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RESUMO 

A técnica de fluorescencia de raios-X (XRF) é muito empregada na caracterizacáo de objetos de 
arte e arqueología para fíns de restauracao e conservacáo, permitindo urna análise multi-
elementar, simultánea e nao destrutiva. Neste trabalho foi utilizado um equipamento portátil de 
XRF que consiste de urna fonte ^ ' P u ^ o e 17,2 keV; 95 mCi)e um detector SI-PIN (FWHM 
265 eV para a linha de 6,4 keV do Fe) acoplados a um analisador multicanal de 8k.Os resultados 
foram coletados por um computador do tipo "palmtop" e posteriormente analisados em um PC, 
através do programa AXIL-QXAS. O tempo de aquisicao de cada medida foi de 500s. As 
medidas foram realizadas em urna escultura de madeira (imagem de "Santa Luzia", n° 164 
aquisicao M. A.A em 24/06/66) do acervo do Museu de Arquelogia e Etnología da Universidade 
de Sao Paulo (MAE-USP) na seguintes regiSes : (STL1) lado inferior da base da madeira exposta 
com pequeños resquicios de acabamento, (STL2) base inferior frontal do pedestal (azul escuro), 
(STL3) parte inferior da veste frontal (dourada), (STL4) parte mediana da veste (azul claro), 
(STL5) manto (vermelha), (STL6) mecha central traseira do cábelo ñas costas (preta), (STL7) 
bochecha direita (encarnado) e (STL8) manto (domado). Os elementos encontrados na regiáo 
STL1 foram o Al, Ca, Fe e alta concentrado de Zn; na regiáo STL2 foram o Al, Ca, Fe, Zn e o 
elemento chave Cu; na regiáo STL3 foram o Ca, Zn e o elemento chave Au; na regiáo STL4 foi 
o Zn e o elemento chave Cu; na regiáo STL5 os elementos chave S e Hg; na regiáo STL6 foram o 
Fe, Ca,S e Hg; na regiáo STL7 foram o Al, Cu, Hg e Zn; na regiáo STL8 foi o Ca, Al e o 
elemento chave Au. Concluiu-se que os possíveis pigmentos seriam: STL2 e STL4 - CUCO3 
Cu(OH)2 + ZnO; STL3 e STL8 - Au; STL5 - HgS; STL6- HgS misturado com outros óxidos, 
possivelmente de Fe e Mn, e STL7- HgS + ZnO. Foram também confeccionadas amostras 
padráo de madeira pintadas com pigmentos das seguintes cores: branco, azul, vermelho, rosa, cor 
de carne e verde. Através do método XRF verifícou-se que a tinta branca é TÍO2 (dióxido de 
titanio), a vermelha é SeS (suífeto de selénio), rosa e cor de carne é mistura da tinta vermelha e 
branca, a azul é CoO ' AI2O3 (azul de cobalto). Através das concentracóes da composicáo 
elementar dos padroes foi possível obter curvas de determinacáo quantitativa para urna análise 
quantitativa dos pigmentos. Nao foram encontrados trabalhos sobre pigmentos obtidos por XRF 
portátil em objetos de arte ou arqueológicos na literatura brasileira. 
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ABSTRACT 

X-Ray fluorescence technique is largely used in the characterization of art and archaeological 
objects for restoration and conservation, allowing a multi-elemental, simultaneous and non 
destructive analysis. In this work it was used a portable XRF equipment of xrf that consists of a 
238 Pu source ( 13,6 and 17,2 Kev; 95mCi) and a SI-PIN detector coupled to a 8 k multichannel 
analyser. The results were collected by a palmtop computer and later analised in a PC, through 
the program AXIL-QXAS. The acquisition time for each measurement was 500 s.The 
measurements were accomplished in a wood sculpture ( Santa Luzia image, number 164) from 
the collection of the Museu de Etnología da Universidade de Sao Paulo (MAE-USP), in the 
following regions: (STL1) inferior side of the wood base exposed without finishing, (STL2) 
frontal inferior base of the pedestal (dark blue) (STL3), inferior part of the frontal dress (gold), 
(STL4) medium part of the dress (clear blue) (STL5) mantle ( red), (STL6) back central lock of 
the hair in the backs (black), (STL7) right cheek (flesh-coloured) and (STL8) mantle (gold). The 
elements found in the STL1 region were: Al, Ca, Fe and a high concentration of Zn. In the region 
STL2 were found Al, C, Fe, Zn and the key element Cu. In the region STL3 - Ca, Zn and the key 
element Au. In the region STL4 it was found Zn and the key element Cu. In the region STL5 the 
key element S and Hg. In the region STL6 were found Fe, Ca, S and Hg. In the region STL7 were 
found Al, Cu, Hg and Zn. m the region STL8 were found Ca, AI and Au, with high 
concentration. It was concluded that the possible pigments would be: STL2 and STL4 - CuCCV 
Cu(OH)2 + ZnO; STL3 and STL8 - Au; STL5 - HgS, STL6 - HgS mixed with other oxides, 
possibly of Fe and Mn, and STL7 - HgS + ZnO. Standard samples of wood painted with 
pigments of the colors white, blue, red, rose, flesh color and green were also made. Through the 
XRF method it was verified that the white pigment is TiCh, the red one is SeS, rose and flesh 
colors are a mixture of the red and white pigment, and the blue one is CoO. AI2O3. Through the 
concentrations of the elementary composition of the pigments on the wood samples it was 
possible to calculate the sensitivity curve of the system in order to obtain quantitative data. But 
there are some difficulties to perform this calibration, since the sample is infinite and the 
disposition of layers is not uniform. It was not found papers about pigments using portable XRF 
in art and archaeological objects in the Brazilian literature. 
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1)- INTRODUJO E OBJETIVOS 

A escultura é a arte de trabalhar principalmente a materia dura: pedra, madeira, 

metáis, mas também outras materias. A escultura também possui seus géneros. Sendo a arte do 

relevo, ela usa as tres dimensSes: altura, largura, espessura ou profundidade. Na pintura e no 

desenho, artes de superficie, há apenas duas dimensoes. A profundidade é sugerida pela 

"perspectiva". 

A perspectiva é a arte de representar os objetos, os seres ou os aspectos da 

natureza tal como sao vistos pelo olho humano e nao como sao na realidade, isto é, mostrando as 

deformacóes resultantes da distancia maior ou menor. Os gregos e romanos a conheciam, mas foi 

na Renascenpa (século XV), que sua lei. foi descoberta cientificamente. 

A escultura pode ser em baixo-relevo, alto-relevo ou pleno relevo. Nos dois 

primeiros casos os relevos destacam-se sobre urna placa de fundo, enquanto no pleno relevo a 

figura ou objeto, visíveis em toda a volta, sao rodeados pelo espaso. 

Os materiais usados na escultura sao os mais diversos, os principáis sao: pedra, 

madeira, bronze, outro metáis, barro e terracota, marfim e osso e materiais atuais (plásticos, 

vidros), sendo o mais relevante neste trabalho a madeira: usada segundo a natureza de sua 

formacao. Há madeiras duras e compactas, como o nosso Jacaranda, e também outras mais 

macias e de trabalho mais fácil, como o cedro ou pinho. Os escultores europeus usaram madeiras 

de suas florestas como o carvalho, a faia, o pinheiro. A resistencia da madeira é indefinida, tanto 

que desde o Egito até o Oriente antigo já se usava a madeira para escultura. Os grandes inimigos 

da madeira sao principalmente a umidade e certos insetos, como por exemplo, cupim e broca, 

(SOUZA,1996). 

A constituicao química da policromía de esculturas de madeira depende e varia 

segundo a localizacáo geográfica do local de producao, que influencia os materiais como 

pigmentos, cargas, colas, e também segundo os artistas escultores, que podem ou nao seguir 

determinadas escolas e/ou mestres. A cronología também é muito importante, urna vez que a 
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tecnología de producáo de materials como cargas, corantes, pigmentos, colas, e mesmo de folhas 

metálicas como folhas de ouro, prata e estanho, mudou através da historia, manifestándose 

freqüentemente através de diferentes características físicas, ópticas e físico-químicas do material 

em questáo(SOUZA, 1996). 

A quase totalidade dos métodos usados para a análise de pigmentos em 

esculturas ou outros objetos sao destrutivos ou, na melhor das hípóteses, micro-destrutivos, 

in viabil izando sua utilizacao em muitas situacoes. 

A metodología de Fluorescencia de Raios X permite a análise multi-elementar, 

simultanea e nao destrutiva de muitos elementos, sendo assim muito adequada para a 

caracterizacao de objetos de arte e arqueología para fins de restauracáo e conservacáo. 

O sistema XRF portátil aqui descrito tem a vantagem da facilidade de transporte 

até o local do objeto a ser analisado, seja no museu ou no campo, assim como a flexibilidade de 

seu uso para as amostras de varias geometrías. 

Em especial existem poucos trabamos de XRF na literatura internacional 

focando esculturas de madeira policromadas e nenhum sobre esculturas brasileiras, conforme 

mostra a revisao bibliográfica. 

Este trabalho teve como objetivo examinar a composicao química de urna 

escultura de madeira (imagem de "Santa Luzia", n° 164 aquisicao M.A.A. em 24/06/66) do 

acervo do MAE-USP, para a identificacao dos pigmentos, assim como em amostras 

confeccionadas de madeira pintadas com pigmentos de cores branco, azul, vermelho, rosa, cor de 

carne e verde, para a determinacao de curvas de sensibilidade com o objetivo a medidas 

quantitativas, fazendo uso da técnica de fluorescencia de raios X por dispersáo de energía 

(EDXRF). 
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2)- FUNDAMENTO TEÓRICO DA FLUORESCENCIA DE RAIO X 

A fluorescencia de raios X ( XRF - X-Ray Fluorescence) é urna técnica 

analítica multielementar e nao destrutiva usada para obter informacóes qualitativas e quantitativas 

da composicáo elementar de amostras. Esta metodologia está baseada na producao e deteccao de 

raios X característicos emitidos pelos elementos constituintes da amostra quando irradiada com 

elétrons, prótons, partículas alfa, raios X ou gama com energías apropriadas. 

A identifícacao dos raios X característicos pode ser feita através da dispersáo por 

comprimento de onda (WDXRF) ou por energía (EDXRF). As intensidades medidas destes raios X 

característicos (número de raios X detectados por unidade de tempo) estao relacionadas com as 

concentracSes dos elementos na amostra. 

Os raios X característicos emitidos sao produzidos pelas transicoes eletrónicas 

entre as carnadas mais internas, onde os elétrons, ao realizarem saltos quánticos de níveis mais 

externos para os mais internos, emitem radiacoes eletromagnéticas denominadas raios X, que 

possuem energía ou comprimento de onda bem definidos, característicos do elemento emissor. 

De modo resumido, a análise por fluorescencia de raios X consiste de tres fases: 

excitacao dos elementos que constituent a amostra, dispersáo e deteccao dos raios X emitidos 

(NASCIMENTO, 1993). 
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2.1>- Intente áo da Radiado Eletromagnética com a Materia 

A interacao da radiado eletromagnética com a materia é marcadamente diferente 

da que ocorre com partículas carregadas. A penetrabilidade dos fótons é muito maior devido a nao 

ter massa e carga, e sua absorcao depende do tipo de interacao que provoca. 

O processo de absorcao da radiacao eletromagnética se desenvolve através de 

colisdes, onde, com a emissáo de partículas secundarias, os fótons sao absorvidos ou diminuem sua 

energía e alteram sua direcáo de propagac&Oj desaparecendo do feixe inicial num comportamento 

exponencial. 

A probabilidade de ocurrencia de um tipo de interacao está diretamente associada 

ao comprimento de onda da radiacao, ou seja, sua energía. Para fótons de baixa energía, o 

comprimento de onda é muitas vezes superior ao diámetro atómico, E a interacao se processa 

predominantemente com os elétrons e com a rede cristalina. O "livre caminho medio" de fótons de 

300 MeV na materia nuclear é bem grande, da ordem de 140 fm. Se o comprimento de onda for da 

ordem ou menor que o diámetro nuclear, os fótons ínteragirao diretamente com o núcleo ou com 

subunidades nucleares, desenvolvendo procesaos de excitacáo por fluorescencia nuclear» reacdes 

nucleares e espalhamentos elásticos (TAUHATA, 1984). 

Os principáis tipos de interacao da radiacao eletromagnética com a materia sao: 

Efeito fbtoelétrico, espalhamento Rayleigh, Espalhamento Thomson, Eferto Compton e a Producao 

de Pares. Neste txabalho, que en vol ve raios X, apenas os efeitos descritos a seguir sao relevantes. 

2.1.1)- Efeito Fotoelétrico (BIRAL, 2002) 

Ao interagir com a materia, os fótons pódenlo provocar processus de excitacáo 

(absorcao, seguido ou nao de posterior re-emissao de radiacao) em alguns átomos ou moléculas 
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desse meio. Porém, á medida que a energía dos fótons aumenta, comecarao também a ocorrer 

ionizacdes e dissociacdes, resultando assim no surgimento de pares íons/elétrons livres. 

Quando, devido a absorcao de um fóton, ocorre a liberado de um elétron 

fortemente ligado ao núcleo de um átomo, diz-se que houve um "efeito fotoelétríco". De fato esse 

processo encontra-se na raíz de fenómenos como a fotossíntese, no disparo de um sensor 

fotoelétríco um poste de iluminacáo pública, ou na formac&o de urna imagem latente em urna 

emulsao fotográfica. 

A representacáo esquemática do efeito fotoelétríco é mostrada na Figura 1. 

Jw—^J 

e 
O 

O ) 

Figura 1 - Diagrama esquemático do efeito fotoelétríco. 

O elétron é ejetado com energía cinética igual a: 

T = flV-Be Equacaol 

onde Beéa energía de ligacáo do elétron ao seu orbital, e hv é a energía do fóton incidente. Este 

elétron expelido do átomo, denominado fbtoelétron, poderá perder a energía recebida do fóton, 

produzindo ionizacdes em outros átomos(KAPLAN, 1978). 

k 
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A probabiüdade de ocorréncia do efeito fotoelétríco é proporcional á densidade 

do meio que está sendo atravessado, crescendo também com o número atómico dos elementos 

constituintes do meio (com Z3). No entanto, decresce rápidamente á medida que a energía do fóton 

aumenta (aproximadamente com 1/E3), 

2,1,2)- Efeito Compton (BIRAL, 2002) 

Existe um outro fenómeno, envolvendo urna colisao entre fótons e elétrons, que 

pode provocar a ionizacáo de um átomo. Neste a medida que a energía aumenta, os fótons 

comportam-se como "bolínhas" que colidem com os elétrons do átomo. Dessa forma, nao só o 

elétron atingido é liberado como um fóton "rebatido" também emerge da col i sao. De feto, este 

fóton (de menor energía e de maior comprimen to de onda) poderá aínda continuar provocando 

outras intercedes do género, ou provocar um efeito fotoelétríco derradeiro. 

Esse fenómeno de espalhamento inelástico{in vestigado por Arthur Compton, em 

1923) foi denominado "espalhamento Compton", sendo importante na faixa de energía típica dos 

raios-X (isto é, para energías maiores que algumas dezenas de keV). Note que além da geracao de 

um elétron livre, no espalhamento Compton aínda resta parte da energía do fóton incidente sob a 

forma de um fóton "remanescente", embora de menor energia(figura 2). 

e 

hv 

vww* 

Figura 2 - Diagrama esquemático do espalhamento Compton (BIRAL, 2002). 
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A probabilidade de interacáo de urn fóton de alta energía através de 

espalhamento Compton é proporcional á densidade de elétrons em um dado material que, na 

prática, independe do número atómico dos átomos do meio. 

Da mesma forma que o efeito fotoelétrico, a probabilidade de interacáo por 

efeito Compton é proporcional a densidade do meio atravessado. No entanto, á medida que a 

energia do fóton aumenta, diminuí a probabilidade dessa interacáo (aproximadamente com 1/E). 

A característica principal do efeito Compton está na relacao entre a fracao de 

energia do fóton incidente subtraída no processo, e os ángulos de espalhamento do fóton e do 

elétron produzidos. Em urna grande transferencia de energia, o ángulo de espalhamento do fóton 

Compton poderá ser de até 180° - sendo que, nesses casos o elétron produzido será ejetado em 

urna direcao próxima á direcao original do fóton incidente. 

No caso inverso, quanto menor a fracao da energia transferida para o fóton 

Compton, urna direcao mais próxima com a do fóton de alta energia incidente esse terá. De fato, 

como o fóton Compton espalhado tende a apresentar urna energia próxima do fóton incidente, 

pode-se considerar que nestes casos ocorreu um espalhamento com urna pequeña mudanca de 

direcao e energia. Nesses casos, o ángulo de espalhamento do elétron Compton gerado tende a ser 

máximo - nunca porém maior que 90° relativo á direcao do fóton incidente. 

Quanto menor a energia do fóton incidente, menor a chance que urna interacáo 

proporcione urna grande transferencia de energia (figura 3). Fótons de energia mais baixa 

resultam em urna emissáo de fótons Compton num padráo praticamente isotrópico (ou seja, de tal 

forma que as probabilidades de emissáo "para frente" e "para tras" sao aproximadamente as 

(mesmas). No entanto, á medida que a energia do fóton aumenta, o padráo de emissáo comeca a 

favorecer a emissáo de fótons Compton na direcao do feixe incidente. 

<. 
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5 10 20 SO 100 160 
Ángulo do tóton ••poíiado ( p a * 

Figura 3 - Frac&o da energía transferida para o fóton e para o elétron em funcáo do ángulo do 

fóton espalhado, para diferentes energías. 

Note que, se considerarmos somente interacSes através de espalhamento 

Compton, tetemos que a passagem de um feixe monoenergético de fótons de alta energía segue-

se um feixe espalhado e policromático (com fótons de varias energías), composto pelos fótons 

Compton espalhados. 

Isso é importante quando se considera urna exposicáo de raios-X em tecido 

humano, urna vez que em todas as direcdes (até mesmo ñas direcóes opostas á direcáo do feixe) 

haverio fótons espalhados (BIRAL, 2002). 
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2.1.3)- EfehoRayieigh 

O espalhamento Rayleigh, ou espalhamento elástico, ocorre quando urn fóton 

de urna certa energía é espalhado elásticamente por um elétron ligado á eletrosfera. Como se trata 

de um espalhamento elástico, o fotón continua com a mesma energía inicial, mudando apenas o 

seu momento linear. 

A equacáo abaixo mostra dependencia da secao de choque com o número 

atómico. 

cm2 • átomo ! Equacao 2 

Nesta equac5o#CTfl representa a secgo diferencial do espalhamento Rayleigh, 

T0 o raio clássico do elétron, 0 o ángulo de espalhamento, « Q o ángulo sólido na direcao de 0 

e J representa o fator de espalhamento atómico, sendo que urna integrado nesta equacáo fornece 

a secao de choque total (TAUHATA, 1984). 

O espalhamento Rayleigh ocorre a baixas energías (< 1 Mev) e pequeños ángulos 

(SIEGBAHN, 1968). 

Este processo» também conhecido como espalhamento coerente, nao é um 

processo de absorcüo de energía, mas sámente um processo de espalhamento, ou seja, de retirada 

do fóton da direcao original do fcixe incidente. 
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2.2)- Fluorescencia de Raios X 

2.2.1> Excitacao dos Elementos (NASdMENTO,1993) 

Quando um elemento de urna amostra é excitado» este tende a ejetar os elétron de 

seus ni veis mais internos, e como conseqüéncia, elétrons de níveis mais afastados reaüzam um salto 

quántico para preencher a vacancia. Cada transicáo eletrónica constituí urna perda de energía para o 

elétrons e esta diferenca de energía é emitida na forma de um fóton monoenergético, de energía 

característica e bem definida para cada elemento, sendo este fóton normalmente denominado raio X 

característico. A intensídade destes fótons (raios X característicos) é proporcional á concentracao 

do elemento na amostra. 

A excitacao consiste em fomecer a energía necessária aos elétrons para que esses 

possam vencer a energía de ligacao e serem ejetados dos átomos. Portante», a energía fbrnecida 

deverá ser su penor a energía de ligacao do elétron na carnada. 

A excitacao dos elementos pode ser feita de varias maneiras: excitacao por 

elétrons, protons ou íons pesados, partículas alia, partículas beta, raios X (tubo de raios X ou outras 

fontes) e raios gama emitidos por radioisótopos. 

Nos procesaos onde se utilizam partículas aceleradas ou tubos de raios X, há a 

necessidade de altas diférencas de potencial elétrico (alta tensSo), produzidas em equipamentos 

eletro-eletrónicos extremamente está veis. 

Com o emprego de fontes radioativas emissoras de partículas alfa, beta negativas, 

raios X (provenientes de decaimentos radioati vos por con versáo interna ou captura eletrónica) e 

raios gama de baixa energía (provenientes de decaimentos radioatívos), dispensa-se a utilizacao dos 

equipamentos eletro-eletrónicos mencionados anteriormente. Mas, apresentam as desvantagens de 

requererem blindagem radiológica devído á expósito continua e de terem intensidades 

relativamente inferiores as alcancadas com máquinas geradoras de raios X 
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Das fontes excitadoras, as máquinas de raios X tem sido as mais usadas, mas em 

análises de amostras com teores nao muito baixos tem-se empregado fontes radioativas, e 

dependendo do radioisótopo utilizado, pode-se alcancar urna ou outra faixa de elementos de 

interesse. 

A Tabela 1 apresenta os principáis radioisótopos usados como fontes de 

excitacáo na anáiise por fluorescencia de raios X por dispersao de energía, sendo os mais 

interessantes do ponto de vista experimental aqueles que se desintegram por captura eletrónica (Fe-

55, Cd-109) ou por emissáo de partícula aira (Pu-238, Am-241). 

Tabela 1 - Principáis radioisótopos utilizados como fontes de excitacáo na anáiise por 

fluorescencia de raios X por dispersao de energia (IAEA, 1970). 

Radioisótopo 

SiFe 
238Pu 
109Cd 

125j 

210pb 

241Am 

153Gd 

"Co 

Meia-vida 
(anos) 

2,7 
86,4 
1,27 

0,16 

22 

428 

0,65 

0,74 

Tipo de 
decaimento 

CE 
a 

CE 

CE 

P" 

a 

CE 

CE 

Fóton emitido 
(energia-Kev) 

6 (raios X-K do Mn) 
12-17 (raios X-L do U) 

88 
22 (raios X-K da Ag) 

35 
27 (raios X-K do Te) 

47 
11-13 (raios X-L do Bi) 

60 
14-21 (raios X-L do Np) 

103 
97 
70 

41 (raios X-K do Eu) 
136 
122 
14 

6,4 (raios X-K do Fe) 

Intensidade 
% 

28,5 
13,0 
4,0 

107,0 
7,0 

138,0 
4,0 

24,0 
36,0 
37,0 
20,0 
30,0 
2,6 

110,0 
8,8 

88,9 
8,2 

CE - captura eletrónica 

a - partícula aira 

p" - partícula beta negativa 
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2.2.2)- Linhas características (fluorescencia) (BÍRAL, 2002) 

Como sabemos, átomos ionizados se encontram desprovidos de pelo menos um 

de seus elétrons orbitais. A configuracao eletronica de seus elétrons encontra-se, portento, em urn 

estado excitado» instável* sendo passível de um rearranjo para que seja atingida urna configuracao 

de menor energía 

Caso estejamos tratando dos elétrons orbitais mais externos» provavelmente esse 

rearranjo energético implicará na captura ou compartilhamento de outros elétrons. O surgimento 

de urna ligacao covalente com outro átomo ou molécula do meio, é urna possibilidade. 

No entanto, se o efeito fotoelétrico ou espalhamento Compton provocou 

liberacao de um eíétron orbital das carnadas mais internas do átomo, um rearranjo energético da 

configuracao da eletrosfera terá lugar imediatamente. 

Em átomos de elementos que nao sejam muito leves, os elétrons mais internos» 

situados ñas carnadas K o u L , encontram-se ligados com energías da ordem de 500 a 80.000 eV. 

Caso haja urna lacuna nessas carnadas, o excedente de energía dessa configuracao eletrónica será 

da mesma ordem de grandeza. Nesses casos terá lugar urna realocacao dos elétrons das carnadas 

mais externas. 

A realocacao dos elétrons mais externos da eletrosfera a urna posicáo vazia mais 

interna é, freqüentemente, seguida da emissao de um fotón através do fenómeno chamado 

"fluorescencia". Como essa transicao tem um valor definido de energía, ocorre o surgimento de 

urna "linha característica", particular para cada elemento químico (figura 4). A lacuna do elétron 

faltante é, entao, deslocada para as carnadas mais externas. Esse processo pode se repetir mais 

vezes, até que, no final do processo, o ion resultante terá essa lacuna na última carnada, onde se 

localizar» os elétrons orbitais mais extemos (chamada também de "carnada de valencia"). 
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Figura 4 - Processo de geracao da linha característica Ka 

Lacunas situadas na carnada K (a mais interna) completadas por elétrons 

realocados da carnada eletróntca seguinte (a carnada ¿J) dáo ongem á chamada "linha Ka"- Caso 

o elétron , no entanto, seja proveniente da carnada eletrónica que vem na seqüéncia (a carnada 

M), a diferenca de energía entre as carnadas K e M será maior, assim também sendo a energía do 

fóton emitido. Esse rearranjo menos freqüente (típicamente 10% dos casos de preenchimento de 

urna lacuna na carnada K) dará origem á linha característica chamada "Kp". 

"Linhas características" (ou raios-X característicos") podem ser importantes 

caso o fóton emitido tenha alta energía. Os fótons de fluorescencia também podem ter caráter 

ionizante, caso tenha energía suficiente para isso, e poderao causar urna nova serie de ionizacoes 

no meio em que foram emitidos. 
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2.2.3) - Linhas Espectrais (NASCIMENTO, 1993) 

A emissáo das linhas espectrais dos raios X característicos de urn elemento 

qualquer obedecerá as regras de selecao da mecánica quántica. Os números quánticos associados 

a cada estado energético do átomo, sao: 

-B- número quántico principal, associado as carnadas orbitais K, L, M, N.,onde n= 1, 2? 3, 4,..., 

respectivamente. 

•I- numero quántico angular, associado aos sub-níveis s, p, d, f, g, onde /= 0 a n-1. 

-S- numero quántico de spin, sendo S= Vi. 

-J- numero quántico total, onde Jsl±S, com a restncao que ele nao assuma valores negativos. 

Para que ocorra a transicao eletrónica, devem ser satisfeitas as chamadas "regras 

de seiecao", ou seja, a vanacao entre os estados inicial e final devem obedecer as seguintes 

condicoes: 

An£l 

A¿ = ±\ 

A3 - ± 1 ou 0 

Dessa forma, a Figura 5 mostra o diagrama parcial dos níveis de energía que 

conduzem á emissáo das linhas espectrais K e L. 

A energía do fotón de raio X é dada pela diferenca entre as energías de Ugacao 

dos estados final e inicial (E « Ef - E¡). 
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Figura 5 - Diagrama parcial dos níveis de energía que conduzem a emissáo das Hnhas espectrais 

das seríes K e L para um elemento qualquer (BIRKS, 1969). 

2.2.4)- Elétrons Auger (BIRAL, 2002) 

Ao in vés da ocorréncia do fenómeno de fluorescencia, existe a possibilidade 

que, após a transicao de um elétron da carnada L ou M para urna lacuna na carnada interna K, a 

energía liberada nao o seja sob a forma de fótons. Através de um "fenómeno fotoelétrico 

interno", um elétron de urna carnada mais externa á do elétron realocado (ou na mesma carnada, 
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mas com energía Hgeí ram ente menor) recebe a energía excedente, sendo liberado para fora da 

etetrosfera. 

A esse elétron liberado é dado o nome de "elétron Auger". Apesar de obter um 

estado de energía menor, o átomo, no final do processo, terá duas lacunas: a proporcionada pela 

realocacao de um elétron para a lacuna inicial, e a do elétron Auger liberado (Figura 6) 

Figura 6 - Processo de emissao de um elétron Auger com transicáo do tipo KLL 

O processo de emissao do elétron Auger é o processo mais provável quando a 

diferenca de energía envolvida nao é muito grande, como no caso de lacunas ñas carnadas K de 

elementos leves, ou de lacunas em carnadas L ou M. 

Elétrons Auger podem também ter energía suficiente para urna serie de excitacoes 

e ionizacoes no meio e, assim como os fótons de fluorescencia, proporcionam urna "assinatura" de 

um dado elemento químico. Dessa forma, através da "espectroscopia Auger", podemos ter a 

caracterizacao dos elementos químicos presentes na superficie de urna determinada 

amostraíBIRAL, 2002). 
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2.2.5) Tntensídade de Emissáo e Produjo de Fluorescencia (JEKINS,1995) 

A emissáo de diferentes lionas características e suas intensidades depende de um 

número de fatores, tres dos quais sao: 

(1) a razio satto absorcao r; 

(2) a intensidade relativa / de urna linha característica dentro de sua serie; 

(3) a producSo de fluorescencia ©. 

O coeficiente de atenuacáo de massa (\i) é urna propriedade atómica de cada 

elemento e urna fúñelo do comprimento de onda. Isto é urna medida da fracao da intensidade que 

nao foi transmitida na mesma directo que os fótons incidentes» por exemplo: h-U- Esta perda 

na intensidade é realmente esperada para dois processes, isto é absorcao e espalhamento portanto 

\i = x + a Equacao 3 

onde r e o coeficiente de absorcao fotoelétrico de massa, e o é o coeficiente de espalhamento de 

massa. 

A absorcao fotoelétrica de fótons incidentes consomé sua energía para ejec&o de 

elétrons orbitais, principalmente para emissoes de radiacoes características, ou para ejecao de 

elétrons Auger. 

Os fótons espalhados com o mesmo comprimento de onda do fóton incidente 

original sao referidos como nao modificados, espalhamento Rayleigh ou coerente (Oooh) Os 

fótons espalhados com comprimento de onda maiores sao referidos como um resultado 

modificado, espalhamento Compton ou incoerente (<s¡m). Assim o coeficiente de atenuacáo de 

massa \x é a soma de tres coeficientes, isto é: 
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\i = T + CTooh + ciino Equacao 4 

Básicamente, as intensidades das radiacoes X características emitidas por urna 

amostra sao o resultado de dois processos: excitacao e absorcao. Geraimente o processo de 

excitacao envolve a seqüéncia dos seguintes passos: a utilizacáo de um feixe policromático de 

radiacao X, por exemplo: fótons de alta energía, como fontes de excitacao; a irradiacáo de 

amostras multielementares, resultando na emissáo de radiacoes X características dos elementos 

presentes. 

Ambos os processos de excitacao e emissáo tomam lugar dentro de urna certa 

profundidade na amostra; portanto as radiacoes X sao atenuadas em maior ou menor grau 

dependendo da natureza da matriz da amostra individual. Alguma atenuacáo é devida á absorcao 

do feixe incidente antes da excitacao, e outra atenuacáo é devida á absorcao de linhas 

características após a excitacao. Contudo, em amostras multielementares, combinacóes de 

excitacao e absorcao sao possíveis. A intensidade da radiacao emitida na excitacao direta pelo 

feixe incidente é referida como fluorescencia primaria (P¡). O próximo processo a ser definido e 

quantifícado trata-se da intensidade emitida devida á excitacao pela fluorescencia primaria de 

outros elementos dentro da amostra. Este processo é referido como fluorescencia secundaria (Si), 

ou aumento do efeito. Finalmente, a fluorescencia secundaria pode excitar átomos de um terceiro 

elemento. Este processo é referido como fluorescencia terciaria (T¡). 

A producao de fluorescencia co é definida como a probabilidade do fóton deixar 

o átomo sem ser absorvido pelo mesmo, sendo expressa por: 

„ Equacao 5 

P 

onde np é o número de fótons primarios que resultou na ejecáo de elétrons de um dado nivel de 

energia , e n9 é o número de fótons secundarios de fluorescencia que efetivamente deixaram o 

átomo sem serem absorvidos. 



29 

np-ns + nA Equacao 6 

onde n A é o número de fótons secundarios que sao absorvidos dentro do átomo no seu caminho. 

A producao de fluorescencia K COK é dada pelo número de fótons nK emitidos por todas linhas K 

durante um dado intervalo de tempo dividido pelo número de K níveis vacancias NK que sao 

produzidos durante o mesmo intervalo de tempo (figura 7), 

0)K = 
"X-I* +**-!* +nK~M3 + • • » 2>J 

N K Ni 
Equacao 7 

Similarmente, é possível definir a quantidade de fluorescencia L mas, neste caso 

existem tres valores diferentes para COL, isto é, valores individuáis para COLI, COL2 e COLS. Valores 

típicos de producao de fluorescencia estao listados na tabela 1. Note-se que os valores de coK sao 

conhecidos com um grau de precisáo maior do que valores de COL. 

Tabela 2- Valores da producao de fluorescencia (co) 

Elemento (Z) 

Mg(12) 

Ti (22) 

Zn (30) 

Zr(40) 

Sn (50) 

Nd (60) 

W(74) 

Pb (82) 

U(92) 

G)K 

0,022 

0,215 

0,490 

0,735 

0,855 

0^22 

G>L3 

0,005 

0,025 

0,060 

0,125 

0,263 

0,367 

0,525 

A Figura 8 mostra o rendimento de fluorescencia em fijncao do número atómico 
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Figura 7 - Coeficiente de absorcSo para o efeito fotoeléctrico para o elemento tungsténio, em 

fiíncao da energía e do comprimento de onda da radiacáo eletromagnética incidente (TERTIAN, 

1982). 
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Figura 8 - Rendimento de fluorescencia para a carnada K, L, e M, em funcáo do número atómico 

dos elementos. (TERTIAN, 1982). 
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2.2.6) Deteccáo e Medida dos Raios X (KNOLL, 1989) 

Em EDXRF, os raios X emitidos pelas amostras sao medidos com urn detector 

(geralmente Sí(Li)) que produz pulsos proporcionáis á energía dos mesmos. Raios X de todas as 

energías sao medidos simultáneamente, assim a técnica EDXRF ó verdadeiramente urna técnica 

multielementar simultanea. 

Os detectores de Si(Li) sao detectores semicondutores compostos por urna zona 

empobrecida de silicio "tipo p" e urna zona empobrecida com litio 'tipo n". As iadiacdes X e y 

interagem com o silicio produzindo pares eiétrons-buracos na reg&o de depiecao (regiao onde 

existe um desequilibrio de cargas). Esses portadores de carga ( elétron-buraco, tipo p e n) sao 

atraídos para as extremidades do cristal pelaac&o de um campo elétrico produzido pela alta tensáo 

aplicada no cristal. A carga coletada produz um pulso proporcional a quantidade de energía 

depositada no detector pelos íbtons X ou y. 

Esses detectores necessitam de urna energía de aproximadamente 3 keV para 

que a radiacao ionizante pioduza um par elétron-buraco no Si, o que resulta em urna óüma 

resolucao em energía»da ordem de 185 eV para a linha de 5,9 KeV da fonte de 55Fe. A Figura 9 

mostra a resolucao de alguns detectores para os raios X característicos emitidos pela prata 

Detectores semicondutores de Si(Li) sao empregados na deteccáo de raios X K 

emitidos pelos elementos de número atómico na feixa de 13 (Al) a 50 (Sn) e raios X L dos elementos 

pesados (Z>50), Devido a absorbo de raios X de baixa energía pela janela de Be destes detectores» 

nao é aconselhável sua utilizacao na feixa de elementos leves (Z<13) (NASCIMENTO, 1993). 

Para os raios X de alta energía» emitidos pelos elementos de número atómico alto 

(Z>50), é mais aconselhável o uso de detectores de Ge(Lí), por possuírem maior eficiencia que os 

detectores de Si(Li) nessa regiao, A Figura 10 mostra um gráfico da eficiencia de deteccao em 

funcao da energía dos raios X para esses dois detectores. 

A principal desvantagem encontrada nesses detectores semicondutores é a alta 

mobilidade do litio a temperatura ambiente, causando deterioracao das características dos 
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detectores. Conseqüentemente, esses devem ser mantidos permanentemente á temperatura do 

nitrogénio líquido (-180 ° C). No sistema de dispersáo por comprimento de onda, sao mais 

empregados os detectores proporcional e o cintilador sólido de NaI(TI), nao havendo necessidade 

de alta resolucao do detector, visto que a selecáo é feita pelo cristal de difracao. 

8 

3 

W 20 90 40 30 
ENCROtA tk«Vl 

Figura 9 - Resolucao de alguns detectores para os raios X característicos emitidos pela prata 

(KNOLL, 1989). 
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Figura 10 - Eficiencia relativa de deteccao para os detectores semicondutores de Si(Li) e de 

Ge(Li), de 3 e 5 mm de espessura, respectivamente, para diferentes espessuras da janela de Be. 

(JENKINS et. al, 1995). 
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2.2.7)- Análise de Emissáo de Raio X Quaiitativa (JENKINS, 1995) 

A análise de emissáo de raios X envolve quatro estágios: a excitado de radiacao 

característica da amostra por bombardeamento com fótons de alta energía, elétrons, protons, etc.; a 

selecao de urna lmha de emissáo característica do elemento em questao por meio de um 

espectrómetro por dispersao em comprímento de onda energía, a deteccao e integracao de fótons 

característicos para urna dada medida de intensidad^ da linha de emissáo característica, a conversao 

da intensidade de linhas de emissáo característica para concentracao elementar por uso de um 

procedimento de calibracao conveniente. 

Todos os elementos medidos fomecerao um ou mais conjuntos (serie) de linhas 

de emissáo características, e a quantidade dessas linhas, mensurável por um espectrómetro, 

dependerá do intervalo de energía em que o espectrómetro trabalha e da sua resolucao (capacidade 

de separacao de linhas com energías próximas). Muitos espectrómetro operam em intervalo de 0,2 a 

20 Á (60-0,6 keV) e assim sao capazes de detectar a maioria das linhas seríes K e L, mais urnas 

poucas linhas da serie M de elementos de números atómicos altos. Em termos práticos este meio 

permite a deteccao de linhas características de todos os elementos ácima do número atómico 8 

(oxigémo), com o número de linhas por elemento variando de dois ou tres para números atómicos 

baixo, de 20 para 30 para número atómicos altos. Urna ou duas linhas sao normalmente suficientes 

para a identÜícacao positiva de um elemento em termos qualitativos. 

Pode-se estabelecer urna relacao entre a frequéncia (v) de 1 linha do raio x 

característica e o número atómico (Z) do elemento através da Leí de Moseley: 

v = K(Z - af Equacao 8 

na qual K e o sao ambas constantes que variam com a serie espectral. Urna simples relacao também 

existe entre o comprímento de onda e a energía E de um fotón de raio X 
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E = — EquacSo9 
Ai 

onde h é a constante de Planck's (6,626 x 10"27 erg.s) e c é a velocidade da luz (3 x 1010 cm/s). 

Quando E é expressa em mil elétrons volts (keV) eXem unidades angstrons (1 Á- 10"8 cm), a 

seguinte relacao de aproximacao é apropriada. 

17 ano 

E = _±2ZZ EquacSolO 

Isto é urna prática comum para uso relativo de cada comprimento de onda ou 

energía com número atómico para identificado qualitativa dos elementos nos seus espectros de 

emiasáo. A maior parte dos espectrómetros perde a sensíbílidade para comprimentos de onda 

longos (baixa energía) e sua capacidade para detectar os elementos de faaixo número atómico 

geralmente cai bruscamente próximo ao número atómico 12, Isto combinado com a baixa 

penetracao de raios X de longo comprimento de onda, e o fato deles surgirem mais de transicao 

moleculares do que de transicdes de orbitais atómicos, faz com que o método de emiss&o de raios X 

tenha muita difículdade de uso para elementos de número atómico abaixo de 9 (flúor): 

2.2.8)- Análise Quantitativa (JENKINS, 1995) 

Para a análise quantitativa de um dado elemento, é suficiente medir urna única 

linha de emissao selecionada para relacionar a intensidade da linfaa com a concentracao de padroes 

conhecidos e obter relacao entre intensidade e concentracao. Cada relacao é linear somente sobre 

um intervalo de concentracao muño limitado e em muitos casos a intensidade das linhas emitidas 

tem dependencia nao somente com a concentracao do elemento excitado, mas também sofre a 

influencia da concentracao dos outros elementos constitumtes da amostra (efeito de auto absorcao e 

de reforco). 
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Neste trabalho nao foi necessário fazer urna c o n e j o de atenuado pois estamos 

trabalhando com padroes infinitos de geometría e composicao similar ás amostras estudadas. 

Finalmente, resultados precisos podem ser obtidos somente quando a fonte, 

espectrómetro e equipamento de contagem sao estáveis e livre de erros sistemáticos. 

Espectrómetros modernos tem potencial para precisáo em torno de um décimo de um percentual, 

quando o método analítico é corretamente empregado. 

3)- REVISÁO DA LITERATURA 

A análise por fluorescencia de raios X por dispersáo de energía (EDXRF) 

permite a medida multielementar e simultanea em diversas áreas como: meio ambiente, estudo e 

conservacao de materiais, arqueometria, materiais biológicos e outros. 

Utilizando a técnica de fluorescencia de raios X por dispersáo de energía 

(EDXRF), SILVA et. Al determinaran! Cu, Fe e Ni em amostras padrao de acó inoxidável, 

produzidos por Bureau of Analysed Samples Inglaterra, catalogadas como SS461 a SS468, a fonte 

de excitacao usada foi 23SPu (iGBq) e um detector semicondutor de Si(Li); o tempo de análise foi 

de 200s. Este método da quantificacáo das concentracóes consiste em determinar e corrigir a 

influencia dos elementos componentes da matriz em urna linha específica de interesse. 

MANTLER & SCCHREflMER (2000), utilizando a espectrometría de 

fluorescencia de raios X, analisaram pigmentos ñas carnadas de pinturas de materiais como: 

manuscritos iluminados, vidros iridescentes e moedas medievais. Foram discutidos aspectos 

teóricos e experimentáis dos efeitos de protecáo das carnadas dos materiais e realizado o 

mapeamento dos elementos escolhidos por um espectrómetro de raios X (resolucáo pixel 1 xl mm). 
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NTELMEIYER et. al (2000) analisaram pigmentos convencionais em micro-

amostras preparadas utilizando os métodos de XRF e PIXE para o estudo da sensitividade da 

profundidade, a técnica PIXE com feixe de íons externo e o espalhamento de Rutherford (RBS) 

foram utilizados para distinguir as técnicas de pinturas usadas na disposicao das carnadas de 

cinnabar (HgS) e o branco de chumbo [2PbCC>3 Pb(OH)2]. Os elementos chaves usados foram o Hg 

e Pb e a identificacáo das carnadas foi realizada através da razáo da intensidade das linhas K«/Kp e 

WLp. Este trabalho foi desenvolvido por diversos grupos que serao descritos a seguir. Um 

equipamen to portátil de Fluorescencia de raí os X foi desenvolvido para examinar a composicao de 

ligas metálicas; o grupo Vienna utilizou para a excitacáo um tubo de Rh (ródio) e um equipamento 

Spectrace 5000 para desconvolucionar o espectro, com o tempo de aquisicao de 30-60s e energía de 

excitacáo 10-50 keV, sendo o diámetro do feixe de 1 cm para análise de grandes áreas de 1 mm para 

análise de pontos. O grupo Helsinki para excitacáo usou fontes radioativas (raios-y) de: 24,Am 

(30mCi; energía de excitacáo 59,6 keV) que permite a excitacáo das carnadas K dos elétrons de 

elementos com alto Z (35<Z<68), 26,3 keV e 11-21 keV (Np L) os raios X L do Np permitem a 

fluorescencia de raio X na carnada K dos elementos 19<Z<34 e a fotoabsorcao na carnada L para 

43<Z<78; 55Fe (lOmCi; energia de excitacáo 5,9-6,5 keV) que pode excitar elementos com Z<23; 

tempo de aquis¿9ao de 2-5 min; o software empregado foi o PCAKLM; o detector utilizado foi de 

Si(Li) pelos dois grupos. 

A análise através de PIXE externo foi realizada por feixes de prótons. O grupo 

Rossendorf utilizou-se de urna corrente de 0,5-1 nA e energías de 3,87, 2,03 e 1,19 MeV. 

Verifícou-se o efeito ñas concentracoes obtidas a medida que aumenta/diminui a energia do protón 

(Ep), sendo possível o estudo da seqüéncia de carnadas distintas. O tempo de aquisicao foi de 20-

50s. O grupo París utilizou urna corrente de 1-10 nA e energia de 3,5-2,0 MeV. O tempo de 

aquisicao foi de 1-2 min; este baseou-se na dependencia da Ep (energia do proton) para a 

declividade (inclinacáo) da fimcáo logarítmica ln (Y)=F (fií) a fim de deduzir a seqüéncia de 

carnada. O grupo Namur utilizou altas correntes de 20 nA e energia de 2,15,1,75 MeV, o tempo de 

aquisicao foi de 2-5 min. O grupo Liége utilizou urna corrente de 1 -10 nA e energia de 3,7 MeV. O 

tempo de aquisicao de 2-5 min e utilizou-se de urna técnica angular de incidencia variável onde o 

feixe de prótons foi pocisionado em 9=30° e 0<qK70,° sendo cp o ángulo normal do objeto relativo e 

o diámetro do feixe de Imm e o detector utilizado foi de Si(Li ) com urna janela de berilio 

(Be).Para os grupos: Rossendorf, París, Namur, Liége. Os grupos Rossendorf e París utilizaram o 
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fluxo de helio para ternalizar a pintura fresca tal como ocorre com a carnada de verniz. Os software 

utilizados para desconvolucionar os espectros foram: GUPDC pelos grupos Rossendorf e Paris, 

PDtBOY por Namur e WINAXIL por Liége. A análise dos espectros multielementar por XRF 

indicou quais os elementos presentes nos pigmentos com a seguinte seqüéncia de carnadas: 

cinnabar sobre o branco de chumbo e sobre a base de giz. A energía de excitacáo foi del 1 -21 keV 

(Np L), e medidas as linhas de Pb L3=13 keV, Hg L3=12,3 keV e Ca L3=4keV. Na indicacao de 

carnadas por XRF utilizando a razjío das intensidades Ko/Kp ou La/Lp ocorre urna modificacao na 

razáo WIp sendo máxima para absorcao seletiva do pigmento HgS-cinnabar sobre o branco de 

chumbo, aumenta para L do Pb (2PbC03pb(OH)2-branco de chumbo sobre o HgS-cinnabar. Ñas 

combinacoes de pigmentos de carnada superior e inferior, através da razao K«/Kp ou L«/Lp, as 

mudancas na razSo de WIp sao dadas por um fator de ganho g= [Ia(e,a)/Ip(e,a)]/tIa(e)/Ip(e)] Onde: 

(e,a ) indica sistema de carnada emissor-absorvedor, (e) carnada superior sem atenuacao, 

g(s)=exp(Sd) funcáo de absorcao seletiva S= [ (u/p)a - (u/p)p]p, onde (p/p)a e (u/p)p sao o 

coeficiente de atenuacao de massa, p e a densidade e d é a espessura. O arranjo emissor(Pb) e 

absorvedor (Hg) é caracterizado por: S=902 cm-1, (p/p)a=108 cm2g-1 e (u/p)p=175 cm2g1 para 

absorcao dos raios X L do Pb no mercurio e p (Hg)=l 3,59 g cm-3. Os valores de S negativo para Pb 

sobre Hg (S= -576 cm1) corresponde um 0 <g< 1 e a raz3o de I Jh, diminui e gHg= 0,56 com d= 10 

mm; Hg sobre Pb o valor de S=902 cm-1 e gpb= 2,5. 

Ao analisar a razao de WIp para cinnabar sobre o branco de chumbo observou-

se que ao aumentar a concentracao do cinnabar aumenta a razao IVLp do Pb devido á absorcao 

seletiva da radiacao Lp doPb por átomos do Hg. Com o aumento da concentracao do branco de 

chumbo aumenta a razao L«/Lp para o Hg. Através dos fatores de ganho gpb > 1, gHg < 1 é 

possível discutir os resultados XRF. Verificou que a medida de JJl^ para L do Pb deve superar o 

valor máximo para misturas de pigmentos gpb«l,5 e isto ocorre somente para a carnada de cima 

(d=40-60cm), (gpt, «1,6) para cinnabar sobre o branco de chumbo. Para o arranjo branco de 

chumbo sobre cinnabar, gng < 1 desde que a carnada de cima tenha espessura suficiente. As 

razoes I«/Ip para L do Hg e Pb obtidas da mistura 1:1 de cinnabar -i-branco de chumbo branco de 

chumbo+cinnabar sobre cinnabar estao em bom acordó com os valores medidos para a mistura de 

pó 1:1 dos pigmentos puros ( 50Pb+50Hg). 
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Na identificado de carnadas por PDCE usando a razao das intensidades Ko/Kp 

ou I«/Ip do cinnabar/branco de chumbo verifícou-se que os valores de VIp < 1 sao devido á 

espessura do absolvedor plástico colocado entre o alvo e o detector de Si(Li). Se o branco de 

chumbo é coberto por urna carnada de cinnabar de 40-60 mm (cinnabar sobre o branco de 

chumbo) o ganho medido de VIp é de gpb» 1,5 e está de acordó com o obtido pelas medidas 

(XRF). Um decréscimo da razao WIp para L do Hg indica que o cinnabar está além da carnada 

superior. A contaminacao de pigmentos de chumbo ñas carnadas superiores por Io/Ip branco de 

chumbo sobre o cinnabar pode ser confirmado através Ep=2,15 MeV e Ep=l,75 MeV( elementos 

PbeHg). 

A análise de PIXE da profundidade por variacao da energía do proton ocorreu de 

tres formas: criterio das concentracoes elementares, finalizacao de PDCE por RBS externo e 

criterio da declividade. O criterio das concentracQes elementares no experimento de Rossendorf 

permite a identificacáo de estruturas simples das carnadas de tinta (até tres diferentes carnadas) 

do cinnabar (HgS) sobre o branco de chumbo Pb [ 2PbC03 . Pb(OH)2]. Existe a superposicáo das 

linhas L do Hg e Pb e observou-se que quando Ep aumenta, as intensidades L do Hg aumentam 

mais que as intensidades L do Pb, existindo um decréscimo no Pb e um aumento ñas 

concentracoes relativas do Hg. O objetivo do PDCE por RBS é estudar as carnadas complexas 

indicando as carnadas orgánicas superiores. Combinando o amarelo de cromo (2PbS04 PbCr04) 

com o azul de prússia [Fe[Fe(CN)6]3] para o limiar de altas energías do espectro RBS, percebeu 

que está em acordó com aquele medido para o Pb. O criterio da declividade utiliza funcoes 

logarítmicas Y(z)=f(Ep) para determinar o arranjo de carnada. No arranjo de carnadas cinnabar 

sobre o branco de chumbo através de um cálculo aproximado do FWHM é possível determinar a 

espessura da carnada assumindo os valores de ppb «7 g cm-3 e PHg «8,9 g cnr3 para o s respectivos 

pigmentos e para o ligante » pl,2 g cm-3 . Há vantagem no FWHM para espessura de carnadas 

¿Hg «7,5 mm e dpb «10,5 mm, se o conteúdo relativo do ligante é 70%. 

Na análise da profundidade por PDCE variando o ángulo de incidencia (p 

verificou-se que reduzindo a Ep (energia do protón) há um aumento na absorcao dos raios X e a 

dependencia de cp produzida ñas linhas de LoHg e LpPb do cinnabar sobre o branco de chumbo. 

Para a amostra de pintura teste a espessura é de d<l mm e d «10 mm no caso do azul de prússia 
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[Fe[Fe(CN)6]3] e amarelo cromo (2PbS04 • PbCr04). Os resultados obtidos através de PIXE nao 

mostram diferenca significativa para elemento característico. 

HOCHLEITNER et al. (2003) utilizaram a técnica de difracao de raios X 

combinada á fluorescencia de raios X e métodos adicionáis como: Espectroscopia-IR 

(principalmente transformada de Fourier no infravermelho) e FTIR ou Espectroscopia Raman (RS) 

para identificar as diferencas na composicao elementar e pureza em diferentes pigmentos da 

Colecao do Instituto de Ciencias e Tecnologia em Artes da Academia de Belas-Artes de Vienna-

Austria. Esta colecao consiste de pigmentos históricos dos séculos XDC e XX. Foram usados 500 

pigmentos inorgánicos diferentes como: branco de titanio (TÍO2), amarelo, laranja, vermelho, 

marrón, azul, verde e preto e alguns pigmentos considerados únicos pois nao estao no mercado. 

Criou-se um banco de dados dos pigmentos mais comuns e interessantes utilizados em arte, 

pos si bi litando a identifícacáo rápida e fíicil dos pigmentos durante a restauracao e conservacao de 

um objeto de arte. Nesta colecSo foram analisadas 12 amostras diferentes de pigmentos ultramarine 

(Na8.ioAl6Si6024S2-4). Os elementos detectados porXRF foram: Ca, Ti, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb, Sr, Pb, 

e Ba exceto Na que está abaixo do limite de deteccao. No pigmento azul de Bremer, duas amostras 

foram analisadas por XRF com a composicao CUCO3 K2CO3. Para o pigmento azul de Cobalto 

estavam disponíveis quatro pigmentos diferentes com a composicao química CoO AJ2O3; os 

elementos majoritários encontrados por XRF Al e Co estavam presentes em todas as amostras e as 

impurezas encontradas foram: P, K, Ca, Cr, Mn, Zn e Pb. 

Ñas medidas de fluorescencia de raios X foi usado um equipamento TRACOR 

X-Ray Spectrace 500 com um tubo Rh (ródio) como fonte, e um detector de Si (Li) resfriado com 

N2 líquido; as condicoes de excitacáo foram 8kV (para medidas em vacuo) e 30 a 50 kV (para 

medidas no ar);o tempo de aquisicSo de dados para cada espectro foi de 100s. Medidas XRD foram 

realizadas com um equipamento SIEMENS D500 com um goniómetro (diámetro 401 mm), um 

tubo com ánodo de Cu (as condicdes de excitacáo foram 40mA e 40 kV) e um contador de 

cintilacáo: o tempo para aquisicao dos dados foi de 10s. 

Através da técnica de fluorescencia de raios X e por PDCE, ALOUPI et. al, 

(2000), determinou a composicao elementar e nao a forma química ou geoquímica. A combinacao 
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desses métodos com a difracáo de raios X tomou-se urna ferramenta poderosa para entender a 

tecnología de pigmentos antigos. Foram analisadas 50 amostras de pigmentos azul e as 

concentrates elementares foram estimadas em bases semiquantitativas e normalizacáo dos picos. 

No caso de pinturas de parede da idade Bronze de Knossos, Thera, Pylos, Tirins e Mycenae, por 

exemplo, foi identificado o pigmento azul natural glaucophane [Na2(MgFe)3Al2SÍ8022(OH)2]. Esse 

pigmento foi identificado na metade da idade do Bronze anterior a 1700 BC e nao no final de 15 00 

BC. No grupo amphibole ou azul Egipcio sintético, CaCuSÍ4O]0, os elementos identificados neste 

caso foram Fe e Cu, esse pigmento foi produzido no Egito e importado para Grecia e está presente 

nos sitios, Mycenae, Tiryns e Pylos e Mailand. De acordó com os dados de fluorescencia de raios X 

as amostras foram divididas em tres tipos: tipo A, com a presenca do azul Egipcio sintético com 

elemento dominante Cu, contendo significativamente Ca e os elementos traeos Pb, As, Sr, Sn com 

um pequeño percentual de Fé, o tipo B, com a presenca do glaucophane cujo elemento dominante é 

Fe, traeos de Ti, Mn, Rb, Cr, Ni, Y e ausencia de Cu, e o tipo C que é urna mistura do azul Egipcio 

e Glaucophane, sendo o Fe o elemento preeminente, com quantidades variadas de Cu. 

Em 1989 ñas pinturas muráis anteriores á Idade do Bronze de Thera do pigmento 

Earthen ou roxo purpúreo foi analisado porXRF de 500mg de pigmentos em pó, encontrando-se 

baixo percentual de Fe (1,5%), alta concentracao deBr (5300 ppm), os elementos traeos detectados 

foram: Mn (2300 ppm), Cu (600 ppm) e Zn (600 ppm) e matriz calcítica Ca (34%). No caso do 

material Theran purpúreo a alta concentracao de Br indica a presenca de tinta orgánica, mais 

específicamente o purpúreo "Royal" ou "Tyrian" sendo sua base 6,6-dibromoindigotin Cíe H» N2 

O2 Br2. Foi feita urna análise por microscopía eletrónica (SEM-EPMA) e nao se detectou Br. Em 

pinturas muráis do fim da idade do Bronze foi verificada a presenca de aragonita, que é a fase 

característica do CaC03. No caso das seis figuras Terracota Cipriota policromadas (750-475 BC) da 

Colecao Louvre, analisadas por PIXE no acelerador AGLAL do Laboratorio de Pesquisas do 

Museu da Franca, foi revelada a presenca de cinnabar ou vermelho base-ocre. Os dados coincidem 

com a primeira introducao do cinnabar sintético, geralmente conhecido como vermelháo (HgS). 

As figuras da Colecao do Museu Nicosia, em que a pintura vermelha está num 

total de 43 fragmentos, foram analisadas utilizando um sistema portátil de XRF construido no 

Instituto de Física Nuclear, Demokritos NCSR e consiste de urna fonte de 109Cd e um detector 

resfriado de Si(PIN). O pigmento verde-azul baseado emZn conhecido como verdeRimann(ZnO), 

com variacao no conteúdo de CoO no fim do século XIX, foi detectado por PIXE. Ñas figuras de 
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Terracota similares da Colecao Cesnola do Museu Metropolitano de Finas Artes em Nova York, 

através da técnica SEM-EPMA, verifícou-se a presenca do pigmento vermelho baseado em Fe. 

Em 1996 foram estudadas as técnicas de decoracao em cerámicas de Chipre com 

pigmento preto baseado no Mn ou Fe. Informacoes multidimensionais com relajo a forma e estilo 

de decoracao (corte, pintura, plástico, tecidos, materia prima, técnicas de fabricacao) podem ser 

usadas para complementara análise de pigmento preto baseado no Mn ou Fe. O projeto consiste em 

fazer XRF in situ em 75 artefatos cerámicos e exame esteroscópico e registro digital de informacáo 

visual (camera digital com sistema de registro de imagem 3D). As coloracoes escuras ñas 

cerámicas cipriotas do neolítico até a metade da Idade do Bronze (5000-1625 BC) sao baseados em 

materiais ricos em ferro (Fe203~9-18%-argila) com baixo conteúdo de CaO (<3%) e alto conteúdo 

de K20 (~3,5-6%). Para obter pigmentos de coloracao escura foi necessária urna técnica conhecida 

como Técnica de Reducáo de Ferro, do final da Idade do Bronze e anterior a 1050-325 BC. A 

coloracao escura também foi obtida através do minério Mn (umbrae), esses materiais variam o 

conteúdo de MJI3O4 (2,5-15%) eFe2C>3 (20-65%) produzindo o preto ou marrón, sem a necessidade 

de fomos atmosféricos. 

DESNICA et al.(2003) fizeram um estudo detalhado de cinco pigmentos verdes 

de cromo em urna variedade de pigmentos. As amostras analisadas sao de urna colecao da 

Academia de Finas Artes de Vienna Austria. Urna serie de 57 amostras verdes foram analisada e 

comparada através de quatro métodos: fluorescencia de raios X, diftacSo de raio x, espectroscopia 

Raman e infiavermelho. As medidas XRF foram realizadas pordispersáo de comprimento de onda 

através de um espectrómetro Siemens SRS 303 AS no Instituto de Física Técnica e Aplicada em 

Vienna, Austria, foi utilizado um gerador de raios X Kristalloflex K370 e um tubo de Rh com urna 

voltagem de aceleracao de 60 kV. Devido aos diferentes comprimentos de onda dos elementos os 

cristais mais apropriados para análise foram: LiF 110(d=0,2848), LiF 100(d=0,4027), 

PET(d=0,8742), e um multicamadas OVO 55 (d-5,5). Os elementos encontrados ñas amostras 

foram: n° 435 (Pb, Fe, Cr, O, Ba, K, Ca, S, P, Al), n° 462 (Pb, Fe, Cr, O, Ca, S, P, Sb), n° 474 (Pb, 

Fe, Cr, O, Ba, K, Ca, S, P, Si, Sr), n° 456 (Pb, Fe, Cr, O Ba, Ca, S, P, Kr, Sr), n° 472 (Pb, Fe, Cr, O, 

Ba, K, Ca, S, P, Si, Sr) por XRF. 
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Por XRD foi possível analisar a composicao química dos pigmentos através de 

um diftatrometro de raios X Siemens D5000 e um goniómetro (diámetro 401 mm), equipado com 

um tubo de Cu com condicdes de excitacao de 40mA e 40kV. Os pigmentos foram irradiados 

durante 16 horas. Os componentes obtidos ñas amostras enumeradas foram: n° 435 { PbCr04, 

Fe4[Fe(CN)6]3}, n°462 {PbCr04jFe4tFe(CN)6]3}) n°474 {PbCr04,Fe4[Fe(CN)s]3,BaS04,CaS04 

2H20}, n° 456 { PbCr04, , BaS04> CaS04 2HbO},-nQ 472 { PbCiO* Fe4[Fe(CN)6]3í , BaS04í 

CaS042H20}. 

Para excita9áo dos espectros Raman foi usado um laser de ion argónio, modelo 

Innoval00-15. Para a espectroscopia de infravermelho os dados foram obtidos através do 

espectrómetro Perkin Elmer , modelo 2000 no Instituto R. Boskovic em Zagreb, Croacia. O 

equipamento é composto com um espiral de árame aquecida e um detector de sulfato triglycine. Os 

componentes encontrados nos cinco pigmentos foram: azul da prússia, cianeto de ferro, 

Fe4[Fé(CN)fi]3'4-16H20, amarelo cromo, branco [II] cromato, PbCr04, barita, sulfato de bario, 

BaS04, gesso, sulfato de calcio, CaS04'2H20. 

CONSTANTINESCU, et al. (2003) analisaram as moedas da regiáo 

Carpanthian-Balkan: Tetradracmas e Dracmas de Apollonia e Dyrrachium, classifícando suas 

origens e verificando copias e imítacoes. As copias sao Tetradracmas de Celtic Thassos, as 

imitacoes sao de Barbarian. A problemática arqueológica é explicar a diversidade dessas moedas, 

as diferentes composicoes, peso e aspectos físicos. Foram analisados 281 pedacos de moedas de 

prata (36 Tetradracmas de Thasos e 245 Dracmas de Apollonia). Essas moedas pertencem ao 

Museu Tarii Crisurilor na Oradeae e ao Instituto Nacional Bucharest de Arqueología. 

A análise elementar foi realizada através de dois métodos: Fluorescencia de 

raios X (XRF) e emissao de raios X induzida por prótons (PKE ). Para a técnica de XRF foi 

utilizada urna fonte anelar de 241Am (30mCi), um detector de Si(Li) ATOMKI Hungarian 

(resolucao em energia 190 eV FWHM para a linha de 5,9 keV); o tempo de aquisicao foi de lh 

aproximadamente. Na técnica PDCE utilizou-se um feixe de prótons no vacuo de 3 MeV, do 

acelerador de Bucharest 8 MV FN Van der Graaff (Corporacáo de Engenharia de Alta 

Voltagem); um detector de Germánio - Canberra GL0110P (área 100 mm2, espessura de 10 mm, 

espessura da janela de Berilio de 0,075 mm, resolucao em energia de 160 eV FWHM para a linha 
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de 5,9 keV e de 500 eV FWHM para 122 keV), diámetro do feixe de 0,8 mm e o tempo de 

aquisipáo de 20 min. 

Os elementos encontrados através das técnicas XRF e PDtE para as moedas 

Tetradracmas de Thassian determinaram as seguintes composipóes elementares: grupo I - Ag 

(97-98%), Cu (0,1-0,7%), Au (0,1-0,9%), Pb (0,2-0,5%), Bi (0,05-0,15%) e elementos traeos (Fe, 

Sn, Hg); grupon - Ag (94-98%), Cu (0,7-5%), Au (0,1-0,9%), Pb (0,2-0,5%), Bi (0,1-0,15%) e 

elementos traeos (Fe, Sn, Hg); grupo m - Ag (95-97%), Cu (2-3,5%), Au (0,5-0,8%), Br(0,5-

0,3%), Pb (0,2-0,5%) e elementos traeos (Bi, Fe, Sn, Hg). Para as moedas dracmas de Apollonia 

e Dyrrachium foram determinadas as seguintes composicóes elementares: grupo I - Ag (96-

98%), Cu (0,5-2%), Au (0,2-0,8%), Pb (0,2-0,7%), Sn (trapos), Fe (traeos) e elementos traeos 

(Bi); grupon - Ag (78-92%), Cu (4-20%), Au (0,2-0,8%), Pb (2-4%), Sn (traeos), Fe (trapos) e 

elementos trapos (Bi); grupo m - Ag (95-97%), Cu (0,5-1%), Au (0,7-1%), Pb (0,5-1,0%), Br 

(0,1-0,2%), Sn (trapos), Fe (traeos) e elementos tragos (Bi); grupo IV - Cu (67-72%), Pb (0,1-

0,4%), Sn (28-33%), Fe (0,5-1,5% e elementos trapos (Sb); grupo V(moeda única) - Cu (7%), Pb 

(0,1%), Sn (90%), Fe (3%) e elementos trapos (Ni,Sb). 

Devido as amostras nao serem similares decorrem algumas incertezas que nao 

sao somente estatísticas como: efeitos de absorpao, superficie áspera da moeda, composipáo 

química variável e desgaste dos objetos. Para a composipáo geral os elementos de maior 

concentrapáo contribuem com 10%, os elementos de menor concentrapáo com 0,1-10% e os 

elementos trapos com 0,1%. Incertezas para XRF: elementos maiores 3%, elementos menores 5-

10% e elementos trapos 20%. Incertezas para PIXE: elementos maiores 5%, elementos menores 

5-10% e elementos trapos 15%. 
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4)- MATERIAL E MÉTODOS 

4.1)- Detecto e Medida dos Raio X 

4.1.1)-Excitado 

Para excitacao dos raíos X foi utilizado um equipamento portátil de XRF que 

consiste de urna fonte anelar de 238Pu(13,6 e 17,2 keV; 95 mCi) e um detector SI-PIN (FWHM 

265 eV para a linha de 6,4 keV do Fe) acoplado a um analisador multicanal de 8k. O sistema de 

excitacáo-deteccao está montado num suporte que permite dois graus de liberdade de rotacao e 

um de translacáo, para melhor ajuste á área/objeto a ser medido. Os resultados foram coletados 

por um computador do tipo "palmtop" e posteriormente tratados em um PC, através do programa 

AXTL-QXAS 

Utlilizou-se um colimador de chumbo sobre o detector para minimizar a 

radiacao espalhada produzida pelo sistema. O tempo de excitacao/deteccao de cada medida foi de 

500s. 

As medidas da escultura foram realizadas no Laboratorio de Conservacao e 

Restauracáo no Museu de Arqueologia e Etnología da Universidade de Sao Paulo (MAE- USP) 

em Sao Paulo- SP. Os padróes confeccionados no Laboratorio de Conservacao e Restauracao no 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de Sao Paulo (MAE- USP) em Sao Paulo-

SP, foram medidos no Laboratorio de Física Nuclear Aplicada no Departamento de Física da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), em Londrina-PR. 

A Figura 11 mostra o sistema EDXRF posicionado para a medida da escultura 

de madeira. A Figura 12 apresenta o sistema portátil de fluorescencia de raios X utilizado neste 

trabalho para medir a escultura de madeira e os padróes confeccionados. 
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Figura 11 - Arranjo experimental da medida da escultura. Onde (1) Escultura de madeira "Santa 

Luzía", (2)- Fonte 238pu c detector Sl-PIN no suporte do ststema de medidas. 

£3; 

Figura 12 - Equipamemo portátil XRf 3 Onde: (3) "Palmtop'* paraaquisicáo dos dados: (4) 

Home de tensáo e amplificador; (5) Analisador mulucanal 8k> (6) Home de alimentacao. 
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4.1.2)- Calibrado em energía 

O objetivo desse trabalho é realizar a análise dos dados de fluorescencia de raios 

X por dispersáo de energía (EDXRF), e para isto foram efetuadas medidas de amostras metálicas 

a fim de obter um espectro de calibracao, irradiando-se padroes de Fe e Cu, utilizando para a 

calibracao em energia dos espectros das amostras. A resolucáo em enrgia (FWHM) para a Hnha 

Ka do Cu e do Fe é de aproximadamente 500 eV. 

Na Figura 13 abaixo pode ser visto um espectro de fluorescencia de raios X dos 

elementos irradiados Fe e Cu. 

0> 
en 
TO 

o 
O 

Espectro de calferacflo | 

7 8 

Energía (keV) 

Figura 13 - Espectro de calibracao utilizando as ligas de metal de Fe e Cu. 
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4.2)- Confeccoes de pad roes de madeira e pigmentos 

Os padróes descritos a seguir, foram confeccionados no Laboratorio de 

Conservacao e Restauracao no Museu de Arqueología e Etnologia da Universidade de Sao Paulo 

(MAE- USP) em Sao Paulo- SP. 

Para a preparacao das amostras de pintura sobre madeira foram utilizados Mocos 

de madeira com o tamanho de 4,7 cm x 4,9 cm e espessura de 0,7 cm. Um bloco nao foi pintado 

para a medida do espectro da madeira nua e os outros blocos foram pintados com pigmentos das 

seguintes cores: branco, azul, vermelho, rosa, cor de carne e verde. Foram confeccionados tres 

tipos diferentes de fundo branco. Os pigmentos coloridos foram pintados sobre a amostra 

preparada com apenas os fundos l e u foram usados para base dos pigmentos coloridos. Foram 

preparadas seis amostras com pigmento branco, duas para cada tipo de fundo(I, II e HI), seis 

amostras com pigmento azul, tres para cada tipo de fondo(I e H), quatro amostras com pigmento 

vermelho, duas para cada tipo de fundo (I e n), duas amostras com pigmento verde, urna para 

cada tipo de fundo(I e II), duas amostras com pigmento rosa, urna para cada tipo de fundo ( leu) 

e duas amostras com pigmento cor de carne, urna para cada tipo de fundo (I e II). 

A Figura 14 ilustra todas as amostras de pintura sobre madeira confeccionadas 

com os pigmentos citados ácima. Na Ia linha amostras com pigmentos branco: fondo I (amostra 1 

e 2), fundo II (amostra 3 e 4) e fundo III (amostra 5 e 6); 2a linha amostras com pigmento rosa: 

fundo I (amostra 13), fundo II (amostra 21); amostras com pigmento cor de carne: fundo I 

(amostra 14), fondo II (amostra 22); amostras com pigmento verde: fondo I (amostra 12), fondo 

II (amostra 20); 3a linha amostras com pigmento vermelho: fondo I (amostra 9 e 10), fondo II 

(amostra 17 e 18); 3a linha amostras com pigmento azul claro: fondo I (amostra 11) e fondo II 

(amostra 19); 4a linha amostras com pigmento azul: fondo I (amostra 7e 8) e fondo II (amostra 15 

e!6). 
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Figura 14 - Amostras de pintura sobre madeira corn as segumtes cores de pigmentos l" linha -

branco, 2a linha - rosa, cor de came e verde, 3a linha vermelho e azul claro, 4a linha - azul. Para 

os pigmentos brancos o fundo I, ÍT e líl, e para pigmentos coloridos com fundo branco l e R. 

Para a preparacao da superficie de madeira primeiramente é feita urna base com 

pigmentos brancos, sobre a qual é colocada a scqüéncia de carnadas coloridas. A composicáo 

química dos pigmentos brancos utilizadas é apresentada na (abela 3. 

Tabela 3 - Composicáo química dos pigmentos brancos para fundo 1,11 e in e denominado das 

respectivas amostras. 

FUNDO I FUNDO II 
Amostra 1 e 1 

50g de carbonato de cálcio-
CaCOí 
5e de cola de coelho 
75 mi de agua filtrada 

amostra 3 e 4 

26 g de gesso- CaSO* 
12,5 g branco de titanio- TiOj 
25 g de cola de coeiho 
50 mi de agua filtrada 

FUNDO III 
amostra 5 e 6 

20 g de branco de titanio- TiO¿ 
15gdegesso-CaS04 

10 g de óleo de Imhaca 
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A figura 15 ¡nostra as amostras padráo de madeira pintadas com pigmentos 

bcancos para fundo I, IT e TIT. 

Figura 15 Amostras padráo de madeira pintadas com pigmento branco dos fundos Tf TI e ITT. 

Através da composivao Química descrita natabela 3, o modo de preparacáo das 

amostras da Figura 15 ocorreu da forma descrita a seguir: 

Fundo 1 (amostras 1 e 2), 5 g de cola de coelho foi dissolvida e pincelada sobre 

a amostra, em seguida misturou-se 50g de carbonato de calcio e 75 g de agua filtrada, paseándo

se duas carnadas de pinceladas, todas as amostras foram lixadas após a sccageni de cada carnada 

aplicada; observou-sc que as carnadas pinceladas foram de fácil aplicacáo. 

Para a preparacáo de madeira com o nirtdo II (amostras 3 e 4) foi necessária urna 

pincelada de cola de coelho dissolvida sobre a amostra, depois misturou-se esta com a metade 

dos ingredientes do tundo IT citados na Tabela 3 e foi realizado o pincelamento da carnada. Para 

finalizar misturou-se o restante dos ingredientes e fez-se o pincelamento da segunda carnada. E 

importante frisar que esta receiía originalmente é feita coin branco de chumbo, mas devido á 

diñcuidude em dissolver o branco de chumbo utili¿ou-se o bianco de titanio. 
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Na preparado do fundo III (amostras 5 e 6), misturou-sc 20g de bronco de 

titanio, 15g gesso e 10 g de óleo de linha^a, e houve a aplicado de unía carnada espessa com 

pincel Ob$ervou-se que é urna mistura de fácil aplícalo e longo tempo de secagem. 

Todas as amostras do fundo 1,11 e Til foram lixadas após a secagem de cada 

carnada aplicada. 

Com os fundos t e II devidamenie preparados sobre a superficie de madeira, para 

se obteras amostras coloridas foi necessário unía mistura das composicóes químicas de cada tinta 

(tabela 4 e 5) com pigmentos das seguimos cores: rosa, cor de carne c verde, sendo cada urna 

pintada sobre os fundos citados, conforme a Figura 14. 

A Figura 16 mostra as amostras coloridas de madeira pintadas com pigmentos 

rosa, cor de carne e verde sobre o fundo branco 1 e 11. 

Figura 16 - amostras coloridas de madeira pintadas com pigmentos rosa, cor de carne e verde 

para fundo I e 11. 

A Tabela 4 aprésenla as composiedes das tintas de cor vermelha, rosa e carne, 

cujos padrocs pintadas encontrain-se aposentadas na Figura 14. 
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Tabela 4 - Composicao química dos pigmentos utilizados para confeccionar as amostras 

coloridas. 

TINTA VERMELHA 

10 g de agua deionizada 

1 g de cola de coelho 

20 g de pigmento vermelho 

cádmio-CdS(Se) 

TINTA ROSA 

1,521 g de tinta vermelha 

0,8 g branco de titanio- TÍO2 

TINTA COR DE CARNE 

2,321g tinta rosa 

0,2 g amarelo de zinco-

4Zn04Cr03K203H20 

0,3 g branco de titanio- TÍO2 

A tinta vermelha apresentada na Tabela 4 é chamada de tinta base. Para obter a 

tinta rosa utiliza-se 1,521 g da tinta vermelha mais 0,8 g de branco de titanio. A tinta cor de carne 

é a tinta rosa mais 0,2 g de amarelo de zinco e 0,3 g de branco de titanio. Lembramos que as 

tintas vermelha, rosa e cor de carne fbram pintadas sobre os fondos branco l e u , conforme figura 

16, e de acordó com as composicdes da Tabela 3. 

A Figura 17 apresenta as amostras coloridas de madeira pintadas com pigmentos 

vermelhos de acordó com a tabela 4. A amostra 9 foi pintada com o fundo branco I depois urna 

carnada de tinta vermelha e metade da placa com verniz de cera de abelha. A amostra 10 pintada 

com fundo branco I e duas carnadas de tinta vermelha. A amostra 17 foi pintada com fundo 

branco II, urna carnada de tinta vermelha e metade da placa com verniz de cera de abelha. A 

amostra 18 foi pintada com fundo branco II e duas carnadas de tinta vermelha. 



Figura 17 - Amostras padrao pintadas com pigmento vermelho sobre os fundos I e II. 

A Tabela 5 descreve a composicao química das tintas azul, azul claro o verde, a 

composicao química e pigmentos dos padróes coloridos mostrados na Figura 14. 

Tabcla 5- Composicao química dos pigmentos utilizados para confeccionar as amostras coloridas. 

TUNTA AZUL 

10 g de agua deiomzada 

lg de cola de coelho 

20 g de pigmento azul cobalto-

C0OAJ2O3 

TINTA AZUL CLARO 

3,118 g tima azul 

1 g de branco de titanio- TiO? 

TINTA VERDE 

4,12gtwtaazuf 

0,256 g de amarelo de ziuco 

A figura I8 apresenta as amostras coloridas de madeira pintadas com pigmentos 

azul de acordó com a tabela 5. A amostra 7 foi pintada sobre o fundo branco 1 com urna carnada 

de tinta azul e mctade da placa com vemiz de cera de abelha. A amostra 8 foi pintada sobre o 

fundo branco t com duas carnadas de tinta azut. A amostra 15 foi pintada sobre fundo branco II 



:>J 

com urna carnada de tinta azul e metade da placa com verniz de cera de abelha. A amostras 16 foí 

pintada sobre o fundo branco IT com duas carnadas de tinta azul A amostra 11 foi pintada sobre o 

rundo branco 1 e tinta azul claro. E a amostra 19 foi pintada sobre o fundo branco II e tinta azul 

ciaro. 

Figura 18 - Amostras padrao confeccionadas pintadas com pigmento azul para os fundos I e II. 

4.3 - Medidas com o padrao de douramento 

Neste trabalho foi utilizado urn padrao de preparacáo de douramento para 

escultura de madeira segundo a receita utilizada durante o barroco brasileiro para madeira de 

cedro. O padrao pertence ao CtCOR/tBA/UFMG (Univcrsidadc Federal de Minas Geiais) em 

Belo 1 lorizonte. A Figura 19 apresenta o padrao de douramento com as respectivas seqüéncias de 

carnadas . A carnada 1 - suporte em madeira, carnada 2 - encolagem de cola de cartilagem de 

pele de coelho em agua, carnada 3 - sulfato de calcio com cola de cartilagem de pele de coelho, 
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carnada 4 bolo armenio (caolinita c óxidos de ferro em cola de cartilagem de pele de coelho), 

carnada 5 -- tblha de ouro. 

Este modelo de douramento é do tipo utilizado na Italia, pelo menos a partir do 

sécula XV e tambera em Minas Gerais no século XVIT1 (SOUZA, 1996) 

Figura 19 - Padrao de douramenlo. 

4,4 * Lscullui a de madeira 

Foi examinada urna escultura de madeira policromada (imagem "Sania Luzia", 

n° 164 aquisic3o M. A. A. em 24/06/66) do Museu de Arqueología e Etnología da Uníversidade 

de Sao Paulo. 

Foram analisadas 8 regíoes na escultura: 8TL1- lado inferior dábase de madeira 

exposta com pequeños resquicios do acabamento, STL2 base inferior frontal do pedestal (azul 

bem escuro), STL3 - parle inferior da veste frontal (dourada), STL4 - parte mediana da veste 
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(azul claro)» S TL5 -manto (vermelha), STL6 - mecha central traseiía do cábelo ñas costas (prela), 

STL7 • bochecha direila (encamado), STL8 - manió (dourado). 

A figura 20 mostra a imagem de madeira policromada de "Sania Luzia". 

Figura 20 Escultura de madeira policromada estudada 

4.5)- Cálculos das áreas líquidas 

Com base nos valores das contagens de intensidadc dos raios X característicos 

das linhas Ka e La dos elementos presentes na amostra, a fim de obter as áreas líquidas, as 

regióes» STL2, STL3, STL4, STL5, STL6, STL7 e STL8 fbram subtraidas da regiao STL1 (com 

pequeños resquicios de acabamento). Dessa forma, obtemos a contagem liquida para cada 

elemento da carnada de pigmentos. Foi calculada a propagado dos desvíos para essas áreas 

utilizando-se o desvio fornecído pelo programa AXIL. 

Os elementos com maior número de comagem liquida ou elementos chaves e 

elementos com menor número de coniagem ou elementos minoritarios, indicam o pigmento 

presente na amostra baseando-se nurna comparacáo com urna tabela de pigmentos. 
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Para realizar o cálculo das áreas líquidas dos padróes confeccionados pintados 

com tinta branca, foram utilizadas amostras de madeira onde urna superficie estava sem tinta e a 

outra superficie foi pintada com tinta branca nesta seqüéncia: fundo I (amostra 1 e 2), fundo II 

(amostra 3 e 4) e fundo HI (amostra 5 e 6). Foram medidos tres pontos na vertical, com 1 cm de 

distancia entre cada ponto na superficie sem tinta (madeira pura) e na superficie com tinta branca 

das amostras com fundos I, n e III. 

Fez-se urna media dos tres pontos para cada amostra descrita ácima e calculou-

se os desvíos padrao da media, aplicando-se a estatística de Student. Para a obtencáo das 

contagens líquidas de cada elemento subtraiu-se da área líquida do pico medido na regiáo com 

tinta a área do pico medido na regiáo sem tinta das amostras citadas e novamente calculou-se o 

desvio pela propagacSo dos desvíos de cada área. 

No caso das amostras coloridas, através dos valores das contagens de 

intensidade dos raios X característicos das linhas Ka e La dos elementos presentes na amostra, 

para o cálculo das áreas líquidas foi necessário fazer-se urna media das amostras padrao pintadas 

com pigmentos branco para o fundo l e u calculando o desvio padrao, pois nesse caso temos duas 

amostras por fundo com o mesmo pincelamento de carnadas. Após este procedimento das áreas 

dos picos medidos ñas amostras coloridas foram subtraídas as áreas dos picos medidos ñas 

amostras pintadas com pigmento branco. 
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5)- RESULTADOS E DISCUSSÁO 

5.1)- Análise do pad rao de douramento 

Os espectros do padrao de douramento foram medidos com o objetivo de 

compará-los com os espectros medidos na escultura de Santa Luzia para verificar se foi usado o 

mesmo tipo de preparacao da base de pintura. 

Os espectros medidos no padrao de douramento na regiáo da madeira nua, na 

regiáo da madeira mais pigmento branco, na regiáo da madeira mais branco e bolo vermelho, e na 

regiáo dourada podem ser vistos respectivamente ñas Figuras 21 a 24. 
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Figura 21 - Espectro do padrao de douramento, tempo de excitacao /deteccao de 500 s. Regiáo da 

madeira de cedro com urna carnada de cola de coelho. 
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I PIGMENTO BRANCO | 
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Figura 22 - Espectro do padrao de douramento, tempo de excitacáo /deteccao de 500 s. Regiáo 

do pigmento branco identificado á base de CaSC>4 com cola de coelho. 
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Figura 23 - Espectro do padrao de douramento, tempo de excitacao /deteccáo de 500 s. Regiao do 

pigmento a base de Fe2Ü3 (bolo armenio) mais cola de coelho. 
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Figura 24 - Espectro do padrao de douramento, tempo de excitacao /detec9áo de 500 s. Carnada 

dourada sobre o fundo de preparacáo para pintura de escultura barroca, composto por cola de 

coelho, gesso grosso com cola de coelho, gesso fino com cola de coelho e bolo armenio com cola 

de coelho. 

A Tabela 6 apresenta os valores medios e os desvíos para as áreas líquidas dos 

elementos nos pigmentos. 
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Tabela 6 - Espectros do padrao de douramento. Resultados das áreas das linhas 

analisadas e seus respectivos desvíos, elementos majoritários dos pigmentos e suas linhas 

características. 
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Ka 
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Ka 
La 
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. 

488 
-

346 

. 
-
_ 

899 
24515 

b 

-
-

379 
-

113 

-
-
-

186 
8549 

'Elementos majoritários 
"Elementos minoritarios 

5.2)- Anal ¡se da escultura de madeira policromada 

Com o objetivo de identificar o tipo de pigmento presente ñas regioes STL1, 

STL2, STL3, STL4, STL5, STL6, STL7 e STL8 da escultura de madeira policromada da imagem 

"Santa Luzia", realizou-se a fluorescencia de raios X por EDXRF através de um equipamento 

portátil descrito anteriormente e comparou-se com a tabela de pigmentos apresentada no Anexo 

deste trabalho. 

As Figuras 25 a 32 apresentam os espectros de fluorescencia de raios X das 

regioes analisadas. 
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Figura 25 - Espectro da regiao STL1, tempo de excitacao /deteccáo de 500 s. Resquicios de 

acabamento do pigmento branco identificado como sendo á base de ZnO. 
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Figura 26 - Espectro da regiao STL2, tempo de excitacao /deteccáo de 500 s. Pigmento azul 

escuro identificado como sendo á base de CuC03 • Cu(OH)2 + ZnO. 
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Figura 27 - Espectro da reg&o STL3, tempo de excitacáo /deteccSo de 500 s. Pigmento dourado 

identificado como sendo á base de Au. 
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Figura 28 - Espectro da regiSo STL4, tempo de excitac&o /deteccáo de 500 s. Pigmento azul claro 

identificado como sendo á base de CuC03 * Cu (OH)2 + ZnO. 
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Figura 29 - Espectro da regiáo STL5, tempo de excitacao /deteccáo de 500 s.Pigmento vermelho 

identificado como sendo a base de HgS. 
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Figura 30 - Espectro da regiáo STL6, tempo de excitacao /deteccáo de 500 s. Pigmento marrón 

escuro identificado como sendo urna mistura á base de óxidos de Fe e HgS. 
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Figura 31 - Espectro da regiao STL7, tempo de excitacao /deteccao de 500 s. Pigmento cor de 

carne (encarnado) identificado como sendo urna mistura a base de ZnO e HgS. 
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Figura 32 - Espectro da regiao STL8, tempo de excitacao /deteccáo de 500 s. Pigmento dourado 

identificado como á base de Au. Base branca á base de composto de Ca. 

A Tabela 7 mostra os dados das regioes medidas obtido através dos espectros 

das figuras 25 a 32, com seus respectivos desvíos, elementos majoritários dos pigmentos e suas 

linhas características. 
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Os elementos da Tabela 7 com maior número de contagens sao os elementos 

chave ou majoritários, que identifican! os pigmentos utilizados. Os elementos com menor 

contagens sao minoritarios, pois fazem parte da eomposicao química do pigmento, conforme 

indicado ñas legendas das Figuras 25 a 32. 

Com auxilio da eomposicao de pigmentos e elementos chave apresentados na 

tabela do Anexo, foram identificados os pigmentos. 

As cores e os respectivos pigmentos identificados foram: branco - pigmento á 

base de ZnO (STL1); dourado - pigmento á base de Au (STL3 e STL8); vermelho - pigmento a 

base de HgS (STL5); azul - pigmento a base de CuC03 Cu(OH)2 + ZnO ( STL2 e STL4); 

marrom escuro - pigmento com urna mistura á base de óxidos de Fe e HgS (STL6);cor de carne 

(encamado) - pigmento com urna mistura a base de ZnO + HgS (STL7). 

Tabela 7 - Espectros medidos da ímagem de Santa Luzia. Cálculos das regioes analisadas e seus 

respectivos desvios, elementos majoritários dos pigmentos e suas linhas características. 
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1 - Lado inferior da base de madeira exposta com pequeños resquicios do acabamiento 
2- Base inferior frontal do pedestal 
3- Área dourada da parte inferior da veste frontal 
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5- Área vermelha do manto (está bem mais intacta que o frontal) 
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Os espectros de todas as regioes coloridas apresentam urna quantidade muito 

pequeña de Fe. Isso indica que, na manufatura da imagem, as tintas coloridas foram aplicadas 

diretamente sobre o fundo branco de ZnO pintado sobre a madeira nua, sem a carnada 

intermediaria do bolo armenio (ou com urna carnada muito fina deste). Se houvesse a carnada 

intermediaria apreciável de bolo armenio na preparacao da pintura, haveria urna linha bastante 

preeminente de Fe, que deveria ser observada na área dourada da imagem Figura 32 de forma 

equivalente ao apresentado no padrao de douramento (Figura 24). 

O feto da base de branco ser de ZnO indica que a imagem deve ter sido 

confeccionada no final do Século XVm em diante, pois o branco de zinco foi introduzido a partir 

de 1782 e até o final do Século XIX, em que foi descontinuado o seu uso. Já o pigmento 

vermelho a base de HgS indica um limite superior no final do Século XVEtt, já que a partir daí foi 

descontinuada a comercial i zacá o deste pigmento. 

5.3)- Análise dos pad roes 

A Tabela 8 apresenta as contagens medias (n=3) e desvios obtidos através dos 

espectros dos pigmentos brancos(fundo 1,11 e II) para as amostras confeccionadas 1,2,3,4,5 e 6. 



67 

Tabela 8 - Amostras de fundo branco confeccionadas: linhas características dos elementos 

majoritários que defínem o pigmento branco e outros elementos com seus desvíos. Áreas de 

contagens líquida, descontada a base de madeira. 

ELEMENTOS 

"K 
*Ca 
*T¡ 

"Fe 
"Co 
"Ni 
"Zn 

**s 
"Cl 
"Cu 

LINHAS 

Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 
Ka 

PIGMENTO BRANCO-FUNDO 1 
Amostra n° 01 

Areas 

contagens 
1147 

34061 
-
-

498 
703 
151 
428 
309 
705 

CtA 

87 
2984 

-
-

145 
234 
140 
127 
94 
106 

Amostra n° 02 
Áreas 

contagens 
1165 

37491 

-
-

439 
507 
183 
300 
269 
616 

« A 

143 
293 
-
-

125 
211 
90 
140 
135 
65 

PIGMENTO BRANCO-FUNOO 11 
Amostra n° 03 

Áreas 

contagens 
670 

21185 
20405 

-
-
-
-

207 
218 

-

<*A 

226 
466 
1164 

-
-
-
-

81 
126 

-

Amostra n° 04 
Áreas 

contagens 
369 

21145 
19432 

-
-
-
-

157 
169 
-

o» 

115 
724 
2678 

-
-
-
-

76 
110 
-

PIGMENTO BRANCO-FUNDO III 
Amostra n° 05 

Áreas 

contagens 
- I 

17386 
36671 

-
-
-

215 

-
-

573 

<*A 

-
268 
1174 

-
-
-

105 

-
-

25 

Amostra n° 06 
Áreas 

contagens 
494 

16120 
39690 

141 
245 
-
-

138 
279 
432 

O A 

58 
496 
1035 
111 
148 

-
-

86 
30 
148 

* Elementos majoritários 
" Elementos minoritarios 

A Tabela 9 aprésenla a percentagem em massa para os elementos Ca e Ti na 

tinta branca para os fundos I, H e III, conforme a composicao química da tabela 9. 

Tabela 9 - Percentagem em massa dos elementos: Ca e Ti encontrados na tinta branca 

PERCENTAGEM EM MASSA DOS ELEMENTOS NA TINTA BRANCA 

Elementos 

Ca 

Ti 

Fundo I 

15,38% 

-

Fiindoü 

6,74% 

6,64% 

FundoIII 

9,8% 

26,61 

A Tabela 10 apresenta as percentagens em massa dos elementos Se, S e Ti na 

tinta vermelha, conforme a composicao química da Tabela 4. 
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Tabela 10 - Percentagem em massa para os elementos: Se, S e Ti encontrados na tinta vermelha, 

rosa e cor de carne. 

PERCENTAGEM EM MASSA DOS ELEMENTOS NA TINTA 

Elementos 

Se 

S 

Ti 

Vermelha 

22,81% 

9,23% 

-

Rosa 

23,27% 

9,48% 

20,68% 

Cor de carne 

19,14% 

9,22% 

23,35% 

A tabela 11 aprésenla a percentagem em massa para os elementos Co, Al, Ti, Zn, 

K e Cr encontrados na tinta azul e verde, conforme a composicáo química da tabela 5. 

Tabela 11 - Percentagem em massa dos elementos Co, Al, Ti, Zn, K e Cr encontrados na tinta 

azul e verde. 

PERCENTAGEM EM MASSA DOS ELEMENTOS NA TINTA 

Elementos 

Co 

Al 

Ti 

Zn 

K 

Cr 

Azul 

21,50% 

19,70% 

-

-

-

-

Azul clara 

25,24% 

23,06% 

14,56% 

-

-

-

verde 

23,74% 

21,69% 

13,70% 

1,75% 

0,52% 

1,39% 
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As Figuras 33 e 34, mostrara respectivamente as curvas de determinacáo 

quantitativa para os elementos Ca e Ti, a partir das contagens(Tabela 8, 13 e 14) versus a 

percentagem em massa dos elementos na composicáo do pigmento(Tabela 9,10 e 11). 
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Figura 33 - Graneo de contagem líquida versus percentagem em massa para o Ca. 
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Figura 34 - Gráfico de contagem líquida versus percentagem em massa para o elemento Ti. 
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A Figura 33 mostra que para o Ca foi possivet obter uma reta passível de ser 

utilizada para o cálculo do conteúdo de Ca num pigmento em geometría e composicao similará dos 

padrSes. 

A Figura 34 mostra que para o Ti isso nao aconteceu. Pode ter havido problemas 

de interferencia e/ou auto-absorcáo e/ou reforco ñas linhas de Ti ñas carnadas coloridas superpostas 

contendo Ti e/ou a composicao química dos pigmentos informado nao estava correta. A Figura 3 5 

mostra os dados de intensidade versus concentracáo, usando apenas os dados da Tabela S. Neste 

caso vemos que a reta obtida é consistente para o cálculo de concentracSo de Ti em amostras 

similares. 
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Figura 35 - Curva de determinacáo quantítativa das contagens (Tabela 8) versus a percentagem 

em massa (Tabela 9) para o elemento Ti. 

A Tabela 12 apresenta as contagens media (n=3) e respectivos desvíos obtidos 

através dos espectros com pigmento vermelho para as amostras confeccionadas com fundo I 
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(amostra 9 e 10), fundo II (amostra 17 e 18); com os elementos majoritários e linhas 

características que defínem o pigmento. 

Tabela 12 - Amostras confeccionadas: elementos majoritários e linhas características que defínem 

o pigmento vermelho, com seus desvíos. 

PIGMENTO VERMELHO 
ELEMENTOS 
LINHAS 

**K 
Ka 

**Zn 
Ka 

Amostra n° 10 - Fundo I (2 carnadas) 
Áreas (contagens) 
Desvíos (a J 

2097 
378 

19167 
445 

Amostra n° 18 - Fundo II (2 carnadas) 
Areas (contagens) 
Desvíos (a «) 

3153 
363 

19572 
1670 

Amostra n° 09 - Fundo I (1 carnada) 
Areas (contagens) 
Desvíos (CF'A) 

2271 
912 

19468 
4804 

Amostra n° 00 - Fundo I (1 carnada +1/2 
Areas (contagens) 
Desvíos (o A) 

1950 
1283 

19532 
3930 

Amostra n* 17 - Fundo II (1 carnada) 
Areas (contagens) 
desvíos (a A) 

3069 
570 

17517 
4223 

Amostra n° 17 - Fundo II (1 carnada + 1/2 
Areas (contagens) 
Desvíos (a J 

2592 
1088 

18636 
3276 

* Elementos majoritários 
** Elementos minoritarios 

*S 
Ka 

467 
364 

552 
174 

-
-

remlz de 
-
-

-
-

vemlz de 
-
-

*Se 
La 

137646 
1189 

137608 
1384 

127820 
48742 

cera) 
126020 
31952 

109804 
29355 

cera) 
121332 
15989 

**Ba 
La 

1974 
192 

1860 
184 

-
-

-
-

2007 
995 

1952 
871 

**Cr 
Ka 

1818 
244 

1886 
351 

-
-

2212 
688 

1928 
691 

2213 
575 

A Figura 36, mostra a curva de determinacáo quantitativa para o elemento Se, a partir das 

contagens(Tabela 12 e 13 ) versus a percentagem em massa dos elementos(Tabela 10). 
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Figura 36 - Graneo de contagem líquida versus percentagem em massa para o elemento Se. 

A Tabela 13 apresenta as contagens medias (n=3) e respectivos desvios obtidos 

através dos espectros com pigmento rosa sobre fundo I (amostra 13) e fundo H (amostra 21); com 

pigmento cor de carne sobre fundo I (amostra 14) e fundo II (amostra 22); com pigmento verde 

sobre fundo I (amostra 12) e fundo n (amostra 20) com os elementos majoritários e linhas 

características que defínem o pigmento. 
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Tabela 13 - Amostras confeccionadas: elementos majoritários e linhas características que defínem 

os pigmentos: rosa, cor carne e verde com seus desvíos. 

ELEMENTOS 
LINHAS 
Amostra n° 13 - Fundo I 
Areas (contagens) 
Desvies (o ¿} 

Amostra n° 21 - Fundo II 
Áreas (contagens) 
Desvíos (a «J 

Amostra n° 14 - Fundo I 
Áreas (contagens) 
Desvíos (a J 

Amostra n° 22 - Fundo II 
Áreas (contagens) 
Desvíos (o A) 

Amostra n° 12 - Fundo I 
Áreas (contagens) 
desvíos (o A) 

Amostra n° 20 - Fundo II 
Áreas (contagens) 
Desvíos (o A) 
* Elementos majoritários 
** Elementos minoritarios 

- K 
Ka 

736 
356 

1093 
146 

654 
450 

1028 
333 

-
-

-
-

"Ti 
Ka 

18256 
611 

-
-

17047 
530 

-
-

22249 
328 

-
-

PIGMENTO ROSA 
- F e 
Ka 

•Co 
Ka 

-
-

-
-

-
-

-
-

PIGMENTO CARNE 

-
-

-
-

-
-

-
-

PIGMENTO VERDE 

423 
264 

61592 
1278 

413 
134 

54150 
985 

"Zn 
Ka 

8533 
850 

4187 
1089 

17285 
1688 

8569 
2121 

17017 
152 

13805 
549 

•Se 
La 

59903 
5313 

26267 
5262 

23676 
2054 

10304 
2279 

-
-

-
-

•Ba 
La 

1888 
402 

1269 
146 

-
-

-
-

-
-

-
-

A Tabela 14 apresenta as contagens medias (n=3) e respectivos desvios obtidos 

através dos espectros com pigmento azul sobre fundo I (amostra 8) e fundo H (amostra 16); com 

pigmento azul claro sobre fundo I (amostra 11) e fundo II (amostra 19); com os elementos 

majoritários e as linhas características que defínem o pigmento. 
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Tabela 14 - Amostras confeccionadas: elementos majoritários e linhas características que definem 

o pigmento azul com seus desvíos. 

PIGMENTO AZUL 
ELEMENTOS I T I 
LINHAS | Ka 

**Fe I *Co 
Ka | Ka 

**Znl**Cr 
Ka | Ka 

Amostra n° 08 - Fundo 1 (2 carnadas) 
Areas (contagens) 
Desvíos (a J 

-
-

2227 
365 

201545 
6561 

311 
102 

213 
129 

Amostra n° 16 - Fundo II (2 canudas) 
Areas (contagens) 
Desvíos (<;>*) 

-
-

1208 
114 

112529 
5577 

-
-

-
-

Amostra n° 11 - Fundo I -azul claro 
Areas (contagens) 
Desvíos (¿A) 

36965 
338 

615 
331 

77836 
1523 

-
-

. 
-

Amostra n° 19 - Fundo II - azul claro 
Areas (contagens) 
Desvíos (a A) 

16663 
2061 

693 
211 

78947 
1635 

-
-

-
-

•Elementos majorftárlos 
"Elementos minoritarios 

A Figura 37 mostra a curva de determinacao quantitativa para o elemento Co a 

partir das contagens(Tabela 13 e 14) versus a percentagem em massa dos elementos(Tabela 11). 

Os pontos referentes as amostras 8 e 16 sao inconsistentes com os outros e com a inclinacao 

esperada para a reta de sensibilidade. Descartando-se estes pontos, obteve-se a curva da Figura 

38, que é mais consistente . De toda forma , seria adequado refazer todas as medidas com as 

amostras de azul para obter urna curva que pudesse ser confiável. 
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Figura 37 - Gráfico de contagem líquida versus percentagem em massa para as amostras 

confeccionadas com pigmento azul como sendo á base de CoO AI2O3. 
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Figura 38 - Gráfico de contagem líquida versus percentagem em massa do Co para as amostras 

11,12,19 6 20. 
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As curvas apresentadas ñas Figuras 33 a 38 indicam a possibilidade de 

quantifícar os elementos a partir das áreas líquidas medidas. No entanto, para tal, mais e melhores 

medidas seráo necessárias. 
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6)- CONCLUSÓES 

O sistema XRF portátil aquí descrito tem a vantagem da facilidade de transporte 

até o local do objeto a ser analisado, seja no museu ou no campo, assim como a flexibilidade de 

seu uso para as amostras de varias geometrías. No presente trabalho foram anal i sad os os 

pigmentos de urna imagem "Santa Luzia" (n° 164 aquisicáo M.A.A. em 26/06/66) do MAE-USP. 

As cores e os respectivos pigmentos identificados foram: dourado, pigmento á base de Au; 

vermelho, pigmento á base de HgS; azul, pigmento a base de CuCÜ3 • Cu(OH)2 + ZnO; marrón 

escuro, pigmento com urna mistura á base de óxidos de Fe e HgS;cor de carne (encarnado), 

pigmento com urna mistura a base de ZnO + HgS. Também foi realizado um estudo com padróes 

confeccionados de madeira pintada com varios pigmentos diferentes, com o objetivo de 

correlacionar as percentagem em massa dos elementos com as áreas líquidas medidas, que 

indicou a possibilidade de quantificacao dos componentes do pigmento. O sistema portátil 

apresentado se revelou adequado para o exame de pigmentos em esculturas de madeira 

policromada, com grande potencial para caracterizacao/documentacao de colecoes de esculturas. 
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8)- ANEXO - Tabela de pigmentos e suas propriedades físicas, químicas e o período histórico de utilizacáo 
dos mesmos. 

Tabela de pigmentos e suas propriedades físicas, químicas e o período histórico de utilizacáo dos mesmos. 

Pigmentos brancos 

Elemen
to chave 

Ti 

Ti 

Ti 

Pb 

Pigmentos/nome químico 

Branco de calcio e 
titanio 

Dióxido de titanio (rutile) 

Branco de bario e 
Titanio 

Branco de chumbo 
(básicamente sufato) 

Composicáo 
Química 

Ti02(25%) + 
CaS04(75%) 

+ CaS04 

Ti02(25%) + 
BaS04(75%) 

PbS04 PbO 

Período de 
introducto 

1794-1919 

1794-1919 

1794-1919 

Origem 
mineral e 
sintético 

Referencia 

X-ray Spectrom. 29,3-17(2000) 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializado em conservacao/restauracáo de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 

X-ray Spectrom. 29,3-17(2000) 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializacao em conservacao/restauracáo de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966.p.-89-178. 
MORESI, C. M. D.;Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializacao em conservacao/restauracáo de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 

X-ray Spectrom. 29,3-17(2000) 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializacao em conservacao/restauracáo de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 
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Zn,Ba 

Zn,Ba 

Zn 

Pb 

Sb 

2r 

Ti 

Ca 

Ca 

Lithopana (sulfeto de 
sinco/sulfato de bario 

Lithopana (regular) 

Branco de zinco (Oxido de 
zinco) 

Branco de 
chumbo(b asicamente 

carbonato) 
Oxido de antimonio 

Óxido de 
zircónio(b addeleyite) 

Dióxido de 
titanio(anatase/rutile) 

Cré/Giz/Calcita (Cabonato 
de calcio) 

Gesso (Sulfato de calcio 
hidratado) 

ZnS + BaS04 

ZnS(28%-30%), 
BaSO4(72%-40%) 

ZnO 

2PbC03.Pb(OH)2 
+4PbC03. 
2Pb(OH)2PbO 

Sb203 

Zr02 

TÍ02 

CaC03 

CaS04.2H20 

1874 

Sec. 
XVIH(1782) 

aoXIX 

antiguidade 

Origem 
mineral 

Origem 
mineral 

Pre
histórico 

Clark, R.J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. C.R.Chimie 5,2002, p. 7-
20. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializacao em conservacáo/restauracao de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 

X-ray Spectrom. 29,3-17(2000) 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. P.-89-178. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

Clark, R.J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. C.R.Chimie 5,2002, p. 7-
20. 

Clark, RJ.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. C.RChimie 5,2002, p. 7-
20. 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializacao em conservacáo/restauracao de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 



84 

Si 

Al 

Na,K,AI 

Al 

Si 

Al,Si 

Mg,Si 

Al,Si 

Ba 

Ca,P 

Diatomaceus earth (óxido de 
silicio) 

Aluminium stearet 

Punice (volcanic glass) 
silicate 

Hidrato de aluminium 

S í lica(quartz/chalcedony) 

China clay (kaollinite) 

Talco 

Mica(muscovite) 

Barita - barita nat/blanc 
fixe, art (Sulfato de bario) 

Branco de osso (Fosfato de 
calcio) 

Si02 

A1(C18H3502)3 

Na,K¿U 

Al(OH)3 

Si02 

Al203 2Si02 2H20 

3MgO 4Si02 H20 

H2KAl3(Si04)3 

BaS04 

Ca3(P04)2 

Pre
histórico 

Origem 
mineral 

antiguidade 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966.p.-89-178. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966.p.-89-178. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

Clark, R.J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. C.R.Cnirme 5,2002, p. 7-
20. 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especialízalo em conservacao/restauracao de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 

Painting Materials. A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

Painting Materials. A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966.p.-89-178. 

Clark, R. J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. C.R.Chimie 5,2002, p. 7-
20. 
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Pb 

Al,Si 

Pb 

Ca 

Mg 

Sr 

Ba 

Cerussita (Carbonato de 
chumbo (II)) 

Kaolin (Alumino silicato) 

Anglesita (Sulfato de 
chumbo (II)) 

Anidrita (Sulfato de calcio) 

Huntita (Carbonato de 
magnesio e calcio) 

Celestine/ 
Celestita® (Sulfato de 

estroncio) 

Carbonato de bario 

PbC03 

Al2(0H)4Si205 

PbS04 

CaS04 

Mg3Ca(C03)4 

SrS04 

BaC03 

Origem 
mineral 

Origem 
mineral 

Origem 
mineral 

Origem 
mineral 

Origem 
mineral 

XIX 
Dinastía 
Egipcia; 
Origem 
mineral 

Pigmentos de óxidos de 

Fe 
Amarelo, ocre/goethita 

(Goethita + argila + silica) 
Fe203.H20 +argüa + 

silica 
mineral e 
sintético 

Clark, R.J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. C.RChimie 5,2002, p. 7-
20. 

Clark, R.J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. CRXhimie 5,2002, p. 7-
20. 

Clark, RJ.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. C.RChimie 5,2002, p. 7-
20. 

Clark, R.J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. C.RChimie 5,2002, p. 7-
20. 

Clark, R.J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. C.R.Chimie 5,2002, p. 7-
20. 

Clark, R.J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. CR.Chimie 5,2002,p. 7-
20. 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializacao em conservacao/restauracáo de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

erro 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 
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Fe 

Fe 

Fe 

Fe,Mn 

Fe 

Marrom ocre/goethita 
(Óxido de ferro an) 

hidratado) 

Sienna/bumt (Óxido de ferro 
(ni)) 

Sienna, raw (goethite) 

Umber, raw 

Vennelho de óxido de ferro 
(hematita) 

Fe203.H20 +argila + 
sílica 

Fe203 + argila, etc. 

Fe203.rÍ20,argila 

Fe203+Mn02+H20, 
argila 

Fe203 

Origem 
mineral 

antiguidade 

antiguidade 

antiguidade 

antiguidade 

Clark, R.J.H. Pigment identification by spectroscopic 
means: an arts/science interface. CRChimie 5,2002, p. 7-
20. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966.p.-89-178. 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializado em conservacao/restauracáo de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications,New York, 1966.p.-89-178. 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializacáo em conservacao/restauracáo de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p.-89-178. 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializacáo em conservacao/restauracáo de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/UFMG, p.39 - (1992) 

Pigmentos laranja e vermelhos 

Cd,Se 

As 

Pb 

Laranja de cadmio 
(Selenosulfeto de cadmio) 

^algar^SuIfetode 
arsénio (II)) 

Litharge (Oxido de 
chumbo(II) 
Tetragonal) 

Cd(S,Se) 
CdS 

As4S4 

PbO 

fímséc. 
XDC 

Origem 
mineral 

antiguidade 

X-ray Spectrom. 29,3-17(2000) 

Painting Materials: A short enciclopaedia. Dover 
Publications, New York, 1966. p-89-178. 

X-ray Spectrom. 29,3-17(2000) 
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Pb 

Fe 

Hg 

Cr 

Cd,Se 

Pb 

Mo 

Cr 

Cd,Se 

Cd,Se 

Vermelho de 
chumbo/minium (Óxido de 

chumbo (11,1V)) 

Vermelho ocre (Oxido de 
ferro (III) + argila + silica) 

"Vermelhao 
(vermilion)/ 

cinábrio(cinnabar)C4)(Sulfeto 
de mercurio (II)) 

, Vermelho de cromo 
(Cromato básico de chumbo 

Oí)) 

Vermelho de cadmio 
(Seíeneto de cadmio) 

Vermelho de chumbo 

Laranja de molibdénio 

Laranja cromo 

Laranja de cadmio 
(Selenosulfeto de cadmio) 

Lithopona vermelho de 
cádmium 

Pb304 

Fe203.H20 + argila + 
silica 

HgS 

PbCr04.Pb(OH)2 

CdSe 

Pb304(95%) 

Pb(Mo,S,Cr,P)04 

PbCr04 Pb(OH)2 

Cd(S,Se) 
CdS 

CdS(Se) + BaS04 

Antiguidade 
Idade Media 

mineral 

Origem 
mineral e 
sintética 

Antiguidade 
até séc. 
XVIII 

inicio séc. 
XIX 

c. 1910 

antiguidade 
-Idade 
media 

fímséc. 
XIX 

X-ray Spectrom. 29,3-17(2000) 
MORESI, C. M. D.; Pigmentos. Trabalho de alunos do 10° 
curso de especializacSo em conservacáo/restauracao de 
bens culturáis movéis, CECOR/EBA/ÜFMG, p.39 ~ (1992) 

X-ray Spectrom. 29,3-17(2000) 
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(1) Galena e Plattnerita sao encontrados em obras de arte como produtos da decomposicao de outros pigmentos de chumbo, 

principalmente do Branco de chumbo. 

(2) Alguns autores mencionam Celestine/Celestita como pigmento azul claro e outros como branco. 

(3) Pararealgar (amarelo) é formado pela degradacao fotoquímica do Realgar (vermelho). 

(4) Metacinnabar é encontrado apenas como produto da decomposicao do Cinnabar (cinabrio), pigmento vermelho. Cinnabar é o nome 

do mineral, Vermilion é a forma sintética. 

(5) Verdigris pode ser azul ou verde. 

Principalmente de interesse histórico 


