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FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 

A  fluorescência de raios X é um método quantitativo baseado nas 
medidas de energia e intensidade dos raios X característicos emitidos 
pelos elementos químicos que constituem a amostra.  No laboratório, 
trabalhamos com 3 variantes dessa técnica:  Fluorescência de raios X 
por dispersão em energia (EDXRF), Fluorescência de raios X com dis-
persão por comprimento de onda (WDXRF) e a Fluorescência de raios 
X com reflexão total (TXRF). 

Tipos de Análises: 

 Cerâmicas; 

Ligas de metálicas;  

Plásticos;  

Vidros; 

Material arqueológico (cerâmicas, ossos, 

obsidianas, etc);  

Obras de arte (quadros, murais, escultu-

ras, pinturas, moedas, estátuas); 

Pedras preciosas; 

Amostras de interesse forense 

(documentos, selos, cédulas de dinheiro, 
amostras de cenas de crimes, entre outras) 

Formulações farmacêuticas 

(fármacos e cosméticos) 

Estudos ambientais para caracteri-
zação de metais em solo, sedimento, 
água, efluentes, material particulado 
do ar, chorume, lodo industrial e de 
esgoto, entre outros.  

Determinação da composição química de materiais diversos . 

Sistema portátil de EDXRF 

Sistema portátil de EDXRF 

TXRF—S2 Picofox Bruker 

EDXRF 720 SHIMADZU 
WDXRF S8 TIGER 
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HISTÓRIA 

A HISTÓRIA E O DESENVOLVIMENTO DO GRUPO DE FÍSICA 
NUCLEAR APLICADA (GFNA), INICIADA EM 1977, SE CON-
FUNDE COM A DO PRÓPRIO DEPARTAMENTO DE FÍSICA E, 
EM ESPECIAL, COM A HISTÓRIA DA IMPLANTAÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA NA UEL. 
DURANTE ESTES 40 ANOS DE ATIVIDADES DO GFNA, 
ALÉM DA ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO, DO LABORATÓRIO 
E DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CONTRIBUIMOS COM A 
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TODOS OS 
NÍVEIS, DESDE A INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR ATÉ A 
FORMAÇÃO DE DOUTORES. O GRUPO ATUA EM SEIS LI-
NHAS DE PESQUISA: TRANSMISSÃO E ESPALHAMENTO DE 
RAIOS GAMA, ESPECTROMETRIA DE RAIOS GAMA, MI-
CROTOMOGRAFIA DE RAIOS X, POROSIMETRIA DE MER-
CÚRIO, ESPECTROSCOPIA RAMAN E FLUORESCÊNCIA DE 
RAIOS X.  
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É uma técnica baseada em medidas de atenuação de um feixe de 

radiação por uma amostra sob diferentes ângulos. A partir das 

medidas de atenuação, um algoritmo é utilizado para formar 

uma imagem 2D ou 3D da estrutura interna da amostra.  

Tipos de Análises:  

Geologia: medidas de porosidade, percolação, imagens de 
incrustações, fósseis, estrutura e poro-
sidade de solos, perfil de tamanho de 
poros de rochas; 

Odontologia: próteses, implantes, 

estruturas ósseas;  

Agronomia: estruturas de solos, 

madeiras, sementes; 

Ciência dos Materiais:   cerâmicas, 

espumas, compósitos, metais, fibras 
poliméricas; 

Engenharia: cavidades, trincas, des-

gastes; 

Arqueologia: análise da estrutura 

interna de objetos arqueológicos; 

Biologia: análise da estrutura de 
insetos, ovos, pequenos animais, partes 
de animais, tecidos e outros. 

MICROTOMOGRAFIA  

DE RAIOS X 

SKYSCAN 1172  

SKYSCAN 1173 

ESPECTROMETRIA GAMA  

A espectrometria de raios gama permite a medida direta de 

emissores gama sem a necessidade da realização de separação 

química dos radionuclídeos da amostra, podendo ser tratada de 

método não destrutivo de análise. Desta forma, se torna uma 

ferramenta poderosa para o monitoramento e pesquisa da radia-

ção ambiental.  

Tipos de Análises: 

Determinação de radionuclí-

deos em amostras ambientais; 

Determinação de radionuclí-

deos em amostras alimentares; 

Determinação de 137Cs nos 

solo; 

Determinação de 07Be no solo; 

Determinação de 137Cs em amostras alimentares de exporta-

ção. 

Canberra (Modelo 747)  

Ortec (HPLBS1)  

TRANSMISSÃO E ESPALHAMENTO 

DE RAIOS GAMA  

A técnica de transmissão de raios gama é baseada na atenua-

ção que um feixe de radiação incidente em um meio material 

sofre ao atravessá-lo. Já a metodologia de espalhamento está 

fundamentada no fato de que o número de fótons espalhados 

pela interação dos mesmos com a matéria é diretamente pro-

porcional à densidade do meio espalhador.  

Tipos de Análises: 

Porosidade de cerâmicas, 
ligas metálicas, rolhas de vinho 
e solos; 

Densitometria de cerâmicas e materiais em geral; 

Gamagrafia de concreto, argamassas e afins. 

A porosimetria por injeção de mercúrio é uma 
técnica muito útil para a caracterização de mate-
riais porosos. Nela, o mercúrio é injetado em 
uma amostra com o uso de alta pressão. Uma vez 
que o mercúrio é um fluido não molhante para a 
maioria dos materiais, o uso da alta pressão é 
necessário para forçar o mercúrio a preencher os 
poros. 

POROSIMETRIA DE MERCÚRIO 
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ESPECTROSCOPIA RAMAN  

A Espectroscopia Raman é capaz de determinar a composição 

molecular de amostras. Essa técnica baseia-se em detectar a 

radiação espalhada por uma amostra ao incidir sobre ela um 

feixe de radiação monocromático (laser). Parte dessa radiação 

espalhada possui uma frequência diferente da do laser. Analisan-

do essas radiações com diferentes frequências, pode-se extrair 

informações dos modos vibracionais das moléculas que compõe 

a amostra. 

Tipos de Análises: 

Amostras de interesse forense; 

Arqueometria: identificação de pigmentos e de misturas de 

pigmentos, pinturas rupestres e tecidos; 

Agrotóxicos; 

Cerâmicas; 

Cosméticos; 

Rochas. 

Inspector Raman – DeltaNu 


