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Neste trabalho utilizou-se um sistema de fluorescência de raios-x por dispersão

em energia para analisar a contaminação de metais em solos tratados com doses de 10,

20 e 30 ton/ha de composto orgânico de lixo urbano do tipo Fertilurb e 10 ton/ha de

cama de aviário (esterco de aves). Amostras de raízes e folhagens de plantas rabanetes

cultivadas nestes solos, também foram analisadas. As amostras de solos foram coletadas

nas profundidades de 0-5 cm, 5-10O cm, 10-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm.

O arranjo experimental utilizado é formado por: um tubo de raios-x (OXFORD),

com ânodo de W, operando com uma tensão de 30 kV e corrente de 50 p1A, um detector

Si-Li (ORTEC), com uma resolução em energia de cerca de 180 eV em 5.9 keV e um

analisador multicanal (ORTEC). O feixe de raios-x é quasi-monocromatizado usando-se

um de filtro de Ti. As amostras foram preparadas em forma de pastilhas, com densidade

superficial de cerca de 100 mglCm2 . O método dos parâmetros fundamentais foi usado

para verificar as concentrações elementares. A absorção de radiação nas amostras foi

determinada usando-se o método de transmissão de radiação desenvolvido neste

trabalho. Foi possível determinar as concentrações de treze elementos: K, Ca, Ti, Mn,

Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Y, Zr, e Pb nos solos tratados com composto orgânico. Os

elementos K, Ca, Zn, Rb, Sr, Zr e Pb apresentaram concentrações maiores do que as

encontradas nos solos de controle. As concentrações destes elementos foram maiores do

que o limite de confidência para o solo de controle (=0,05). Do ponto de vista

ambiental isto pode caracterizar a contaminação destes solos.
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In. this work, we describe an Energy Dispersive x-ray Fluorescence System with a

x-ray tube excitation. for trace analysis of environimental samples (soil). The system was

used to analyze the contamination of metais in reated sois with doses of 10, 20 and 30

tonlha of compound organic of urban garbage of he type Fertilurb and 10 on/ha of

aviary bed (manure of birds). Samples of roots and foliages of plant radishes cultivated

in these soils were also analyzed. The soil samples were collected in. five different

depths of 0-5, 5-10, 10-20, 20-40 and 40-60 cm.

The experimental set-up is composed by an OXFORD X-ray tube (30 kV, 50 jiA

and W anode), an. ORTEC Si-Li detector, with an energy resolution. of about 180 eV at

5.9 keV and an ORTEC multichannel-analyser. The X-ray spectrum tube is quasi-

monochromatic by using of Ti filter. Samples were prepared in. peliet form with

superficial density in he range of 100 mng/cM . The fundamental parameter method was

used in order o verify the elemental concentration. I was possible o determine he

concentrations of thirteen elemnents: K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Y, Zr and Pb

in lhe treated. sofis with compound organic. The results indicate that lhe values found for

K, Ca, Zn, Rb, Sr, Zr and Pb are significantly above he upper confidence limits for he

control soil (a = 0.05). There is a real difference belween hese elemnents compared o

their relationship in he control soils, confirming he influence of he organic

compounds in lhe soil.
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CAPÍTULO 1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1.1 - Espectrometria de Raios-x

Ao trabalhar com um tubo de raios catódicos, em 1895, W. Rontgen descobriu

que raios provenientes do tubo podiam passar através de materiais opacos à luz e de

ativar anteparos fluorescentes ou filmes fotográficos. Estes raios, um tanto misteriosos,

foram denominados de raios-x. Por sua descoberta recebeu o primeiro Prêmio Nobel em

Física em 1905. Em 1996, 101 anos após esta grande descoberta, um pequeno

espectrômetro de raios-x, foi enviado ao espaço, a bordo da sonda espacial Pathfinder

para explorar e analisar o solo de Marte: era a realização do sonho de muitos

pesquisadores em espectrometria de raios-x. O espectrômetro possui, apenas 570 g e é o

resultado do que há de mais moderno em espectrometria de raios-x, neste final do

século 20.

A espectrometria de raios-x evoluiu bastante, estima-se, hoje, uma média superior

a mil publicações anuais. uma das técnicas mais difundidas e utilizadas em todo o

Mundo desenvolvido [1-31.

A primeira evidência da aplicação de raios-x para análise elementar foi descrita

por BARKLA [41, no começo deste século, a partir da observação dos espectros

característicos de raios-x. Entretanto, foi MOSOLEY [5] quem estabeleceu, pela

primeira vez, uma relação entre a freqüência e o número atômico de cada elemento

estudado.

A Fluorescência de Raios-x (XRE> foi, efetivamente, introduzida como técnica de

análise elementar na década de 50, quando os primeiros equipamentos de ARE

tornaram-se disponíveis comercialmente. Estes equipamentos utilizavam um sistema de
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fluorescência de raios-x por dispersão de comprimento de onda (WDXRF). Nestes

sistemas, os raios-x característicos são selecionados, por um cristal difrator, de acordo

com seus comprimentos de ondas, obedecendo a Lei de Bragg da difração [6J.

Com o desenvolvimento dos detectores semicondutores de Si-Li de alta resolução,

na década de 60, surgiram os primeiros espectrômetros de raios-x por Dispersão em

Energia (EDXRF) 7-91. Nestes sistemas, a altura do pulso de saída no detector é

proporcional a energia depositada pelo raios-x. KNEIP e LAURER [101 descrevem as

vantagens da fluorescência de raios-x por dispersão em energia em relação à dispersão

por comprimento de onda.

Inicialmente, a análise quantitativa com a ARF necessitava de muitos padrões,

para construção de curvas de calibração do sistema ou para o cálculo dos chamados

coeficientes alfa. Este método é baseado, em correções que são realizadas devido as

interferências produzidas por um elemento] na intensidade da radiação fluorescente de

um elemento presente na amostra [1 1,121. Os coeficientes alfa são fatores de correções

constantes e são necessários, pelo menos, i-] padrões; onde ti é o número de elementos

presentes na amostra.

Um outro método, utilizando os princípios fisicos de produção de fluorescência de

raios-x, foi desenvolvido por CRISS e BIRKS 1131. Este método é conhecido como

Método dos Parâmetros Fundamentais. Ele se baseia na solução analítica de equações

teóricas que descrevem a dependência da intensidade da radiação fluorescente em

termos dos parâmetros fisicos fundamentais e de parâmetros instrumentais. O método é

simples e não requer uma grande quantidade de padrões. Ék, atualmente, o método mais

utilizado e difundido em XRF.

O rápido desenvolvimento dos detectores semicondutores contribuiu para

aumentar e diversificar as aplicações com os sistemas de EDXRF. GIAUQUE et ai [141

descreveram um sistema de EDXRF usando detectores semicondutores de Si-Li com

alta sensibilidade. Usaram como fonte de excitação de fluorescência, um tubo de raios

com ânodo de Mo e padrões finos, com um único elemento, para calibrar o sistema.

Com este sistema conseguiram medir, simultaneamente, 17 elementos a níveis de traços

em amostras biológicas e geológicas.
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HAMMERLE et ai 1151 descreveram um sistema de AI-R, que foi utilizado

para analisar a composição elementar de particulado em suspensão no ar. Os resultados

obtidos com XRF foram comparados com a análise por ativação neutrônica, mostrando

que à análise com XRE foi mais eficiente, rápida e econômica.

Em um estudo desenvolvido por SHENBERG et ai [161 foram analisadas as

mútuas influências dos elementos Cu e Fe a partir da razão entre as intensidade de raios-

x característicos de cada elemento e a intensidade da radiação espalhada na matriz

formada por diferentes concentrações de Fe-Cu. Para isto foi usado um detector de Si-Li

e uma fonte de Am-241. Os resultados foram satisfatórios para soluções de 0,6% a 25%

de Cu na presença de 0,4% a 23% de Fe.

GILFRICH et ai [171 realizaram um estudo comparativo entre um sistema de

EDXRF usando várias fontes de excitação: tubo de raios-x, tubo de raios-x com alvo

secundário, fontes radioativas de Fe-55 e Cd-109, prótons de 5 MeV e partículas alfas e

um sistema de WDXRIF- Utilizaram seus estudos na determinação elementar em

poluição atmosférica e detectaram de 10 a 20 elementos com limites de detecção de 1 a

1 00 MglCM 2.

GLAUQUE et ai [18] baseando-se no fato de que o coeficiente de absorção de

massa para o espalhamento incoerente em 17,4 keV (linhas Kct do Mo) é relativamente

constante para elementos de número atômico entre 3 i) e 20 (Ca), descreveram um

método para a determinação direta de elementos a níveis de traços em matrizes com

baixo número atômico. A radiação Kac do Mo, espalhada incoerentemente, foi usada

para corrigir os efeitos de absorção na matriz, como um padrão interno. Foram usadas

medidas de transmissão, em várias energias, para corrigir os efeitos de absorção na

matriz. Os padrões de vários elementos foram obtidos com soluções diluídas com

aproximadamente 100 ppm, obtendo-se sensibilidades de até 2 ppm para 16 dos 22

elementos determinados: Ti ao Zr, Hg, Pb, Th e U.

PRINS et ai [191 e também JAIKLEVIC et ai 1201 apresentaram um sistema de

fluorescência de raios-x utilizando como fonte de excitação a radiação síncrotron.

(SRXRF). Discutiram a análise de traços em vários tipos de amostras e, em particular,

as vantagens e limitações, relacionadas com as propriedades específicas da radiação
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síncrotronl como também, a influência do múltiplo espalhamento inelástico e o

espalhamento Raman. Foi realizada uma detalhada comparação entre os vários modos

de excitação de fluorescência de raios-x para análise de elementos a níveis de traços.

PANTENBURG et a 1211 mostraram que o método dos parâmetros

fundamentais que é normalmente utilizado com excitação monocromática, pode ser

também aplicado, com bastante sucesso, em sistema de EDXRP-excitados com fontes de

radiação sncrotron, fornecendo valores bastantes precisos de concentração de

elementos a níveis de traços.

HOMMA et ai [22] investigaram as distribuições dos elementos Cu, Se e Zn a

níveis de traços, em rins humanos, através de imagens obtidas usando-se fluorescência

de raios-x com fonte de radiação sncrotron. As imagens revelaram que os elementos

Cu, Se e Zn, em adultos, estavam mais concentrados no córtex. renal do que na medula.

Resultados similares foram obtidos com recém-nascidos. As análises das amostras com

SRXF confirmaram que estes elementos se distribuem, preferencialmente, no córtex. A

técnica é apresentada como uma ferramenta poderosa e auxiliar nos estudos de amostras

biológicas, principalmente, em histoquímica.

CESAREO e GIGANTE [23] utilizaram um sistema de EDXRF para estudar as

águas naturais. Usaram técnica de pré-concentração por troca iônica. Neste sistema,

usaram uma fonte Pu-238 para excitar os raios-x característico de elementos com

número atômico entre 22 e 35, usando as linhas K, e elementos entre 73 e 92 usando as

linhas L. Uma fonte de Am-241, também foi utilizada para excitar as linhas K dos

elementos com número atômico entre 35 e 56. Conseguiram, simultaneamente, medir

um grande número de elementos a níveis de traços.

GIGANTE et ai [24] descreveram um método não destrutível para análise da

composição de ligas metálicas. Eles usaram a razão entre as intensidade do

espalhamento Rayleigh e o espalhamento Compton (R/C), juntamente, com a razao

entre a intensidade da radiação fluorescente de elementos de elevado número atômico

(Pb e Au) e o espalhamento Compton. Mostraram que o uso destas razões têm a

vantagem de reduzir as influências relativas dos fatores geométricos, que dependem do
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tarnanho, da forma das amostras e dos efeitos de auto-absorção. Mostraram que a

sensibilidade da técnica é função do número atômico dos elementos estudados.

CHEN et ai [25] mostraram que as fontes de radiação sncrotron possuem

importantes características para análise de materiais, principalmente, pela capacidade da

determinação da composição elementar e da estrutura molecular. Relataram que para a

análise microscópica (micro caracterização de materiais), as fontes de radiação

síncrotronl oferecem uma resolução espacial de 1 0gm com um limite de detecção entre

10 e 100 ppb.

REUS [26] utilizou um sistema de fluorescência de raios-x por reflexão total

(TXRF para analisar amostras de óleos mineral e vegetal, usando diferentes técnicas de

preparo de amostras. A preparação direta de soluções diluída de óleo mostraram bons

resultados para as concentrações de elementos a níveis de traços superiores a 1 ig/g. A

destruição da matriz orgânica à baixa temperatura com plasma de 02, mostrou-se mais

eficiente, levando a limites de detecção menores do que ~tg/g. Dois outros métodos de

digestão com ácido nítrico e extração em soluções aquosas foram testadas e rejeitadas

como ineficientes. Os resultados obtidos com uma amostra padrão (SRMI634b)

mostraram excelente concordância com os valores certificados.

HOGAN et ai [271 analisaram as distribuições individuais de elementos a níveis

de traços em amostras usando tomografia computadorizada por fluorescência de raios-x.

Verificaram que a absorção na amostra degrada a reconstrução. Para remover esses

efeitos de absorção; realizaram medidas usando a tomografia por transmissão. Os

resultados das reconstruções corrigidas foram comparados com as reconstruções

degradadas pelos efeitos de absorção. As projeções fluorescentes foram obtidas

colocando o detector a 900.em relação a direção do feixe incidente.

Um estudo de biomonitoramento dos elementos: Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Sr e Pb,

em folhas de Nerium Oleander utilizando-se um sistema de EDXRF foi realizado por

CARVALHO et ai [28]. As amostras foram coletadas em ruas onde o tráfico urbano de

veículos automotores era intenso. Os resultados foram comparados com amostras

coletadas em regiões não poluídas. As concentrações dos elementos encontrados nas
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folhas, como era de se esperar, foram maiores em locais onde o tráfico de veiculos era

intenso.

NEJEDLY~ et ai 1291 analisaram amostras de ar coletadas na região rural do

Sudeste de Ontário, no Canadá, usando várias técnicas de espectrometria de raios-x:

EDXRF, emissão de raios-x por indução com prótons (IXEj, análise por espalhamento

elástico de prótons (PESA) e cromotografia iônica () O objetivo era comparar as

concentrações elementares de K, Ca, Ti, Fe e Zn entre essas técnicas. As concentrações

medidas com as diferentes técnicas concordaram em 20%.

KUMAKHOV [301 apresentou um novo método de manipular feixe de raios-x e

radiação gama. Descreveu um sistema ótico formado por capilares, semelhantes a fibras

óticas, onde os raios-x sofrem multi-reflexão. Este novo sistema ótico foi capaz de

concentrar alta densidade de raios-x em um pequeno ponto no objeto sobre

investigação.

KIM et ai 311 propuseram um sistema de EDXREF usando uma fonte de Cd-109

para medirem as concentrações de Pb em ossos usando a fluorescência de raios-x das

linhas Kcu. Foi observado que no esqueleto concentra-se aproximadamente 55% de todo

o chumbo contido no corpo humano. O sistema foi capaz de medir concentrações de

chumbo menores do que 1 0Ogg/g.

CELIS [321 descreveu um sistema de XR de baixo custo e rápido para análises

não destrutivas de minérios de ouro. O sistema utilizava uma fonte de Co-57 para

excitar os raios-x caracteristicos do ouro (linhas K) e não apresentava interferências de

outros elementos presentes na matriz. A absorção da radiação na amostra foi pequena e

as concentrações medidas foram da ordem de 1 ppm.

Um sistema portátil de EDXR foi descrito por CESAREO et ai 33]. O sistema

utilizava um detector do tipo Si-PIN [34], resfriado por efeito Peltier, e um pequeno

tubo de raios com ânodo de W. O equipamento foi utilizado em arqueometria e análise

ambiental.
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Um método não-invasivo para monitorar os estados patológico no organismo

humano foi descrito por VAZINA et ai 351. O método usava um sistema de EDXRF e

uma fonte de radiação síncrotron e foi utilizado para analisar as concentrações

elementares em fios de cabelos, pele, unhas e esmalte de dente. Mostraram que o

método pode ser muito útil em medicina clínica.

Uma metodologia para determinar, simultaneamente, traços de Cu, Ni e Pb por

WDXRF utilizando técnicas de pré-concentração em camada delgada foi proposto por

MANTOVANO [361. Os elementos foram medidos nas linhas analíticas Kca para o Cu

e Ni, e Lc para o Pb. O limite de detecção foi de 330 lig para o Cu, 120~tg para o Ni e

de 73 jig para o Pb. Os resultados comprovaram a eficiência deste sistema para pré-

concentrar cobre, níquel e chumbo em amostras ambientais.

ZAICHICK [371 utilizou um sistema de E-DXRF com um detector Si-Li e uma

fonte de Cd-109 para analisar as concentrações de bromo em águas intracelulares. O

sistema também foi utilizado para determinar as concentrações de bromo em amostras

de urina, saliva e sangue.

GORMLEY et ai [38] apresentaram alguns resultados experimentais obtidos com

capilares óticos projetados para serem usados em energia de 17,5 keV (linhas Ka do

Mo) e 8 keV (linhas Kix do Cobre). A variação espacial no espectro de transmissão foi

examinado com um detector Si-Li e uma câmara CC1D. Os resultados mostraram que os

capilares individuais são cônicos, entretanto, seu desempenho é estabelecido por uma

simples relação parabólica entre o raio de curvatura e a máxima energia transmitida

através de capilares com diâmetros constantes.

WEGRZYEK et ai 39] descreveram um sistema de microespectrometria por

fluorescência de raios-x (u-XRF para análise quantitativa a partir do mapeamento das

distribuições de elementos em amostras de polímeros. As medidas foram realizadas com

um sistema de capilarização ótica de raios-x. A resolução espacial do espectrômetro foi

de aproximadamente 50 g.m. Os plásticos de última geração contém muitos aditivos

que, dramaticamente, mudam suas propriedades e fazem com que estes materiais sejam

adequados para uma variedade muito grande de aplicações. Entretanto, os plásticos
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podem, também, conter micro contaminantes indesejáveis. Muitas vezes, o fabricante

deseja conhecer como estes aditivos estão distribuídos dentro da matriz do polímero. A

1.-XRF é uma técnica muito adequada para resolver estes problemas, pois pode ser

usada para a obtenção de mapas locais das concentrações dos elementos nas amostras.

CALLIARI et ai [401 estudaram a composição e a microestrutura de algumas

moedas Romanas dos períodos Otaviano e de Júlio César usando diferentes técnicas de

análises: SRXRF, varredura com microscopia eletrônica (SEM) e a micro análise

dispersiva em energia (,u-EDS). A determinação analítica confirmou a hipótese

numismática de que as moedas produzidas no periodo de Júlio César foram feitas com

uma liga de Cu-Zn e as moedas do período de Otaviano com uma liga de Cu-Pb-Sn.

CHEBURKIN e SHOTYK [411 descreveram um novo sistema de XRF para

medidas de elementos a niveis de traços. O sistema foi construído usando-se um multi

cristal de pirografite para reduzir o continuo da radiação de fundo e melhorar o limite de

detecção. O sistema utilizava um monocromnador de raios-x, excitado com raios-x

característico das inhas K do Mo (1 7,4 keV) e um detector Si-Li. O cristal de

pirografite foi posicionado entre a amostra e o detector Si-Li, blindando o detector das

radiações indesejáveis. O sistema foi ajustado para medir Pb, Se, Br e Rb e o limite de

detecção para o chumbo foi de 0, 1 ppm.

BRADLEY e FARQUI-IARSON [421 realizaram uma revisão bibliográfica, na

área das ciências biomédicas, de importantes aplicações de EDXR in vivo. Além disso,

apresentaram um sistema baseado num tubo de raios-x com ânodo de W e um detector

HGe. Utilizaram esse sistema para monitorarem, in vivo, as concentrações de Fe na pele

de indivíduos com desordens hereditárias, no sangue, do tipo fi-Thalassaemia. Os

resultados, preliminares, indicaram um limite de detecção, para o Fe, de 10 ~Ig/g.

As concentrações elementares em tieedles de troncos de pinheiros escoceses

(Pinus sykvesiris L.) foram determinadas por VIKSNA et ai [43j. As concentrações de

P, S, K, Ca, Min, Fe, Cu Zn, Rb e Sr foram simultaneamente, determinadas por reflexão

total de fluorescência de raios-x. As concentrações de Cr, Co, Ni, Cd e Pb foram

medidas usando-se a espectrometria por absorção atômica. Concluíram que os
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resultados obtidos podem fornecer informações, importantes, nos estudos de impactos

ambientais produzidos por poluentes no ar.

LIENDO et ai 441 descreveram um estudo comparativo entre o PIXIZ e a TXRF

para as análises de C, K, Ca, Fe, Cu, Zn e B3r em fluido aminiótico humano.

Constataram uma concordância nas medidas realizadas com as duas técnicas para os

seguintes elementos: K (100%), CI (60%), Fe (80%) e Cu (50%) e Zn (50%). Relataram

que serão necessários mais estudos para poderem estabelecer as condições

experimentais ideais que levem a uma completa concordância entre a TXRF e o PIXE.

YL e MIAO [45] utilizaram a técnica de EDXRF para certificarem porcelanas

chinesa. Os elementos Mn e Co foram definidos e identificados como elementos

característicos do corante da porcelana. A razão entre suas concentrações (MnICo) foi

um parâmetro de identificação das cerâmicas. Mostraram que os resultados obtidos com

EDXRF forneceram informações importantes do esmalte, do corante e da argila da

cerâmica.

A análise elementar de raízes finas de pinheiros escoceses (Pinus silvestris L.)

usando-se reflexão total de raios-x foi descrita por OLSSON et ai [46]. As raízes

tinham diâmetros de 1-2 mm. Foram determinadas as concentrações a níveis de traços

de P, S, K, Ca, Ti, Min, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr e Pb. Um material certificado (Wool Fuel

NJV94-5) foi usado para o controle de qualidade das medidas com TXRF.

HOLYNSKA et ai 471 utilizaram a reflexão total de raios-x para estudarem a

especiação de Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn e Pb nas regiões abaixo de superficie de turfas.

Concluíram que a espectrometria com a KRF é um excelente método de análise e

destacaram como parâmetros importantes da técnica a sua simplicidade, o caracter

multielementar e o baixo limite de detecção.

BELAKOVA et ai [481 descreveram um sistema de EDXRF usando fontes de Pu-

238, Am-241 e 1-125 para determinar as concentrações de Mn, Fe, Cu, Zn, Hg, Pb, Br,

Se, Rb e Cd em plantas medicinais.
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KIERZER et a 1491 descreveram um procedimento analítico para a

determinação de Fe, Ti, V, Ni, Co e Cu. Estes elementos são os mais importantes

constituintes de minério polimetálico. As amostras foram analisadas com as técnicas de

WDXRF e EDXR. O limite de detecção foi estimado usando-se materiais de referência.

YAlP et al 50] usaram a reflexão total de raios-x para à análise de amostras finas

de areia mineral. O método foi testado com amostras certificadas de rochas (JB-3J).

Mostraram que o método possui algumas vantagens: foi multi-elemnentar, a preparação

das amostras foi simples a contribuição da radiação espalhada foi baixa e foram

necessárias pequenas quantidades das amostras (2m1) para a análise.

SIMABUCO e NASCIMENTO [51, 521 utilizaram um sistema de EDXR com

excitação radioisotópica empregando fontes de Fe-55 e Cd-109 para análise quantitativa

de amostras geológicas certificadas: Soil-5, SL- e SARM-4. Estudaram, também, a

distribuição de , Cl, K e Ca ao longo de perfis de dois solos de diferentes texturas:

Podzólico vermelho amarelo e Latossolo vermelho escuro, tratados com uma dose de

vinhaça (subproduto da indústria de álcool), equivalente a 4000 m3/ha. Observaram um

aumento, significativo, na concentração desses elementos nos solos tratados. O mesmo

efeito foi observado para o Cu, Zn, Rb e Sr. As concentrações de Aí, Si, Ti, Mn, Fe e Zn

também puderam ser avaliadas, mas não houve variação nas suas concentrações em

relação ao solo de controle.

GOLI)STEIN et a[ [53] descreveram um sistema portátil de EDXRF para análise

de solos. Os resultados, a partir de amostras certificadas, apresentaram uma

reprodutibilidade de 10%. Indicaram que a técnica por ser simples e rápida pode ser

utilizada na análise quantitativa de solos em estudos ambientais.

CARNEIRO e NASCIMENTO [541 analisaram amostras de sedimento de

várzea depositados nas planícies de inundação do rios Solimões e Amazonas por

EDXRE. A metodologia de análise baseou-se no método dos parâmetros fundamentais

para a quantificação de elementos com números atômicos maiores do que 13 e na

radiação espalhada de forma coerente e incoerente para a quantificação da fração leve

da matriz. Determinaram, simultaneamente, a concentração dos elementos: AI, Si, K,

Ca, Ti, Fe, Sc, V, MIn, Cu, Zn, Rb, Sr e Zn; permitindo-se, assim, a sua caracterização
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química, a determinação da variabilidade espacial e a avaliação de alguns aspectos

mineralógicos e de intemperismo.

1.2 - Contaminação por Metais: Sistema Solo/Planta

Os metais pesados não são inteiramente bem definidos para toda a classificação de

elementos que designam, pois além de incluir elementos metálicos de alto peso

molecular, incluem, também, elementos com peso atômico baixo. Devido as suas várias

aplicações, esses elementos têm sido extremamente importantes para o homem,

principalmente pelo seus valores econômicos e tecnológicos.

A exposição aos metais pode ser tóxica nas atividades ocupacionais, no meio

ambiente e para a biota dos ecossistemnas, e a sua distinção torna-se importante quando

se recapitula os casos de danos ou ameaças causadas à saúde do homem. Uma vez

presentes no meio ambiente os metais, sob forma de poluentes, mostram-se

biodisponíveis e tendem a se acumular nos organismos.

A poluição ambienial relacionada a metais pesados afeta, principalmente, a

contaminação das águas superficiais e subterrâneas, do solo e das plantas, sendo capaz

de levar ao comprometimento da saúde humana.

Existem dificuldades para se estabelecer um padrão para as concentrações de

metais no solo e para se fazer uma avaliação do índice de poluição causada por metais

pesados. Os metais tanto podem ocorrer em níveis naturais, como também em

decorrência da ação humana. Há o risco de conclusões irreais que podem ser

conseguidas, caso se use como critério para detectar a poluição por metais apenas as

concentrações de metais nas amostras, pois a ocorrência natural também deve ser

considerada com um amplo espectro estatístico.

PILLOTE et ai [55] usaram como parâmetro de poluição as concentrações

relativas de uma possível poluição influenciada por metais e alguns elementos de

referência com os quais os níveis naturais dos metais possam estar associados.
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Examinaram a correlação de metais com um elemento de referência onde, dentro de um

critério estatístico, possibilitou detectar anomalias em uma dada região.

GARCIA et ai [561 mostraram que há uma relação entre os teores mais elevados

de metais pesados para os solos e as áreas próximas às vias de tráfego mais intenso de

veículos, principalmente, para os elementos Pb e Zn.

SRIDIIAR e BAMMEKE [571 observaram que em áreas de populações com

maior poder de consumo havia uma maior produção de lixo com níveis de metais

pesados mais elevados. Relataram que os resíduos de lanchonetes e restaurantes de

regiões pobres da Nigéria apresentavam baixos níveis de metais.

SOLA et a [581 analisaram as águas de seis rios na região de Guipúzcoa na

Espanha e encontraram, principalmente, Cu, Fe, Hg, Pb, Zn e Cr. Descobriram que uma

indústria de conservas de enlatadas era a responsável pelos elevados níveis de Cr em

dois desses rios. Mostraram que esses fatores constituíam ações antropogênicas que

tornam os rios extremamente poluídos com metais.

McILVEEN e NEGUSANTI [591 estudaram a região de mineração de Sudbury

no Canadá e mostraram que ela constitui um foco de contaminação por níquel devido às

reservas naturais de depósitos de mineração ali existentes. Demonstraram que as

principais fontes de contaminações são oriundas dos particulados em suspensão no ar

que se depositavam, superficialmente, no solo e em plantas. Alguns resultados

mostraram que as concentrações de níquel podem decrescer ao longo dos anos, mas os

teores obtidos em plantas e em alguns solos se contrapõe a esse argumento.

ALBALADEJO et ai [601 utilizaram resíduos sólidos urbanos em trabalho de

recuperação ambiental em solos desérticos do sudoeste da Espanha. Foram avaliadas as

alterações de nutrientes, sais e metais pesados ao longo de três anos. Os resultados

foram satisfatórios do ponto de vista que os solos foram preservados. Os níveis de

metais estavam dentro dos limites estabelecidos pela Comunidade Européia para o meio

ambiente.
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A importância da matéria orgânica no solo e a influência da cobertura vegetal na

ligação de metais pesados foram avaliadas por KROSSHAVN et a[ 611. A capacidade

de ligação dos metais Cu, Zn, Cd e Pb foi determinada em diferentes níveis de pH.

Amostras de camadas superficiais de solo orgânico foram retiradas de diferentes

ambientes florestais. Os valores médios de retenção de metais em solos de amostras de

diferentes coberturas florestais diferiram entre si com relação a Cd e Pb (pH 3,0, pH 4,0

e pH natural 3,8). O mesmo fato não ocorreu com Cu e Zn. Houve uma diferença de

adsorsão de Pb e Cu para Zn. e Cd que pode ser, provavelmente, causada por uma forte

complexação de Pb e Cu nesses solos, enquanto Zn e Cd foram mais sensíveis a

variações de pH.

KORTE et ai 621 avaliaram o movimento de metais pesados, a textura, as áreas

superficiais, a percentagem de óxidos livres de Fe e o pH. Mostraram que esses

parâmetros foram de grandes utilidades para estimar a migração de metais pesado em

colunas de solos.

BANKS et ai 631 verificando a lixiviação de metais pesados durante o fluxo

saturado, observaram que quanto maior a concentração de , menor teor de Zn

liberado na fase líquida. Isto ocorreu devido ao aumento da atividade microbiana e

imobilização de Zn em condições ácidas no solo superficial.

BENNINGER et ai [641 avaliaram os efeitos de aração e calagem na química do

solo e na concentração de metais pesados em aranhas, minhocas, vegetação e no próprio

solo depois de 1 1 anos de deposição de lodo de esgoto. Relatam que os metais pesados,

remanescentes nos solos, permaneceram em formas biodisponíveis à biota mesmo após

dois anos de cessarem as aplicações de lodo de esgoto no solo.

MANN e RITCHLE [651 verificaram que fertilizantes fosfatados podem se

constituir fontes de contaminação de Cd em solos arenosos da Austrália.

PARVEEN et ai. [661 realizaram pesquisas para melhor compreenderem os

efeitos a níveis de solos, principalmente, no que se refere aos teores de metais pesados e

na utilização agrícola de lodo de esgoto. Procuraram correlacionar a influência do
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tempo de incubação e do pH do solo no fracionamento de Zn em solos que receberam

aplicação de lodo de esgoto.

SMITH [671 estudaram solos agrícolas que receberam lodo de esgoto, verificaram

que dentro da faixa de pH de 4,2 a 7,0, houve uma redução dos metais Zn, Cu e Ni no

Azevem. Foi observado também que dentro das condições de pH 6,0 a 7,0, as

concentrações mais elevadas desses metais seriam bem toleradas nos solos e sem risco

de toxidez para as plantas.

Áreas de mineração e subprodutos da transformação desses minerais, produzem

alguns resíduos com altos níveis de contaminação por metais pesados. O estudo de seu

comportamento é importante para exploração agrícola dos solos. XIAN et a 1681

relataram que a fração trocável de solos contaminados por uma mineradora no Japão,

continha 55% do Zn total, Na fração residual foi encontrado 42% do Zn e na fração

orgânica 43% do Pb. Os metais pesados na fração trocável e nas formas carbonatadas

controlaram fortemente sua absorção. Os resultados confirmaram que a

biodisponibilidade potencial dos metais pesados foi controlada, principalmente, pelas

formas ligadas a carbonatos e na fração trocável, constituindo-se as mais importantes,

para absorção das plantas.

Os metais pesados que se encontram nos solos agrícolas, podem se movimentar e

se acumular nos tecidos das plantas. Além de provocarem efeitos fitotóxicos quando

translocados em excesso, constituem um risco de contaminação para os organismos

humano e animal na cadeia alimentar.

MOSTAFA e ULRICH [691 estudaram a interação de Ca e Mg na nutrição de

beterrabas (Beta vulgaris L.). Mostraram que Ca e Mg interferem entre si, prejudicando

a nutrição das plantas. Concluíram que a razão CaIMg pode ser considerada um fator de

limitação na nutrição de Ca em beterrabas.

O efeito de Mn. e Zn no crescimento de plantas em solos salinizados foi estudado

por RAVIKOVITCI e NAUROT [70]. Os solos foram salinizados com NaCI.

Observaram que o crescimento das plantas diminuía, consideravelmente, com o grau de

salinidade do solo. A adição de Mn nos solos salinizados acelerou o crescimento das
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plantas; aumentando a produção nestes solo. Em solos normais as plantas não

responderam da mesma forma e houve um aumento da concentração desse elemento nas

plantas. A aplicação de Zn em solos salinos, como na cultura de tomates, intensificou o

desenvolvimento destas plantas. Entretanto, o mesmo elemento aplicado em solos

normais, não produziu os mesmos resultados. Observaram que a aplicação de Zn nos

solos, aumentava, consideravelmente, os níveis deste elemento nas plantas.

SINGH e STEINNES [711 analisaram solos poluidos por zinco e observaram que

as culturas de cevada desenvolvidas nestes solos apresentaram altas concentrações de

As, Cd, Hg e Pb. Os valores médios encontrados de Cd, Hg, Pb e As no solo foram de

5,9 ppm, 0,36 ppmn, 104 ppm e 4,4 ppm, respectivamente. Os resultados indicaram que

havia contaminação dos solos com Cd, Hg e Pb, e possivelmente As.

CAPPON 721 avaliou a incorporação e especiação de Hg e Se em 16 diferentes

tipos de vegetais usados em hortas caseira. Os vegetais analisados foram cultivados em

hortas tratadas com composto orgânico residencial durante pelo menos 6 anos Os

vegetais apresentaram níveis médios de metilmercúrio de 12,8 % do mercúrio total.

Uma média de 20% da quantidade de Se total estava presente na forma de Se-VI. A

outra parte em Se-11 e Se-IV. Em termos dos fatores de concentrações planta/solo, o Se

foi melhor assimilado pelos vegetais do que o Hg.

As concentrações dos metais pesados Cd, Co, Cr, Ni, Cu, Pb, Zn, Mn, Fe e outros

elementos Mg, Na, K e Ca foram determinadas em amostras de musgo (Plrurozuin?

schreben) de 12 parques nacionais na Polônia por GRODZLNSKA [731. Os resultados

mostraram que todos os musgos analisados apresentavam altos níveis de metais

pesados. Foi observado uma correlação entre a contaminação e a distribuição de

indústrias na Polônia. Concluíram que os musgos poderiam ser utilizados como

bioindicadores de poluição ambiental.

Para ter uma noção da variação da concentração de metais pesados em alimentos,

SATTAR et ai [741 realizaram uma ampla amostragem de frutas secas, condimentos e

castanhas no Paquistão. As amostras de condimentos apresentaram teores elevados de

Pb, Cd, Fe e Zn. As frutas secas tinham concentrações menores do que as castanhas. As

castanhas tinham os níveis mais altos de Pb e Cd do que as outras frutas.
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ZURERA et al [751 realizaram urna amiostragem de várias espécies de hortaliças

na região do rio Guadalquivir, na Espanhla, visando a determinação das concentrações

de metais pesados nas partes comestíveis dos vegetais. As partes aéreas dos vegetais

(folhosas) apresentaram níveis de contaminações bem superiores daqueles encontrados

nas raizes e tubérculos. Os níveis encontrados indicavam que a contaminação foi baixa

em relação aos limites da Organização Mundial de Saúde.

CRU e WONG 76] estudaram a contaminação por metais pesados em culturas

de espécies hortícolas (couve-chinesa, tomate e cenoura) cultivadas em solos tratados

com lodo de esgoto. Para o tomate e a couve-chinesa, os níveis mais altos de metais

foram encontrados nas raízes e para a cenoura na parte aérea. Nas partes comestíveis, o

tomate acumulou metais em menores concentrações que as outras espécies.

BANUELOS e IIJWA 77J relataram que a mobilidade de elementos essenciais e

não essenciais através da cadeia alimentar é um processo complexo. Elementos como:

As, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, U, V, e Zn, estão, geralmente, presentes,

naturalmente, em baixas concentrações. Entretanto, essas concentrações podem ser

modificadas por processos naturais e por atividades humanas, tais como: queima de

combustíveis fósseis, mineração, fundição, correções do solo com lodo de esgoto e

aplicações de fertilizantes embora um grande esforço tenha sido feito nos últimos 40

anos para avaliar e quantificar a transferência de elementos do solo para as plantas.

PIOTROWSKA e KABATA [781 relataram que o maior caminho de exposição

de cádmio para o homem é via o consumo de vegetais contaminados. Recomendaram

que as concentrações de cádmnio em batatas deveriam ser monitoradas, porque elas

fazem parte, em grande proporção, de dieta de adultos em muitos países. As batatas

cultivadas em solos experimentais com concentrações de cádmnio de 3 a 106 mg/Kg.

Apresentaram concentrações de cádmio acima do limite aceitável (0, 15 mg/Kg) na

Polônia. Concluíram que sejam revistos os valores de máxima quantidade acumulável (3

mg/Kg) recomendados pela Comunidade Econômica Européia.

ROMERO 791 defendeu o monitoramento da contaminação por metais pesados

em solos e plantas de áreas industrializadas através de um índice denominado de

impulsão ônica. Este índice foi tomada como 1=.E C ', onde Ci é a concentração em
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m.mol/g e ni é o número de oxidação dos metais considerados. O valor de 1 foi avaliado

de duas formas Imacro e micro- O fator Imcr comparava os índices de contaminação entre

as diferentes espécies de plantas e micro estava relacionado às quantidades de Na, K,

Mg, Ca, Mn e metais pesados de uma dada espécie vegetal. Os estudos demonstraram

que esta medida não sofriam grande variações. A impulsão ônica aumentava com o teor

de metais no solo e isto sugeria que as plantas de diferentes pontos de amostragem

tinham o valor In,cro, relacionado com a poluição ambiental e isto foi comprovado em

estudos conduzidos em solos urbanos e solos rurais.

BOLTON e EVANS [80J reportaram um método capaz de predizer a especiação

com referência a um determinado metal utilizando o modelo computacional

SOILCIHEM. Este programa foi utilizado para estimar a especiação de metais pesados

em solos poluídos, particularmente, solos tratados com lodo de esgoto.

JORDÃO et ai [8lJ estudaram a dispersão de metais pesados numa região de

Siderurgia de Aço no Vale do Aço em Minas Gerais. Coletaram amostras de águas de

rios, água potável, solo, sedimentos, plantas e peixes. Grandes concentrações de Fe, AI,

Mn e Zn foram encontradas nas amostras de águas de rios, enquanto que as amostras de

água potável não apresentaram nenhuma contaminação significativa. Os sedimentos

estavam contaminados com Cr, Cd e Mn. A maior concentração de contaminantes nos

sedimentos foi observado na estação seca. As plantas analisadas, apresentaram elevado

níveis de Cd, Cr e Pb. As concentrações de Cr em peixes foram superiores a 50 vezes o

limite recomendado no Brasil para incorporação de Cr em adultos.

As distribuições de Cu, Zn, Ni, Cd e Pb ao redor de Siderúrgicas foram analisada

por DUMONTET et ai [821. Os níveis de todos os elementos foram muito elevados em

regiões próximas as usinas e diminuíram progressivamente com a distância as usinas. O

cobre apresentou a maior concentração (5525 gig/g) seguido pelo chumbo e zinco,

Mostraram que Cu, Zn e Cd apresentaram, relativamente, maiores mobilidade do que o

Pb no meio ambiente.



1 8

Revisão Bibliográfica

L.3 - Composto de Lixo UJrbanio em Solos Agrícolas

A utilização do composto orgânico de lixo urbano é bastante antiga e

controvertida entre agricultores e pesquisadores. Na China, 2000 anos atrás, os restos de

plantas misturadas com fezes humanas e de animais eram usadas para adubar diferentes

culturas. O emprego do composto como fonte de adubação orgânica apresenta

resultados positivos na produção de alimentos, principalmente, hortaliças e na melhoria

das propriedades químicas, fisicas e biológicas dos solos. O composto de lixo urbano

vem sendo estudado em função de suas propriedades como: condicionador do solo,

fonte de matéria orgânica e nutrientes para produção agrícola. Entretanto, muitos

pesquisadores, questionam o seu uso indiscriminado e seu controle devido ao risco de

contaminação por metais pesados do sistema solo/planta, ndiretamente, esta

contaminação pode alcançar o homem, através de sua dieta alimentar.

PURVES e MIACKENZIE 83, 841 relataram uma série de experimentos com

diferentes culturas de repolho, alface, batatas e feijão. Estes vegetais foram cultivados

em solos tratados com 0, 25, 50, 100 ton/ha de composto orgânico. Observaram que

doses crescentes de composto, aumentavam as concentrações de Zn, Cu e B. Nenhum

efeito significativo foi observado nas culturas de repolho, com respeito a produção e

concentração destes minerais na parte comestível da planta. Foi observado uma

acumulação crescente, dos elementos Cu, Zn e B nas folhas de alface. A aplicação do

composto produziu efeitos.vegetativos na produção e no desenvolvimento das culturas

de feijão e batata.

CABRERA et ai 851 relataram que, anualmente, aplicam-se doses de 14 tonlha

de composto em solos da região de Sevilha, na Espanha, cultivadas em sistema de

rotação sorgo-trigo. Observaram que não houve diferença, significativa, no rendimento

das culturas e nos níveis iniciais de P no solo. Entretanto, aumentaram os níveis de K e

os teores totais de Cu e Zn apresentaram acréscimos, significativos, ao contrário de

outros metais pesados. Concluíram que o uso doses mais elevadas de composto, devem

elevar o teor de metais pesados no solo.

PETRUJZZELLI et ai 1861 analisaram culturas de milho em solos tratados com

composto orgânico. Concluíram que se os níveis de metais fossem mantidos sob
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controle, o composto poderia ser utilizado na agricultura pelo seu alto conteúdo de

matéria orgânica e nutrientes. Observaram que as concentrações de Cu, Zn e Cd se

elevaram nas plantas de milho, mas apenas uma pequena fração do total no solo tratado

foi removido pelas plantas.

Análises de campo realizados por VAN DER WATT et ai 1871 revelaram o

crescimento dos níveis tóxicos de Cu, Mn e Zn em situações em que esterco de aves era

condicionado a uma taxa anual de 6 tonlhia, como composto orgânico, durante 16 anos.

A análise do composto orgânico da avicultura de postura mostrou elevadas

concentrações de Cu ( 196 ppm), Mn (944 ppm) e Zn (631 ppm).

Medidas das concentrações de Ni, Cu, Zn, Cd e Pb em lodo de esgoto e seu uso

como fertilizante orgânico na agricultura foram realizada por LANGENBACH 881. As

amostras de lodo de esgoto foram coletadas na Estação de Tratamento de Esgoto, na

Penha, no Rio de Janeiro. Os solos tratados com 2,5 e 10 tonlha foram analisados em

relação aos seguintes parâmetros: N, P, K, Ca, Mg, Na, AI, CEC e matéria orgânica. As

concentrações dos metais pesados estavam dentro dos limites adotados pela

Comunidade Européia, com exceção de Pb e Ni que excederam os valores médios

americanos: Pb (500 ppm) e Ni (50 ppm).

LIM e MENK [891 realizaram estudos preliminares sobre a ação do composto

orgânico em algumas propriedades de solos agrícolas: percentual de argila, pH, teor de

matéria orgânica, K, Na, A e H em duas hortas no Estado de São Paulo. Os resultados

mostraram que em termos agrícolas, a utilização do composto orgânico nos solos

estudados beneficiou suas propriedades como o incremento do teor de matéria orgânica,

a elevação do pH, o decréscimo do alumínio trocável etc. O composto orgânico atuou

beneficamente no potencial nutritivo do solo, na correção da toxidez e na melhoria das

propriedades fisicas, químicas e biológicas.

LIM et ai [901 apresentaram três possibilidades para as interpretações dos

resultados experimentais na transferências de metais pesados para plantas coentro,

cultivadas em solos tratados com composto orgânico de lixo urbano. Observaram que

no composto as concentrações de metais pesados foram maiores do que no solo, com

exceção para o Cd e Fe. Os elementos Cd, Cu, Min e Pb não mostraram uma relação
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clara, entre suas concentrações no solo e nas plantas. Concluíram que havia uma

correlação positiva entre as concentrações do composto orgânico aplicado no solo e as

concentrações de metais pesados nas plantas.

QUEIROZ et ai [911 estudaram os efeitos do composto selecionado e não

selecionado mediante a determinação da biomassa de plantas de milho. Foram usadas

doses de 15, 30, 45 e 60 tonlha de composto selecionado e não selecionado. A análise

dos parâmetros: a cultura, o diâmetro e o peso da matéria seca da parte aérea e da raiz

indicaram que as plantas cultivadas, no solo de controle e no solo com composto não

selecionado, não apresentaram bom crescimento e durante todo o período de cultivo as

folhas mostraram-se cloróficas. As plantas cultivadas na mistura solo/composto

selecionado apresentaram em todos os tratamentos um ótimo crescimento e excelente

vigor.

1.4 - Objetivos do Trabalho

Este trabalho tem como objetivos uma série de etapas que serão listadas a seguir:

1) implementar a técnica de fluorescência de raios-x em dispersão de energia

usando um tubo de raios-x e um detector Si-Li;

2) utilizar o método dos Parâmetros Fundamentais para análise quantitativa;

3) usar o sistema de EDXRF para análise quantitativa de metais em amostras:

a) composto orgânico de lixo urbano do tipo FERTILURB;

b) esterco de aves ( cama de aviário);

c) solos agrícolas sem tratamento;

d) solos agrícolas tratados com o composto orgânico;
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e) solos agrícolas tratados com a cama de viário; e

f) plantas rabanete cultivadas neste solos.

4) verificar se existe, efetivamente, a contaminação dos solos tratados, por

metais, via composto orgânico e/ou a cama de viário; e

5) verificar se ocorre transferência de metais dos solos tratados para as plantas

rabanetes.

No próximo Capitulo são apresentados os principais fundamentos teórico,

envolvidos na espectrometria de raios-x 

No Capitulo III apresentamos a metodologia experimental usada. Os resultados

obtidos são mostrados no Capitulo V e no Capitulo V são feitas as considerações finais

e as conclusões.



CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Neste capitulo apresenta-se um breve histórico acerca da estrutura atômica e os

princípios fsicos básicos para compreensão da espectromietria de raios-x, mais

precisamente, a fluorescência de raios-x por dispersão em energia.

11.1- A Estrutura Atômica

A Fluorescência de raios-x é um fenômeno fsico, intimamente, relacionado à

distribuição de elétrons orbitais no átomo. É bom lembrar que até 1930 a estrutura

atômica, como conhecemos hoje, não estava definida (o nêutron só foi descoberto em

1932 por James Chadwick).

Hoje conhecemos pouco mais de 100 diferentes elementos, dos quais 92 existem

naturalmente. Cada qual é caracterizado por um átomo que contém um número atômico

Z e um número de massa atômica A. As propriedades químicas e fisicas de um elemento

são determinadas pelo número e pelo arranjo dos elétrons no átomo. A estrutura e

distribuição dos elétrons em torno do núcleo do átomo explica a natureza periódica dos

elementos que é evidenciada na tabela periódica. Os processos que levam a emissão de

fluorescência de raios-x ocorrem a nível atômico, portanto é necessário um

conhecimento geral da estrutura atômica.

111.1.1 - A Estrutura Atômica: Um Breve Histórico

No final da década de 1890, não se sabia nada sobre a estrutura atômica. Por isso,

parecia razoável na época supor que a maioria dos átomos continham milhares de
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elétrons. O átomo de hidrogénio tinha 900 elétrons, isso correspondia à metade de sua

massa. Aproximadamente a mesma razão se manteria se o oxigênio contivesse 14000 ou

15000. Segundo esse esquema, um átomo de ferro teria algo em torno de 50000 elétrons

e um átomo de ouro cerca de 180000 elétrons 921.

Duas teorias foram propostas para explicar a estrutura atômica, O fsico japonês

Hantaro Nagaoka sugeriu que elétrons negativamente carregados formavam anéis que

giravam em torno de uma esfera carregada positivamente. A outra, desenvolvida por J.J.

Thomson, sustentava que os elétrons estavam dentro de uma esfera de carga elétrica

positiva. Esta segunda teoria, na época, mostrou-se mais consistente e teve mais sucesso

entre os pesquisadores.

11.1.1.1 - O Modelo de Thomson

A estrutura atômica começou a ser desvendada no começo deste século. Por volta

de 1910, acumularam-se inúmeras evidências experimentais de que átomos continham

elétrons (espalhamento de raios-x por átomos, o efeito fotoelétrico, etc.). J.J. Thomson

propôs uma primeira tentativa de descrição, ou modelo, de um átomo, segundo o qual os

elétrons carregados negativamente estavam localizados no interior de uma distribuição

continua de carga positiva. Devido à repulsão mútua, os elétrons estariam

uniformemente distribuídos na esfera de carga positiva. Em um átomo que esteja em seu

estado de menor energia possível, os elétrons estariam fixos em suas posições de

equilíbrio. Em átomos excitados (por exemplo, átomos em um material a alta

temperatura), os elétrons vibrariam em torno de sua posições de equilíbrio. Comno a

teoria do eletromagnetismo prevê que um corpo carregado acelerado, com um elétron

vibrando, emite radiação eletromagnética, era possível entender, qualitativamente, a

emissão de radiação por átomos excitados com base no modelo de Thomson.

111.1.2-0O Modelo de Rutherlford

Já em 1914, a demonstração conclusiva da inadequação do modelo de Thomson

foi obtida por E. Rutherford. No modelo de Rutherford, todas as cargas positivas, e
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consequentemente toda sua massa, são supostas concentradas em uma pequena região,

no centro do átomo, chamada núcleo. No modelo de Rutherford os elétrons,

simplesmente, circulavam em torno do núcleo, em rbitas semelhantes às órbitas dos

planetas em torno do Sol.

O átomo de Rutherford tinha o mesmo inconveniente do modelo de Thomson, a

não estabilidade atômica. Os elétrons girando ao redor do núcleo estariam

constantemente acelerados, e de acordo com teoria eletromagnética clássica, todos os

corpos carregados acelerados irradiam energia na forma de radiação eletromagnética. O

elétron no seu movimento ao redor do núcleo iria perdendo energia até atingir o núcleo

e toda a matéria entraria em colapso. sto não era observado experimentalmente. O

problema da estabilidade do átomo, na verdade, levou a formulação de um modelo

simples da estrutura atômica. O modelo de Bolhr.

11.1.1.3 - O Modelo de Bohr

Bohr propunha um modelo parecido com o modelo de Rutherford (modelo

planetário). Entretanto, tal modelo, era baseado em quatro postulados. Estes postulados

sao:

1) Um elétron em um átomo se move em uma órbita circular, bem definida,

em torno do núcleo sob a influência da atração colombiana entre o elétron e

o núcleo. Estas órbitas bem definidas são chamadas de estados estacionários

do elétron;

2) Um elétron só pode se mover em uma órbita na qual seu momento angular

orbital L é um múltiplo inteiro de h (constante de Planck dividida por 27C)

Este postulado implica na quantização da energia do elétron;

3) O elétron que se move em uma órbita em torno do núcleo não emite

radiação eletromagnética;
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4) Um átormo emite radiação eletromnagnética somnente quando um elétron faz

uma transição de um estado estacionário para outro. A energia da radiação

emitida é dada por:

E = E - (1)

onde:

Ei e Ef, são as energias dos elétrons nas órbitas inicial e final, respectivamente.

A grande contribuição do modelo de Bohr foi apresentar os elétrons orbitais num

átomo, em estados de energias quantizados. sto implica que cada átomo pode

apresentar um espectro de raios-x característico. Este foi um dos primeiros passos na

direção do desenvolvimento da espectrometria de raios-x.

Embora tivesse tido sucesso notável, o modelo de Bol-ri para o átomo de

hidrogênio tinha muitas restrições. Não havia justificativa para os postulados sobre os

estados estacionários ou sobre quantização de energia.

O modelo Bohr mostra que os elétrons num átomo podem ser, convenientemente,

representados em níveis de energia num diagrama de níveis de energia.

1.1.1.4 -O Modelo Quântico de Schrodinger

O modelo quântico de Schrodinger abandona a idéia de órbitas bem definidas para

o elétron. Na teoria quântica, o elétron é representado por uma fnção de onda '1. O

quadrado do módulo da função de onda do elétron JI' dá a probabilidade de se

encontrar o elétron numa certa região do espaço próximo do núcleo 93]. O orbital é a

região do espaço, onde temos grande probabilidade de encontrar determinado elétron. O

elétron em cada instante estaria num ponto, dentro do orbital. Porém, não se sabe,

exatamente, em qual região se encontra o elétron, num dado instante. Segundo este

modelo, não podemos dizer que o elétron gira ao redor do núcleo, O elétron se encontra
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em movimento dentro do orbital. Enquanto o elétron permanece num orbital, ele não

ganha e nem perde energia. Na mecânica quântica, os elétrons deixam de ter órbitas. Em

vez disso, formam nuvens de probabilidade de diferentes tamanhos e formas. Essas

configurações são conhecidas como estados quânticos. Quando ocorre um salto

quântico, o elétron não passa de uma órbita para outra; o que faz é uma transição entre

dois estados diferentes. Como estados diferentes estão associados a energias diferentes,

os saltos quânticos ainda produzem emissão de radiação eletromagnética. Os elétrons,

no modelo quântico, são caracterizados pelos seus estados quânticos, e a estes estados

quânticos estão associados quatro números quânticos:

1) Número quântico principal ni. É um número positivo inteiro;

2) Número quântico orbital 1. Pode ter qualquer valor inteiro entre O e ni- 1;

3) Número quântico magnético mn. Pode ter 21+1. valores inteiros possíveis

entre -l e +1;

4) Número quântico spin s. Pode assumir apenas os valores + e - -

2 2

O número quântico principal está associado à dependência entre a função de onda

do elétron e a distância r ao núcleo, e portanto à probabilidade de se encontrar o elétron

a uma certa distância do núcleo. Os números quânticos 1 e m estão associados ao

momento angular do elétron e à dependência angular da função de onda do elétron.

No modelo atual, o elétron não pode ser compreendido como uma bolinha com

carga elétrica negativa, girando ao redor núcleo (modelo de Rutherford e Bohr). No

modelo quântico o elétron é um ente fisico com carga negativa, caracterizado pelo seu

estado quântico (números quânticos ni, 1, m e s). Quando muda de um estado quântico

emite radiação eletromagnética. Isto leva ao conceito de níveis de energia. A Figura 2. 1,

mostra, esquematicamente, os quatro modelos apresentados.
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11.2 - A Emissão de Raios-x Característicos.

Em espectrometria de raios-x, os estados quânticos estão associados a níveis de

energias. Estes níveis de energia não dependem apenas dois números quânticos n e 1,

mas também de um outro número quântico j, que representa a soma vetorial de 1 e s,

com a restrição que j não pode ser negativo.

j =1+ s (2)

assim, j somente assumirá os seguintes valores:

1 + - ~~~~~~~~~~~~~~~~~(3)

Modelo de Thomson Modelo de Rutherford

esfera com cargo 
positiva núcaeo

elétron o elétron -- 8

Modelo de Boflr Modelo de Schrõdinger

elétron -aorbital 2s

núcleo * orbital lIs

óribita~ Z,4

Figura 2.1 - A representação, esquemática, dos quatro modelos: o modelo de

Thomson, o de Rutherford, o de Bohr e o de Sclhrodinger.



28

Considera ções Teóricas

Quando 1 assumir valor zero, j .Se 1 for 1; j = - e j = 3-; e sucessivamente
2 2 2

para todos os valores de 1. O número máximo de elétron em um subnível é dado por

nle- = 2j + 1. Historicamente, associa-se aos estados quânticos letras que representam

niveis e subníveis de energia do elétron. A Tabela 11. 1 mostra, representativamente, os

estados quânticos com seus respectivos níveis e subníveis associados.

Tabela 11.1 - Os níveis e subníveis de energias de K a N

Números quânticos Número máximo de
Nível Sub-nível elétrons

n 1 

K 1 o 1/2 2

L, ~ 2 o 1/2 2

L L22 1 1/2 2

L3 2 1 3/2 4

M1 3 o 1/2 2

M2 ~ 3 1 1/2 2

M M33 1 3/2 4

M4 ~ 3 2 3/2 4

M 5 3 2 5/2 6

NI ~ 4 o 1/2 2

N2 ~ 4 1 1/2 2

N3 ~ 4 1 3/2 4

N N44 2 3/2 4

Ns ~ 4 2 5/2 6

N6 ~ 4 3 5/2 6

N7 ~ 4 3 7/2 8
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Como um exemplo de produção de um espectro de raios-x, suponha que um

elétron do nível K é inicialmente removido do átomo. Na primeira etapa do processo de

desexcitação, um elétron do nível L, pode realizar um salto quântico para preencher a

vacância. Isto produz uma vacância no nível L, que poderá ser preenchida por um

elétron no nível M, deixando uma vacância no nível M que por sua vez será preenchida

por um elétron do nível N. O efeito resultante, de cada etapa, é a passagem de uma

vacância para um menor nível energético. Quando a vacância atinge o nvel de mais

baixa energia (banda de valência), ela é preenchida por um outro elétron qualquer, livre,

no material. Deste modo, o átomo fica novamente neutro e no estado fundamental.

Cada transição entre estados quânticos constitui uma perda de energia, resultando

na emissão de raios-x, com uma energia característica, bem definida para cada

elemento. Estes fótons formam o que chamamos de espectro característico de raios-x.

A energia dos ftons emitidos será igual a diferença entre os dois estados

quânticos envolvidos. Por exemplo: a transição entre um elétron do subnível L3 para o

nível K, resulta na emissão de fótons chamado K-1,3. A energia deste fóton é expressa

como:

EK-L3 =-EK -EL3 (4)

Se a transição é do subnível M3 para o nível K, temos a emissão de fótons da linha

K-M3, com energia:

EK-M3 = EK -E M3 (5)

Todos esses fótons representam as emissões da linha ou série K.

As emissões das linhas L são semelhantes, neste caso os elétrons dos níveis M, N,

O,... etc. Preenchem as vacância no nível L. O conjunto dessas emissões representam

as linhas L ou série L. No anexo A, são apresentadas todas as energias das linhas mais

prováveis.
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As transições entre estados quânticos são representadas em termos de um

diagrama de níveis de energia. A Figura 2.2 mostra, esquematicamente, as principais

linhas até n=4.

7

26 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

M4-N3~~~~~~~~~~ 1 N

4 _L2-N4_ _

2~~~~~~~~~~~~~~~~~KM

K-L, K-M3 ~~~~~L-M

K 1 ___t~~~K-L2 N23

Figura 2.2 - O diagrama de energias para as linhas K, L M e N.
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Nem todas as transições entre estados quânticos ocorrem. Há transições que são

proibidas [931. Existem portanto as seguintes regras de seleção para a variação dos

números quânticos.

Ai = o, ± 1 ~~~~~~~~~~~~~~(6)

Somente, transições que satisfazem essas regras representadas pela equação 6, são

permitidas.

Como exemplo: O nível L possui 3 subníveis LI, L2 e -3. Apenas as transições K-

L2 e K-1,3 ocorrem. A transição K-L1 é proibida ( AI = O e Aj = O)

Para que ocorra uma transição entre dois estados quânticos é necessário que um

elétron seja liberado do átomo. Isto requer que a energia da radiação que excita o átomo,

deve ser igual ou superior a energia de ligação do elétron ao átomo, neste caso EK.

Similarmente, a liberação de elétrons do nível L, gera o espectro de energia das linhas L

e a energia de radiação incidente deve ser igual ou superior as energias de ligação ELI,

EL2 e EL3. O Anexo A mostra as energias de ligação do elétron para as linhas K, L, M,

N, O e P. Portanto, para que ocorra emissão de raios-x característico é necessário que a

energia da radiação incidente seja igual ou superior a estas energias críticas.

1.3 - A Probabilidade de Excitação

A fração da radiação incidente que leva a emissão de uma determinada linha de

raios-x característico e determinada por uma probabilidade de excitação que é produto

de três outras probabilidades:

P E = P.ív1 .pP lih hM- P (7)

Onde:
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Ptiivei é a probabilidade que a radiação incidente retire elétrons de um dado nível

quântico. Pode ser o nível K, L, M, N, O ... etc;

Piá,,,,a é a probabilidade que uma determinada linha seja emitida dentro de sua

série. Para um elétron retirado do nível K podemos ter as seguintes

transições do nível L: K-L2 e K-L3 ;

Pfluorescênceia é a probabilidade de ocorrer emissão de fluorescência de raios-x ao

invés de elétron Auger, a partir de uma transição realizada entre dois

estados quânticos.

111.3.1 - A Razão de Salto/Absorção

A probabilidade que a radiação incidente retire elétrons, preferencialmente, de um

dado nível, do que elétrons de qualquer outro nível está relacionada com a fração da

radiação que é absorvida naquele nível.

absorção da radiação num nível específico (8)

absorção da radiação em todos os níveis

no caso do nível K, tem-se:

PK = r-1(9)

rK

onde:

tK=IK +T1, +L 2 + 3 +rMI +. (10)
rK 1,1t +IL2 +TL3 + Mi +...

TK é a seção de choque para o efeito fotoelétrico.
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r, é a razão de salto/absorção. É definida em função da seção de choque de

absorção fotoelétrica.

No caso do nivel L.

PL = r, 1 11

Na prática, a razão salto/absorção é calculada pela seguinte relação:

TEabmço-AE
r = -asr~ (12)

T Eabsã + AE

Na equação 12, AE é qualquer pequeno valor próximo de zero. Isto é, r é a razão

entre o valor máximo T,lax. e o valor mínimo tmnna descontinuidade da absorção

fotoelétrica de uma linha caracteristica que está sendo medida. A Figura 2.3 mostra,

esquematicamente, uma curva de absorção fotoelétrico e a forma de calcular-se a razão

salto/absorção.

<'a l~~~~rnax.
gLrax.r=

o

o

.0 ~ ~~~~~mn

o
-d

o~~~~~~~nri

Figura 2.3 - A raão salto/absorçã
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Os valores da razão salto/absorção para as linhas LI, L2, L3, MI, M2,. .... etC. são

calculados da mesma forma. Valores de pK e p,~ são listados no Anexo B.

11.3.2 - A Intensidade Relativa das Linhas de Raios-x Característicos

A probabilidade que uma determinada linha específica seja emitida dentro de uma

série é dada pela intensidade relativa entre a linha específica e o restante das linhas na

série. Assim, a probabilidade que a linha K-1-2,3 seja emitida em relação as outras linhas

K é dada pelo fator:

Y todas as linhasKKL,3(3

Resultados experimentais mostram que a linha K-L 3 é, aproximadamente, duas

vezes mais intensa que a iíiha K-L2. Normalmente a intensidade relativa para linha K-

L2,3 é dada por:

fK- K-2(14)
2, K-L 2,3 +IK-M 3

As outras linha podem ser desprezadas porque suas intensidade são muito baixas.

Da mesma forma, a probabilidade que a linha 1,3-M 4,5 seja emitida em relação as

outras linhas L é dada por:

fL - 1L3-M4,5 ~~~~~~~~~~~~(15)
3-M4,5 1 todas as inhaL

No anexo B lista-se as intensidades relativas para as linhas K-L2,3 e L3-M4,5.
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11.3.3 - O Rendimento de Fluorescência

A liberação do elétron orbital leva o átomo a um estado excitado. As vacâncias

são preenchidas por elétrons de niveis mais energéticos. A energia na transição pode ser

liberada de dois modos:

1) como um fóton na forma de fluorescência de raios-x; ou

2) como um elétron na forma de elétron Auger (o efeito Auger). Neste caso, o

fáton liberado é reabsorvido dentro do átomo por um outro elétron. Este

elétron é liberado do átomo com uma energia igual a diferença entre a

energia do fóton absorvido e a energia de ligação do elétron.

A Figura 2.4, mostra, esquematicamente, como são produzidos os elétrons Auger.

elet±ron

nívei L \ >ú
radiaç&o incidente

vacância Ncc~f

nífrei K

Figura 2.4 - A produção de elétron Auger.



36

Considera ções Teóricas

Umna importante conseqüência na eissão de elétrons Auger é o fato que o

número de raios-x característicos produzidos é menor do que o esperado.

O rendimento de fluorescência ( é definido como a probabilidade para que o

fáton produzido seja liberado do átomo sem ser reabsorvido e produzir um elétron

Auger. Assim, o pode ser representado como:.

(On,~ (16)

np

ns n + nA~ (17)

Onde:

n, é o número de fótons produzidos como fluorescência de raios-x;

n é o número de fótons que são produzidos devido as vacância nos níveis e sub-

níveis atômicos;

nlA é o número de fton que são reabsorvidos dentro do átomo, produzindo

elétrons Auger.

O rendimento de fluorescência para linha K é dado pelo número de fótons nK

emitidos como fluorescência de raios-x, para todas as linhas K, dividido pelo número de

fótons criados NK devido as transições entre os estados quânticos. Assim, tem-se:

nK-L + nK-L +flKM3 -~" nK,
= (18)

K NK NK

Do mesmo modo, é possível obter-se o rendimento de fluorescência OL para as

linhas L, neste caso teremos três diferentes valores: o ~ , 0 L2 e o0,3. O anexo B, lista

uma série de valores para o rendimento fluorescente para as linhas K e L. A Figura 2.5

mostra o rendimento de fluorescência para linhas K e L em função do número atômico.
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-linhas K
0,8o - - - linhas L

o

o>

o 20 40 60 80 100
numero atomico (Z)

Figura 2.5 - As curvas de rendimento de fluorescência para as linhas K e L

respectivamente,

11.- A Interação de Raios-x com a Matéria

11.4.1 - O Coeficiente de Absorção de Massa

Quando um feixe de raios-x atravessa um material, alguns ftons interagem com

átomos do material. Esta interação pode ser de três tipos para ftons com energias,

normalmente, utilizados em espectrometria de raios-x [94-971:

1) absorção fotoelétrica;

2) espalhamento coerente ou espalhamento Rayleigh;

3) espalhamento incoerente ou espalhamento Compton;

Quando um feixe de ftons com intensidade lo e energia E atravessa um material

puro de espessura x, a taxa de fótons que são transmitidos é dado por:
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- dl i(E).I0 .P.dx (18)

Integrando a equação 18 entre O e x, tem-se

1 =I.EXP(- g(E)p.x) (1 9)

onde:

ii() é o coeficiente de absorção de massa do material para energia E;-

p é a densidade do material.

O coeficiente de absorção de massa é representado por três processos, diferentes,

de interação do raios-x com o material:

ji(E) = T(E) + an.(E) + ac.,.(E) (20)

Onde:

T(E) é o coeficiente de absorção de massa fotoelétrica;-

GUm.(E) é o coeficiente de absorção de massa para espalhamento incoerente;-

Gaoe.(E) é o coeficiente de absorção de massa para espalhamento coerente.

A Figura 2.6, mostra, esquematicamente, os possíveis processos de interação dos

raios-x com a matéria.

Se o material absorvedor for um composto ou uma mistura, o coeficiente de

absorção de massa g4E) pode ser avaliado como uma média ponderada de cada

elemento da mistura.
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g( = Wigi (E) (21)

onde:

wi =i ~~~~~~~~~~~~~~~(22)

Espaiiament Absorção
incoerente > fotoelétrica

11.4.1.1 - A Absorçio Fotoelétricateístic

Naepcrmtiad ao- iprat u alto absrçã ooltiasj

rosodintrçopeoianeçsFgrs2. . otaoa otiuçe

reaiasa trs prncs processo de interação araoscoa elmntsériPam.unã

da energia. Pode ser observado que a absorção fotoelétrica é o processo dominante no

intervalo de energia estudado.
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material - K

1,0 -~ ~ ~ .- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __~.... ....

0,8
fotoelétrlco

N
-c 0,6 _ _ _

o
0,4 _ _ _ _ _ _ _ _

CD ~~~~~~~~~espalhamentos Incoerente e

0,2

o 5 10 15 20 25 30 35 40

energia ( keV)

Figura 2.7 - As contribuições dos efeitos fotoelétrico, espalhamento coerente e

incoerente para o potássio.

material - Pb

1,0 -. .-

(U 0,8 fotoelétrico - ___

-i0,6

oa> 0,4 espalhamento coerente espalhamento incoerente

0,2 _ _ _

0,0 - ~.. . . . .*.*.*

o 5 10o 15 20 25 30 35 40
energia (keV)

Figura 2.8 - As contribuições dos efeitos fotoelétrico, espalhamento coerente e

incoerente para o chumbo.
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Na absorção fotoelétrica um fóton da radiação incidente é absorvido por um

elétron orbital (ligado), como conseqüência, o elétron é liberado do átomo com uma

energia E0 - dada por:

E, =hv -EB (23)

onde:

hv é a energia do fóton;-

EB é a energia de ligação do elétron.

Com a liberação do elétron do átomo, há o aparecimento de uma vacância. Esta

vacância representa uma situação de instabilidade atômica. Um outro elétron, num

orbital mais externo, realizará uma transição para ocupar esta vacância,

consequentemente, ocorrerá a emissão de raios-x característicos ou emissão de elétron

Auger, para o átomo retornar ao seu estado de estabilidade.

Os coeficiente de absorção de massa para efeito fotoelétrico podem ser

calculados, aproximadamente, a partir da seguinte relação [61:

C 30,3 ep =3,94 para E >EK

TiE-CZ C 0,978e p =4,30Opara ELI.< E <EK (24)
A.E 3

C 0,78 e p = 3,94 para Em, < E < EL3

O coeficiente de absorção fotoelétrico inclui a absorção em cada nível e subnível

atômico:

T (E)= TK + (TLI + TI 2 tCL3 M + TM2 + tM 3 + (25)
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U.4.1.2 - O Espalhameinto Coereiite

O espalhamento coerente é um processo em que os ftons com energia Eo

interagem com elétrons orbitais do átomo e são espalhados elasticamente, com a mesma

energia Eo, sem onizar ou excitar o átomo [94-981. A intensidade da radiação

espalhada pelo átomo é determinada somando-se as amplitudes da radiação espalhada,

coerentemente, por cada elétron atômico do átomo. Cada elétron contribui,

individualmente, independentemente da seção choque. O espalhamento coerente é

predominantemente em baixas energias e para materiais com elevado número atômico.

A seção de choque diferencial para espalhamento coerente é dada por:

_____ ( ~1 + cos, (0)4F(q, Z)]' (26)
dn 2

onde:

F(q,z) é o fator de forma;

ro é o raio clássico do elétron ( 2,818 x 1-13 cm)

q é o momento transferido; dado por:

El(ev). senI2"
q = 0)(27)

12398

111.4.1.3 -O Espalhamento Incoerente

Ao contrário do Espalhamento Coerente, o Espalhamento Incoerente ou

Espalhamento Compton ocorre a partir da interação entre um fóton de energia E e um

elétron livre. Neste processo o fton é totalmente absorvido. O resultado desta interação

é o aparecimento de um outro fóton com energia Ec sendo espalhado numa direção O em

relação a direção do fóton original. O fton transfere energia e momento para o elétron
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que recua de um ângulo <p em relação a direção do fóton incidente. A Figura 2.9 mostra,

esquematicamente, este processo. A conservação de energia durante o processo de

interação estabelece que:

Fóton (E,,p,)

y

Fóton incidente ffo,po)O

Elétron livre x

Elétron espalhado (EeC,,)

Figura 2.9 - A representação, esquemática, do espalhamento Compton.

Eo = E, + Ee- (28)

onde:

E~- é a energia do elétron após o processo de interação.

A energia do fóton espalhado, em keV, é dada por:

E, = E (29)

1+ Eo( - cos(O))
511
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A energia cinética do elétron, em keV, devido ao recuo :

Ee, = EO[ 1 E~I (30)

Quando O = t, ocorre a máxima transferência de energia para o elétron, e

consequentemente, o fóton espalhado possui menor energia.

E,( = c) O (31)
+2E0

511

2E0~~~~~~~~~~~~~(2

Estas relações, equações 31 e 32, são importantes na detecção dos raios-x. devido

ao espectro continuo Compton produzido nos espectros de raios-x caracteristicos.

Normalmente, todos os ângulos de espalhamento são possíveis num detector. Portanto,

um continuo devido a distribuição de energia do elétron é transferido para o detector de

zero até a energia máxima do elétron dada pela equação 32.

O espalhamento incoerente é um fator indesejado na espectrometria de raio-x

devido a sua contribuição na radiação de fundo presente no espectro de fluorescência e

consequentemente aumentando o limite de detecção.

A distribuição angular para espalhamento incoerente de ftons pode ser calculada

através da fórmula de Klein-Nishina 941. A fórmula de Klein-Nishina representa a

seção de choque diferencial que descreve a probabilidade do espalhamento incoerente

por ângulo sólido, de fóton individual, por elétron livre.
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dF- 2 rO + c4íC-cos(O)) +a c4 - cos(O)))' (33)

dQ K- r 1 + al -cosO»(1 ai- cos(O))

A seção de choque diferencial para espalhamento incoerente é:

dam., da K-N. .s(q, Z) (35)

S(q,Z) é a função espalhamento incoerente.

A função de espalhamento incoerente ( S(q,Z) é a primeira aproximação para

calcular a seção de choque diferencial para o espalhamento incoerente por elétrons

ligados.

11.5 - Fluorescência de Raios-x: A Análise Quantitativa

Para chegar a uma relação entre a intensidade da radiação fluorescente e a

concentração Wj de uma elemento i numa amostra [99,1001; assume-se que a amostra é

homogénea ( a distribuição dos elementos i é uniforme em todo o volume da amostra)

possui densidade pm e uma espessura D. Ela é composta por n elementos com

diferentes concentrações W ( i = 1..n. 

Quando um feixe de radiação colimado( raios-x ou gama ) com energia E e

intensidade IO atinge a amostra em um ngulo 0 em relação a sua superficie, a

intensidade da radiação fluorescente I de um elemento i, produzida numa camada dx a

uma profundidade x, e que alcança o detector numa direção 02 em relação à superficie

da amostra, Figura 2. 10, é o produto de seis fatores:
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1dx

detector

fonte

Figura 2.10 -A geometria utilizada na dedução das equações de fluorescência de

raios-x

1) a intensidade 11 da radiação incidente, com energia Eo, que alcança a

camada dx no interior da amostra é:

II =1IO.Q1. EXPjLLm(EO).pm. xe(1 ) (36)

onde:

Qé o ângulo sólido relativo à fonte;-

IJmM(Eo) é o coeficiente de absorção de massa da amostra para a energia E0 dos

fótons da radiação incidente. Pode ser representado como:

1
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F1i(Eo) é o coeficiente de absorção de massa do elemento i para energia Eo;

wié a fração de massa do elemento i na amostra.

2) O número de interações fotoelétricas dl,0,. na camada dx devido ao

elemento i é dado por:

dlf.t. = lí.'ri(Eo).p.dx (37)

A seção de choque para o efeito fotoelétrico representa a contribuição de todas às

linhas (K, LI, L2, L3, M,.......), então tem-se:

t1i(Eo) = 'TiK(Eo) + [L1(Eo) + iL2(FEJ) + TiL3(EO)] + LtiM](EO) +. .. (38)

3) o número de ftons que serão emitidos numa determinada linha, neste caso

a linha K, é dado por:

dli,r = (dlfot.). rK r 1 (39)

4) a vacância produzida no nível K, pode ser preenchida por várias linhas K

(K-L2, K-L3, K-MI, ... ). Para as linhas K-L2,3 o número de transições serão:

dl fK3 = (dILi )(K.L, 2,) (40)

5) o número de transições K-L2,3 que ocorrem e produzem fluorescência de

raios-x ao invés de elétrons Auger :
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d1. <K-L2, 3 tI )OKL.)(41)

6) a radiação fluorescente, produzida em dx, é emitida isotropicamente e

chega ao detector dentro de um ângulo sólido Q2 com intensidade dada

por:

dIl di2 .d .(Ei ).LEXP - ~t(Ej )PM se'O) (42)

Onde:

E,(Ei) é a eficiência do detector para a energia da radiação fluorescente emitida

pelo elemento i;

ItM(Ei) é o coeficiente de absorção de massa da amostra para a energia da

radiação fluorescente produzida por um elemento i na amostra.

A intensidade radiação fluorescente, para a linha K-L2,3, emitida por um elemento

ina camada dx é, então, dada por:

dIÍKl 2 4= (IA) '2(E 0O>( i,K-L,,,'fK-L, jrK jj].(EÍ)i

PM g(E 0 )p. ( )j-[EPj.M (Ei).PM. se'O~jdx (43)

A equação 43 pode ser rescrita considerando que:

1) os parâmetros fisicos que são responsáveis pela produção de fluorescência

de raios-x podem ser agrupados em um único termo.
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Na equação 44 o termo K é denominado de constante dos parâmetros

fundamentais e depende apenas das propriedades fisicas da produção de fluorescência

de raios-x. O anexo B mostra os valores de o fKI2 eIK2 erK jjpara vários

elementos.

2) os termos lo, n e Q2 são constante que não dependem da concentração

elementar na amostra. São função apenas da intensidade da fonte de

excitação e da geometria do sistema fonte-detector. Portanto, é conveniente

agrupá-los em uma outra variável.

G = 0Df1.Q 2 (45)

A variável G é chamada de fator de geometria de sistema.

3) os coeficientes de absorção de massa para a energia do feixe incidente(Eo) e

emergente(Ei) podem ser representados por:

xi(Oi)--sen (0 )+sen (0 ) (6

A equação 46 pode ser entendida como um coeficiente de absorção de massa total.

Substituindo as equações 44, 45 e 46 na equação 43, tem-se:

dI~K-L2 ~ =G.K.EI(E )pi.[EXP(-xÍi(EO, Ei).pm.x)1dx (47)
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Integrando a equação 47 em toda a espessura da amostra, temi-se:

1XK-L 2 ,3 =G.K1 E(Ei).pi.f [EXP(-Xi(E,,Ei)pM.x)ldx (48)
o

A intensidade da radiação fluorescente de um elemento i com concentração Wi na

amostra será:

i G.Kil.,(Ei)pi. 1.[1- EXP(-Xi(E,Ei)pmD)] (49)
Xi-PM

onde:

PM.-D é a densidade superficial da amostra (cn 1

P =Wi é a concentração do elemento i na amostra em I~.1ou
PM 9g ~kg)

O produto G. Ki.F (Ei) pode ser representado por uma outra variável:

si = G.Ki.r- (Ei) (50)

O termo S é denominado de sensibilidade do sistema para o elemento i na

amostra. É função dos parâmetros fundamentais, do fator de geometria do arranjo

experimental e da eficiência de detecção. Assim a equação 49 pode ser rescrita como:

x 1(E 0 ,Ei)

A equação 5 1, ainda pode ser modificada.

li Si.Wi.A(E 0,Ei) (52)
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onde:

A(E, Ei)-= [1 -EXP(- X (EO, Ei .PM.D)] (53)

Na equação 53, A(E0 ,Ei) representa o termo de absorção da radiação na amostra.

A determinação da concentração de um elemento i na amostra pode ser feita

medindo-se a intensidade da radiação fluorescente, conhecendo a curva de sensibilidade

do sistema e a absorção da radiação na amostra.

11-5.1 - Casos Especiais

A equação 51, dá a intensidade da radiação fluorescente e apresenta dois casos

especiais quanto a absorção da radiação na amostra.

1) Amostras com absorção total muito grande,

Quando a absorção da radiação é muito grande o termo X1(E 0, E1 ).pm .D

tende para valores muito altos. Assim, tem-se:

lim. (A(E0 ,E 1 )) - 1(54)

Neste caso a equação 52 passa a ter a seguinte forma:

li X1 (EoE (55)
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2) Amostras com pequena absorção total.

Se a absorção da radiação na amostra for muito pequena, o termo de

absorção, x, (E0 , Ei ).PM.1)D, tende para ao seguinte valor:

lim (A(E 0 ,E 1 ))zl (56)
'Xi(EO,Ei )piD-->0

Assim a equação 52 passa a ter, agora, a seguinte forma:

li = Si.W, (57)

A equação 57 mostra que nas amostras finas a intensidade da radiação

fluorescente depende apenas da concentração elementar.

11.6 - Correção dos Efeitos de Absorção iia Amostra

O uso de métodos analíticos para as correções dos efeitos de absorção da radiação

nas amostras não podem ser realizados, pois as concentrações elementares, a principio,

são desconhecidas. Nestes caso, métodos semni-empíricos têm sido desenvolvidos

[101-108] para avaliação e correção dos efeitos de absorção. Três métodos são

apresentados para corrigirem os efeitos de absorções nas amostras:

11.6.1 - O Método da Emissão - Transmissão

Este método foi desenvolvido por LEROUX e MAHMUD [1011. O objetivo do

método é obter uma estimativa do fator de absorção, Aí(Eo,Ei), individualmente, para

cada elemento na amostra. Isto é feito a partir de medidas das intensidade dos raios-x

característicos, emitidos por um alvo multielementar, colocado em posição adjacente à

amostra. A Figura 2.11 mostra o arranjo experimental utilizado no método de emissão-

transmissão.
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Mede-se à intensidade dos raios-x característicos de um alvo multielementar (),

da amostra (s) e da amostra junto ao alvo (Is±'r). A absorção da amostra pode ser

avaliada a partir da seguinte relação entre 1Ir, 1 e 8i r

1ST -1i,
EXP(- xI(EO, Ei )pm.D)= .S Ri (58)

Deste modo, estima-se os valores de yi(E oEi) para as energias dos raios-x

característicos emitidos pelos elementos presentes na amostra.

Xi(EO>En)R1 (59)
PM-D

amostra + alvo
alvo

Figura 2.11 - A geometria usada no metodo de emissão-transmissão.

111.6.2 - O Método da Razão entre o Espalhamento Coerente e o Incoerente

Este método faz uma estimativa do número atômico efetivo (V) da amostra

usando a razão entre o espalhamento coerente e incoerente [109,110]. As seções de

choque para espalhamento coerente ( ) e incoerente (:F.,,) podem ser representados,
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para uma determinada energia, por uma relação bem simples, em função do número

atômico 1091.

acoei a, ai (60)

CY =c. b Zb (61)

onde: a, ai, bo e b1 são constantes

Nos casos de misturas ou compostos, tem-se:

Gmc zZ W ~~~~~~~~~~~~~~ ~(63)

Wj é uma função peso e n é o número de elementos na mistura ou composto.

Substituindo as equações 62 e 63 nas equações 60 e 6 1, respectivamente, tem-se.

n

=~ a0 .zwiZí' (64)

Ocoe.,i oa. (65)

e para o espalhamento incoerente, tem-se.

n

ai., = b0 .EW1 Z (66)

ain, i = b o 2 ~~~~~~~~~~1 ~(67)
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Os termos Z. e Z~ são os números atômicos médios da amostra; em relação à

radiação espalhada coerentemente e incoerentemente

As intensidade das radiações espalhadas coerente e incoerente, podem ser obtidas

a partir das seguintes relações.

I o.1 Cçç (68)

line. CTCFine. ~~~~~~~~~~~(69)

onde: G é uma constante de proporcionalidade.

Substituindo as equações 66 e 67 nas equações 68e 69, respectivamente, tem-se:

IJe G.j~ ao~ (70)

dividindo a equação 70 pela equação 71, chega-se a seguinte relação:

I1e -a 0 Ze (72)

Supondo que:

Z'. = Z Z (73)

esta suposição é válida, principalmente, para amostras com material orgânico,

onde os elementos com as maiores concentrações possuem número atômico baixo.

Assim a equação 72 passa ter a seguinte forma:
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_ - ai (74)

1 in. b

A partir da equação 74 o número atômico médio da amostra pode ser estimado.

Assim, tem-se:

Os coeficientes ao, a,b, e b1 são determinados usando-se padrões finos

11.6.3 - O Método de Transmissão de Radiação

O método de transmissão, que foi desenvolvido neste trabalho, é uma variação do

método de emissão-transmissão, visto no item 11.6. 1. Ele é baseado na suposição que a

absorção de radiação na amostra, pode ser representada por uma função potência do tipo

[97,1021:

LM (E)= A.E` (76)

A equação 76 é válida, apenas, para amostras cuja concentrações elementares

estão a nveis de traços ou não apresentam acentuada descontinuidade na curva de

absorção da radiação.

A equação 76 pode ainda ser transformada para:

lnJJm (E~ = InjAl + B.lnIEI (77)

A equação 77 representa a equação de uma reta do tipo y = fE); onde B é o

coeficiente angular da reta, o termo ln(A) é o coeficiente linear e E a energia da
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radiação incidente. A e B são constantes que devem ser determinadas. Conhecendo-se

os valores desta constantes, determina-se a curva de absorção da radiação da amostra.

Para determinar os valores de A e 3, realiza-se, experimentalmente, medidas de

transmissão para algumas energias. Os valores de p.m (E) são obtidos pela relação:

M (E)- p.D lliJ (78)

onde:

lo é a intensidade da radiação sem a amostra;

li é a intensidade da radiação transmitida na amostra, emitida por um elementoi

num alvo multielementar.

As medidas de transmissão são realizadas usando-se os raios-x característicos

produzidos em um alvo multielementar. A Figura 2.12 mostra, esquematicamente, o

arranjo experimental utilizado no método de transmissão usado para a correção dos

efeito de absorção na amostra.

alvo iuILtieIleiear alvo miilticlcinntqr

amostra

detector Si-Li detector Si-Li

(A) medidas de o (B) medidas de 1

Figura 2.12 --A geometria usada no método de transmissão.
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Os valores de g,, (E) medidos, experimentalmente, são ajustados para uma reta

usando o ajuste dos mínimos quadrados. Deste modo, os valores de A e B na equação

77, são determinados e consequentemente a curva de absorção da amostra fica

caracterizada.



CAPÍTULO III

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo será apresentado toda a metodologia utilizada para a análise

quantitativa usando-se um sistema de fluorescência de raios-x por dispersão em energia.

IH1.l - O Arranjo Experimental

IH1.1.1 - O Sistema Fonite-Detector:

O arranjo experimental é formado por um detector Si-Li e um mini tubo de raios-

x. O tubo de raios-x é montado num suporte de PVC. O suporte é acoplado ao detector,

mantendo assim, toda a geometria do sistema fixa.

A amostra a ser analisada é fixada no suporte de PVC, na frente do detector, de

modo, que os raios-x provenientes do tubo, produzam fluorescência de raios-x na

amostras e alcancem o detector.

A Figura 3.1 mostra, esquematicamente, o sistema fonte-detector e a Figura 3.2

mostra, uma panorâmica de todo o sistema.

Associado ao sistema fonte-detector, existe o sistema eletrônico de detecção. O

sistema eletrônico é constituído por um amplificador que recebe os pulsos vindo do pré-

amplificador acoplado ao detector. Os pulsos de saida do amplificador são enviados a

uma placa multicanal, inserida dentro de um microcomputador do tipo PC. A Figura 3.3

mostra um diagrama em blocos do sistema eletrônico de medidas. As principais

características do sistema são mostradas na Tabela 111. 1
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Feixc Incidente

Colimadores (AI) A mostra

Anodo(W Feixe Emergente

Raios-x Detector
Si-Li

Figura 3.1 - A geometria do arranjo experimental

Figura 3.2 - Uma panorámica de todo o arranjo experimental
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Tabela 111.1 - As principais características do sistema fonte-detector.

ELEMENTO CARACTERÍSTICA

Detector Si-Li (Ortec)

Tubo de Raios-xMii tubo, opera com 30 kV e 50 A.

Possui ânodo de W

XRM-65P50
Fonte do Raios-x

Tensão 0-65 kV e Corrente 0-77 mA

Ângulo incidente 160 em relação à superficie da amostra

Ângulo emergente 900 em relação à superficie da amostra

Amplificador Ortec, modelo 973 e série 126

Eletrônica Fonte de alta tensão Ortec, modelo 659 e série 1069

Bin Ortec, modelo 4001 M e série 1294

Placa multicanal Ortec- Maestro I

Distância amostra-detector 3,5 (0, 1) cm

Distância raios-x-amostra 7,6 (0, 1) cm

111.1.1.1 - O Detector

Os detectores Si-Li são, amplamente, usados em espectrometria de raios-x por

dispersão em energia 111-1 13j, principalmente, pela ótima resolução e eficiência na

faixa de 3 a 30 keV.

O arranjo experimental usa um detector Si-Li portátil, da série SLP, fabricado pela

Ortec. A Tabela II1.2 mostra as principais características do detector usado.
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Fonte de alta Rsraet

amostra ~* Detector Pré-amplificao Amplificador

RX ~~~tensão

Figura 3.3 - O diagrama de blocos do sistema.

Tabela 111.2 - As principais características do detector.

ELEMENTO CARACTERíSTICA

Fabricante ORTEC

Modelo SLP-101 80-P

Série 35-T7215

Diâmetro ativo lOmmar

Area ativa 80 mm

Janela de Be 25,4 jxm

Camada de Au 0,02 jim

Camada morta de Si 0,1 jim

Profundidade ativa de Si 5,42 mm,

Distância detector - janela de Be 7 nm

Tensão de operação -1500 V

F M em 5,9 keV 180 eV
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Em operação de rotina, o detector é refrigerado à temperatura do nitrogênio

líquido (77K). O reservatório de nitrogênio do detector é sempre carregado, antes de se

iniciar qualquer medida. Espera-se o sistema entrar em equilíbrio térmico, isto leva,

aproximadamente, duas horas. Após o resfriamento do detector liga-se o sistema

eletrônico de medidas, espera-se trinta minutos para o sistema estabilizar e começa-se as

medidas de fluorescência.

111.1.1.2 - O Tubo de Raios-x

A excitação de fluorescência de raios-x nas amostras é produzida por um feixe de

raios-x colimado. O feixe de raios-x é produzido por um pequeno tubo de raios-x com

ânodo de W, operando com uma tensão de 3kV e uma corrente de ânodo de 5iA.

Com esta tensão não é possível excitar as linhas K do W no ânodo. O feixe que excita a

amostra é devido ao espectro contínuo dos raios-x. A Figura 3.4 mostra o tubo de raios-

x com o seu colimador.

Figura 34 O tubo de raios-x
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111.1.1.3 - Filtragem do Espectro Contínuo

O espectro contínuo do feixe de raios-x é mostrado na Figura 3.5. O espectro é

bastante largo, possui uma largura à meia altura de 12 keV e apresenta contribuições das

linhas L do ânodo do tubo de raios-x (L3-M4,5, L2-M 4, L3-Ns e L,2-N4).

espectro de bremsstrahlung

espectro díreto

.N

0 ,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
E.

co

o 5 10 15 20 25 30 35
energia (keV>

Figura 3.5 - O espectro contínuo dos raios-x.

Para melhorar a qualidade do espectro de raios-x é necessário filtrar o espectro

contínuo. A escolha de um material para filtrar o espectro contínuo é feita, com base em

sua descontinuidade K, na curva de absorção de massa e na disponibilidade do material,

de modo a conseguir espectros quase monoenergéticos no maior intervalo de energia

possível. O filtro deve apresentar as seguintes características:

1) limpar o espectro num grande intervalo de energia;

2) no diminuir, excessivamente, a intensidade do feixe de raios-x;
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3) não contribuir com linha de raios-x característico na região de interesse do

espectro;

4) deve ser de fácil preparação e manuseio.

O Ti é um material que apresenta ótimas características como filtro, na faixa de

energia que se deseja trabalhar, que neste caso é de 3 a 16 keV. Ele possui um

descontinuidade para linha K próximo de 4,97 keV e uma linha K-L2 ,3 em 4,51 keV.

Este filtro funciona como um filtro passa alta 1114], ou seja, devido ao fato da

descontinuidade da linha K ocorrer em umna energia menor do que a energia média do

espectro continuo do tubo de raios-x, os fótons são fortemente absorvidos na região de 5

keV a 20 keV e, fracamente, absorvidos na região superior a 20 keV. A Figura 3.6,

mostra o espectro contínuo e a curva de absorção do filtro de Ti.

1 T1,OE+04

de ~~~~~~~~~~~espectro direto
curva deabsorção do Ti

-e ~~~~~~~~~~~~~~1 ,OE+03E

E Ea

1,OE+02 .

o

CO o

0,2 ânodo(W)-1OE1 

o . . . . . . . .-r-r- 1,OE+00
o 5 ~10 15 20 25 30 35

energia (keV)

Figura 3.6 - A ação do filtro de Ti sobre o espectro contínuo.
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O filtro é construído a partir de uma mistura de TiO2 com ácido bórico (H 3 B0 3).

O ácido bórico funciona como um ligante. O resultado é um filtro com densidade

superficial de, aproximadamente, 0,25 g/cmi2.

111.1.1.4 - Os Colimadores

O detector e o tubo de raios-x são colimados para evitar o múltiplo espalhamento

e a produção de linhas de raios-x característica de materiais do arranjo experimental ou

próximo dele. O colimador do detector é formado por um pequeno cilindro de alumínio,

com diâmetro interno de 8mm, diâmetro externo de 20 mmn e altura de 20 mm.

O tubo de raios-x possui dois colimadores: um colimador interno e um colimador

externo. O colimador interno é de latão e tem a forma cilíndrica, com diâmetro interno

de 3in e altura de 20 mm. O colimador externo é de alum ínio e cilíndrico. Sua

vazadura tem a forma cônica. A Figura 3.7 mostra o tubo de raios-x com os seus

colimadores interno e externo.

Figura 3.7 O tubo de raios-x com os seus colimadores.
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111.1.1.5 - Os Angulos Incidentes e Emergentes

No sistema fonte-detector, a amostra é posicionada na frente do detector e sua

superficie é paralela a superficie da janela do detector. O ângulo médio entre o feixe

emergente (radiação fluorescente) que alcança o detector e a superficie da amostra ,

aproximadamente, 900 (o). O ângulo incidente médio foi de 160 (o).

111.2 - As Amostras Analisadas

Neste trabalho analisou-se, a concentração elementar em quatro tipos diferentes de

materiais:

1) solos agrícolas;

2) composto organico de lixo urbano do tipo FERTILURB,;

3) adubo orgânico do tipo cama de aviário;

4) plantas rabanete (Rhapanus sativas L.), raiz e folhagem

Todas as amostras foram coletadas na Estação Experimental da Empresa de

Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO-Rio) de Nova

Friburgo. A amostragem do solo foi distribuído em cinco canteiros:

1) Canteiro A: solo tratado com uma dose de 1 ton/ha de cama de aviário;

2) Canteiro B: solo de controle;

3) Canteiro C: solo tratado com uma dose de 1 ton/ha de Fertilurb;

4) Canteiro D: solo tratado com uma dose de 20 ton/ha de Fertilurb;

5) Canteiro E: solo tratado com uma dose de 30 ton/ha de Fertilurb.



68

Materiais e Métodos

As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-5 cm, 5-10 cm, 10-20

cmn, 20-40 cm e 40-60 cm, em cada canteiro. Amostras de raízes e folhagens das plantas

rabanetes, cultivadas nestes canteiros, também, foram co letadas.

As amostras brutas de solo, que chegaram ao laboratório para serem analisadas,

tinham em média 200g. As amostra de composto e cama de aviário tinham em média

2 kg e as amostras de plantas rabanete tinham, aproximadamente, 1 0g.

111.2.1 - A Preparação de Amostras

Para que a amostra final, a amostra teste, fosse representativa das amostras brutas

que chegaram ao laboratório, foi realizada uma amostragem usando a técnica de fileiras

[1151. Antes do processo de amostragem, as amostras de solo são destorroadas e

secadas ao ar livre, juntas com as amostras de Fertilurb e cama de aviário. A Figura 3.8

mostra como é feito o processo de amostragem por fileiras.

amostra bruta

1 § amo stragem~f'~

2Ê amostragem

amo stra teste

Figura 3.8 - O processo de amostragem por fileiras.
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Após a amnostragern, todas as amostras testes são colocadas em estufa a 600 por

24h. São trituradas, mecanicamente, em mortar de ágata, até se obter umia granulometria

de 325 mesh (44i). O processo de controle da granulometria é feito através de

peneiras com malha em naylon.

As amostras testes são preparadas em forma de pastilhas [116,1171, pela diluição

em ácido bórico (H 3B0 3), na proporção de 1:4. O 1-3B0 3 foi escolhido como material

ligante devido, principalmente, a sua pureza e o baixo número atômico de seus

constituintes. Desta forma, lOOmng da amostra teste são bem misturadas com 400 mg de

H 3B0 3. Todo o material é colocado em um compactador, construído no próprio

laboratório, e prensado em forma de pastilhas a uma pressão de 2,32x1 08 Pa por,

aproximadamente, 15 minutos. O produto final é uma pastilha fina, com diâmetro de

2,54 cm, e densidade superficial de 100 rng/cm2 . A Figura 3.9, mostra o compactador de

pastilhas construído no Laboratório.

Figura 3.9 - O compactador usado na preparação das pastilhas.

111.3 - A Calibração do Sistema

A calibração do sistema é usada para determinar a curva de sensibilidade do

sistema. A curva de sensibilidade é construída através de padrões de elementos puros ou

de óxido destes elementos.
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111.3.1 - A Preparação dos Padrões

Os padrões utilizados na calibração, são pastilhas de um único elemento,

preparados pela diluição de elementos puros ou óxidos, em H13B03, na proporção de 1:4,

como descrito no item 111.2. 1.

A Tabela III.3 mostra os elementos e os óxidos usados, as massas, as

concentrações nas pastilhas e a energia da radiação fluorescente para as linhas K-L2,3

dos elementos nos padrões.

Tabela 111.3 - Os padrões utilizados para a calibração do sistema.

Elemento/óxido Massa (mg) W EK..L2,3 (keV)

CaO 468,7(0,1) 0,143(0,001) 3,69

TiO 2 481,6(0, 1) 0,120(0,001) 4,51

Mr12O3 482,2(0,1) 0,139(0,001) 5,90

Fe 471,5(0,1) 0,200(0,001) 6,4

Co 483,7(0,1) 0,200(0,001) 6,92

Ni 475,9(0,1) 0,200(0,001) 7,47

CU 461,1(0,1) 0,200(0,001) 8,04

ZnO 480,3(0,1) 0,161(0,001) 8,63

RbNO3 469,0(0,1) 0,116(0,001) 13,36

ZrO2 473,0(0,1) 0,148(0,001) 15,73

Nb2O5 483,3(0,1) 0,140(0,001) 16,57

MoO 3 479,7(0,1) 0,133(0,001) 17,42

A escolha destes elementos para padrões está relacionada aos intervalos de

energias que se deseja trabalhar, neste caso, pretende-se analisar nas amostras os

elementos do K ao Z, para isto foram construídos os 12 padrões.
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III.3.2 - A Curva de Sensibilidade

A curva de sensibilidade é determinada, experimentalmente, através de medidas

de intensidade da radiação fluorescente de um elemento i nos padrões. A sensibilidade é

dada pela equação 52, descrita no item 11.5. Assim, tem-se:

Sexp,i = A(EE,-W (79)

onde:

i~ é a intensidade da radiação fluorescente para um elemento i no padrão medido;

Wi é a concentração do elemento i no padrão;

A(EO,Ei) é o ftor de absorção no padrão para as energias dos raios-x incidentes e

a energia da radiação fluorescente.

A sensibilidade é função dos parâmetros fdamentais (Ki) , da eficiência de

detecção ( (Ei)) e do fator de geometria (G).

111.3.2.1 - A Eficiência de Detecção e (Ei)

A eficiência de detecçâo é determinada usando-se a seguinte relação:

9 Ei ~(p.D). + gB (Ei >(p.D)B. + gAu (Ei ).(p.D)U +~J
[(i=EXP[-+ s (E, M(p.D)cm3J

(80)

[1 - EXP[ (J si (E ).(p.D)vssij

Onde:
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g.a(Ei), gj.(Ei), JIA.f(E) e gtsi(Ei) representam os coeficientes de absorção de massa

do ar, Be, Au e Si, para as energias Ei dos elementos nas amostras, respectivamente.

Estes valores são obtidos com o programa XCOM 11181 para as energias de interesse.

(p.D)., (.D)Be, (p.D)Au, (p.D)"M e (p.1D)'s são as densidades superficiais ( g/cm2)

para o ar, Be, Au, camada morta de Si e a profundidade sensível de Si, respectivamente.

A Tabela III.4 mostra os valores de densidades superficiais para cada um dos termos da

equação 80. A Figura 3.10O mostra, esquematicamente, um cristal de Si-Li.

Tabela 111.4 - Os fatores utilizados para calcular a eficiência.

Elemento D (m) p (g/em 3) p.D (g/cm2)

ar 3,5(0,1) 12,3x10-4 4,3x103'

Be 25,4x10-4 18,5x10'1 4,7x10 3'

Au 200x 1 08 188,5x10-' 3,8x105'

(Si)cm 0, iXl0-4 23,2x10-' 23,2x10-6

(Si)vs 54,2x10-2 23,2x10-' 1,3

~da nioM dearma d A
DJ3.an de.-2DBI 4c

E~~~, =25AxIueO4 ddbddeto

s~ Oixl 4 c. D'z- 54 ,2x10O2cm

Figura 3.10 - Uma representação, esquemática, de um cristal de Si-Li
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111.3.2.2 - O Fator de Geometria

O fator de geometria é um valor constante que depende apenas do sistema fonte-

detector. Ele é determinado a partir da sensibilidade experimental, definida na equação

50 do item 11.5.

S~pj= iF (Ej).G (81)

Da equação 8 1, retira-se o valor de G:

s.i
G0 = XI, (82)

A sensibilidade experimental Sexp, é calculada através da equação 79. Os valores

dos parâmetros fndamentais estão tabelados no anexo B. A eficiência é obtida pela

equação 80.

O valor do fator de geometria será uma média aritmética de todos os valores

dados pela equação 82.

G- IGn (83)
n ,

onde:

G é o fator de geometria calculado pela equação 82 para cada elemento i dos

padrões;

n é o número de padrões.

O valor do fator de geometria, calculado pela equação 83, é então, usado para

determinar a sensibilidade para cada elemento nos padrôes.

si iK1.E(Ei).G (84)
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111.3.2.3 - O Coeficiente de Absorção de Massa Fotoelétrico [(Eg)J

O coeficiente de absorção fotoelétrico na equação 44, no item 11.5, é função da

energia da radiação incidente E0 para urna fonte monoenergética. No caso de um tubo

de raios-x a radiação incidente possui um espectro contínuo e o coeficiente de absorção

fotoelétrico deve ser representativo do espectro contínuo.

Neste trabalho desenvolveu-se um procedimento, semi-empírico, para calcular o

coeficiente de absorção fotoelétrico para um espectro contínuo. O coeficiente de

absorção fotoelétrico representará a contribuição efetiva de cada energia do espectro

contínuo para o coeficiente de absorção fotoelétrico total. O coeficiente, calculado desta

forma será denominado coeficiente de absorção de massa fotoelétrico efetivo [Lef(Eef)]

para a energia efetiva E0 f do espectro contínuo.

A Figura 3.11 mostra um espectro de fluorescência de raios-x com energia E e

um espectro contínuo. O espectro contínuo está distribuído num intervalo de energia de

Ei a En

A intensidade da radiação fluorescente de um único elemento, para uma amostra

fina, pode ser representada por:

i =IO"f.t(ECfÇ}~C (85)

onde:

IO é a intensidade da radiação no espectro contínuo ( contagens/s)

tredEe£) é o coeficiente de absorção de massa fotoelétrico efetivo;

C é uma constante que engloba todos os outros termos.

Se o espectro contínuo, com intensidade I,,, for discretizado em ni energias, cada

energia E terá um número de fótons 10j Estes fótons alcançarão a amostra e
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contribuirão na intensidade total li da radiação fluorescente produzida por um elemento

i na amostra ( Figura 3.1 1).

Espectro fluorescente ()

Espectro contínuo (lo)

13

'2

Ei Ei E2 E3 ... E,

Energia

Figura 3.11 - Representação, esquemática, de um espectro contínuo discretizado em n

energias.

Discretizando o espectro contínuo e usando a equação 85 para cada energia

discretizada, tem-se:

íí'. = 1 ".n (E.~Ci
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Somando todos os termos da equação 86, tem-se:

Z 15,j =[I01.t1(E,)+102.t2(E2)+í0,3.t3(E3)±...+I 011.T,,(E.)JC (87)

O somatório na equação 87 representa a intensidade total da radiação fluorescente

produzida pelo elemento i na amostra, isto é:

n
Y3 ii,j = 1O*¶er.(Eefç).C (88)
j=I

substituindo a equação 88 na equação 87, tem-se:

a equação 89 pode ser escrita como:

onde:

k0 a intensidade relativa. Representa a razão entre a intensidade lo,i para uma
Ia

dada energia Ei, no espectro de raios-x discretizado e a intensidade de todo o

espectro contínuo dos raios-x;

Tif(Ei) é o coeficiente de absorção massa fotoelétrico para à energia Ei do espectro

discretizado. É obtido através do programa XCOM.
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A equação 90 dá o coeficiente de absorção de massa fotoelétrico efetivo para o

espectro contínuo do raios-x, levando em consideração a intensidade relativa para cada

energia do espectro discretizado e seus coeficientes de absorção de massa fotoelétrico,

respectivamente.

A constante dos parâmetros fundamentais, neste caso, será dada por:

K =ef.(E.f).cviKL2 1jf,K-L, li rKl (91)

Onde:

Te£ (Er~ é calculada usando a equação 90, para todo o espectro contínuo.

111.3.3 - A Correção para a Absorção da Radiação na Amostra

A absorção na amostra é dada pela equação 46, mostrada no item 11.5. Para

determiná-la é necessário conhecer os coeficientes de absorção de massa para a energia

da radiação incidente (Eio) e para a energia da radiação fluorescente Ei.

O método de transmissão de radiação é usado para calcular estes coeficientes de

absorção de massa. As medidas de transmissão foram executadas através da radiação

fluorescente produzida em dois alvos maciços, multielementares, e da radiação gama de

uma fonte de Am-24 1.

A Tabela III.6 mostra todos os elementos presentes nos alvos e as energias

utilizadas nas medidas de transmissão, como também, as energias utilizadas pela fonte

de Am-241.

A curva de absorção de massa das amostras é obtida, para todas as energias

mostradas na tabela 11.6, como descrito no item 11.6.3.
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Tabela 111.6 - Os elementos presentes nos alvos e as energias utilizadas

Alvo/fonte Elementos Energia (keV)

5,41

Cromo 5,40
Alvo A Ferro 7,0

Cobre 8,04

8,91

5,90
6,49
7,47

Manganês 8,63
Níquel 9573
Zinco 9,88

Alvo B Germânio 1,8
Bromo109

Estrôncio 11,91
Nióbio 13,29

14,14
15,83
16,58
18,62

13,95
Ain-214 ------- ~ ~~~~~17,76
Am-214 ~~~~~~~~~~22,13

26,36

III.3.3.1 - O Coeficiente de Absorção de Massa para o Espectro Contínuo

Um procedimento semelhante, aquele realizado para calcular os coeficientes de

absorção de massa fotoelétrico para o espectro contínuo, será utilizado no cálculo dos

coeficientes de absorção de massa, para as energias da radiação incidente.
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Quando um feixe de raios-x, com intensidade I incide sobre uma amostra. A

intensidade 1 da radiação transmitida é dada por:

1 = o*~P e1f (E ei)p)(92)

onde:

g é o coeficiente de absorção de massa efetivo. Este coeficiente leva em conta

todas as energias do espectro contínuo dos raios-x.

O espectro contínuo pode ser discretizado em n energias, com intensidade 10,j,

como na Figura 3.11 do item III.3.2.3. Aplicando a equação 92, para cada energia do

espectro discretizado, tem-se:

12 = 10,2.EXP(- L 2(E 2 pD)
13 =1,, 3.EXP(i.L3(E 3).pD) (93)

Onde:

J.ti(EI), íi2(E 2 ), j.i3(E3), g.(E.) representam os coeficientes de absorção de

massa para as energias discretizadas E,, E2, E3 , E,,, do espectro contínuo

de raios-x;

10, 1 10,2 , IO,3.Y-- , 0,n são as intensidade discretizadas para o espectro contínuo.

Somando todos os termos da equação 93, tem-se:
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±:j 10, .EXP(9113(E 3).PD)± .+1,2.EXP(- ~(E).PD)J

O somatório na equação 94 representa a intensidade da radiação transmitida para

o espectro contínuo, equação 92. Assim:

n
Z:11 IO.EXP(-gJe (Eef).pD) (95)

substituindo a equação 95 na equação 94, tem-se:

11ef Eef = - 1 i{Z [1Ljj.EXPL-gi1Ei)pD] (96)

A equação 96 dá o valor do coeficiente de absorção de massa efetivo, levando em

conta toda a contribuição do espectro contínuo de raios-x sobre à amostra.

A absorção na amostra é determinada pela equação 46. Neste caso, será dada em

função do coeficiente de absorção de massa efetivo.

i (E .r. 3E i _ w ~~~~É ~ ~~M~ + :--- (97)

sen(01,) sen(0, )

11i(Ei) é determinado pelo método de transmissão de radiação; e

g~e(Eef) é calculado usando-se a equação 96.

111.4 - A Avaliação dos Espectros de Fluorescência

Os espectros de fluorescência de raios-x registrados no multicanal são complexos

e superpostos por vários artefatos indesejáveis:
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1) o espectro contínuo dos raios-x;

2) os raios-x característicos das linhas L do ânodo do tubo de raios-x;

3) os raios-x característicos emitidos pelos materiais dos colimadores,

blindagens, filtros, etc;

4) os espalhamentos coerentes e incoerentes;

5) os picos escape;

6) os, picos soma.

Após o espectro ser registrado no multicanal, as seguintes informações são

necessárias para se determinar a intensidade dos fotopicos correspondentes 

fluorescência de raios-x.

1) identificação dos fotopicos e dos canais correspondentes a amplitude

máxima;

2) deternúnação da curva de calibração em energia do multicanal;

3) determinação da energia para cada fotopico que aparece no espectro e

analisar quais representam fotopicos de fluorescência de raios-x,

espalhamento, picos escape e picos soma;

4) cálculo da contribuição da radiação de fundo para cada fotopico de

interesse e subtrai-Ia;

5) determinação, finalmente, da área líquida sob o fotopico.

Todas estas operações podem ser feitas, manualmente, através do espectro

registrado pelo multicanal ou usando técnicas matemáticas implementadas em
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programas para ajuste e análise do espectro, dependendo da complexidade do espectro a

análise manual é impraticável. O programa mais utilizado em espectrometria de raios-x

para ajuste e análise de espectros é o AXIL (Analysis of X-ray Specira by Inlierative

Least Squares Filting) 119,120].

O AXIL é utilizado, neste trabalho, para calcular as áreas líquidas sob os fotopicos

das linhas K-L2,3.

A idéia básica do AXIL é construir um modelo matemático do espectro e por

processos interativos ajustá-lo ao espectro medido. O modelo é constituído de duas

partes: o espectro fluorescente e o espectro da radiação de fundo.

Os fotopicos no espectro fluorescente são aproximados para uma distribuição

gaussiana. A radiação de fundo pode ser ajustada por quatro modelos: uma função

polinomial linear, uma função polinomial exponencial, uma função que representa um

espectro de bremsstrahlung e uma função que representa uma filtragem suave no

espectro. A escolha do melhor modelo para ajuste da radiação de fundo depende de

vários fatores: o tipo de amostra, o modo de excitação, a região de interesse no espectro,

o número de linhas, etc.

O AXIL é utilizado para o ajuste dos espectros de fluorescência e,

consequentemente, usado para calcular às áreas líquidas sob os fotopicos, para as linhas

características dos elementos selecionados no espectro. Em todos os espectros

analisados, usou-se uma função polinomial exponencial de ordem 6 para o ajuste da

radiação de fundo.

As áreas lquidas calculadas pelo AXIL são usadas num outro programa, o XRF-

LIN, desenvolvido no Laboratório. O XRF-LIN é usado, paralelamente ao AXIL, para

calcular as concentrações elementares através dos parâmetros fundamentais. O

programa foi desenvolvido em linguagem C.



CAPÍTULO IV

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na calibração do sistema e

na análise quantitativa de metais no solo, no composto orgânico, na cama de viário e nas

amostras de plantas rabanete. Na calibração do sistema são apresentados os resultados

experimentais obtidos na filtragem dos raios-x, nas correções de absorção da radiação e

no desenvolvimento dos parâmetros fundamentais. A calibração do sistema foi

verificada através de uma amostra certificada (SL-1/AIEA). Na análise quantitativa,

buscou-se analisar as concentrações elementares e possíveis contaminações por metais

no solo e nas plantas rabanetes. Estas contaminações são conseqüências do tratamento

do solo agrícola com o composto orgânico e cama de aviário. Os espectros de

fluorescência de raios-x de algumas amostras são mostrados no Apêndice C.

IV.1 - Os Ângulos Incidente e Emergente

O ângulo incidente foi determinado através do espalhamento incoerente, em uma

amostra de H3 B0 3 , por fótons com energia de 60 keV de ua fonte de Am-241.

Considerando que o ângulo emergente médio é de 900 (10), o ângulo incidente foi

obtido, indiretamente, a partir da equação 29 e, é de 160 (o).

IV.2 - A Estabilidade do Tubo de Raios-x

Os sistema de fluorescência que utilizam como fonte de excitação tubos de raios-x

devem ser estáveis. O tubo não pode gerar raios-x com grandes flutuações. Para

verificar a estabilidade do tubo de raios-x levantou-se uma curva de estabilidade,

através de uma amostra de teste, feita com óxido de zinco (ZnO).
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A Figura 4.1 mostra a curva de estabilidade do tubo de raios-x. As flutuações

foram menores que 1%. As medidas foram realizadas 30 minutos após o sistema estar

ligado.

1.010 * 

a> 1.005 e C

1.000 
o eC

C 0.995 -

0.990 .C C

O 20 40 60 80 1~~~~00 120

número de medidas

Figura 4.1 - A curva de estabilidade do tubo de raios-x

IV.3 - A Filtragem do Espectro Contínuo dos Raios-x

A Figura 4.2 mostra a açâo do filtro de Ti sobre o espectro de contínuo dos raios-

x. O Ti tem uma descontinuidade para linha K, próximo de 5 keV, isto fez com que os

raios-x do espectro contínuo com energias acima de 5 keV, fossem mais absorvido, O

filtro melhorou o espectro continuo na faixa de 5 keV a 16 keV, diminuindo as

interferências, neste intervalo de energia. Retirando, inclusive, as interferências

produzidas no espectro, pelas linhas L do material do ânodo do tubo de raios-x. A

filtragem. com o óxido de titânio melhorou a qualidade do espectro contínuo, reduzindo

a largura a meia altura de 12 keV para, aproximadamente, 8 keV. O intervalo de energia

entre 3 keV e 1 6keV é a região de interesse no espectro.
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- ~~espectro filtrado

Ca espectro de bremsstrahlung

c

o 4 8 12 16 20 24 28 32

energia ( keV)

Figura 4.2 - A ação do filtro de Ti sobre o espectro contínuo dos raios-x

IV.4 - O Coeficiente de Absorção de Massa Fotoelétrica Efetivo

A validade da equação 90, desenvolvida no item III.3.2.3 é usada para calcular o

coeficiente de absorção de massa fotoelétrica efetivo para o espectro contínuo dos raios-

x e foi testada para elementos que vão do Cl (Z=17) ao U (Z=92). O resultado foi

comparado com o coeficiente de absorção de massa fotoelétrico, calculados através do

programa XCOM, para os mesmos elementos, na energia média do espectro contínuo

dos raios-x, em tomo de 24,1 keV. A Figura 4.3, mostra a comparação entre o

coeficiente de absorção de massa fotoelétrico efetivo, calculado pela equação 90 e o

coeficiente de absorção de massa fotoelétrico, calculado com o XCOM, para as energias

do espectro contínuo e a energia média do espectro, respectivamente. Os resultados

mostram que a equação é válida para calcular o coeficiente de absorção fotoelétrica para

um espectro contínuo de raios-x.

A descontinuidade que aparece em ambas as curvas é devido a descontinuidade

das linhas K dos elementos de Z=40 a Z=50. A descontinuidade é mais acentuada para a

curva calculada através do XCOM, porque neste caso os coeficientes de absorção foram
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obtidos para uma única energia (24,1 keV). A curva calculada usando a equação 90

apresenta unma descontinuidade mais suave, porque foi calculada a partir de uni espectro

contínuo de raio s-x, com energia variando de 13 keV a 31 keV.

70rr__ _ __ _

~6 0 - - - - - -,-- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - --- --- -- -- - -

0 

o 

2, 30 Ze---

~20--------- --- 1 enegi de2_1k

~espectrocontnuoenrid2lkV

o

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
número atômico (Z)

Figura 4.3 - A comparação entre os coeficientes de absorção fotoelétrico efetivo para o

espectro contínuo e os coeficientes de absorção de massa fotoelétrico para 24,1 keV.

IV.5 - A Correção de Absorção de Radiação na Amostra

O método de transmissão, descrito no item 11.6.3 , foi usado para calcular a curva

de absorção de massa para uma amostra de H3B03 . Os resultados foram comparados

com a mesma curva calculada usando-se o XCOM A Figura 4.4 mostra a comparação

entre estas duas curvas de absorção.
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5,0 - _ ~ -

4,0 ~~~~~~~~o expermental

3,0 --- - --- - - - - - -- - -- - - X C O M --- ---

2 1 10 - -- -- -- ---- -- --

0,0 
é

-1 ,0 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-2,0
1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5

In () ( keV)

Figura 4.4 - A curva de absorção de massa para o ácido bórico: calculada usando o

XCOM e obtida experimentalmente através do método de transmissão.

A curva de absorção calculada pelo método de transmissão, desenvolvido neste

trabalho, concordou bastante com os resultados obtidos usando-se o programa XCOM.

A metodologia para o cálculo do coeficiente de absorção de massa efetivo,

equação 96, descrita no item I1.3.3., foi utilizada para calcular o coeficiente de

absorção de massa para o espectro contínuo dos raios-x. em 6 repetições da amostra

certificada (SL-J/AIEA). O resultado foi comparado com as medidas de transmissão

direta nas amostras certificadas, usando-se o espectro contínuo dos raios-x.

A Tabela IVA mostra os coeficientes de absorção de massa, para as amostras

usando-se a equação 96 e resultados, experimentais, usando-se a transmissão de

radiação. Os erros relativos médios foram menores do que 5%.
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Tabela IV.1 - A comparação entre o coeficiente de absorção de massa efetivo gLfE e o

coeficiente de absorção de massa calculado por transmissão, -ras

amostra massa (g) psup. (glcm2 ) g.tras.(cm 2/g) gfr(cm2/g) £(%)

SLI-1 0,478 0,094 0,9 1 0,90 1,1

SLI-2 0,483 0,095 0,97 0,97 o

SLI-3 0,487 0,096 0,91 0,87 4,4

SLI-4 0,482 0,095 0,93 0,88 5,4

SLI-5 0,484 0,096 0,86 0,89 3,5

SLI-6 0,483 0,095 0,90 0,86 4,4

IV.6 -Os Parâmetros Fundamentais

Os parâmetros fundamentais serão utilizados para obter-se a curva de

sensibilidade para o sistema.

O fator de geometria será determinado pela equação 83, descrita no item 111.3.2.2,

através de medidas de fluorescência de raios-x nos padrões apresentados na Tabela 111.4

do itemlll. 3.l1.

IV.6.1 - A Curva de Ericiência do Detector

A curva de eficiência do detector foi calculada usando-se a equação 80, mostrada

no item 111.3.2.1I. Os valores dos coeficientes de absorção de massa para o ar, Be, Au e

Si foram obtidos através do pro grama XCOM, para o intervalo de energia de 2 a 40 keV.

A Figura 4.5, mostra a curva de eficiência em função da energia.
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Figura 4.5 - A curva de eficiência para o detector Si-Li

IiV.6.2 - O Fator de Geometria

O fator de geometria é determinado a partir da sensibilidade experimental. A

sensibilidade experimental é calculada através da fluorescência de raios-x produzida nos

padrões, usando-se a equação 81. A Tabela IV.2 apresenta os valores experimentais

usados para obter-se a sensibilidade experimental. Os valores dos coeficientes de

absorção de massa p1f (Eef) foram calculados usando-se a equação 96.

Tabela IV.2 - Os valores experimentais usados para calcular a sensibilidade
experimental

Elem. Z M(g) p.D (g/cm2) Wi g.c(Eeà j.i(Ej 1 (ct/s) sCfls. exp. sens. Ajust.

Ca 20 0,4687 0,0925 0,143 1,68 105 58 44915,24 45553,33
Ti 22 0,48 16 0,0950 0,120 1,72 60,7 180 100975,03 104306,30

Mni 25 0,4822 0,0952 0,139 2,49 31,5 831 249174,91 240984,38

Fe 26 0,4715 0,0931 0,200 3,71 29 1401 306703,66 303726,67

Co 27 0,4837 0,0955 0,200 4 24,4 1876 378999,34 375885,65

Ni 28 0,4759 0,0939 0,200 4,52 21,2 2426 476741,06 457473,05

Cu 29 0,4611 0,0910 0,200 4,73 17,8 2770 513297,81 548178,26

Zn 30 0,4803 0,0948 0,161 4,27 14,1 3220 641533,47 647368,41

Rb 37 0,469 0,0926 0,116 4,92 4,89 6556 1495718,96 1458434,38

Zr 40 0,473 0,0933 0,148 6,91 4,35 7792 1698067,17 1736268,77

Nb 41 0,4833 0,0954 0,140 6,72 3,86 8030 1785627,99 1794847,51

Mo 42 0,4797 0,0947 0,133 6,9 3,42 7871 1850449,89 1829177,81
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A Figura 4.6 mostra a curva de sensibilidade experimental em função do número

atômico. A curva de sensibilidade experimental foi ajustada para um polinômio de

quarta ordem, dado por:

Sexp (Z) -4,9003 x 106 + 8,2442 x 1 0.Z - 5,1993 x 10 Z2 + 1,4254 x ' Z3

- 13,42892.4 (98)

O coeficiente de correlação para o ajuste da equação 98 foi de 0,999.
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Tabela IV.3 - Os valores dos parâmetros fundamentais e da eficiência de detecção

usados para calcular o fator de geometria Gi.

Z FK-L W)k PK-L r, Tef. Gi Sens. cale.

22 0,882 0,218 0,884 0,76 10,07 79856 102262
25 0,880 0,319 0,880 0,89 14,54 75700 249234
26 0,879 0,351 0,879 0,91 16,20 76115 312411
27 0,878 0,382 0,877 0,93 17,93 76948 382444
28 0,878 0,412 0,876 0,94 19,73 77966 459381
29 0,877 0,441 0,874 0,95 21,58 78990 543327
30 0,875 0,469 0,873 0,96 23,50 79988 633631
37 0,850 0,643 0,863 0,99 38,60 81193 1406303
40 0,841 0,705 0,859 0,99 43,98 78554 1730467
41 0,838 0,724 0,858 0,99 44,78 77935 1803041
42 0,835 0,742 0,856 0,99 44,66 77950 1837171

O valor médio encontrado para G, foi de 78,3 x 1 (1,7 x 1 ~ ótons/s. A Figura

4.7, mostra as flutuações dos valores dos fatores de geometria em tomo do valor médio.

1 ,OE+06 - _ _ - _ _ _ _ - _ _ _

Eo
o> 1,OE+05-------------------------------------------

o

1 ,OE+04 * 

18 23 28 33 38 43

número atômico (Z)

Figura 4.7 - As flutuações do fator de geometria em torno do valor médio.
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IV.6.3 - A Curva de Sensibilidade

As curvas de sensibilidade para as linhas K e L foram determinadas através da

equação 84, mostrada no item 111.3.2.2, usando-se o fator de geometria calculado

anteriormente no item IV.6.2. A curva de sensibilidade para as linhas K é calculada com

os valores dos parâmetros fundamentais, a eficiência de detecção e o fator de geometria

médio listados na Tabela IV.3. A Tabela IV.4, lista os parâmetros fundamentais e a

eficiência de detecção usados para calcular a curva de sensibilidade para as linhas L. As

Figuras 4.8 e 4.9 mostram as curvas de sensibilidade para as linhas K e linhas L,

respectivamente, em função do número atômico dos elementos.

Tabela IV.4 - Os valores dos parâmetros fundamentais e eficiência para calcular a

curva de sensibilidade para as linhas L

Z PL-M FL-M (0 (Ei) Tef.

55 0,780 0,478 0,105 0,73 17,60
56 0,778 0,476 0,110 0,76 18,63
57 0,776 0,474 0,116 0,78 19,70
58 0,774 0,473 0,123 0,80 20,80
60 0,769 0,470 0,139 0,84 23,08
61 0,767 0,469 0,147 0,86 24,25
62 0,765 0,469 0,156 0,87 25,44

63 0,763 0,468 0,165 0,88 26,65
64 0,761 0,467 0,175 0,89 27,89
66 0,756 0,465 0,195 0,91 30,46
67 0,754 0,464 0,205 0,92 31,79

68 0,752 0,463 0,216 0,93 33,16
69 0,750 0,462 0,226 0,93 34,57
70 0,748 0,461 0,237 0,94 36,03
71 0,746 0,459 0,248 0,94 37,53
73 0,742 0,456 0,270 0,95 40,67
74 0,740 0,454 0,28 1 0,96 42,32
75 0,73 8 0,452 0,292 0,96 44,00
76 0,736 0,450 0,304 0,96 45,73
78 0,732 0,445 0,326 0,97 49,27
79 0,731 0,442 0,338 0,97 51,07
80 0,729 0,440 0,349 0,97 52,87
81 0,727 0,437 0,361 0,98 54,66
82 0,726 0,435 0,372 0,98 56,40
83 0,724 0,432 0,384 0,98 58,09
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1,OE+07

(1>

E

'~1,OE+046

.~1,OE+07

1,0E4-04
10 5 2 0 25 30 35 40 45

nmero atmico, (Z)

Figura 4.9 - A curva de sensibilidade calculada para as linhas K.
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As curvas de sensibilidade foram ajustadas para polinômios de ordem seis, com

coeficiente de correlação igual a 0,999. As curvas de sensibilidade ajustadas são dadas

por:

SiÍK (Z)= -5,9209 x 10- Z' + 9,9890 Z5 - 6,9735 x 10' Z + 2,574 1 X 04 Z3

5,2569 x 1 1Z + 5,623 7 x 106 .Z - 2,4687 x 107 (99)

SiL ()= - 4,2469 x 10-4 Z6 + 1,6764 x 1 0- Z2' - 2,7600 x 1 0' Z4 + 2,4275 x10

Z'- 1,1987 x 1 0.Z 2 +3,1427 x 106 .Z- 3,4116 x 107 (100)

A equação 99 representa a curva de sensibilidade do sistema para as linhas K e a

equação 1 00 a curva de sensibilidade para as linhas L.

IV.6.4 - A Análise da Amostra Certificada (SL1/AIEA)

A fim de se verificar a calibração do sistema foram realizadas medidas em cinco

.repetições da amostra certificada SL-1/AIEA. A Tabela IV.5, mostra as concentrações

medidas para as cinco amostras, os valores médios, os desvios e os valores certificados.

Os desvios médios relativos encontrados são inferiores a 1 0%, exceto para o Pb.

Estes valores estão de acordo com os valores encontrados na literatura para as

amostras na forma de pastilhas. A Figura 4. 10, mostra as flutuações dos valores médios

medidos em relação aos valores certificados.

As diferenças encontradas para o Pb estão associadas ao fato que a energia da

radiação fluorescente, para as linhas L3-M4,5, produzida por este elemento estão

superpostas as linhas K-L2,3 do As. Portanto, no ajuste do espectro no AXIL, a análise do

Pb ficou prejudicada.
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Tabela IV.5 - A comparação entre valores medidos e os valores certificados de SL- 1

ee.SL1i SL1-2 SL1-3 SLI-4 SL1-5 Média Certificado E. Rei CV
(ppm (pm) ppm)(pp) (pm)(ppmn) (ppm) (%) (%)

K 14328 15683 14636 15466 14542 14931 15000 0,5 4

Ca 3017 3051 2442 2696 2493 2740 2500 -9,6 10

Ti 5415 5306 5500 5553 4708 5296 5170 -2,4 6

Mn 3674 3728 3694 3698 3479 3654 3460 -5,6 3

Fe 70071 67928 71089 69425 67130 69129 67400 -2,6 2

Ni 39 47 32 53 47 44 44,9 3,1 19

Cu 29 32 33 3 1 34 32 30 -6,0 5

Zn 219 220 228 214 207 218 223 2,4 4

Ga 18 22 21 22 23 21 24 10,6 9

As 27 28 22 29 25 26 27,5 4,1 1 1

Rb 124 120 122 126 123 123 113 -9,0 2

Sr 84 85 83 84 85 84 80 -5,4 1

Zr 206 211 208 207,4 208 208 241 13,5 1

Pb 56 54 SI 43 47 50 37,7 -32,8 10

1,4

o,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

1 A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

o 1 1 - .1 -

K Ca Ti Mn Fe Nu Cu Zn Ga As Rb Sr Zr Pb
elementos

Figura 4.10 - As flutuaçoes dos valores medidos em relação aos valores certificados

nas amostras de SL-l1.
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IV.6.5 - Os Limites de Detecção

Os limites de detecção foram calculados como estabelecido por CURRIE 121 e

posteriormente por KUMP 11221. A Figura 4.1 1, mostra os limites de detecção em

função do número atômico para a amostra certificada SL-1. O tempo de contagem foi

normalizado em 100Os. Os limites de detecção para os elementos, K e Ca são bastante

elevados, devido a baixa sensibilidade (curva de sensibilidade) para estes elementos. A

curva dos limites de detecção está relacionada a curva de sensibilidade. Na região em

que os valores da sensibilidade são baixos, o limite de detecção é muito alto. Na região

que os valores de sensibilidade são altos, o limite de detecção é baixo. Todos os

elementos, com número atômico acima do Ti tiveram limites de detecção menores do

que 100 ppmn.

10000

. ~ 1 0 0 -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -_--- - - - -- - - -_ - -- - - -- - - - - - -

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

número atômico (Z)

Figura 4.11 - A curva que representa o limite de detecção do sistema.
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IV.7 - A Análise Quantitativa

IV.7.1 - As Amostras de Fertilurb e Cama de Aviário

A Figura 4.12, mostra as concentrações de vários elementos determinados nas

amostras de composto orgânico. O composto possui grandes concentrações de K, Ca, Ti

e Fe. Os elementos Cr, M-n, Ni, Cu, Zn e Pb, presentes no composto, so indesejáveis do

ponto de vista ambiental, devido a contaminação do solo e ao perigo potencial que

representam para saúde humana.

composto orgânico

1 0000 -

E
1 0 0 -- - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - -

o-

~1000 --- -- - - - -

o,
100 -~ ~ ~ ~~~--- -- -10

K Ca Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn Rb Sr Zr Pb
elementos

Figura 4.12 - As concentrações de metais no composto orgânico de lixo urbano do tipo

Fertilurb.

Os resultados da análise das amostras de cama de viário so mostradas na Figura

4.13. As concentrações de K, Ca, Ti e Fe so menores do que as concentrações destes

elementos no composto orgânico. Os elementos Mn, Cu e Sr apresentaram
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concentrações maiores do que as encontradas nas amostras do composto. Encontrou-se

As, nas amostras analisadas, com concentrações médias de 43 ppmn.

cama de aviário

100000

1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E
10 0 -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

o-

c 1000 --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

o 2

K a iMnF Cu [nG A b rZr

elemento (Z)

Figura 4.13 As concentrações de metais no adubo orgânico cama de aviário.

IV.7.2 - As Amostras de Solo

Foram analisadas amostras de solos agrícolas tratados com composto orgânico de

lixo urbano (Fertilurb) nas doses de 10 tonlha, 20 ton/ha e 30 tonlha e amostra de solos

tratados com uma dose de 10 tonlha de cama de viário. Amostra de solo de controle,

também, foram analisadas.

IV.7.2.1 - O Solo Tratado com o Composto Orgânico de Lixo Urbano

Foram determinadas as concentrações de treze elementos: K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu,

Zn, Br, Rb, Sr, Y, Zr e Pb. Os elementos K, Ca, Ti e Fe apresentaram altas

concentrações nas amostras de solo. Estes elementos, normalmente, so encontrados

naturalmente em altas concentrações nos solos.
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As Figuras 4.14 - 4.26, mostram as concentrações elementares destes elementos

no solo de controle e em solos tratados com 10 ton/ha, 20 ton/ha e 30 ton/ha de

composto orgânico em função da profundidade. Os elementos K, Ca, Zn, Rb, Sr, Zr e

Pb apresentaram uma relação entre suas concentrações no solo de controle e as

concentrações nos solos tratados. Aumentando-se as concentrações do composto no

solo, aumenta, diretamente, as concentrações desses metais no solo. As concentrações

destes elementos foram maiores do que o limite de confidência (a=0,05) para o solo de

controle. Os elementos K, Rb, Sr e Zr, mostraram uma tendência de se acumular em

regiões mais profundas do solo. Os elementos Ca, Zn e Pb apresentaram concentrações

maiores, preferencialmenteo na regiões superficiais dos solos. As concentrações dos Ti,

Mii, Cu e Y não apresentaram variações diferentes das concentrações encontradas nos

solos de controle.

As concentrações de Fe e Br nos solos, apresentaram uma característica diferente

dos outros elementos. Aumentando-se as doses do composto as concentrações destes

elementos diminuíram.

elemento K

5 ,0 _ _ - - - - - - _

-, -<slde cotrole

4 ,0 -- -- -- -- -- - -- -- -- ---o n-- ---h-- -
N -e--30 ton/ha__ O
3 ,5 --- - - - - - - - - - -- -- - -- 

2,5 - - - - - - - -
o

1,5

(0-5) <5-10) (10-20> (20-40) (40-60)

profundidade ( cm

Figura 4.14 - As concentrações de potássio no solo de controle e no solo tratado com

10 ton/ha, 20 ton/hla e 30 ton/ha de composto orgânico.
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elemento Ca

1,0* _

0,9 ------- --- ----- ~ ~~~-*- solo de controle --

10 -2ton/ha

---- --- --- --- --- --- --- -- - -- - - 3 0 to n h a

o

a>

o

(0-) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4. 15 - As concentrações de cálcio no solo de controle e no sol[o tratado com 1O

ton/ha, 20 ton/ha e 30 tonlha de composto orgânico.

elemento i

1,6 __ __ __

~*- solo de controle
1,4 ---- -- lO- ton/ha-- ------ ---

-- 20Oton/ha 
-o30 tonlha

1.2

1 1 , 0 * ------- ~ ~ ~ ~ ~ , -- - --- - -- -

0,8 -- 9-- -

(0-5) (5-10) (10-20) (20-40) (40-0)
prof"nidade (anm)

Figura 4.16 - As concentrações de titânio no solo de controle e no solo tratado com 10

ton/ha, 20 ton/ha e 30 ton/ha de composto orgânico.
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elemento Mn

550 - - - - . - -- - . . - - -

-*-solo de controle

o

30

(0-5) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4.17 - As concentrações de manganês no solo de controle e no solo tratado com

10O ton/ha, 20 tonj/ha e 30 ton/ha. de composto orgânico.

elemento Fe

7,05,0

6O --------

O -*- ~solo de controle
4,0 3-~ ]O ton/ha

--- 20 tonlha
--- 30 ton/ha

3,0r 

(0-) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade ( cm )

Figura 4.18 - As concentrações de ferro no solo de controle e no solo tratado com 10

ton/ha, 20 ton/ha e 30 ton/hia de composto orgânico.
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elemento Cui

120 --- -_ , - - - _

100 -*-- ~~~~~~~~~~~~~solo de controle

1 00

60 --- --

40 - -- - -o

2 0 - - - - - - - - - - - - - --- -- -

0o _ _ _ _ 

(0 5) (5-10) (10 20) (20 40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4.19 - As concentrações de cobre no solo de controle e no solo tratado com 10

ton/ha, 20 ton/ha e 30 ton/ha de composto orgânico.

elemento Zn

260
-*-solo de controle

230 --- ___ ~~~~~~~~~-- 10tonlha

-~20 ton/ha
E 200 --- --- -- ----------------

0- -G- 30 tonlha

(0-) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)
profundidade ( cm)

Figura 4.20 - As concentrações de zinco no solo de controle e no solo tratado com 10

ton/lha, 20 ton/ha e 30 ton/ha de composto orgânico.
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elemento Br

100

o.

~~~~.6 0 ~~~~~~~~- -20 ton/hia

o ~~~~o 30 ton/ha
4 0 - - - --o- - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - -

o~~~~~~~~~~~~~~~

20 r J__ __ _ _ _L__ _ _ __ _ _ 

(0-) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade ( m)

Figura 4.21 - As concentrações de bromo no solo de controle e no solo tratado com 10

ton/ha, 20 ton/ha e 30 ton/ha de composto orgânico.

elemento Rb

160 -

140---- - -*solo de controle__
-1-O0tonIha -

--- 20 ton/ha~. 120 - - - - -- - - --e- 30 ton/ha _

o

o

40-

(0-5) (5-10) (10-20) (20 40) (40-60)

profundidade ( m)

Figura 4.22- As concentrações de rubidio no solo de controle e no solo tratado com 1O

tonlha, 20 ton/ha e 30 ton/ha de composto orgânico.
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elemento Sr

350 __

-- solo de controle
300 -9- 10 ton/ha

--- 20 tonIhax
E

O. -o- ~30 tonlha

o E

(u

o

100
(0-) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4.23- As concentrações de estrôncío no solo de controle e no solo tratado com

10O ton/ha, 20 ton/ha e 30 tonlha de composto organico.

elemento Zr

800__ .- _ _ _

700 - - solo de. co ntrole -- - - - - - -- - - -- - - - -- - - -
-9o- 10 torn/ha

E --á- 20 torilha
o. 600 -o 30 tonlha

o

300-

200-
(0-5) (5 10) (10 20) (20-40> (40-60)

profundidade ( cm)

Figura 4.24- As concentrações de zircônío no solo de controle e nio solo tratado com 1O

ton/ha, 20 ton/ha e 30 ton/ha de composto orgânico.
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elemento Y

80 -i-.--*-v 

o-solo- d ée o n tmle'

70 ,. ~~~~~~~~1 1O Lton/ha
tN 20 ton/ha

-o- 30 tonjhia_]

o

o

40

(0 5) (5-10) (10 20) (20-40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4.25- As concentrações de trio, no solo de controle e no solo tratado com 10

ton/ha, 20 ton/ha e 30 ton/ha de composto orgânico.

elemento Pb

-4*-solo de controle
ck.~~~~~~~~ ~~~~ -~1O-0 torn/ha

-tà 20 toriha

E o 30 ton/ha

o.

o

80
(0-) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade

Figura 4.26- As concentrações de chumbo no solo de controle e no solo tratado com 1O

ton/ha, 20 ton/ha e 30 ton/ha de composto orgânico.
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IV.7.2.2 - O Solo Tratado com Cama de Viário

As Figuras 4.27-4.38 mostram as concentrações de K, Ca, Ti, In, Fe, Cu, Zn, Br,

Rb, Sr, Zr e Pb nos solos analisados e tratados com doses de 1 tonlha de cama de viário

e 1 ton/ha de composto orgânico.

As concentrações de K, Ca, Rb, Sr e Zr nos solos tratados, apresentaram

concentrações maiores que o limite de confidência (=0,05) para o solo de controle.

Este resultado é semelhante ao encontrado com composto orgânico de lixo urbano.

Estes elementos apresentaram maiores concentrações nos solos tratados com cama de

viário do que nos solos tratados com composto orgânico.

Os elementos Ti, Mn, Cu, e Pb não apresentaram concentrações com diferenças

significativas em relação ao solo de controle.

Os elementos Fe e Br mostraram o mesmo comportamento daquele apresentado

nos solos tratados com composto orgânico.

As concentrações de Zn nos solos tratados com a cama de viário foram menores

do que nos solos tratados com composto orgânico.

IV.7.3 - As Amostra de Plantas Rabanetes

Analisou-se amostras de raízes e de ramas (parte aérea da planta) de plantas

rabanetes cultivadas nos solos tratados com composto orgânico e cama de viário. A

Figura 4.39 mostra as concentrações de: K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Zr e Pb

na raiz e rama para o solo de controle. Apenas os elementos K, Rb e Pb apresentaram

maiores concentrações nas raízes das plantas rabanetes.

As concentrações dos elementos Ca, Ti, Mii, Fe, Cu, Zn, Br, Sr foram maiores nas

partes aéreas do vegetal (rama). Nas amostras de raízes não foi detectado Zr.
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elemento - K

6,0 --

5,0 ~~cama Otn-h
-- solo de controle
-_cop_gsto 1tonIha

o

o 0 -- - - - - - - ------ - -- -

1,0

(0-5) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)
profundidade (cm)

Figura 4.27- As concentrações de potássio no solo de controle, no solo tratado com 10

ton/ha de composto orgânico e no solo tratado com 10 ton/ha de cama de aviário.

elemento - Ca

0,6

o.

-O-cama (10tor/ha)

0,1 - solo de controle - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - -
-h- composto(0tonh

0,0 t

(0-5) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)
profundidade (cm)

Figura 4.28- As concentrações de cálcio no solo de controle, no solo tratado com Ilo

tonlha de composto orgânico e no solo tratado com 10 ton/ha de cama de aviário.
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elemento - Ti

-- cama (10toniha>
1,4 --- --- solo de controle -- _-----_ -

-A-- composto (Oton/ha)

o
0 ,8 - - - - - - - - - - - - - - -

0,6-
(0-5) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4.29- As concentrações de titânio no solo de controle, no solo tratado com 10

ton/ha de composto orgânico e no solo tratado com 10 ton/ha de cama de aviário.

elemento - Mn

550

o

---cama (10O ton/ha)
350 - -*-solo de controle - ---- ----- --- ----- --- ----

---composto (10 tn/ha)

300r -r 1

(0-) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)
profundidade (cm)

Figura 4.30- As concentrações de manganês no solo de controle, no solo tratado com

10 ton/ha de composto orgânico e no solo tratado com 10 ton/ha de cama de aviário.
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elemento - Fe

7,0-

-6,0 --- ---E

o-

a>

o -- cama (10O ton/ha)
4,0 -*- solo de controle

LA CMíSo1 tonfha>

3,0 1

(0-5) (5-1 0> (10-20) (20-40> (40-60)
profundidade (cm>

Figura 4.31- As concentrações de ferro no solo de controle, no solo tratado com 1O

ton/ha de composto orgânico e no solo tratado com 10 tonlha de cama de aviário.

elemento - Cu

100 r_ _

---- cama (10O ton/ha)

-A- com sto (10 to/a
Eo-Iao-
oL
o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

o

(0-5) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)
profundidade (cm)

Figura 4.32 - As concentrações de cobre no solo de controle, no solo tratado com 10

tonlha de composto orgânico e no solo tratado com 10 ton/ha de cama de aviário.
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elemento-Zn

175 - - -- - -- - - - - - ' - - -- --- --- ----

-~cama (10O tonlha)
150 --------------------- -- -*-solo de controle--

E composto 10_ton/ha)
o-C-
o - - - - - - - - - --- - - - --2- --5- - - - -

o,

O 

(0 ) (5 10) (10 20) (20-40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4.33 - As concentraçoes de zinco no solo de controle, no solo tratado com 10

ton/ha de composto orgânico e no solo tratado com 1 ton/ha de cama de aviário.

elemento - Br

100

a> 60 --- ~~~~~~~~~~~~~- -- --- --
<> 50 ----- ---------

0 .-- am(toIa

-- solo de controle
30 --- -composto (10O ton/ha) ~------------ ---- ------ ------

2 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _

(0-) (5-1 0) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4.34 - As concentrações de bromo no solo de controle, no solo tratado com 1O

ton/ha de composto orgânico e no solo tratado com 1 ton/ha de cama de aviário.
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elemento - Rb

160~ 

140 -o- cama (10Otonlha)
120 -*-solo de controle 

E 120 ~ --A- composto (10o tonlha)

1

o o

60

20
(0-5) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4.35 - As concentrações de rubídio no solo de controle, no solo tratado com 10

ton/hia de composto orgânico e no solo tratado com 1 ton/ha de cama de aviário.

elemento - Sr

340
300 cama (10O ton/ha)
:30 -*-solo de controle

-e1- composto (10O tonlha)

0-260 .

o
2 2 0 . ... .. ........... .

180 4 .......
o

10

(0-5) (5-10) (10-20) (20-40) (40-60)

profundidade (cm)

Figura 4.36 - As concentrações de estrôncio no solo de controle, no solo tratado com

10O ton/ha de composto orgânico e no solo tratado com 1 ton/ha de cama de aviário.
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elemento - Zr

700 ---- ~ --- - -- - ---

600 ~- cama (10O ton/ha)
~solo decontrole -

~-A composto (10O ton/ha)

o

r 300 .....

100 
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Figura 4.37 - As concentrações de zircônio no solo de controle, no solo tratado com 10O

ton/ha. de composto orgânico e no solo tratado com O ton/ha de cama de aviário.

elemento - Pb
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Figura 4.38 - As concentrações de chumbo no solo de controle, no solo tratado com 10

tonlha de composto orgânico e no solo tratado com 1 ton/ha de cama de aviário.
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Figura 4.39 - As concentrações de metais nas raízes e nas ramas de rabanetes

cultivados no solo de controle.

IV.7.3.1 - As Amostras de Raízes de Plantas Rabanetes

As figuras 4.40 - 4.42, mostram as concentrações dos elementos encontrados nas

amostras de raízes de rabanetes. As concentrações dos elementos K, Ca, Mn, Fe, Cu,

Zn, Rb e Sr aumentaram com as doses de composto orgânico. Os elementos K, Ca, Fe,

Zn e Rb apresentaram concentrações, aproximadamente, duas vezes maiores do que as

concentrações encontradas nos solos de controle. A concentração de Ti não variou em

relação ao solo de controle. As concentrações de Br e Pb apresentaram um

comportamento diferente, diminuíram em relação ao solo de controle,

aproximadamente, a metade.

As Figuras 4.43 - 4.45 mostram os resultados da análise nas amostras de

rabanetes, cultivadas em solos tratados com 10 ton/ha de cama de aviário. Comparando

estes resultados com a mesma dose de composto orgânico e o solo de controle, observa-

se que Ti, Fe, Mn, Br e Rb apresentam concentrações maiores nas amostras de rabanetes

que foram cultivados em solos tratados com a cama de aviário, destaque para o Br- que
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apresentou uma concentração duas vezes maior do que a encontrada no solo de controle.

As concentrações de K, Ca, Cu e Zn, para as doses de 10 tonlha, mostraram-se

indiferentes. As concentrações de Pb nas amostras tratadas foram três vezes menores do

que no solo de controle.

100,00 -- _ _ _ _

O1 solo de controle
21 O to"la

10,00 20torL/ha
O 30 torIha

o

0 ,00
e~~~~~KC IF

0,01 ~~~~~~~~~~~~~~~~o tnh

elementoso20to/h

CL O~~~~~~~~~~~~~~~ 10 torwlha
60

O 30 ---- ----- ~~~~~~~~~r~30tolh
o. 

o ,

IMn CU Bir

elementos

Figura 4.41 - As concentrações de Mn, Cu e Br nas raízes de rabanetes cultivados no

solo de controle e em solos tratados com doses de 1 ton/ha, 20 ton/ha e 3ton/ha.



11 5

Apresentação e Análise dos Resultados
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CL 120 O 20 tonlha -- ------
o-

o

60 -- -

o ,,

Zn Rb Sr Pb

elementos

Figura 4.42 - As concentrações de Zn, Rb, Sr e Pb nas raízes de rabanetes cultivados

no solo de controle e em solos tratados com doses de 10 ton/hia, 20 torn/ha e 30ton/ha.

100,0__ _ _ _

o solo de controle

E*cama (10O ton/ha)
10,0 - ----------------- -- composto (10 ton/ha)

.~ 1 ,0 -- ---- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

o

0 ,1 -- ---- - -- - - - - - -- - - ----

0,0
K Ca Ti Fe

elementos

Figura 4.43 - As concentrações de K, Ca, Ti e Fe nas raízes de rabanetes cultivados no

solo de controle, solos tratados com cama de aviário e solos tratados com composto.
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Figura 4.44 - As concentrações de Mn, Cu e Br nas raízes de rabanetes cultivados no

solo de controle, solos tratados comn cama de aviário e solos tratados com composto.
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Figura 4.45 - As concentrações de Zn, Rb, Sr e Pb nas raízes de rabanetes cultivados

no solo de controle, solos tratados com cama de aviário e solos tratados com composto.
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IV.7.3.2 - As Amostras das Partes Aéreas das Plantas Rabanete

As Figuras 4.46 - 4.48 mostram as concentrações encontradas nas amostras de

ramas de plantas rabanetes cultivadas em solos tratados com o composto orgânico de

lixo urbano. As concentrações de K, Ca, Ti Mn, Fe, Cu. Zn, Rb e Pb, medidas nas

amostras, quando comparadas com solo de controle, são superiores aos limites de

confidência (c = 0,05). As concentrações de Sr e Zr foram maiores, do que as

concentrações encontradas no solo de controle, para as doses de 30 ton/ha.

O elemento Br, novamente, apresentou um comportamento diferente dos outros

elementos, sua concentração diminuiu com o aumento das doses do composto.

10,0
O controle
Mi1O ton/ha
E2 20 ton/lha
El~~~~~~~~~~~ 30 tonilha

ro 0,1

0,0o+
K Ca Ti Fe

elementos

Figura 4.46 - As concentrações de K, Ca, Ti e Fe em ramas de rabanetes cultivados no

solo de controle e em solos tratados com doses de 10 ton/ha, 20 ton/ha e 30ton/ha.
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Figura 4.47 - As concentrações de Mn, Cu, Zn e Br em ramas de rabanetes cultivados

no solo de controle e em solos tratados com doses de 1 ton/ha, 20 ton/ha e 30Oton/ha.
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Fiua4.8-Ascnenrçesd bSZRbP e aa SreZrabtscliao

no solo de controle e em solos tratados com doses de 10 ton/ha, 20 ton/ha e 30tonlha.
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A análise das amostras de ramas de rabanetes cultivadas em solos tratados com 10

ton/ha de cama de viário é mostrada nas Figuras 4.49 e 4.50. Nestas figuras compara-se

os resultados encontrados com a cama de viário, o composto orgânico e o solo de

controle. Os elementos Ti, Fe, Mil, Br, Rb, Sr e Zr apresentaram concentrações

superiores ao limite de confidência (a = 0,05) para o solo de controle e superaram,

também, as concentrações encontradas nas amostras de ramas cultivadas em solo com

10O toin/ha do composto orgânico.

As concentrações de Ti, Mnl, Fe e Br so superiores a duas vezes as concentrações

no solo de controle. Os elementos K, Ca, Zn e Pb apresentaram maiores concentrações

para amostras cujos solo foi tratado com composto orgânico.
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Figura 4.50 - As concentrações de Mii, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Zr e Pb em ramas de

rabanetes cultivados no solo de controle, solos tratados com cama de aviário e solos

tratados com composto.



CAPÍTULO V

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Neste trabalho utilizou-se a fluorescência de raios-x por dispersão em energia para

analisar-se a contaminação de metais em solos tratados com doses de 10, 20 e 30 ton/ha

de composto orgânico de lixo urbano do tipo Fertilurb e O ton/ha de cama de aviário

(esterco de aves). Plantas rabanetes cultivadas nestes solos, também foram analisadas.

V.1 - Conclusões

As conclusões podem ser divididas em três partes: o sistema de fluorescência de

raios-x por dispersão em energia, a análise elementar do solo e a análise elementar das

plantas rabanetes.

V. 1.1 - O Sistema de Fluorescência

1) Um dos objetivos do trabalho era implementar a técnica de fluorescência de

raios-x, isto foi alcançado com a montagem do sistema e com os resultados

obtidos na análise dos solos;

2) A filtragem do espectro contínuo com o filtro de titânio foi eficiente e

melhorou a qualidade do espectro. A largura a meia altura foi reduzida de 12

keV para 8 keV, limpando o espectro neste intervalo de energia. A filtragem

possibilitou analisar elementos do potássio ao zircônio;-

3) O procedimento desenvolvido, para calcular o coeficiente de absorção de

massa fotoelétrico para o espectro contínuo dos raios-x apresentou grande
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concordância quando comparado com os valores simulados com o programa

XCOM;

4) O cálculo dos coeficientes de absorção de massa para o espectro contínuo,

também desenvolvido neste trabalho, foi comparado com resultados

experimentais; os erros relativos foram menores do que 5%;

5) O método de transmissão de radiação usado para corrigir a absorção da

radiação nas amostras, foi eficiente e rápido. O método pode ser utilizado

sempre que a concentração elementar nas amostras estiver a nível de traço

ou a curva de absorção de amostra apresentar acentuada descontinuidade;

6) A exatidão do sistema foi testada com as amostras certificadas. Os erros

relativos foram menores do que 10%. Este valor está dentro dos padrões

aceitáveis para amostras na forma de pastilhas. O coeficiente de correlação

CV também ficou abaixo de 10%, mostrando como o sistema possui boa

reprodutibi lidade;

7) Os limites de detecção de elementos do Ti ao Zr- foram menores do que 100

ppm.

V. 1.2 - A Análise Elementar no Solo

1) Foi possível determinar as concentrações de treze elementos: K, Ca, Ti,

Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Y, Zr, e Pb nos solos tratados com composto

orgânico;

2) Os elementos K, Ca, Zn, Rb, Sr, Zr e Pb apresentaram concentrações

maiores do que as encontradas nos solos de controle. As concentrações

destes elementos foram maiores do que o limite de confidência para o solo

de controle (x=0,05). Do ponto de vista ambiental isto pode caracterizar

contaminação destes solos;
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3) Existe uma correlação linear positiva entre as concentrações K, Ca, Zn, Rb,

Sr, Zr e Pb e as doses de composto do solo;

4) Os elementos K, Rb, S e Zr- mostraram uma distribuição, preferencial em

regiões mais profundas do solo. Estes resultados são importantes porque

estes elementos podem migrar para as regiões mais profundas do solo e

alcançar os lençóis freáticos;

5) Os elementos Ca, Zn e Pb apresentaram uma distribuição preferencial nas

regiões superficiais do solo. Os elementos Zn e Pb são importantes devido

aos efeitos deletérios à saúde humana;

6) Ao ponto de vista das concentrações elementares no solo, não houve

diferenças significativas entre os solos tratados com 10 tonlhia de composto

orgânico e 1 ton/ha de cama de aviário.

V.1.3 - A Análise Elementar em Plantas Rabanetes

1) A parte aérea das plantas rabanetes apresentou concentrações elementares

maiores do que nas raízes destas plantas;-

2) Foram analisados K, Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, BR, Rb, Sr, Zr e Pb. Nas

raízes das plantas não encontrou-se Zr;

3) Existe uma correlação linear positiva entre as concentrações dos elementos

K, Ca, Zn, Rb e Pb no solo e nas plantas rabanetes;

4) Os resultados mostram que ocorreu transporte de elementos nos solos

tratados para as plantas rabanetes, principalmente, para os elementos K, Ca,

Mn, Fe, Zn, Rb ePb;

5) A parte aérea das plantas rabanetes foi mais sensível as diferentes doses do

composto no solo.
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V.2 - Sugestões

A seguir apresenta-se algumas sugestões de estudos que podem ser levados

adiantes e dão continuidade ao trabalho realizado.

1) Na avaliação dos teores de metais de uma amostra de solo, são importantes

não apenas os dados da concentração total, mas também as concentrações

em cada uma das fases químicas. Portanto, um diagnóstico mais detalhado e

preventivo sobre o uso do composto orgânico na agricultura exige maiores

estudos, em especial sobre a distribuição e fixação de certos elementos

minerais nas várias frações do solo. Seria recomendado a análise seqüencial

do solo nas frações químicas;

2) Os elementos Cr, Co, Ni, Cd e Hig são bastantes conhecidos pelas suas

toxidez, entretanto não detectou-se esses elementos. Provavelmente, sua

concentrações estão bem abaixo do limite de detecção do sistema. Portanto,

seria interessante utilizar a técnica de pré-concentração ou a análise por

reflexão total para investigar esses elementos no composto orgânico, no solo

e nas plantas rabanetes.

3) Alguns elementos apresentaram uma distribuição preferencial nas regiões

mais profundas do solo. Neste trabalho, analisou-se um perfil de solo até a

60 cm. recomendado estudar um perfil mais profundo do solo para

verificar a migração dos elementos para estas regiões;

4) As plantas rabanetes mostraram-se sensíveis as variações de concentrações

elementares no solo. Estas plantas poderiam ser utilizadas como

bioindicadores de contaminação em solos agrícolas. Novos estudos com as

plantas rabanetes e outras hortaliças deveriam ser levados adiante;7

5) O minitubo de raios-x, utilizado no sistema de fluorescência apresentou

bom rendimento e eficiência. Um próximo passo seria utilizar um tubo deste

para montar um sistema de fluorescência com alvo secundário.
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APÊNDICE A

Neste apêndice são apresentados os valores das energias para as principais linhas
K, linhas L e as energias criticas para as linhas K. Usou-se a nomenclatura da UPAC
[123,1241 para a representação das linhas.

A Tabela AI mostra as energias para as linhas K e a Tabela A2 as energias para as
linhas L.

Tabela A - As energias das principais linhas K.

Z Elemento K-L3 K-1,2 K-M3 K-N 3 ,2 Kab

1 1 Na 1,04 - 1,067 - 1,08
12 Mg 1,25 - 1,29 - 1,30
13 AI 1,49 1,49 1,55 - 1,56
14 si 1,74 1,74 1,83 - 1,84
1 5 P 2,01 2,01 2,14 - 2,14
1 6 5 2,31 2,31 2,46 - 2,47
17 Cl 2,62 2,62 2,81 - 2,82
1 8 Ar 2,96 2,96 3,19 - 3,20
19 K 3,31 3,31 3,59 - 3,61
20 Ca 3,69 3,69 4,01 - 4,04
21 Sc 4,09 4,09 4,46 - 4,50
22 Ti 4,51 4,50 4,93 - 4,96
23 v 4,95 4,94 5,43 - 5,46
24 Cr 5,41 5,40 5,95 - 5,99
25 Mn 5,90 5,89 6,49 - 6,54
26 Fe 6,40 6,39 7,06 - 7,11
27 Co 6,93 6,91 7,65 - 7,71
28 Ni 7,48 7,46 8,26 8,33 8,33
29 Cu 8,05 8,03 8,90 8,98 8,98
30 Zn 8,64 8,61 9,57 9,66 9,66
3 1 Ga 9,25 9,23 10,26 10,36 10,37
32 Ge 9,88 9,85 10,98 11,10 11,10
33 As 10,54 10,51 11,72 11,86 11,86
34 Se 11,22 11,18 12,49 12,65 12,65
35 Br 11,92 11,88 13,29 13,46 13,47
36 Kr 12,65 12,60 14,11 14,31 14,32
37 Rb 13,39 13,34 14,96 15,18 15,20
38 Sr 14,16 14,10 15,83 16,08 16,11
39 Y 14,96 14,88 16,74 17,01 17,04
40 Zr 15,77 15,69 17,67 17,97 18,00
41 Nb 16,61 16,52 18,62 18,95 18,99
42 Mo 17,48 17,37 19,61 19,96 20,00-
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Tabela A - As energias das principais linhas K ( continuação).

Z Eleinento K-L3 K-1,2 K-M3 K-N 3,2 Kab

43 Tc 18,41 18,33 20,58 21,01 21,05
44 Ru 19,28 19,15 21,65 22,07 22,12
45 Rh 20,21 20,07 22,72 23,17 23,22
46 Pd 21,17 21,02 23,82 24,30 24,35
47 Ag 22,16 21,99 24,94 25,45 25,52
48 Cd, 23,17 22,98 26,09 26,64 26,71
49 In 24,21 24,00 27,27 27,86 27,93
50 Sn 25,27 25,04 28,48 29,11 29,19
51 Sb 26,36 26,11 29,72 30,39 30,49
52 Te 27,47 27,40 30,99 31,70 31,81
53 1 28,61 28,31 32,29 33,02 33,16
54 Xe 29,80 29,48 33,64 34,45 34,58
55 Cs 30,97 30,62 34,98 35,82 35,96
56 Ba 32,19 31,81 36,38 37,25 37,41
57 La 33,44 33,03 37,80 38,73 38,93
58 Ce 34,72 34,28 39,25 40,23 40,45
59 Pr 36,02 35,55 40,75 41,77 42,00
60 Nd 37,36 36,84 42,27 43,30 43,57
61 Prn 38,65 38,16 43,94 44,95 45,21
62 Srm 40,12 39,52 45,40 46,55 46,85
63 Eu 41,53 40,88 47,03 48,24 48,51
64 Gd 42,98 42,28 48,72 49,96 50,23
65 Tb 44,47 43,74 50,39 51,74 52,00
66 Dy 45,98 45,19 52,18 53,49 53,79
67 Ho 47,53 46,69 53,93 55,29 55,61
68 Er 49,10 48,20 55,69 57,09 57,48
69 Trn 50,73 49,76 57,58 58,97 59,33
70 Yb 52,36 51,33 59,35 60,96 61,30
71 Lu 54,06 52,96 61,28 62,95 63,30
72 Hf 55,76 54,58 63,21 64,94 65,31
73 Ta 57,52 56,27 65,21 67,00 67,40
74 W 59,31 57,97 67,23 69,09 69,51
75 Re 61,13 59,71 69,30 71,22 71,66
76 Os 62,99 61,48 71,40 73,39 73,86
77 Ir 64,89 63,28 73,55 75,60 76,10
78 pt 66,82 65,11 75,74 77,87 78,38
79 Au 68,79 66,98 77,97 80,16 80,71
80 Hg 70,82 68,89 80,26 82,53 83,11
81 TI 72,86 70,82 82,56 84,90 85,52
82 Pb 74,96 72,79 84,92 87,34 88,00
83 Bi 77,10 74,80 87,33 89,83 90,52
92 U 98,43 94,65 111,29 114,55 115,59
95 Am 106,35 101,93 120,16 123,16 124,89
98 Cf 114,75 109,60 129,54 133,38 134,68
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Tabela BI - As energias das principais linhas L.

Elemento L3-M 3 1,3-M 4 1, 2-M4, L3-N- 1,-3 2-N 4 L1-N 3

37 Rb 1,69 1,69 1,75 - 1,83 1,86 -

38 Sr 1,81 1,80 1,87 - 1,95 2,00 -

39 Y 1,92 1,92 1,99 - 2,07 2,15 -

40 Zr 2,04 2,04 2,12 2,22 2,20 2,30 -

41 Nb 2,17 2,16 2,26 2,37 2,33 2,46 -

42 Mo 2,29 2,29 2,39 2,52 2,47 2,62 -

43 Te 2,42 2,42 2,54 2,67 2,62 2,79 -

44 Ru 2,56 2,55 2,68 2,83 2,76 2,96 -

45 Rh 2,70 2,69 2,83 3,00 2,91 3,14 -

46 Pd 2,84 2,83 2,99 3,17 3,07 3,33 -

47 Ag 2,98 2,98 3,15 3,35 3,23 3,52 3,75
48 Cd 3,13 3,13 3,32 3,53 3,40 3,72 3,75
49 In 3,29 3,28 3,49 3,71 3,57 3,92 4,16
50 Sn 3,44 3,43 3,66 3,90 3,75 4,13 4,38
51 Sb 3,60 3,59 3,84 4,10 3,93 4,35 4,60
52 Te 3,77 3,76 4,03 4,30 4,12 4,57 4,83
53 1 3,94 3,92 4,22 4,51 4,31 4,80 5,06
54 Xe 4,11 4,10 4,42 4,72 4,51 5,04 5,30
55 Cs 4,29 4,27 4,62 4,93 4,72 5,28 5,55
56 Ba 4,46 4,45 4,83 5,16 4,93 5,53 5,81
57 La 4,65 4,63 5,04 5,38 5,14 5,79 6,07
58 Ce 4,84 4,82 5,26 5,61 5,36 6,05 6,34
59 Pr 5,03 5,01 5,49 5,85 5,59 6,32 6,61
60 Nd 5,23 5,21 5,72 5,09 5,83 6,60 6,90
61 PM 5,43 5,41 5,96 6,34 6,07 6,89 7,19
62 SM 5,63 5,61 6,20 6,59 6,32 7,18 7,48
63 Eu 5,84 5,82 6,45 6,84 6,57 7,48 7,79
64 Gd 6,06 6,02 6,71 7,10 6,83 7,78 8,10
65 Tb 6,27 6,24 6,98 7,36 7,09 8,10 8,42,
66 Dy 6,49 6,46 7,25 7,63 7,37 8,42 8,75
67 Ho 6,72 6,68 7,52 7,91 7,65 8,75 9,09
68 Er 6,95 6,90 7,81 8,19 7,94 9,09 9,43
69 Tm 7,18 7,13 8,10 8,47 8,23 9,42 9,79
70 Yb 7,41 7,37 8,40 8,76 8,53 9,78 10,14
71 LU 7,65 7,60 8,71 9,05 8,84 10,14 10,51
72 Hf 7,90 7,84 9,02 9,35 9,16 10,51 10,89
73 Ta 8,14 8,09 9,34 9,65 9,49 10,89 11,28
74 W 8,65 8,58 10,01 10,27 10,16 11,68 12,08
75 Re 8,65 8,58 10,01 10,27 10,16 11,68 12,08
76 Os 8,91 8,84 10,35 10,60 10,51 12,09 12,50
77 Ir 9,17 9,10 10,71 10,92 10,87 12,51 12,92
78 pt 9,44 9,36 11,07 11,25 11,23 12,94 13,36
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Tabela AI - As energias das principais linhas L ( continuação).

Z Elemento L3-M 3 L3-M4 L2-M 4 L3-N5, LI-M 3 L,2-N 4 L1-N 3

79 Au 9,71 9,63 11,44 11,58 11,61 13,38 13,81
80 HIg 9,99 9,90 11,82 11,92 11,99 13,83 14,26
81 TI 10,27 10,17 12,21 12,27 12,39 14,29 14,73
82 Pb 10,55 10,45 12,61 12,62 12,79 14,76 15,21
83 Bi 10,84 10,73 13,02 12,98 13,21 15,24 15,71
92 U 13,61 13,44 17,22 16,42 17,45 20,16 20,71
95 Am 14,62 14,41 18,85 17,68 19,11 22,07 22,64
98 Cf 15,66 15,42 20,62 18,98 20,90 24,19 24,73



APÊNDICE B

Os valores dos parâmetros fundamentais são bastante discutidos na literatura,
neste apêndice apresenta-se ua copilação dos valores, normalmente, aceitos em
espectrometria de raios-x. Os valores de Fk e Pk para as linhas K e L foram obtidos
através de algoritmos que geram estes valores[125-1.281. Os valores de 0)K e OL foram
obtidos da referência [1281.

A Tabela B 1 mostra os valores dos parâmetros fundamentais para as linhas K. A
Tabela B2 mostra os valores para as linhas L.

Tabela Ri - Os valores dos parâmetros fundamentais para as linhas K

Elemento Z FK-L 0kPK-L

Na 1 1 0,999 0,021 0,900
Mg 12 0,989 0,026 0,898
AI 13 0,978 0,033 0,897
si 14 0,966 0,043 0,895
P 15 0,953 0,055 0,894
5 16 0,940 0,071 0,893

Cl 17 0,925 0,089 0,891
Ar 18 0,910 0,109 0,890
K 19 0,894 0,132 0,888
Ca 20 0,883 0,147 0,887
Sc 21 0,882 0,183 0,886
Ti 22 0,882 0,218 0,884
v 23 0,88 1 0,253 0,883
Cr 24 0,880 0,286 0,88 1

Mn 25 0,880 0,3 19 0,880
Fe 26 0,879 0,35 1 0,879
co 27 0,878 0,382 0,877
Ni 28 0,878 0,412 0,876
Cu 29 0,877 0,441 0,874
Zn 30 0,875 0,469 0,873
Ga 3 1 0,871 0,497 0,872
Ge 32 0,868 0,523 0,870
As 33 0,864 0,549 0,869
Se 34 0,860 0,574 0,867
Br 35 0,857 0,598 0,866
Kr 36 0,853 0,62 1 0,865
Rb 37 0,850 0,643 0,863
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Tabela RI. - Os valores dos parâmetros fundamentais para as linhas K (continuação)

Elemento Z FK-L 0Wk PK..L

Sr 38 0,847 0,665 0,862
Y 39 0,844 0,685 0,860
Zr 40 0,841 0,705 0,859
Nb 41 0,838 0,724 0,858
Mo 42 0,835 0,742 0,856
Tc 43 0,832 0,760 0,855
Ru 44 0,830 0,776 0,853
Rh 45 0,827 0,792 0,852
Pd 46 0,825 0,807 0,85 1
Ag 47 0,822 0,822 0,849
Cd 48 0,820 0,836 0,848
In 49 0,818 0,849 0,846
Sn 50 0,816 0,861 0,845
Sb 5 1 0,814 0,872 0,844
Te 52 0,812 0,883 0,842
1 53 0,810 0,893 0,841

Xe 54 0,809 0,903 0,839
Cs 55 0,807 0,912 0,838
Ba 56 0,806 0,920 0,837
La 57 0,804 0,928 0,835
Ce 58 0,803 0,935 0,834
Pr 59 0,802 0,941 0,832
Nd 60 0,801 0,947 0,83 1

Tabela B2 - Os valores dos parâmetros fundamentais para as linhas L

Elemento Z PL..M FL.m O

Mo 42 0,809 0,907 0,03 8
Te 43 0,807 0,902 0,04 1
Ru. 44 0,804 0,898 0,045
Rh 45 0,802 0,894 0,050
Pd 46 0,800 0,890 0,055
Ag 47 0,798 0,886 0,060
Cd 48 0,796 0,882 0,066
In. 49 0,794 0,878 0,072
Sn 50 0,791 0,874 0,078
Sb 51 0,789 0,870 0,085
Te 52 0,787 0,866 0,094
1 53 0,785 0,862 0,096_
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-P.2 - Os5 valores dos parâmetros fundamentais para as linhas L (continuação)

Elemento Z P 1-M F1-r1 OL

Xe 54 0,783 0,859 0,100
Cs 55 0,780 0,855 0,105
Ba 56 0,778 0,851 0,110
La 57 0,776 0,848 0,116
Ce 58 0,774 0,844 0,123
Pr 59 0,772 0,840 0,131
Nd 60 0,769 0,837 0,139
Pm 61 0,767 0,833 0,147
SM 62 0,765 0,830 0,156
Eu 63 0,763 0,827 0,165
Gd 64 0,761 0,823 0,175
Tb 65 0,758 0,820 0,185
Dy 66 0,756 0,817 0,195
Ho 67 0,754 0,814 0,205
Er 68 0,752 0,810 0,216

Tm 69 0,750 0,807 0,226
Yb 70 0,748 0,804 0,237
Lu 71 0,746 0,801 0,248
Hf 72 0,744 0,798 0,259
Ta 73 0,742 0,796 0,270
W 74 0,740 0,793 0,28 1
Re 75 0,73 8 0,790 0,292
Os 76 0,736 0,787 0,304
Ir 77 0,734 0,785 0,315
pt 78 0,732 0,782 0,326
Au 79 0,73 1 0,780 0,338
Hg 80 0,729 0,777 0,349
TI 81 0,727 0,775 0,361
Pb 82 0,726 0,772 0,372
Bi 83 0,724 0,770 0,384
Po 84 0,722 0,768 0,395
At 85 0,72 1 0,766 0,407
Rn 86 0,720 0,764 0,419
Fr 87 0,718 0,762 0,431
Ra 88 0,717 0,760 0,444
Ac 89 0,716 0,758 0,456
Th 90 0,714 0,756 0,469
Pa 91 0,7 13 0,754 0,483
U 92 0,712 0,753 0,496



APÊNDICE C

Neste apêndice são apresentados os espectros de fluorescência de raios-x medidos
para algumas amostras. A Figura C1 mostra o espectro de fluorescência de uma das
amostras certificadas (SL-1/AIEA). A Figura C2 mostra o espectro de fluorescência de
uma amostra do solo de controle coletada na profundidade de 0-5 cm. A Figura C3
mostra o espectro de uma amostra de composto orgânico de lixo urbano do tipo
Fertilurb. A Figura C4 mostra o espectro de uma amostra de cama de aviário. As
Figuras C5 e C6 mostram os espectros de fluorescência para a planta rabanete, parte
aérea e raiz, respectivamente. O tempo de aquisição dos espectros foi de 4000s.
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Figura C2 - Espectro de fluorescência de raios-x de uma amostra de solo de controle
coletada na profundidade de 0-5 cm.
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Figura C4 - Espectro de fluorescência de raios-x de uma amostra de cama de aviário.
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Figura C6 - Espectro de fluorescência de raios-x de uma amostra da raiz de plantas
rabanetes.


