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Física. É curioso como este substantivo feminino de três sílabas pode causar reações tão 
adversas: para uns, encantamento, para outros, horror. Sua conotação negativa é completamente 
infundada, pois devido à Física (em combinação com a Matemática, Medicina, Engenharia) 
houve inúmeras (para não dizer milhares, milhões) inovações tecnológicas que melhoraram 
nossa qualidade de vida. Para quem reconhece as aplicações dela, é impossível não se fascinar. 

Métodos de física nuclear. O que vem a sua mente? Bomba nuclear? Hiroshima? Estes 
pensamentos são o lado triste deste assunto, mas você sabia que métodos de física nuclear são 
usados para análise de pigmentos de pinturas, para verificação de autenticidade de uma tela ou 
para caracterizar melhor as paletas de cores usadas pelo artista? E que no subsolo do Louvre há 
um laboratório de conservação que utiliza um acelerador nuclear para estudar objetos de arte a 
serem restaurados?  

A apenas 2km de distância do colégio, fica o Laboratório de Física Nuclear Aplicada 
(LFNA) da Uel. Nos últimos anos os físicos do LFNA se especializaram principalmente na área 
de arqueometria, artes e conservação do patrimônio cultural.   

A equipe do LFNA , coordenada pelo professor de Física Carlos Roberto Appoloni, 
desenvolveu um equipamento cujas funções são diversas: estudar objetos que integram o 
patrimônio histórico, medir a poluição inorgânica e efluentes líquidos , como derramamento de 
mercúrio, chumbo e cromo, e também na área biomédica, para averiguação de níveis elevados 
de ferro no corpo.                  

Existem outros equipamentos similares, mas a grande inovação é que este é portátil, 
facilitando a análise, principalmente, de objetos que não podem ser retirados de uma escavação, 
igreja ou museu. E é importante ressaltar que o 
equipamento é usado de forma não invasiva, não 
danifica o objeto ou prejudica a pessoa, e a 
equipe do LFNA é pioneira na América Latina 
na utilização de técnicas assim. 

Como dizia o gênio Leonardo da Vinci, 
"há três classes de pessoas: as que nada vêem, as 
que vêem quando para elas é mostrado e aquelas 
vêem". Vamos deixar de lado nossos pré-
conceitos, preconceitos e tudo o que nos impede 
de ver e ir além. No mundo há coisas 
maravilhosas, e depende apenas de nós 
conseguirmos enxergá-las.             

                                          Equipamento sendo utilizado, a 12m de altura, 
na  restauração da Igreja Imaculada Conceição (SP)         

Referência: 
* Jornal Notícia (UEL), 15 de agosto de 2007.  

Para saber +: 
www.fisica.uel.br/gfna

 

Curiosidade:  
Em junho deste ano, o equipamento portátil 

desenvolvido pelo LFNA, que está a disposição da 
comunidade, foi utilizado no laboratório de 
conservação do MASP (Museu de Artes de São 
Paulo), para medidas preliminares de esculturas de 
Auguste Rodin. 
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