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RESUMO 
A técnica de fluorescência de raios-X (XRF) é muito empregada na caracterização de objetos de 
arte e arqueologia para fins de restauração e conservação, permitindo uma análise multi-elementar, 
simultânea e não destrutiva. Neste trabalho foi utilizado um equipamento portátil de XRF que 
consiste de uma fonte  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 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. O tempo de aquisição de cada medida é de 500s. As medidas foram realizadas em 
uma escultura de madeira (imagem de “Santa Luzia “, nº 164 aquisição M.A.A em 24/06/66) do 
acervo do Museu Museu de Arquelogia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP)  em 
oito regiões de cores diferentes. Foram também confeccionadas amostras padrão de madeira 
pintadas com pigmentos das seguintes cores: branco, azul, vermelho, rosa, cor de carne e verde. 
Através das concentrações da composição elementar dos padrões é possível calcular a eficiência e 
montar a curva sensibilidade para obter dados quantitativos. Não foram encontrados trabalhos 
sobre pigmentos obtidos por XRF portátil em objetos de arte ou arqueológicos na literatura 
brasileira. 
 
Palavras-chave:  Escultura, madeira, fluorescência de Raios X, elementos químicos, pigmentos. 

mailto:elicriscosta@yahoo.com.br


ABSTRACT 
The X-Ray fluorescence technique is largely used in the characterization of art and objects 
archaeological for restoration and conservation, allowing a multi -elemental, simultaneous and not 
nom destructive analysis. In this work it was used a portable XRF equipment  that consists of a 238 Pu 
source ( 13,6 and 17,2 Kev; 95mCi) and a SI-PIN detector coupled to a 8k 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 Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP), in eight areas of different colors. 
Standard samples of wood painted with pigments of the following colors: white, blue, red, rose, flesh 
color and green were also made. 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. It was not found papers about pigments using  portable XRF in art 
and archaeological objects in the Brazilian literature. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve como objetivo examinar a composição química de uma escultura de madeira 
(imagem de “Santa Luzia”, nº 164 aquisição M.A.A. em 24/06/66) do acervo do MAE-USP, para a 
identificação 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 determinação de 
curvas de sensibilidade com vistas a medidas quantitativas, fazendo uso da técnica de 
fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF). A quase totalidade dos métodos usada 
para a análise de pigmentos, em esculturas ou outros objetos, são destrutivos ou na melhor das 
hipóteses, micro-destrutivos, inviabilizando sua utilização em muitas situações. A metodologia de 
Fluorescência de Raios X permite a análise multi-elementar, simultânea e não destrutiva de muitos 
elementos, sendo assim muito adequada para a caracterização de objetos de arte e arqueologia, 
para fins de restauração e conservação. 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 várias geometrias. Em especial existem 
poucos trabalhos de XRF na literatura internacional focando esculturas de madeira policromadas e 
nenhum sobre esculturas brasileiras. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para excitação dos raios  X foi utilizado um equipamento portátil de XRF que consiste de uma 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 um analisador multicanal de 8k. O sistema de excitação–detecção está 
montado num suporte que permite dois graus de liberdade de rotação e um de translação, para 
melhor ajuste à área/objeto a ser medido. Os resultados foram coletados por um computador do tipo 
“palmtop” e posteriormente tratados em um PC, através do programa AXIL-QXAS.  

Utlilizou-se um colimador de chumbo sobre o detector para minimizar a radiação espalhada 
produzida pelo sistema. O tempo de excitação/detecção de cada medida foi de 500s. 

As medidas da escultura foram realizadas no Laboratório de Conservação e Restauração no Museu 
de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE- USP) em São Paulo- SP. Os 
padrões confeccionados foram medidos no Laboratório de Física Nuclear Aplicada no 
Departamento de Física da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em Londrina-PR. 

A Figura 1 mostra o sistema EDXRF posicionado para a medida da escultura de madeira. A Figura 2 
apresenta o sistema portátil de fluorescência de raios X  utilizado neste trabalho para medir a 
escultura de madeira e os padrão confeccionado. 
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Figura 1 -  Arranjo experimental da medida da escultura. Onde: (1) Escultura de madeira 
“Santa Luzia”; (2)- Fonte 238Pu e detector SI-PIN no suporte de sistema de medidas. 
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Figura 2 - Equipamento portátil XRF3. Onde: (3) “Palmtop”
Fonte de tensão e amplificador; (5) Analisador multicana

2.1. Escultura de madeira 

O objeto estudado foi uma escultura de madeira policromad
aquisição M. A. A. em 24/06/66) do Museu de Arqueologia e E
Paulo. 

Foram analisadas 8 regiões descritas a seguir: STL1- lado inferio
nenhum acabamento, STL2 – base inferior frontal do pedesta
inferior da veste frontal (dourada), STL4 - parte mediana da
(vermelha), STL6 - mecha central traseira do cabelo nas costa
(encarnado), STL8 - manto (dourado). A figura 1 mostra a esc
imagem “Santa Luzia”. 

2.2 Padrões de madeira e pigmentos 

Para a preparação das amostras de pintura sobre madeira foram
o tamanho de 4,7cm x 4,9cm e espessura de 0,7 cm. Um bl
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azul, vermelho, rosa, cor de carne e verde. Foram confeccionados três tipos diferentes de fundo 
branco. Os pigmentos coloridos foram pintados sobre a amostra preparada com cada tipo de fundo 
branco. Foram preparados seis amostras com pigmento branco, duas para cada tipo de fundo(I, II e 
III), seis amostras com pigmento azul, três para cada tipo de fundo(I e II), quatro amostras com 
pigmento vermelho, duas para cada tipo de fundo (I e II), duas amostras com pigmento verde, uma 
para cada tipo de fundo(I e II), duas amostras com pigmento rosa, uma para cada tipo de fundo (I e 
II) e duas amostras  com pigmento cor de carne, uma para cada tipo de fundo (I e II). 

A Figura 3 ilustra todas as amostras de pintura sobre madeira confeccionadas com os pigmentos 
citados acima. Na 1ª linha amostras com pigmentos branco: fundo I (amostra I e II), fundo II 
(amostra III e IV) e fundo III (amostra V e VI); 2ª linha amostras com pigmento rosa:  fundo I (amostra 
13), fundo II (amostra 21); amostras com pigmento cor de carne: fundo I (amostra 14), fundo II 
(amostra 22); amostras com pigmento verde: fundo I (amostra 12), fundo II (amostra 20); 3ª linha 
amostras com pigmento vermelho: fundo I (amostra 9 e 10), fundo II (amostra 17 e 18); 3ª linha 
amostras com pigmento azul claro: fundo I (amostra 11) e fundo II (amostra 19); 4ª linha amostras 
com pigmento azul: fundo I (amostra 7e 8) e fundo II (amostra 15 e 16). 

 

Figura 3- Amostras de pintura sobre madeira com as seguintes cores de 
pigmentos: 1ª linha–branco, 2ª linha–rosa, cor de carne e verde, 3ª 

linha–vermelho e azul claro, 4ª linha–azul. Para os pigmento branco o 
fundo I,II e III, pimentos coloridos com fundo branco I e II. 

A composição química utilizada no fundo de pigmento branco é apresenta na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1 – Composição química dos pigmentos brancos para fundo I, II e II 
e respectivas amostras. 

 
FUNDO I FUNDO II FUNDO III 

Amostra I e II amostra III e IV amostra V e VI 
50g de carbonato de cálcio 
5g de cola de coelho  
75 ml de água filtrada 

26 g de gesso crê 
12,5 g branco de titânio 
25 g de cola de coelho 
50 ml de água filtrada 
 

20 g de branco de titânio 
15 g de gesso crê 
10 g de óleo de linhaça 

 

A Tabela 2 apresenta a composição química dos pigmentos coloridos. 

 



Tabela 2 – Composição química dos pigmentos utilizados para 
confeccionar as amostras coloridas. 

 
TINTA VERMELHA TINTA ROSA TINTA COR DE CARNE 

10 g de água deionizada 
1 g de cola de coelho 
20 g de pigmento vermelho 
cádmio – CdS(Se) 

1,521 g de tinta vermelha 
0,8 g branco de titânio 

2,321g tinta rosa 
0,2 g amarelo de cádmio 
0,3 g branco de titânio 
 

TINTA AZUL TINTA AZUL CLARO TINTA VERDE 
10 g de água deionizada 
1g de cola de coelho 
20 g de pigmento azul cobalto 

3,118 g tinta azul  
1 g de branco de titânio 
 

4,12 g tinta azul 
0,256 g de amarelo de zinco 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise da escultura de madeira policromada 

A fluorescência de raios X foi realizada nas regiões escolhidas da escultura, conforme descrito no 
item 2.1, com o equipamento detalhado no item 2. 

Com base nos elementos medidos, os pigmentos foram identificados com a ajuda de uma tabela de 
pigmentos e suas propriedades(GETTENS, 1966). 

As Figuras 4 a 11 apresentam os espectros de fluorescência de raios X das regiões analisadas. 
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Figura 4 - Espectro da região stl1, tempo de excitação /detecção de 500 s. 
Pigmento branco identificado como à base de ZnO. 
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Figura 5 - Espectro da região stl2, tempo de excitação /detecção de 500 s. 
Pigmento azul escuro identificado como à base de CuCO3 . Cu(OH)2 + ZnO. 
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Figura 6 - Espectro da região stl3, tempo de excitação /detecção de 500 s. 
Pigmento dourado identificado como à base de Au. 
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Figura 7–  Espectro da região stl4, tempo de excitação /detecção de 500 s. 
Pigmento azul claro identificado à base de CuCO3 . Cu (OH)2 + ZnO. 
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Figura 8 - Espectro da região stl5, tempo de excitação/detecção de 
500s.Pigmento vermelho identificado como à base de HgS. 
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Figura 9 - Espectro da região stl6, tempo de excitação/detecção de 500 s.Pigmento marron 
escuro identificado como uma mistura à base de óxidos de Fe e HgS. 
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Figura 10 - Espectro da região stl7, tempo de excitação /detecção de 500 s. 
Pigmento cor de carne (encarnado) identificado como uma mistura à base 

de ZnO e HgS. 
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Figura 11 -  Espectro da região stl8, tempo de excitação /detecção de 500 s. 
Pigmento dourado identificado como à base de Au. Base branca à base de 
composto de Ca. 

A Tabela 3 mostra os dados das regiões medidas, obtidos através dos espectros das Figuras 4 a 11, 
com seus respectivos desvios, elementos chave dos pigmentos e suas linhas características. 

 

Tabela 3 - Espectros medidos da imagem de Santa Luzia. Resultados das 
áreas das linhas analisadas e seus respectivos desvios, elementos chave 

dos pigmentos e suas linhas características. 
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Al Kα 3883 92 322 138 328 128 716 143 - - 561 128 1034 145 595 128
Ca Kα 881 55 177 92 6364 117 589 105 174 87 6895 119 - - 7507 122
Fe Kα 1923 82 267 129 - - - - - - 14924 170 - - 743 112
Ni Kα 342 90 - - 184 110 837 143 - - - - 389 143 237 110
Cu Kα 861 105 6091 184 - - 3191 179 - - - - 1815 173 227 134
Zn Kα 19294 202 236390 591 44662 353 493719 796 - - - - 429476 751 - -
Au Lα - - - - 5500 180 - - - - - - - - 16638 370
S Kα - - - - - - - - 1862 81 263 53 - - - -
Hg Lα - - - - - - - - 142272 386 30431 196 526 56 - -

1- Lado inferior da base de madeira exposta sem acabamento
2- Base inferior frontal do pedestal
3- Área dourada da parte inferior da veste frontal 
4- Área azul clara da parte mediana da veste frontal
5- Área vermelha do manto (está bem mais intacta que o frontal )
6- Área preta do cabelo, mexa central traseira do cabelo nas costas
7- Área da bochecha direita
8- Área dourada do manto



Os elementos da Tabela 3 com maior número de contagens são elementos chave ou majoritários 
que indentifica os pigmentos utilizado; os elementos com menor contagens são traços, pois fazem 
parte da composição química do pigmento, conforme indicado nas legendas das Figuras 4 a 11.  

As cores e os respectivos pigmentos identificados foram: branco, pigmento à base de ZnO (stl1); 
dourado, pigmento à base de Au (stl3 e stl8);  vermelho, pigmento à base de HgS (stl5); azul, 
pigmento à base de CuCO3 . Cu(OH)2 + ZnO ( stl2 e stl4); marron escuro, pigmento com uma 
mistura à base de óxidos de Fe e HgS (stl6);cor de carne (encarnado), pigmento com uma mistura à 
base de ZnO + HgS (stl7). Os desvios da Tabela 3 foram calculados através dos desvios fornecidos 
pelo programa AXIL e propagação dos desvios. 

 

3.2 Análise dos padrões 

A Tabela 4 apresenta as contagens e desvios obtidos através dos espectros dos pigmentos 
brancos(fundo I,II e II) para as amostras confeccionadas 1,2,3,4,5 e 6. Os elementos chave e as 
linhas características que definem o pigmento. Foram realizadas 3 medidas de cada região de cada 
padrão. 

As Figuras12 e 13, mostram as curvas de sensibilidade para os elementos Ca e Ti, a partir das 
contagens(Tabela 5) versus a concentração dos elementos(Tabela 6). 

Tabela 4 - Amostras confeccionadas, elementos chaves e linhas características que 
definem o pigmento branco com seus desvios. 

ELEMENTOS LINHAS PIGMENTO BRANCO-FUNDO I PIGMENTO BRANCO-FUNDO I I PIGMENTO BRANCO-FUNDO III
Amostra nº 01 Amostra nº 02 Amostra nº 03 Amostra nº 04 Amostra nº 05 Amostra nº 06

Áreas   σ A Áreas   σ A Áreas   σ A Áreas   σ A Áreas   σ A Áreas   σ A

contagens contagens contagens contagens contagens contagens
Al Kα - - - - - - - - - - -
Ar Kα 407 142 417 198 282 163 202 101 - - 356 86
K Kα 1147 87 1165 143 670 226 369 115 - - 494 58

Ca Kα 34061 2984 37491 293 21185 466 21145 724 17386 268 16120 496
Ti Kα - - - - 20405 1164 19432 2678 36671 1174 39690 1035
Fe Kα - - - - - - - - - - 141 111
Co Kα 498 145 439 125 - - - - - - 245 148
Ni Kα 703 234 507 211 - - - - - - - -
Zn Kα 151 140 183 90 - - - - 215 105 - -
S Kα 428 127 300 140 207 81 157 76 - - 138 86
Cl Kα 309 94 269 135 218 126 169 110 - - 279 30
Cu Kα 705 106 616 65 - - - - 573 25 432 148

-

 

 

A Tabela 5 apresenta as concentrações dos elementos Ca e Ti na tinta branca para os fundos I, II e 
II, conforme a composição química da Tabela 1. 

Tabela 5 – Concentração dos elementos: Ca e Ti encontrados na tinta 
branca. 

 

Elementos Fundo I Fundo II FundoIII 

Ca 40% 6,74% 9,8% 

Ti - 6,64% 26,61 
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Figura 12 - Gráfico de contagem líquida  versus concentração para 
amostras confeccionadas com pigmento branco à base de CaCO3. 

 

Elemento Ti - fundo II-III
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Figura 13 - Gráfico de contagem líquida  versus concentração para 
amostras confeccionadas com pigmento branco à base de TiO2. 

 

A Tabela 6 apresenta as contagens e respectivos desvios obtidos através dos espectros com 
pigmento vermelho para as amostras confeccionadas com fundo I (amostra 9 e 10), fundo II 
(amostra 17 e 18) . Os elementos chaves e linhas características que definem o pigmento. 

 



Tabela 6 - Amostras confeccionadas: elementos chave, linhas 
características que definem o pigmento vermelho, áreas e seus desvios. 

                                                              PIGMENTO VERMELHO
ELEMENTOS Al Ar K Zn S Se Ba Cr
LINHAS Kα Kα Kα Kα Kα Lα Lα Kα
Amostra nº 10 - Fundo I  (2 camadas)
Áreas (contagens ) - 1047 2097 19167 467 137646 1974 1818
Desvios (σ A) - 180 378 445 364 1189 192 244
Amostra nº 18 - Fundo II (2 camadas)
Áreas (contagens ) 757 1196 3153 19572 552 137608 1860 1886
Desvios (σ A) 472 125 363 1670 174 1384 184 351
Amostra nº 09 - Fundo I (1 camada)
Áreas (contagens ) - 741 2271 19468 - 127820 - -
Desvios (σ A) - 428 912 4804 - 48742 - -
Amostra nº 09 - Fundo I (1 camada + 1/2 verniz de cera)
Áreas (contagens ) - - 1950 19532 - 126020 - 2212
Desvios (σ A) - - 1283 3930 - 31952 - 688
Amostra nº 17 - Fundo II (1 camada)
Áreas (contagens ) - 893 3069 17517 - 109804 2007 1928
desvios (σ A) - 493 570 4223 - 29355 995 691
Amostra nº 17 - Fundo II (1 camada + 1/2 verniz de cera)
Áreas (contagens ) - - 2592 18636 - 121332 1952 2213
Desvios (σ A) - - 1088 3276 - 15989 871 575

 
 
A Tabela 7 apresenta as contagens e respectivos desvios obtidos através dos espectros com 
pigmento rosa sobre fundo I (amostra 13) e fundo II (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 
II (amostra 20). Os elementos chaves e linhas características que definem o pigmento. 

Tabela 7 - Amostras confeccionadas: elementos chave e linhas 
características que definem os pigmentos rosa, cor carne e verde, áreas e 

seus desvios. 

 
 

                                                                            PIGMENTO ROSA
ELEMENTOS Ar K Ti Fe Co Zn Se Ba 
LINHAS Kα Kα Kα Kα Kα Kα Lα Lα

Amostra nº 13 - Fundo I
Áreas (contagens ) - 736 18256 - - 8533 59903 1888
Desvios (σ A) - 356 611 - - 850 5313 402
Amostra nº 21 - Fundo II
Áreas (contagens ) 524 1093 - - - 4187 26267 1269
Desvios (σ A) 81 146 - - - 1089 5262 146
                                                                            PIGMENTO CARNE
Amostra nº 14 - Fundo I
Áreas (contagens ) 472 654 17047 - - 17285 23676 -
Desvios (σ A) 226 450 530 - - 1688 2054 -
Amostra nº 22 - Fundo II
Áreas (contagens ) 462 1028 - - - 8569 10304 -
Desvios (σ A) 152 333 - - - 2121 2279 -
                                                                            PIGMENTO VERDE
Amostra nº 12 - Fundo I
Áreas (contagens ) - - 22249 423 61592 17017 - -
desvios (σ A) - - 328 264 1278 152 - -
Amostra nº 20 - Fundo II
Áreas (contagens ) - - - 413 54150 13805 - -
Desvios (σ A) - - - 134 985 549 - -

 



A Tabela 8 apresenta as contagens  e respectivos desvios obtidos através dos espectros com 
pigmento azul sobre fundo I (amostra 8) e fundo II (amostra 16); com pigmento azul claro sobre 
fundo I (amostra 11) e fundo II (amostra 19). Os elementos chave e as linhas características que 
definem o pigmento. 

Tabela 8 - Amostras confeccionadas: elementos chave e linhas 
características que definem o pigmento azul, áreas e seus desvios. 

                               PIGMENTO AZUL
ELEMENTOS Ti Fe Co Zn Cr
LINHAS Kα Kα Kα Kα Kα
Amostra nº 08 - Fundo I  (2 camadas)
Áreas (contagens ) - 2227 201545 311 213
Desvios (σ A) - 365 6561 102 129
Amostra nº 16 - Fundo II (2 camadas)
Áreas (contagens ) - 1208 112529 - -
Desvios (σ A) - 114 5577 - -
Amostra nº 11 - Fundo I - azul claro
Áreas (contagens ) 36965 615 77836 - -
Desvios (σ A) 338 331 1523 - -
Amostra nº 19 - Fundo II - azul claro
Áreas (contagens ) 16663 693 78947 - -
Desvios (σ A) 2061 211 1635 - -

 

4. CONCLUSÕES 

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 várias geometrias. No presente trabalho foram analisados os pigmentos de uma 
imagem “Santa Luzia” (nº 164 aquisição M.A.A. em 26/06/66) do MAE-USP. As cores e os 
respectivos pigmentos identificados foram: dourado, pigmento à base de Au;  vermelho, pigmento à 
base de HgS; azul, pigmento à base de CuCO3 . Cu(OH)2 + ZnO; marron escuro, pigmento com 
uma mistura à base de óxidos de Fe e HgS;cor de carne (encarnado), pigmento com uma mistura à 
base de ZnO + HgS. Também foi realizado um estudo com padrões confeccionados de madeira 
pintados com vários pigmentos diferentes, com objetivo de medir a curva de sensibilidade para os 
vários elementos, que permitirá a quantificação dos componentes do pigmento. O sistema portátil 
apresentado se revelou adequado para o exame de esculturas de madeira policromada, com 
grande potencial para caracterização/documentação de coleções de esculturas. O estudo dos 
padrões de madeira confeccionados demonstrou a capacidade do sistema de identificar e 
quantificar elementos dos pigmentos utilizados 
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