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RESUMO 
Descreve-se a caracterização de produtos de corrosão em duas estatuetas metálicas 
da coleção africana do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 
Paulo (USP). As estatuetas são dois  “Edans” masculinos da Sociedade Secreta 
Ogboni, do grupo étnico Ilobu-Iorubá, Nigéria, África, do século XX. Técnicas de 
análise elementar com diferentes sensibilidades, tamanhos da região analisada e 
facilidade de utilização, todas elas baseadas na emissão de raios X característicos, 
foram comparadas: PIXE, EDXRF, EDXA-SEM e XRD. Paras as medidas EDXRF in 
situ foi utilizado o sistema portátil do Laboratório de Física Nuclear Aplicada da 
Universidade Estadual de Londrina, composto de uma fonte de 238Pu (95 mCi), 
detector Si-PIN e eletrônica nuclear de aquisição de dados. Na técnica PIXE a 
excitação foi realizada por um feixe de prótons de 2.4 MeV produzido no acelerador do 
Laboratório de Análise de Materiais por Feixes Iônicos, no Instituto de Física da USP, 
na linha de feixe externo. Para a técnica EDXA-SEM utilizou-se o microscópio Philips 
do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da 
USP, com imagens por elétrons secundários e feixe de 20keV. Os espectros EDXRF 
em regiões onde a Estatueta A não estava recoberta por produtos de corrosão visíveis 
indicam Cu e Zn como componentes principais da liga, com teores de 55,7% e 41,9%, 
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respectivamente.  Observam-se também teores menores de Fe (0,3%), Co (0,3%) e Ni 
(1,8%). A presença do Zn permite que a liga seja fundida em temperatura cerca de 
180oC menor que a necessária para o cobre puro, permitindo assim a utilização de  
fornos menores e mais simples. Diversos tipos de produtos de corrosão da Estatueta A 
não apresentam compostos de Cu, mas apenas de Zn, ou então uma relação Zn:Cu 
superior à da liga base, evidenciando corrosão seletiva. Os espectros de PIXE destas 
regiões mostram também linhas de S, o que sugere a presença de sulfetos ou sulfatos 
de zinco e de cobre.  Os constituintes principais da Estatueta B são Cu, Pb e Zn. Os 
produtos de corrosão da Estatueta B apresentam majoritariamente compostos de Pb, 
evidenciando corrosão seletiva. Observou-se também Si, Na, Al e As, provavelmente 
provenientes de contaminações externas.Os resultados estão sendo utilizados para 
determinação dos mecanismos e agentes de corrosão que atuaram sobre as peças, 
de forma a se definirem métodos de recuperação e prevenção em ambiente de 
reserva técnica ou de exposição. 

Palavras-chave:  EDXRF, PIXE, EDXA-SEM, XRD, metais, elementos químicos, 
produtos de corrosão. 

ABSTRACT 
The characterization of corrosion products in two metallic statuettes of the African 
collection of the Museum of Archaeology and Etnology of the University of São Paulo 
(USP) is described. The statuettes are two "male Edans" from the Ogboni Secret 
Society, of the Ilobu-Iorubá ethnic group, Nigeria, Africa, XX century. Several 
techniques of elemental analysis with different sensitivities, sizes of the analyzed area 
and usefulness of the facilities, all of them based on the emission of characteristic X 
rays, were compared: PIXE, EDXRF, EDXA-SEM and XRD. In situ EDXRF 
measurements were carried out with a portable system of the Laboratory of Applied 
Nuclear Physics of the State University of Londrina, composed of a 238Pu (95 mCi) 
source, a Si-PIN detector and standard nuclear electronics of data acquisition. For the 
PIXE analysis an external proton beam of 2.4 MeV from the accelerator of the 
Laboratory of Materials Analysis by Ionic Beams, at the Physics Institute of USP, was 
used to probe the samples. For the EDXA-SEM technique a Philips microscope 
belonging to the Metallurgic and Materials Engineering Department of the Polytechnic 
School of USP, with secondary electrons imaging and 20keV beam was used. The 
EDXRF spectra of the areas where the Statuette A was not covered by visible 
corrosion products indicate Cu and Zn to be the main components of the alloy, with 
percentages of 55,7% and 41,9%, respectively.  Smaller amounts of Fe (0,3%), Co 
(0,3%) and Ni (1,8%) were also observed. The presence of Zn allows the alloy to melt 
at a temperature about 180oC lower than for pure copper, permitting the use of smaller 
and simpler ovens. Several types of corrosion products of Statuette A don't show Cu 
compounds, but only Zn, or a Zn:Cu relationship superior to that of the alloy base, 
showing a selective corrosion. The PIXE spectra of these areas also show lines of S, 
which suggest the presence of sulfides or sulfates of zinc and copper. The main 
components of Statuette B are Cu, Pb and Zn. The corrosion products of Statuette B 
for the most part contain Pb compounds, indicating selective corrosion. Si, Na, Al and 
As were also observed, probably coming from external contaminations. These results 
are being used for the determination of the mechanisms and corrosion agents that 
acted on the pieces, in order to define methods for recovery and prevention in technical 
reservation or in exhibition environment. 

Keywords:  EDXRF, PIXE, EDXA-SEM, XRD, metals, chemical elements,  corrosion 
products. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 

A aquisição pelo MAE-USP de uma câmara selada com controle de umidade 
ampliou a viabilidade de tratamento de objetos metálicos antes de seu 
armazenamento. Assim, com o objetivo geral de estabelecer novos padrões para a 
restauração e conservação das coleções metálicas do museu, surgiu a necessidade 
de um trabalho sistemático de caracterização das peças e seu estado de conservação. 
Este trabalho envolve uma detalhada avaliação da obra, contendo um exame do 
objeto (descrição geral dos objetos, natureza dos materiais presentes, das alterações 
mecânicas, dos depósitos e da corrosão), um estudo documentário (natureza e função 
do objeto, história da arte, das técnicas) e uma avaliação do ambiente de conservação 
do objeto. 

O presente trabalho concentra-se nas técnicas espectroscópicas de raios X 
voltadas à caracterização metalúrgica da peça e à identificação dos produtos de 
corrosão, e envolve especialistas em conservação (do MAE), em corrosão e 
caracterização microestrutural (da EPUSP), em espectroscopia por feixes iônicos (do 
IFUSP) e em espectroscopia por fluorescência de raios X (da UEL).  Estas técnicas 
são complementadas por observação microscópica, difração de raios X e 
espectroscopia Raman.  O objetivo final é a identificação dos agentes e mecanismos 
de corrosão envolvidos para que se possam definir as condições mais adequadas de 
recuperação e preservação de cada peça. 

O trabalho foi iniciado pela coleção africana (Salum, 1993), com edans da 
sociedade secreta Ogboni, do grupo étnico Ilobu-Iorubá, e está prosseguindo com 
peças da coleção pré-colombiana.  Os resultados aqui apresentados referem-se a dois 
edans, que denominaremos Peças A e B, produzidos pela técnica de cera perdida. 
 
 
2. INSTRUMENTOS E MÉTODOS 
 

Para análise das peças, utilizamos inicialmente métodos não-destrutivos como 
observação visual por lupa binocular (lupa estereoscópica Zeiss, com aumento de até 
48X), espectroscopia de fluorescência de raios X (EDXRF – Energy Dispersive X-Ray 
Fluorescence) e PIXE (Particle Induced X-Ray Emission).  Em alguns casos, 
utilizamos também Espectroscopia Raman. Em seguida, amostras muito pequenas 
dos produtos de corrosão foram retiradas e analisadas em microscópio eletrônico de 
varredura (SEM, Scanning Electron Microscopy) com análise por energia dispersiva de 
raios X (EDXA, Energy Dispersive X-Ray Analysis), e também por difração de raios X 
(DRX). 

As três técnicas espectroscópicas de raios X utilizadas fornecem o mesmo tipo 
de informação  emissões de raios X característicos dos elementos presentes na 
amostra , mas apresentam diferentes características.  Por exemplo, as técnicas de 
EDXRF e PIXE podem ser realizadas ao ar, enquanto o EDXA precisa ser realizado 
em vácuo.  O EDXRF pode ser realizado com equipamento portátil, o que não ocorre 
com as duas outras técnicas. As três técnicas são usualmente capazes de detectar 
pequenos teores (ou seja, apresentam baixos limites mínimos de detecção1), mas esta 
                                                 
1 Os limites mínimos de detecção destas técnicas dependem de muitas variáveis da amostra e de cada 
equipamento específico, como a energia de excitação, o tipo de matriz, o número 
atômico do elemento analisado, o espectro de fundo, a espessura da amostra, etc.  Assim, não é razoável 
atribuir uma faixa estreita de valores a um dado tipo de técnica, nem compará-las de maneira absoluta.  
De qualquer forma, estamos lidando com valores da ordem desde um ppm até dezenas de ppm. Face às 
energias da fonte utilizada nestas medidas de EDXRF portátil, o sistema será mais sensível para 
elementos na faixa do Fe ao Sr. Se fosse utilizada uma fonte de 55Fe (6 keV) seria possível excitar com 
grande sensibilidade elementos leves na faixa do S ao V. 
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característica é especialmente destacada no PIXE para elementos leves como, por 
exemplo, o Al.  A EDXRF, por outro lado, pode mostrar limites de detecção baixos 
para elementos mais pesados. O EDXA, por sua vez, embora apresente tipicamente 
limites mínimos de detecção um pouco maiores, permite detectar elementos mais 
leves, como por exemplo C. O EDXA pode ser realizado em região extremamente 
pequena e localizada (diâmetros da ordem de 1 a 2µm), enquanto as outras duas 
técnicas cobrem áreas com diâmetros tipicamente da ordem de 1 a 5mm. 

Estas três técnicas fornecem composições elementares. As duas outras 
técnicas utilizadas  espectroscopia Raman e difração de raios X  fornecem 
informações sobre compostos.  A primeira baseia-se em energias características, e a 
segunda em estrutura cristalina.  
 
2.1 EDXRF (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence) 
 

A espectroscopia de fluorescência de raios X baseia-se na emissão de raios X 
característicos dos elementos da amostra, a partir de excitação por meio de um feixe 
de raios X. O termo “energia dispersiva” refere-se à técnica de detecção dos raios X 
emitidos, que é efetuada por um detector de Si que gera um espectro de intensidade 
em função da energia.  

A técnica pode ser utilizada ao ar, utilizando equipamento de pequeno porte, o 
que permite seu uso em campo, em museus, etc. 

Foi utilizado um sistema EDXRF portátil do Laboratório de Física Nuclear 
Aplicada, do Departamento de Física da Universidade Estadual de Londrina. Para 
estas medidas, foi utilizada uma fonte de 238Pu (13,6 e 17,2 keV; 95 mCi)2 e um 
detector Si-PIN (FWHM 265 eV para a linha de 6,4 keV do Fe) acoplado a um 
analisador multicanal de 8k. Os resultados foram coletados por um computador do tipo 
“palmtop” e posteriormente tratados em um PC, através do programa AXIL-QXAS 
(Espen et al., 1977), fornecendo os resultados quantitativos. 

Fotos do arranjo experimental são mostradas na Figura 1. Um exemplo de 
espectro é mostrado na Figura 2. Os resultados obtidos para dois padrões de aço de 
referência são mostrados na Tabela I, validando o sistema de medidas. 

 
 

 
 

Figura 1 - Arranjo experimental de análise com EDXRF portátil 
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Figura 2 – Espectro de EDXRF portátil obtido na região da testa da Peça A 

 
 

Tabela 1 - Resultados para padrões de referência de aço com EDXRF portátil 
 

PADRÃO 1 PADRÃO 2 
valores 

certificados (%) 
valores 

certificados (%) 

 
 
ELEMENTO 

CD[1] ED[2] 

determinado 
EDXRF 

(%) CD[1] ED[2] 

determinado
EDXRF 

(%) 
Fe  84,33 83,47 84,77 78,80 79,92 80,06 
Mo 4,65 4,68 5,14 0,26 0,34 0,23 
W 6,33 5,77 6,12 18,34 14,27 16,17 
V 2,11 2,00 1,57 1,15 0,99 1,23 
Cr 4,10 4,08 3,51 4,51 4,50 3,32 

[1] CD – dissolução convencional   [2] ED – dissolução eletrolítica 
 
 
2.2 PIXE (Particle Induced X-Ray Emission) 
 

A técnica PIXE, igualmente não destrutiva, também permite analisar os 
elementos presentes nas amostras através de seus raios X característicos. A 
excitação é feita por um feixe de prótons produzido no acelerador do Laboratório de 
Análise de Materiais por Feixes Iônicos (LAMFI), no Instituto de Física da USP. 
Recentemente foi instalado no LAMFI uma linha de feixe externo onde o feixe de 
próton de 2.4 MeV, após passar por uma janela de Kapton de 50µm, atinge as 
amostras no ar com energia de aproximadamente 1.0 MeV. A Figura 3 mostra um 
esquema do arranjo experimental, e a Figura 4 mostra fotos do equipamento. 

Um exemplo de espectro é mostrado na Figura 5. 
O uso de um feixe externo de prótons permite a análise de diferentes materiais 

e peças incompatíveis com as câmaras de vácuo. Uma aplicação imediata desta nova 
facilidade foi a análise de materiais de corrosão de peças metálica do Museu de 
Arqueologia e Etnologia da USP (MAE), cujos objetos arqueológicos são grandes e 
difíceis de serem analisados em câmaras de vácuo. 
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Figura 3 – Esquema do arranjo experimental de PIXE externo 
 
 
 
 

 
 

Figura 4 -  PIXE externo (à direita, medida na base da Peça A) 
 
 

 
 

Figura 5 – Espectro de PIXE da base da Peça A 
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.3 EDXA-SEM (Energy Dispersive X-ray Analysis - Scanning Electron 
icroscopy) 

se por raios X por energia dispersiva realizada no microscópio eletrônico 
e varredura também permite a identificação de elementos através de suas linhas 

caracte

 diâmetros da ordem de 1 
a 2µm.

ctados elementos leves, tipicamente a partir do C.  A técnica 
não é 

 

secundários) e espectro EDXA de um ponto da amostra 
 
 

.4 Técnicas adicionais 

spectroscópicas acima mencionadas trazem informações 
obre as camadas eletrônicas mais internas dos átomos, não afetadas por suas 

 
2
M
 

A análi
d

rísticas de raios X. A excitação é efetuada pelo feixe de elétrons que incide 
sobre a amostra, com energias típicas da ordem de 20keV. 

A análise pode ser feita sobre toda a região da imagem, ou sobre um ponto 
determinado da amostra. Neste caso, a região analisada tem

 É possível ainda traçar perfis do teor de um dado elemento ao longo de uma 
linha, obter mapas, etc. 

A amostra a ser observada deve ficar dentro da câmara do microscópio, sob 
vácuo.  Podem ser dete

destrutiva (a menos que a amostra possa sofrer com o vácuo).  Entretanto, se 
as peças a serem analisadas forem grandes, é possível que não possam ser 
colocadas na câmara do microscópio. Neste caso, é necessário retirar uma amostra. 
Em nosso caso, as peças poderiam ter sido colocadas na câmara do microscópio.  
Nosso interesse, contudo, voltava-se mais aos produtos de corrosão, de forma que 
optamos por analisar apenas pequenas amostras dos mesmos. Usualmente se 
utilizam dois tipos de imagem.  Com elétrons secundários, obtêm-se imagens de 
relevo com grande definição.  Com elétrons retroespalhados, obtém-se contraste por 
composição química, com menor definição.  Para o presente trabalho, utilizou-se o 
microscópio Philips do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 
Escola Politécnica da USP, com imagens por elétrons secundários e feixe de 20keV. 
Um exemplo de imagem e de espectro é mostrado na Figura 6.   
 
 

Figura 6 – Imagem de produto de corrosão da Peça A em MEV (elétrons 

Zn: 51%, O: 22%, Na: 10%,  
C: 7%, Cu: 3%, Si: 2% 

 
2
 
 As três técnicas e
s
ligações químicas.  Assim, elas permitem a identificação de elementos presentes nas 
ligas e nos produtos de corrosão.  Duas outras técnicas utilizadas, a difração de raios 
X (no Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP) e a 
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espectroscopia Raman (no Laboratório de Espectroscopia Molecular do Instituto de 
Química  da USP), fornecem informações sobre os compostos.  A difração de raios X 
(DRX) permite a identificação de compostos através de sua estrutura cristalina.  A 
espectroscopia Raman permite a identificação de compostos através de diferenças 
entre níveis energéticos vibracionais destes compostos. 
 Antes de qualquer destas análises, as peças foram observadas em uma lupa 
estereoscópica de alta qualidade, no Laboratório de Conservação e Restauro do 

. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ura 7 mostra uma foto geral da Peça A e quatro fotos localizadas, obtidas 
través da lupa estereoscópica. A observação através da lupa revelou que a peça 

estava

Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. 
 
 
3
 
3.1 Peça A 
 

A Fig
a

 parcialmente coberta por produtos de corrosão com diferentes morfologias e 
colorações. 

 
 

 
Figura 7 - Foto geral da Peça A e quatro fotos localizadas, obtidas através da 

lupa estereoscópica. 

 
esultados de PIXE em quatro pontos são comparados graficamente na Figura 

8. Resultados de EDXRF são mostrados nas Tabela II (elementos principais) e III 
(eleme

eis (costas) indicam Cu e Zn como componentes principais 
da liga

 

R

ntos minoritários). 
Os espectros EDXRF em regiões onde a peça não estava recoberta por 

produtos de corrosão visív
, com teores de 55,7% e 41,9%, respectivamente.  Observam-se também teores 

menores de Fe (0,3%), Co (0,3%) e Ni (1,8%).  É interessante assinalar que a 
presença deste teor de Zn permite que a liga seja fundida em temperaturas 
sensivelmente mais baixas que as necessárias para cobre puro, cujo ponto de fusão é 
1083 oC.  Com 40% Zn, por exemplo, a temperatura de fusão da liga é cerca de 
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900oC, de acordo com o diagrama de fases Cu-Zn (Massalski et al., 1986).  Assim, 
torna-se possível fundir esta liga em fornos menores e mais simples. Ainda de acordo 
com o diagrama de fases, se aquela composição for representativa da liga, o limite de 
solubilidade do Zn na fase terminal de cobre foi ultrapassado. Pode-se ter, assim, um 
bronze bifásico, com uma fase terminal (Cu cúbico de face centrada com Zn 
dissolvido) e um intermetálico Cu-Zn (cúbico de corpo centrado).   

Nas regiões cobertas com produto de corrosão, os resultados quantitativos das 
análises in-situ têm significado apenas comparativo, pois podem incluir uma parcela 
indeter

 de Zn superiores aos de Cu, ao contrário 
do que

erdo, indicou teores semelhantes de Zn e de Cu (20% e 22%, 
respec

Figura 8 – Áreas normalizadas de diversos elementos em quatro pontos da Peça 
A, por PIXE 

 
s espectros de PIXE na base da peça mostram teores elevados de Cu e S, o 

que sugere a presença de sulfeto ou sulfato de cobre.  Esta região não apresentava 
aspect

 região da orelha direita, por 
exemp

minada de informação da liga-base.  
Os espectros de EDXRF nas regiões do braço direito e da testa, com produtos 

de corrosão de cor  verde, indicaram teores
 ocorre na liga-base. Isto mostra que a relação Zn:Cu nestes produtos é 

superior ao da liga-base, o que indica a ocorrência de corrosão preferencial do Zn.  Os 
espectros de PIXE destas regiões mostram também linhas de S, o que sugere a 
presença de sulfetos ou sulfatos de zinco e de cobre. Lembramos que a eventual 
presença de elementos não-metálicos mais leves, como C, N ou O, não é detectada 
por EDXRF ou PIXE. 

A análise por EDXA de pequenas amostras de outro produto de corrosão 
verde, no braço esqu

tivamente), confirmando a corrosão preferencial do Zn. Dentre os não-
metálicos, não se observou S, mas sim O (30%) e C (14%), o que sugere presença de 
carbonatos e óxidos (ou hidróxidos) de zinco e cobre. 
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O

o ou coloração muito diferenciados dos da liga em regiões supostamente não-
recobertas com produtos de corrosão (como as costas), o que sugere que esta 
camada seja fina.  Assim, parte dos sinais detectados pode ter provido da liga-base.  É 
o caso do Sn e do Pb, que apresentam teores mais altos nesta região que nas regiões 
cobertas com produtos de corrosão verdes ou brancos. 

Nos demais tipos de produtos de corrosão da peça A, o efeito da corrosão 
seletiva é muito mais intenso. O espectro de PIXE na

lo, com um produto de corrosão branco, mostrou uma linha de zinco muito mais 
intensa que a de cobre, podendo-se inclusive supor, em princípio, que este produto 
não contenha Cu (cujo sinal seria proveniente da liga-base).  Outros tipos de produtos 
cobriam regiões muito pequenas para serem analisados por EDXRF ou PIXE in-situ, 
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mas foram analisados por EDXA e DRX, e confirmaram a ausência de Cu. Nos 
produtos de corrosão de cor branca, a análise por EDXA indicou principalmente a 
presença de Zn (51%), O (22%), Na (10%) e C (7%). Coerentemente, o difratograma 
de DRX mostrou claramente a presença de ZnO e, possivelmente, de Zn(CO)3. Nos 
produtos de corrosão de cor negra, observou-se principalmente a presença de Fe 
(20%), Zn (14%), Si (14%), Al (7%), C (5%) e O (36%). Além disso, observou-se 
presença de S (2%), Na (2%) e As (2%). O difratograma indica a presença majoritária 
de Zn(CO)3 e possivelmente a presença minoritária de ZnO e Al2O3.  
 
Tabela II - Resultados de EDXRF portátil em quatro pontos da Peça A (elementos 

principais) 

ÁREA  
INVESTIGADA 

C
% % 

Mn 
% 

Fe 
% 

Co 
% 

Ni 
% 

 
u Zn 

 costas (normal) 55,72 41,89 0 0,28 1,84 0 ,26
costas (normal)  53,78 43,72 0 0,32 1,97 0 ,21

testa (verde) 43,93 54,50 0 0,78 0 0,80 
braço (verde)  51,49 46,81 0 0,61 0,08 1,01 

 
 

Tabela III - Resultados de EDXRF portátil em quatro pontos da Peça A 
(elementos minoritários). 

 
ÁREA  

INVESTIGADA   
Mn 

 
Fe 

 
Ni 
 

Co 
 

Pb S Cl Ti 

 costas (normal) 1 0 0 0 0 1 1 1 
costas (normal)  0,4 0 0 0 0,80 1 1 

testa (verde) 0,8 2 00 0 0 0 ,4 ,3 0 
braço (verde)  0,7 0 0 0 0 1,6 0 0,1 ,4 

 
 

.2 Peça B 

és da lupa estereoscópica, observaram-se, na Peça B, produtos de 
orrosão de cor cinza recobertos por uma fina camada branca, e também, em alguns 

poucos

como componentes principais, e 
presen

ncionado, por uma fina camada branca) mostrou por EDXRF um teor de Pb 
3,7 vez

3
 

Atrav
c

 locais, produtos de cor marrom-avermelhada. 
Nesta peça, os espectros de EDXRF e PIXE em regiões não-recobertas por 

produtos visíveis de corrosão mostraram Cu, Pb e Zn 
ça adicional de Fe, Co e Ni (EDXRF), S e Cl (EDXRF e PIXE) e Si, K, Ca e Sn 

(PIXE).  
A análise das regiões cobertas com produto de corrosão cinza (recoberto, 

como me
es superior ao da liga-base, bem como a presença de S, resultados coerentes 

com o que foi observado por PIXE. Em vista da cor cinza encontrada nestes produtos 
de corrosão, é razoável supor que o Pb se encontre em grande parte na forma de PbO 
e PbSO4. Os espectros deste produto de corrosão por Espectroscopia Raman 
evidenciaram um pico correspondente a PbCO3 (de acordo com espectro publicado 
por McCann et al. (1999), a partir de uma amostra-padrão PbCO3 + 2 PbCO3.Pb(OH)2), 
que seria responsável pela camada superficial branca. A presença de carbonato e 
sulfato é coerente com a análise por EDXA, que indicou 8% C, 15% S e 38% O.  
Dentre os elementos metálicos, esta análise confirmou a presença de Pb (27%) no 
produto de corrosão, mas não indicou a presença de Cu, Fe, Ni, Co e Mn, que haviam 
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sido observados por EDXRF. Podemos concluir que, naquela análise, estes elementos 
pertenciam à liga-base e não aos produtos de corrosão. No produto de corrosão 
encontrado nas costas da peça, observou-se por PIXE uma relação Cl:S muito mais 
elevada que na região das pernas, o que sugere maior presença de cloreto do que de 
sulfato de chumbo.  Observou-se também um teor mais elevado de Sn do que na liga-
base, possivelmente presente em sulfato ou cloreto de estanho.   

O outro produto de corrosão da peça B, de cor marrom-avermelhada, foi 
analisado por EDXA e DRX. Os elementos identificados foram Pb (32%), O (31%), S 
(18%), 

. CONCLUSÕES 

alizadas por EDRXF e por PIXE no ar permitiram identificar os 
componentes principais e secundários das ligas-base e dos diferentes produtos 

• 
de 238Pu) para elementos mais pesados, 

• 
u-se uma ferramenta valiosa. Ela permitiu também a determinação de 

• 
a seja fundida em temperatura cerca de 180oC menor que a 

• 
penas de Zn, ou então uma relação Zn:Cu superior à da liga 

• 
majoritariamente compostos de Pb, 

• 
as, observou-se a presença de compostos de 

• 
ção. 

• 
tamentos curativos e/ou 

• 
 estudo sobre a procedência e as técnicas envolvidas 

 
 

 

C (6%) e Si (5%). O difratograma obtido é consistente com a presença de SiO2, 
PbO2 e Pb metálico.   
 
 
4
 

• As análises re

de corrosão, de modo não-destrutivo. 
No caso dos elementos com pequenos teores, confirmou-se a maior 
sensibilidade do EDXRF (com a fonte 
como Mn, Fe, Ni e Co, e do PIXE para elementos mais leves, como Si, S, Cl, K 
e Ca. 
Para análise mais localizada ou de pequenas quantidades de amostra, o EDXA 
mostro
elementos ainda mais leves, como O e C. Por ter sido efetuada apenas nos 
produtos de corrosão, ela evitou o efeito da liga-base sobre os resultados 
obtidos.  
Os constituintes principais da Peça A são Cu e Zn.  A presença do Zn permite 
que a lig
necessária para cobre puro, permitindo assim a utilização de  fornos menores e 
mais simples. 
Diversos tipos de produtos de corrosão da Peça A não apresentam compostos 
de Cu, mas a
base, evidenciando corrosão seletiva. 
Os constituintes principais da Peça B são Cu, Pb e Zn. Os produtos de 
corrosão da Peça B apresentam 
evidenciando corrosão seletiva.  
Além dos compostos de Zn e de Pb e, minoritariamente, de Cu e de Fe, que 
são produtos de corrosão das lig
Al, Na, Si e As, que devem ser provenientes de contaminações externas.  
A presença de sulfatos e sulfetos nos produtos de corrosão é coerente com a 
avaliação da trajetória das pecas da coleta à condição atual de conserva
Na literatura (por exemplo Marabelli, 1995), são enumeradas algumas 
possíveis fontes de ácido sulfídrico no ar, tais como poluição atmosférica, 
materiais inadequados utilizados na confecção de vitrinas expositivas e a 
decomposição microbiológica de materiais orgânicos. 
A caracterização das ligas metálicas e dos diferentes produtos de corrosão por 
técnicas analíticas possibilitará a investigação de tra
preventivos das peças. 
Através da caracterização dos componentes primários e secundários das ligas 
será possível ampliar o
no processo de manufatura dos objetos. 
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