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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de espectrometria compacto e portátil a ser 
utilizado no Laboratório de Física Aplicada as Ciências Biomédicas e Ambientais do Instituto de Física/UERJ. 
O laboratório viabiliza tanto o preparo das amostras quanto o desenvolvimento de técnicas de espectrometria de 
raios X. Utiliza-se técnicas de difração e fluorescência de raios X em amostras diversas (biológicas, industriais e 
ambientais) atendendo alunos de pós-graduação e graduação com característica multidisciplinar. O sistema 
Mini-X é composto de um mini tubo de raios X MINI-X da Amptek com alvo de tungstênio (W) e um 
espectrômetro compacto X123 também da Amptek que inclui detector, pré-amplificador, processador de pulso 
digital e multicanal. Todo o sistema é controlado por um microcomputador dedicado. Neste trabalho serão 
apresentados tanto a metodologia para alinhamento e calibração do sistema quanto às primeiras medidas 
realizadas usando a técnica de fluorescência de raios X (XRF) em amostras padrão. A análise multielementar 
instrumental por fluorescência de raios X (XRF) é baseada na medida das intensidades dos raios X 
característicos emitidos pelos elementos químicos componentes da amostra quando devidamente excitadas. 
Desta forma, a partir do desenvolvimento desse sistema compacto e versátil será possível obter os espectros de 
intensidades fluorescentes das amostras analisadas no Laboratório, não somente na área de pesquisa como 
também na área didática. Além disso, novas práticas de laboratório estão sendo desenvolvidas para a disciplina 
de Física Médica. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A técnica de fluorescência de raios X (XRF) tem sido utilizada para a avaliação quali-
quantitativa da composição química em vários tipos de amostras, de interesse biológico, 
industrial, geológico e ambiental. Esta técnica, por ser não destrutiva e por permitir a análise 
de vários elementos simultaneamente, de modo rápido e a baixo custo, tem um elevado 
potencial de aplicação em várias áreas [1-5]. 
 
A fluorescência de raios X por dispersão de energia (ED - XRF) é uma técnica instrumental e 
não destrutiva que permite determinar a concentração de elementos em uma amostra 
utilizando as intensidades dos raios X característicos emitidos. Escolhe-se a tensão e corrente 
necessária para determinada amostra. Esta técnica tem adquirido importante papel em 
análises químicas, devido à possibilidade de detecção simultânea de elementos numa ampla 
faixa de número atômico e de concentração, e de não necessitar de pré-tratamento químico, 
além de ter custo relativamente baixo e ser de fácil operação, principalmente quando se 
utiliza fonte radioativa na excitação [6]. 
 
A análise por fluorescência de raios X é um método quantitativo baseado na medida das 
intensidades (número de raios X detectados por unidade de tempo) dos raios X característicos 



emitidos pelos elementos que constituem a amostra, quando excitada por partículas ou ondas 
eletromagnéticas. Os raios X emitidos por tubos de raios X ou raios gama de fontes 
radioativas, excitam os elementos que constituem a amostra, os quais, por sua vez, emitirão 
linhas espectrais de energias características do elemento, e cujas intensidades estão 
relacionadas com a concentração do elemento na amostra. As linhas espectrais produzem 
pulsos proporcionais às energias dos raios X, e estes pulsos são enviados a um analisador 
multicanal que por sua vez manda as informações de energia e intensidade para um 
computador dedicado. O analisador multicanal constrói um espectro que fornece a relação 
entre a intensidade de fótons medidos e a sua respectiva energia [7]. De modo resumido, a 
análise por fluorescência de raios X consiste de três fases [8]: 
(a) excitação dos elementos que constituem a amostra; 
(b) dispersão dos espectros de linha emitidos pela amostra; 
(c) detecção dos espectros de linha emitidos. 
 
 

2. METODOLOGIA 
 
O sistema montado consiste em tubo de raios X compacto “Mini-X” e de um sistema de 
espectrometria “X-123”, ambos da Amptek Inc. As características dos equipamentos são: 
1. Tubo “Mini-X”: O tubo de raios X tem como característica: diferença de potencial máxima 
de 40 KV, corrente máxima de 200 µA e alvo de Tungstênio. 
2. Espectrômetro “X-123”: O espectrômetro é constituído do detector SiPIN com janela de 
Berílio, multicanal e amplificador de sinal. 
 
As intensidades fluorescentes são detectadas e os espectros construídos usando programas 
dedicados: 
1. ADMCA: programa de operação e controle do detector, multicanal e amplificador. É 
através deste programa que se obtém os espectros de raios X, controlando-se tempo de 
aquisição, ganho de amplificação, tempo morto. A Fig.1 mostra a tela de interface do 
ADMCA. 
2. MINI – X: Programa que permite o controle do tubo de raios X, definindo valores para 
diferença de potencial e corrente aplicada. A Fig.2 mostra uma tela deste programa. 
 

 
Figura 1. Interface do programa ADMCA. 



 
 

Figura 2. Interface do programa Mini-X. 

 
 
 
O sistema de espectrometria compacto foi montado em geometria de 45o, isto é, os feixes 
incidente e fluorescente fazem 45° entre si. A base utilizada foi milimetrada para melhor 
alinhamento, onde foram estabelecidas as coordenadas cartesianas para fixação do sistema, 
diminuindo os erros associados ao sistema. A Fig. 3 mostra o sistema construído. A Fig 4 
mostra um exemplo de espectro obtido com esse sistema.  

 
 

Figura 3. Arranjo experimental montado. 
 
 
 



 

 
Figura 4. Espectro obtido usando o arranjo 

experimental. 
 
 
 

3. RESULTADOS 
 
Como resultado deste trabalho, serão apresentados os espectros obtidos usando-se amostras 
padrão de Cobre (Cu), Molibdênio (Mo), Prata (Ag) e Tungstênio (W). As Figuras 5 a 8 
mostram os espectros obtidos de cada amostra. Esses espectros foram obtidos com o objetivo 
de calibrar o sistema em função da energia. A tensão utilizada foi de 30 KV e a corrente de 
100 µA.  
 

 
 

Figura 5. Espectro obtido para o Cobre (Cu). 



 
 

Figura 6. Espectro obtido para o Molibdênio (Mo). 
 
 
 

 
 

Figura 7. Espectro obtido para o Prata (Ag). 
 
 
 



 
 

Figura 8. Espectro obtido para o Tungstênio (W). 
 
 
 

As intensidades fluorescentes são apresentadas em função da energia característica do 
elemento, suas linhas Kα e Kβ. Para o tungstênio foram utilizados os valores de energia das 
linhas espectrais Lα e Lβ. 
 
A Fig. 9 mostra o espectro obtido quando todas as amostras são irradiadas conjuntamente. A 
legenda utilizada está definida na Tabela 1. 
 
 
 

 
 

Figura 9. Espectro obtido para o conjunto de amostras analisado. 



Tabela 1. Legenda identificativa dos picos característicos relativos à Fig. 9 

 
 
 

Linha de emissão característica Cor correspondente 
Kα Cu Preto 
Lα W Lilás 
Kβ Cu Verde 
Lβ W Rosa 

Kα Mo Azul Marinho 
Kβ Mo Amarelo 
Kα Ag Laranja 
Kβ Ag Azul turquesa 

 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 

Através dos resultados obtidos, conclui-se que o sistema montado é capaz de realizar 
experimentos com precisão e qualidade. A partir deste sistema pode-se montar inúmeras 
experiências de medidas de intensidades fluorescentes emitidas por amostras diversas. 
 
A calibração realizada viabiliza a identificação de picos característicos, sendo possível a 
realização de pesquisas científicas e a nível de graduação. Roteiros de práticas para a 
disciplina de Física Médica estão sendo desenvolvidos com este sistema utilizando pequenas 
amostras biológicas como ossos de rato e dentes. 
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