa solupao.

De forma geral, o PIXE e um método consolidado e conhecido.
Seu custo, quando se inclui o acelerador de partículas, nao
permite sua matalapào per si, exceto noa casos ea que ha grande
demanda, mas te sempre possível insxala-lo em laboratórios que já
disponham de um acelerador e que desejam dedicar algum tenpo de
maquina a pesquisas em flaica aplicada.
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