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RESUMO 
 
 
Foi estudada a variação de sensibilidade de um detector de Si-PIN, em um sistema de excitação detecção com 
um mini tubo de raios X portátil (alvo de Ag, 4W), sob diferentes condições de operação visando a obtenção de 
uma situação otimizada para determinação de traços de metais em amostras ambientais. As curvas de 
sensibilidade foram obtidas através da irradiação de padrões certificados da MicroMatter, depositados em 
membranas. A partir das curvas de sensibilidade calculou-se a concentração de dois padrões certificados 
SRM1832 e SRM1833 para fins de validação. Todos os padrões foram medidos por 200s. Inicialmente foi 
utilizado no detector um colimador de Pb e em seguida um colimador de Al. Como o tubo emite um espectro 
contínuo de energia, utilizou-se em seguida um filtro de Mo na saída do tubo de raios X com o intuito de 
monocromatizar o feixe de radiação incidente. Verificou-se que os melhores resultados foram obtidos com os 
colimadores de Pb e de Al a 25kV e 20µA. 
 
 

1. INTRODUCÃO 
 
Uma das tendências atuais é o desenvolvimento de novas técnicas analíticas e métodos que 
sejam capazes de identificar e quantificar os componentes de amostras complexas, tais como 
aquelas relacionadas a problemas de proteção alimentar ou ambiental, que sejam capazes de 
fornecer alta velocidade analítica e/ou possíveis de serem utilizadas para análise “in situ”. 
Neste último caso, o uso de sistemas portáteis está sendo amplamente explorado para 
delimitar regiões de amostragem ou classificar as amostras a serem analisadas com maior 
rigor, posteriormente. Desta forma, ao invés de tentar quantificar os poluentes nas amostras, 
como primeiro objetivo, poderia ser suficiente assegurar se os mesmos estão presentes abaixo 
ou acima de um determinado nível de concentração pré-estabelecido, como os fornecidos por 
agências de proteção ambiental ou outras agências de regulamentação. 
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Uma das técnicas que realmente possibilita a obtenção de resultados rápidos com o uso de 
sistema portátil é a Fluorescência de Raios X com Dispersão em Energia (EDXRF) a qual, 
por ser uma técnica instrumental, multielementar e simultânea vem sendo crescentemente 
aplicada “in situ” para análise de traços metálicos nos mais variados tipos de amostras[1]. 
 
O princípio básico da EDXRF é medir diretamente em um detector, a energia dos raios X 
característicos emitidos pelos componentes da amostra, após excitados por uma radiação 
incidente (raios X ou raios gama). 
 
Uma das principais características que revelam o desempenho de um espectrômetro de raios 
X é a sensibilidade. A sensibilidade é um indicador da atividade mínima detectável e do 
limite de confiabilidade do sistema. 
 
O objetivo deste trabalho é estudar a variação na sensibilidade de um sistema portátil de 
excitação-detecção, empregando detector de Si-PIN e mini tubo de raios X, sob diferentes 
condições de operação, com o objetivo de se alcançar uma situação otimizada para 
determinação de traços de metais em amostras ambientais [2].  
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O sistema de medidas é composto por um detector de raios X tipo Si-PIN (FWHM de 221 eV 
para a linha de 5,9 keV do 55Fe) com janela de Be de 25 µm acoplado a um pré-amplificador 
e resfriados termoeletricamente, modelo XR-100CR (Amptek Inc.)[3], fonte de alta tensão 
com amplificador, modelo PX2CR, analisador multicanal modelo MCA8000A e um palmtop 
para aquisição e armazenamento dos dados [3]. A excitação das amostras foi feita com um 
mini tubo de raios X com alvo de prata e 4W de potência (10-40kV, 0-100µA), modelo FTC 
100[4]. 
 
O sistema todo é portátil e pode ser utilizado para medidas no local de amostragem.  
 
Foram medidos 9 padrões certificados tipo filme fino, depositados em membranas de 
policarbonato (K, Ca, Sc,  Ti, Mn, Fe, Cu, Zn e Pb) e um branco, todos da MicroMatter Inc. 
Em seguida mediu-se dois padrões certificados NIST (National Institute of Standard and 
Technology) SRM1832 e SRM1833 para confirmar a acurácia das curvas de sensibilidade.  O 
tempo de medida para cada padrão foi 200s. Os espectros obtidos foram analisados com o 
aplicativo WINQXAS da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA).  
 
Inicialmente, utilizou-se o feixe continuo do tubo de raios X para irradiar os padrões e no 
detector foi colocado primeiro um colimador de Al e em seguida um colimador de Pb, ambos 
com abertura de 4mm de diâmetro. Num segundo momento, com o intuito de 
monocromatizar o feixe incidente, colocou-se na saída do tubo um filtro de Mo, e novamente 
foram feitas às medidas com os dois colimadores. 

 
 

3. RESULTADOS  
 
As curvas de sensibilidade foram obtidas para cada caso testado fazendo um gráfico da 
intensidade dos raios X versus número atômico do elemento. Para tanto foram utilizados os 
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dados obtidos das medidas dos padrões MicroMatter. A Fig. 1 traz a forma da curva para o 
feixe monocromatizado com filtro de Mo. 
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Figura 1 - Gráfico da sensibilidade elementar com filtro de Mo. 
 
Na Fig. 2 está um espectro comparativo de uma medida do padrão MicroMatter de Zn, com 
diferentes valores de tensão, corrente, com e sem colimador de Al. Como pode ser notado 
existe uma contaminação de Ni devido a haste interna que segura o cristal de Si PIN no 
interior do detector [5], logo o níquel será um elemento sempre presente nos espectros. Além 
disso, aparecem dois pequenos picos nas linhas de 5,9keV e 6,4keV que são constituintes do 
material de que é feito o colimador de Al, ou seja, a liga de alumínio contém Mn, Fe e Cu. 
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Figura 2 – Comparação entre os espectros com diferentes colimadores. Os espectros 

foram feitos com filtro de Mo. 
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A Fig. 3 apresenta um espectro do branco de referencia da MicroMatter irradiada utilizando o 
colimador de Pb no detector. Percebe-se que o espectro fica comprometido a partir de 9 keV 
(a partir do canal 400). 

  
 

Figura 3 – Espectro do branco MicroMatter com colimador de Pb, 25kV, 20µA 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados de concentração para os padrões SRM1832 e SRM1833 
para os diferentes testes realizados. O desvio estimado em cada medida foi aproximadamente 
15%. Percebe-se que a situação, onde a concentração da maioria dos elementos está dentro da 
margem de erro dos valores certificados, foi aquela com colimador de Al ou de Pb com 25kV 
e 20µA. Neste caso, para o colimador de Pb, os elementos Ti, V, Mn, Co, Cu e Zn ficaram 
dentro da margem de erro, e para o colimador de Al, foram os elementos Ca, V, Co e Cu. 

 
Tabela 1 – Resultados de concentração dos os padrões SRM1832 e SRM1833 obtidos 

a partir das curvas de sensibilidade 
Sem Filtro Sem Filtro Com Filtro Mo Com Filtro Mo Com Filtro Mo Com Filtro Mo Com Filtro Mo

Colimador Pb Colimador Al Colimador Pb Colimador Pb Colimador Al Colimador Al Colimador Al Valor
30kV 4 µA 30kV 4 µA 25kV 40 µA 25kV 20 µA 25kV 40 µA 25kV 20 µA 25kV 10 µA Certificado

Elemento N. Atômico C (µg.cm-2) C (µg.cm-2) C (µg.cm-2) C (µg.cm-2) C (µg.cm-2) C (µg.cm-2) C (µg.cm-2) C (µg.cm-2)
K 19 11,02 14,50 10,51 11,14 30,48 17,4 (1,6)

Ca 20 18,95 19,40 16,53 17,67 16,68 18,59 51,80 19,99 (1,30)
Ti 22 10,87 10,45 11,07 11,10 9,91 10,06 12,20 12,9 (1,8)
V 23 4,39 4,75 3,96 4,33 4,38 4,47 14,74 4,5 (0,5)

Mn 25 4,76 5,07 4,69 5,03 5,58 5,37 31,47 4,5 (0,5)
Fe 26 12,93 12,41 12,73 13,11 12,02 12,51 31,12 14,3 (0,5)
Co 27 0,87 1,15 1,10 1,00 1,00 1,02 3,12 0,99 (0,1)
Cu 29 3,57 3,70 3,20 2,58 2,54 2,43 7,43 2,52 (0,16)
Zn 30 1,20 2,69 3,44 3,82 3,02 3,05 8,64 3,8 (0,2)
Pb 82 11,43 12,79 12,65 39,98 15,9 (0,9)

Os valores achurados correspondem ao SRM1833 os demais ao SRM1832

 
4. CONCLUSÃO  

 
Os resultados indicam que os valores para o K (3,3keV) não podem ser determinados devido 
à influência das linhas AgLa (3,0 kev) e ArKa (3,0keV). Com o colimador de Al, a detecção de 
Mn, Fe, Cu, fica comprometida visto que estes elementos estão presentes na liga de alumínio. 
Verificou-se que os melhores resultados foram obtidos com os colimadores de Pb e de Al 
operando a 25kV e 20µA. 
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