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RESUMO 

 
 

Com a análise de pigmentos pode-se conhecer o método de trabalho do artista, os 

pigmentos utilizados, de que forma os pigmentos foram misturados para obter uma 

determinada tonalidade de cor e, ainda, quais pigmentos foram utilizados na camada 

preparatória da pintura. Outra análise importante é para processos de restauro, pois 

podemos diferenciar regiões da pintura original daquelas de restaurações anteriores. 

Outro propósito é auxiliar na conservação das obras de arte, pois pigmentos podem 

ser sensíveis à luz, à umidade, poluentes atmosféricos e ao calor. Isso pode 

requerer condições específicas de cuidado e armazenamento de uma obra. Nesse 

contexto, a fluorescência de raios X se destaca, pois ela permite uma análise não 

destrutiva, multielementar e simultânea. É uma técnica de baixo custo e a variante 

com sistema portátil pode ser utilizada in situ. Nesse trabalho foram analisados vinte 

e cinco pigmentos por fluorescência de raios X, usando o sistema PXRF-LFNA/UEL 

que consiste de um tubo de raios X da MOXTEC Inc com alvo ânodo de tungstênio, 

detector de Si-PIN modelo XR-100CR da AMPTEK Inc e analisador multicanal 

modelo MCA 8000A da AMPTEK Inc. As medidas foram feitas com um tempo de 

excitação-detecção de 500s. Obtiveram-se os espectros característicos de cada 

pigmento e a razão entre seus elementos-chave. A caracterização desses pigmentos 

pode ajudar na identificação de pigmentos em pinturas com regiões envolvendo 

diferentes pigmentos ou uma mistura de pigmentos. Os elementos presentes nesses 

pigmentos, analisados nesse trabalho, estão de acordo com os encontrados na 

literatura. 

 
 
 
Palavras-chave: Fluorescência de raios X; Pigmentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A metodologia de fluorescência de raios X (XRF, em inglês) é uma das mais 

utilizadas atualmente na arqueometria – ramo interdisciplinar que integra 

arqueólogos, historiadores, restauradores e historiadores da arte com físicos e 

químicos no estudo de objetos de valor histórico e/ou cultural. Isso ocorre porque 

essa metodologia faz uma análise multielementar, instrumental e simultânea, 

medindo as intensidades dos raios X característicos emitidos por elementos 

químicos presentes na amostra analisada. A fluorescência de raios X (XRF) se 

ramifica em: por dispersão de comprimento de onda (WD-XRF) e por dispersão de 

energia (ED-XRF). Já a ED-XRF se divide em fluorescência de raios X por reflexão 

total (TXRF), microfluorescência de raios X (μED-XRF) e a fluorescência de raios X 

portátil (PXRF). 

Até o advento dos semicondutores, a XRF foi exclusivamente realizada por 

espectrômetros por dispersão de comprimento de onda (WD-XRF). Nessa técnica, 

que é baseada na lei de Bragg, é necessário que haja um movimento sincronizado 

entre o detector e o cristal difrator. [2]

Após o desenvolvimento dos semicondutores, detectores tais como o de 

Si(Li), Ge(Li) e Ge(HP) foram criados. Com isso foi possível discriminar raios X de 

energias próximas. Dessa forma, a metodologia de fluorescência de raios X por 

dispersão de energia começou a se destacar, já que ela é mais prática e mais barata 

do que a fluorescência de raios X  por dispersão de comprimento de onda. 

O tipo de amostra que pode ser analisado por XRF é muito variado, como 

por exemplo: amostras geológicas, ambientais, agropecuárias, agroindustriais, 

arqueológicas, de arte e do patrimônio cultural, entre tantas outras.  

Com o surgimento de detectores que funcionam à temperatura ambiente, foi 

possível o desenvolvimentos de equipamentos de ED-XRF portáteis capazes de 

realizar medidas in situ. Quando a amostra em questão é de grande valor financeiro 

e/ou histórico, o fato das medidas poderem ser feitas in situ é um fator muito 

importante. Isso se dá porque a retirada desses objetos de museus, por exemplo, 

tem um custo muito elevado. 

Outra vantagem da XRF quando estamos analisando objetos de interesse 

histórico e/ou cultural é que ela nos permite uma análise não destrutiva, 

multielementar e simultânea da amostra. A sua variante  
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ED-XRF é uma versão relativamente mais barata e mais versátil da técnica na rápida 

determinação de vários elementos químicos da amostra a ser analisada. A não-

destrutividade da amostra é importantíssimo quando ela é única ou de grande valor 

histórico-cultural. E como ela é multielementar e simultânea não precisamos realizar 

outras metodologias para obtermos o espectro. 

A análise de pigmentos é importante por vários motivos. Podemos conhecer 

o método de trabalho do artista, os pigmentos utilizados, de que forma os pigmentos 

foram misturados para obter uma determinada tonalidade de cor e ainda quais 

pigmentos foram utilizados na camada preparatória da pintura. Outra análise 

importante é para processos de restauro, pois podemos diferenciar regiões da 

pintura original daquelas de restaurações anteriores. Outro propósito é auxiliar na 

conservação das obras de arte, pois pigmentos podem ser sensíveis à luz, à 

umidade, poluentes atmosféricos e ao calor. Isso pode requerer condições 

específicas de cuidado e armazenamento de uma obra. Por fim, pode-se ainda 

estabelecer uma provável data para a pintura, refazendo sua história e até detectar 

uma possível falsificação. [1]

 Nesse trabalho foram analisados vinte e cinco padrões de pigmentos com o 

equipamento portátil de XRF do Laboratório de Física Nuclear Aplicada da 

Universidade Estadual de Londrina (LFNA-UEL). O objetivo foi caracterizá-los 

quanto a suas composições químicas além de fazer uma razão entre os elementos-

chave de cada pigmento.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 PRODUÇÃO DE RAIOS X 
 

 

Pela teoria eletromagnética, cargas em movimento acelerado emitem 

radiação eletromagnética. Se essas cargas forem elétrons de alta energia e se eles 

sofrerem uma desaceleração brusca, emitirão fótons na faixa dos raios X. Essa 

faixa de energia varia de alguns até centenas de keV. 

Para obter raios X podemos utilizar um tubo de raios catódicos ou, que é 

mais frequentemente utilizado, um tudo de Coolidge. O tubo de Coolidge é 

constituído de um invólucro de vidro no qual se faz vácuo e em seu interior há um 

cátodo e um ânodo submetidos a uma diferença de potencial elevada. 

O cátodo sofre aquecimento e emite elétrons por efeito termiônico que são 

acelerados, pela diferença de potencial imposta entre o cátodo e o ânodo, em 

direção ao ânodo.  

Ao interagirem por meio de colisões com o ânodo, os elétrons são freados e 

assim emitem linhas espectrais contínuas de raios X.  

Porém, alguns elétrons conseguem ionizar os átomos constituintes do 

ânodo devido à transferência de energia na colisão. Essa ionização acarreta uma 

reorganização dos níveis quânticos do átomo em questão, caracterizada por saltos 

quânticos entre os níveis mais internos do átomo para os preenchimentos das 

vacâncias deixadas pela ejeção dos elétrons devido à ionização. 

Esses saltos quânticos são acompanhados de emissão de radiação 

eletromagnética com energias discretas dadas pela diferença de energia entre os 

níveis quânticos da transição eletrônica.  

Dessa forma, em um tubo de raios X tem-se a emissão de raios X de 

freamento (espectro contínuo) conhecida como Bremsstrahlung e de raios X 

característicos (linhas espectrais discretas características dos elementos químicos 

constituintes do ânodo).     
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2.2 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA COM A MATÉRIA [4]

 

 
2.2.1 Introdução 

 
 

A passagem da radiação eletromagnética através da matéria se caracteriza 

por uma absorção exponencial do tipo:  

 

                                                                                                  (3.1) 
xeII μ−= 0

 

onde μ é o coeficiente de atenuação linear, x é a espessura do material e I0 é a 

intensidade do feixe incidente.  

Os processos que produzem a atenuação da energia são: a absorção e o 

espalhamento. Na absorção, a energia dos fótons incidentes é convertida direta, 

parcial ou totalmente em energia cinética de outras partículas. No espalhamento o 

fóton incidente é desviado de sua trajetória original. 

Então podemos escrever:  

 

                                                                 μ = μa + μs                                               (3.2) 

 

onde μa é o coeficiente de energia absorvida e μs é o coeficiente de energia 

espalhada.  

Existem vários processos de interação da radiação eletromagnética com a 

matéria. Os principais são:  

- Efeito Fotoelétrico  

- Espalhamento Elástico (Rayleigh, Thomson)  

- Espalhamento Compton  

- Produção de pares  
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2.2.2 Efeito Fotoelétrico 

 

 

No efeito fotoelétrico, a energia do fóton incidente é totalmente transferida 

para um elétron ligado ao átomo. Se a energia incidente transferida ao elétron for 

maior que a energia de ligação do elétron ao átomo, esse é ejetado. 

Segundo a teoria proposta por Einstein para explicar esse fenômeno, a 

radiação eletromagnética é composta de entidades corpusculares de energia com 

valores quantizados. Essa energia é igual a , onde h  é a constante de Planck e 

 a freqüência. 

hv

v

Os elétrons ejetados possuem uma energia cinética dada por  

 

 

                       WhEK −= υ                                             (3.3) 

 

 

onde W é a função trabalho, que nada mais é do que a energia de ligação do 

elétron ao átomo. Essa energia depende do nível quântico que o elétron ocupa no 

átomo. Em outras palavras, a equação acima nos diz que o elétron ejetado terá uma 

energia cinética igual à diferença de energia do fóton incidente e a energia de 

ligação desse elétron no átomo. A figura 1 mostra um esquema simplificado do 

efeito fotoelétrico. 

 

 
Figura 1 – Esquema simplificado do efeito fotoelétrico (MOREIRA, A. C.; 2006). 
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A secção de choque para o efeito fotoelétrico a baixas energias 

(desprezando efeitos relativísticos), porém com energias suficientes para a 

ionização do nível K, por exemplo, é dada por [5]

 

 

                                           

2
7

2
045

2

2
0

2

24
3

8
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

hv
cm

Z
cm

e
F απσ

                            (3.4)
 

 

 

onde  é a energia de repouso do elétron e 2
0cm 137

1=α  a constante de estrutura 

fina. A equação acima está relacionada com a probabilidade de produzir efeito 

fotoelétrico no nível quântico K. Nesse nível a probabilidade para a ocorrência da 

ejeção dos fotoelétrons é maior devido à conservação de momento do elétron, uma 

vez que seus momentos de recuo são absorvidos pelo núcleo atômico, sendo 

possível assim haver a ejeção do fotoelétron. 

Também pode ocorrer logo após o efeito fotoelétrico, que ao invés de serem 

emitidos os raios X característicos do material, seja emitido um elétron. Esse elétron 

é denominado elétron Auger. Esse fenômeno leva o mesmo nome. Seu esquema 

simplificado é mostrado na figura 2. 

 

 

 
Figura 2 - Representação esquemática do efeito Auger 
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2.2.3 Espalhamento Rayleigh 

 

 

Esse fenômeno consiste num espalhamento elástico do feixe de fótons pela 

colisão com os elétrons ligados à eletrosfera. Como o espalhamento é elástico, os 

fótons sofrem uma mudança na sua trajetória sem que haja perda de energia. A 

figura 3 mostra um esquema simplificado do espalhamento Rayleigh. 

 

 

 
Figura 3 - Esquema simplificado do espalhamento Rayleigh (MOREIRA, A. C.; 2006). 

 

 

A secção de choque para o espalhamento Rayleigh, para energias não 

relativísticas ( ), é expressa por 2
0cmhv <<

 

 

                                 (3.5)                   

 

Ω⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
= dfrEd R 2

cos1)(
2

2
0

θσ θ

 

 

onde 22
0 mcer =  corresponde ao raio clássico do elétron;  é o fator de 

espalhamento atômico que leva em consideração a distribuição de carga da nuvem 

eletrônica  e  é o ângulo sólido para o ângulo de difusão 

θf

Ωd θ . 
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2.2.4 Espalhamento Thomson 

 

 

O espalhamento Thomson é um processo de espalhamento elástico onde 

não há transferência de energia dos fótons espalhados para o elétron. O que ocorre 

é uma transferência de momento linear dos fótons. 

Joseph John Thomson considerou que as ondas eletromagnéticas 

incidentes no material faziam oscilar os átomos do material via interação com os 

níveis eletrônicos. Ao oscilarem, os elétrons dos átomos emitiam ondas 

eletromagnéticas de mesma freqüência que as ondas iniciais, ou seja, a radiação 

eletromagnética espalhada.  

Assim, Thomson calculou a secção de choque diferencial para o 

espalhamento das ondas eletromagnéticas pela eletrosfera: [6]  

 

 

                                  Ω⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
= drd T 2

cos1 2
2

0
θσ                            (3.6)                        

 

 

 

onde r0 = e2/mc2 é o raio clássico do elétron, m é a massa do elétron, e Ωd  é o 

ângulo sólido para o ângulo de difusão θ . 

Hoje, sabe-se que o espalhamento Thomson se deve a interação dos fótons 

da radiação incidente com o campo coulombiano do núcleo atômico e não com a 

eletrosfera, como Thomson propôs inicialmente. Isso é facilmente corrigido 

substituindo-se a massa do elétron pela massa do núcleo na equação no raio r0 da 

equação (3.6). 

A figura 4 mostra um esquema simplificado de um fóton sofrendo o 

espalhamento Thomson. 
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Figura 4 - Esquema simplificado do espalhamento Thomson (MOREIRA, A. C.; 2006). 
 

 

2.2.5 Espalhamento Compton 

 

 

Arthur Holly Compton, ao estudar o espalhamento da radiação 

eletromagnética pela matéria, observou que a radiação espalhada possuía um 

comprimento de onda diferente daquele da radiação incidente. Usando um feixe de 

fótons de raios X incidente sobre um alvo de carbono, Compton mediu a intensidade 

dos fótons de raios X espalhados em função de seus comprimentos de onda.  

Ele descobriu que os fótons eram espalhados com um comprimento de 

onda maior do que os que incidiam no alvo. Isso significa que a freqüência e a 

energia do fóton espalhado eram menores do que a do fóton incidente, constatando 

que este fenômeno tratava-se de um espalhamento inelástico de fótons de raios X 

por elétrons com baixa energia de ligação no átomo. O fóton transfere parte de sua 

energia ao elétron que é ejetado numa dada direção.  A energia de ligação do 

elétron ao átomo é muito menor do que a energia do fóton incidente. Com isso 

podemos considerar que a colisão ocorreu entre um fóton e um elétron livre.  

A figura 5 mostra o espalhamento Compton para um fóton de energia  e 

comprimento de onda 

hv

λ  que ao colidir com um elétron pouco ligado em repouso é 

espalhado em um ângulo φ  e com comprimento de onda . O elétron é espalhado 'λ
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com um ângulo  θ . 

 

  

 
Figura 5 - Ilustração esquemática do espalhamento Compton 

 

 

Através da conservação de energia e do momento do sistema, e levando em 

conta os efeitos relativísticos, pode-se determinar o comprimento de onda do fóton 

espalhado, sendo c a velocidade da luz no vácuo e m a massa do elétron [7], segue 

que: 

 

 

                                    )cos1('
' φλλ −=−=−

mc
h

v
c

v
c                                  (3.7) 

 

 

rearranjando e definindo  2mc
hv=α , tem-se a equação expressa em termos da 

frequência do fóton, 

 

 

                                                         
)cos1(1

'

φα −+
=

hvhv                                        (3.8) 

 

 

A energia cinética com que o elétron é ejetado do átomo é dada por  
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)cos1(1
)cos1(
φα

φα
−+

−
= hvT                                            (3.9) 

 

ou dada em termos do ângulo de espalhamento do elétron,  

 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+++

=
θαα

α
22)1(21

2
tg

hvT                                     (3.10) 

 

 

onde as relações entre os ângulos de espalhamento do fóton e do elétron são 

dadas por   
1)1(

21cos 22 ++
−=

θα
φ

tg
 e ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

2
)1(cot φαθ tgg . 

 A secção de choque por elétron para os fótons espalhados com um ângulo 

sólido  em uma direção Ωd φ  foi calculada no domínio da mecânica quântica por 

Klein e Nishima, sendo:   

 

 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Ω
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σ 2
'

'

'2
0

2
sen

hv
hv

hv
hv

hv
hvr

d
de                            (3.11) 

 

 

Substituindo a equação 2
03

8 rT
πσ =  na equação (3.11), 

 

 

[ ] [ ] ⎭
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2
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φα
φαφ

φα
σ r

d
de         (3.12) 

 

 

No limite de baixas energias dos fótons, para α<<1, a equação (3.12) 

constitui-se a secção de choque para o espalhamento Thomson dada pela equação 
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(3.6). 

Realizando a integral da equação (3.12) é encontrada a secção de choque 

total do espalhamento Compton, expressa por: 

 

 

               ⎭
⎬
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⎧

+
+
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⎤
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2
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αα

α
α

αα
α

α
απσ r           (3.13) 

 

 

2.2.6 Produção de Pares 

 

 

A produção de pares ocorre quando um fóton de alta energia (no mínimo 

1,02 MeV) interage com o campo eletrostático do núcleo do átomo. Nessa interação 

o fóton desaparece dando lugar a um par elétron-pósitron, como mostra a figura 6. 

 

 

 
Figura 6 - Fóton interagindo com o átomo através do efeito de produção de pares. O fóton interage 

com o núcleo do átomo e desaparece formando um par elétron – pósitron 

 

 

O fenômeno de produção de pares ocorre para altas energias e para 

elementos de grande número atômico. Como nesse trabalho esse fenômeno não 

ocorre, ele não será tratado com maior profundidade. 

As regiões de dominância dos efeitos acima descritos são mostradas na 

figura 7. 
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Figura 7 - Área de dominância do efeito fotoelétrico, espalhamento Compton e produção de pares 

 

 

2.3 FUNDAMENTOS DA FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 
 

 

Essa metodologia baseia-se na identificação dos raios X característicos 

emitidos pelos elementos presentes na amostra analisada, quando esses são 

devidamente excitados. As intensidades desses raios X característicos são 

proporcionais às concentrações desses elementos na amostra. 

A excitação do material, retirando elétrons das camadas mais internas dos 

átomos, é um evento probabilístico dado por 

 

 

                           ciafluorescênlinhanívelE pppp ..=
                               (3.14) 

 

 

onde Pnível é a probabilidade de a radiação incidente retirar elétrons de um 

determinado nível quântico, Plinha é a probabilidade de que uma determinada linha 

seja emitida dentro de sua série e Pfluorescência é a probabilidade de ocorrer emissão 

de fluorescência de raios X a partir de uma transição entre dois estados quânticos. 

Os raios X característicos têm sua origem entre transições eletrônicas das 
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camadas mais internas do átomo. Assim, quando elétrons saltam de uma camada 

mais externa para uma camada mais interna, há a emissão de um fóton (raio X), 

com energia bem definida, característica do elemento emissor. 

A XRF consiste de três etapas: excitação dos elementos químicos da 

amostra, emissão dos raios X dos elementos e, por fim, a detecção desses fótons 

emitidos. A figura 8 mostra um esquema simplificado dessa metodologia. 

 

 

 

Amostra

Fonte de  Excitação
- Tubo de Raios X;
- Luz Sincrotron;
- Fontes radioativas emissoras de raios X ou 
   raios γ de baixa energia.

Sistema de
detecção dos

raios X caract.

Emissão

Espectro obtido 

Figura 8 - Etapas básicas da análise por ED-XRF (PARREIRA, P. S.; 2007). 
 

 

2.3.1 Excitação dos Elementos Químicos e Linhas Espectrais 

 

 

Na fluorescência de raios X, nós podemos excitar o material a ser analisado 

de várias formas: partículas aceleradas (elétrons, prótons ou íons), partículas alfa, 

partículas betas negativas, raios X e raios gama de baixa energia. 

Quando excitamos nossa amostra, elétrons das camadas mais internas são 

ejetados do átomo (efeito fotoelétrico), ficando assim, vacâncias nos níveis 

eletrônicos mais internos. Para preencher essas vacâncias, elétrons das camadas 

mais externas realizam um salto quântico. Nesse salto, fótons de energia igual à 

diferença de energia entre esses níveis são emitidos. Com a detecção desses fótons 

é que podemos determinar os elementos químicos presentes na amostra. 
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As transições de elétrons entre as camadas eletrônicas estão sujeitas às 

chamadas regras de seleção da mecânica quântica. Os números quânticos 

associados a um determinado estado de energia do átomo são: 

n- número quântico principal, associado às camadas orbitais K, L, M, 

N...,onde n = 1, 2, 3, 4,..., respectivamente. 

l- número quântico angular, associado aos sub-níveis s, p, d, f, g.., onde l= 0 

a n-1. 

S- número quântico de spin, sendo S = ½ para elétrons. 

J- número quântico total, onde J = l±S, com a restrição que ele não assuma 

valores negativos. 

Uma transição só ocorre se for satisfeita as seguintes relações: 

 

 Δn ≥ 1 

Δl = ± 1 

ΔJ = ± 1 ou 0 

 

A figura 9 mostra um diagrama parcial dos níveis de energia referentes às 

transições que levam à emissão das linhas espectrais K e L. 

 

 
Figura 9 - Diagrama parcial dos níveis de energia para as linhas espectrais das séries K e L de um 

elemento 
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Caso o elétron ejetado seja da camada K, a vacância produzida poderá ser 

preenchida por um elétron da camada L. Isso, por sua vez, gera uma vacância nesse 

nível que poderá ser preenchido por um elétron da camada M e assim 

sucessivamente. Por denominação, Kα corresponde à transição de um elétron da 

camada L para a K; Kβ corresponde à transição de um elétron da camada M para a 

K. Caso transições entre as camadas M e L ocorram temos as linhas L. 

 

 

2.3.2 Rendimento da Fluorescência 
 
 

Quando ocorre o efeito fotoelétrico, ejetando um elétron de um determinado 

estado quântico, pode ocorrer a emissão de raios X ou a ejeção de elétrons do 

átomo (efeito Auger). Caso aconteça o efeito Auger, o fóton inicialmente emitido é 

absorvido no próprio átomo por outro elétron. Essa “falta” de emissão de raios X 

determina o rendimento da fluorescência. Esse rendimento depende do número 

atômico do elemento e da linha de emissão envolvida na transição. 

Elementos com baixo número atômico apresentam um baixo rendimento de 

fluorescência e, por isso, possuem baixa sensibilidade analítica, sendo difíceis de 

serem determinados por XRF. 

A figura 10 mostra o rendimento da fluorescência de raios X para os níveis 

quânticos K, L e M em função do número atômico. 
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Figura 10 - Rendimento da fluorescência dos níveis K, L e M em função do número atômico 

(NASCIMENTO FILHO, V. F.; 1999) 
 

2.3.3 Detecção dos Raios X 
 
 

Os raios X característicos emitidos podem ser detectados pelos seguintes 

detectores: proporcional, cristal cintilador de iodeto de sódio NaI(TI), semicondutores 

de Si(Li), Si(PIN) e Ge(Li). 

Na fluorescência de raios X, um bom detector é aquele que consegue 

discriminar picos com energias próximas. 

A figura 11 mostra a resolução para os detectores proporcional, cristal 

cintilador de iodeto de sódio Nal(Tl), e semicondutor de Si(Li) para fótons de raios X 

de 22,1 e 25,2 keV emitidos pelo elemento químico prata (Ag). 
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Figura 11 - Resolução de alguns detectores para os raios X característicos emitidos pela prata 

(NASCIMENTO FILHO, V. F.; 1999). 
 

 

Na obtenção dos espectros são utilizados, basicamente, um analisador de 

pulsos multicanal acoplado a um sistema de aquisição de dados e um computador. 

Nesta análise, a área sob o pico é proporcional à intensidade dos fótons de raios X 

emitidos por um elemento e conseqüentemente proporcional à concentração do 

elemento em questão na amostra.  
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3 PIGMENTOS AO LONGO DA HISTÓRIA[8-10] 

 
 

 Existem pigmentos naturais, minerais e orgânicos que são conhecidos desde 

a antiguidade pelo homem. Outros foram descobertos mais recentemente. Essa 

cronologia do uso de pigmentos ao longo da história nos permite associar um objeto 

a uma determinada época. Assim, caracterizando-os quimicamente, podemos 

determinar a procedência e o período histórico de um objeto que o contém. 

 A identificação de elementos químicos majoritários e minoritários nos 

pigmentos pode não ser simples e livre de ambigüidade. Ocorre que às vezes 

compostos de diferentes massas dão origem ao mesmo pigmento. Outros podem ser 

encontrados em sua forma natural ou artificial, diferindo nas impurezas presentes. 

Pigmentos podem apresentar também diferentes modificações cristalográficas, como 

o dióxido de titânio. Se a análise de um pigmento individual pode ser complicada, a 

análise de pigmentos em uma pintura é bem mais complexa. Nela o artista mistura 

dois ou mais pigmentos a fim de obter uma determinada tonalidade de cor. 

 Pigmentos compostos por elementos de baixo número atômico e pigmentos 

orgânicos não são diretamente detectados pela fluorescência de raios X (XRF). 

Porém eles podem ser deduzidos frente à ausência de alguns elementos de número 

atômico mais elevado associados a uma determinada cor. Exemplos simples seriam 

que a ausência de cobalto pode excluir o azul de cobalto; chumbo, o branco de 

chumbo. 

 

 

3.1 PIGMENTOS BRANCOS 
 

 

3.1.1 Branco de Titânio 
 

 

 O elemento químico titânio foi descoberto em 1791 e após 1920 o branco de 

titânio (TiO2) começou a ser usado pelos artistas. Rapidamente ele se tornou popular 

entre eles, substituindo outros pigmentos brancos. Pinturas que o apresentam em 

regiões brancas não podem ser anteriores a 1920, o que tem auxiliado na 
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identificação de falsificações. Sua fórmula química  pode associar o TiO2 com outros 

compostos como o sulfato de bário e o óxido de zinco. A tabela 1 mostra alguns 

compostos químicos. 

 

 
Tabela 1 – Pigmentos brancos de titânio 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução

Branco de cálcio e titânio TiO2 (25%) + 
CaSO4(75%) 1794-1919 

Dióxido de titânio (rutile) TiO2 1794-1919 

Branco de bário e titânio TiO2 (25%) + 
BaSO4(75%) 1794-1919 

Branco de Titânio TiO2+ZnO+BaSO4 1918 

 

 

3.1.2 Branco de Zinco 
 

  

O elemento zinco foi isolado no século XV e em 1780, Courtois produziu o 

pigmento artificial branco de zinco. Ele começou a ser largamente utilizado após 

1835. A tabela 2 abaixo mostra algumas características desse pigmento. 

 

 
Tabela 2 – Pigmentos brancos de zinco 

Pigmentos/nome 
químico Composição Química Período de Introdução 

Lithopana (Litopônio) 
(sulfeto de zinco/sulfato 

de bário  
ZnS + BaSO4 1874 

Lithopana (regular) ZnS(28%-30%) + 
BaSO4(72%-40%)  1874 

Branco de zinco (Óxido 
de zinco) ZnO Séc. XVIII(1782) ao XIX 
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3.1.3 Branco de Chumbo 
 

 

 O branco de chumbo foi a coloração branca mais utilizada pelos artistas até 

o século XIX. Ele também é considerado o mais branco dos pigmentos. O processo 

de manufatura para sua obtenção pouco mudou desde os gregos. A tabela 3 mostra 

suas características. 

 
 

Tabela 3 – Pigmentos brancos de chumbo 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de 
Introdução 

Branco de chumbo (basicamente sulfato ) PbSO4 . PbO Origem mineral e 
sintético 

Branco de chumbo(basicamente 
carbonato) 

2PbCO3.Pb(OH)2 + 
4PbCO3.2Pb(OH)2PbO Antiguidade 

Cerussita (Carbonato de chumbo (II)) PbCO3 Origem mineral 
Anglesita (Sulfato de chumbo (II)) PbSO4 Origem mineral 

 

 

3.2 PIGMENTOS NEGROS 

 
 
3.2.1 Preto de Marfim 
 
 
 Também conhecido como Preto de "Ivory", do inglês, "marfim" ou negro-de-

osso. É feito de ossos carbonizados e é um dos negros mais utilizados em pintura 

artística. A tabela 4 mostra suas características. 

 

 
Tabela 4 – Pigmento preto de marfim 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Negro de marfim 

(marfim queimado)/ 
Negro de osso [Fosfato 

de cálcio + carbono] 

Ca3(PO4)2 + C + 
MgSO4 

 
C+Ca3(PO4)2

Séc. IV A.C 
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3.2.2 Preto de Carvão 
 

 

 O preto de carvão é o nome de um pigmento negro comum, tradicionalmente 

produzido a partir da carbonização de materiais como a madeira ou o osso. Ele é 

composto apenas por carbono. 

 

 

3.2.3 Mars Black 
 

 

 Mars  Black também é chamado de preto óxido de ferro. Ele foi desenvolvido 

mais tarde do que os outros negros, no início do século XX.  

Mars Black é um dos poucos pigmentos negros que não contém carbono. É um 

pigmento mineral artificial feito do metal ferro. 

 

 

3.3 PIGMENTOS MARRONS 
 

 

3.3.1 Terra de Sombra Natural  
 

 

 Esse pigmento era produzido na região da Úmbria na Itália. A tabela 5 

mostra suas características. 

 

 
Tabela 5 – Pigmento Terra de sombra natural 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Terra de Sombra Fe2O3.MnO2 Desde Pré Historia 
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3.3.2 Terra de Sombra Queimada 
 
 
 É o mesmo pigmento citado no item 4.3.1, porém este passa por um 

processo de aquecimento, tornando-se um pigmento marrom mais escuro. 

 

 

3.3.3 Terra de Siena Natural 
 

 

 A Siena Natural é um pigmento ocre contendo ácido sílico. Ele pode ser 

calcinado para produzir o pigmento Siena queimado. Suas características são 

mostradas na tabela 6. 

 

 
Tabela 6 – Pigmento Terra de Siena natural 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Terra de Siena Fe2O3 + argila Roma antiga 

 

 

3.4 PIGMENTOS AMARELOS 
 

 

3.4.1 Amarelo Ocre 
 

 

 O amarelo ocre é um mineral natural composto de sílica e argila. Usado ao 

longo da história, este pigmento permanente pode ser facilmente misturado com 

outros pigmentos. Amarelo ocre sintético foi produzido desde o início dos anos 1920. 

Hoje, amarelo ocre sintético é usado extensivamente pela pintura, plásticos e outras 

indústrias. 
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3.4.2 Amarelo de Nápoles 

 

 

 O amarelo antimoniato de chumbo é um dos mais antigos pigmentos 

produzidos sinteticamente conhecidos. Este amarelo foi conhecido desde tempos 

muito antigos. Ele foi encontrado em cima de tijolos babilônicos com pelo menos 

2.500 anos. Cerâmicas persas do século XIII eram ocasionalmente decoradas com 

esse pigmento. Foi muito utilizado no período da Renascença. A tabela abaixo 

mostra suas características. 

 

 
Tabela 7 – Pigmento amarelo de Nápoles 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 

Amarelo de Nápoles Pb3(SbO4)2
Séc.XVII 

Até séc. XVIII 
 

 

3.4.3 Amarelo de Cádmio Profundo 

 

 

 Stromeyer descobriu o cádmio metálico em 1817, mas a produção de 

pigmentos de cádmio foi adiada até cerca de 1840 devido à escassez do metal. O 

pigmento sulfeto de cádmio pode ser preparado em vários tons que vão do amarelo 

muito claro ao laranja escuro. A tabela 8 mostra suas características. 

 

 
Tabela 8 – Pigmento amarelo de cádmio profundo 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Amarelo de cádmio 
(Sulfeto de cádmio) CdS Origem mineral e 

sintético 1817-1846 
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3.4.4 Amarelo de Cádmio Claro 

 

 

 Para se obter o amarelo de cádmio claro mistura-se óxido de zinco (ZnO) ao 

pigmento amarelo de cádmio profundo. Isso faz com que o pigmento tenha uma 

tonalidade mais clara de amarelo.  

 

 

3.5 PIGMENTOS VERMELHOS 
 

 

3.5.1 Vermelho de Marte 
 

 

 O vermelho de Marte ou vermelho ocre é composto de óxido de ferro. Usado 

na pré-história e ao longo da história, este pigmento permanente pode ser 

seguramente misturado com outros pigmentos. Ocres variam muito em 

transparência, alguns são bastante opacos, enquanto outros são valorizados pela 

sua utilização como esmaltes. Artistas como Michelangelo, Rembrandt e Antoine 

Watteau usaram o pigmento para produzir alguns dos desenhos mais cobiçados no 

mundo de hoje. Por volta do século XVIII, pigmentos de óxido de ferro vermelho 

sintético começaram a ser produzidos. As características são mostradas na tabela 9. 

 

 
Tabela 9 – Pigmento vermelho de marte 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Vermelho de Marte Fe2O3.nH2O+Al2O3 Pré-história 

 

 

3.5.2 Vermelho de Cádmio 
 

 

 O vermelho de cádmio estava disponível como um produto comercial a partir 

de 1919. Os pigmentos de cádmio foram usados com moderação, devido à escassez 

de metal cádmio e, portanto, porque eram mais caros. Suas características são 
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mostradas na tabela 10 abaixo. 

 

 
Tabela 10 – Pigmento vermelho de cádmio 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Vermelho de cádmio CdS+CdSe 1919 

 

 

3.5.3 Vermilion 
 

 

 O pigmento Vermilion foi desenvolvido pelos chineses 2000 anos antes dos 

romanos. Para obtê-lo, triturava-se, lavava e aquecia o mineral cinábrio. Foi um 

pigmento muito utilizado por artistas até o século XIX. A tabela 11 mostra suas 

características. 

 
 

Tabela 11 – Pigmento vermilion 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Vermelhão 
(vermilion)/ 

Cinábrio(cinnabar)(Sulfeto 
de mercúrio (II)) 

HgS Antiguidade até séc. XIX

 

 

3.5.4 Carmim Holandês 
 

 

 O pigmento Carmim é um pigmento de cor vermelha brilhante obtida a partir 

do ácido carmínico produzidos por algumas cochonilhas. Seu período de introdução 

remete ao Egito antigo. Os elementos químicos que o caracteriza são o cloro e o 

manganês. 
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3.6 PIGMENTOS AZUIS 

 

  

3.6.1 Azul Ultramarino 

 
 

Esse pigmento Ultramarino é famoso por ter sido o pigmento mais caro que 

o ouro durante o Renascimento. Por ser precioso, era reservado à pintura dos 

mantos de Cristo e da Virgem. Ele foi importado para a Europa através de Veneza. 

Suas características são mostradas na tabela 12. 

 

 
Tabela 12 – Pigmento azul ultramarino 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Azul ultramarino (Enxofre 

em aluminosilicato de 
sódio) 

Na8[Al6Si6O24]Sn Séc. X-XIX 

 
 
3.6.2 Azul de Cobalto 

 
 
 O elemento cobalto foi isolado em 1735 pelo químico George Brandt. A 

produção em escala desse pigmento iniciou-se na França em 1807. Ele é composto 

por aluminato de cobalto e suas características são mostradas na tabela 13. 

 

 
Tabela 13 – Pigmento azul de cobalto 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Azul de cobalto (Vidro de 

alumina dopado com 
Co(II)) 

CoO.Al2O3 
CoAl2O4

1820-1830 
1775 
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3.6.3 Azul da Prússia 

 

 

 Esse pigmento foi disponibilizado aos artistas em 1724, tornando-se muito 

popular entre eles. Foi descoberto acidentalmente por Diesbach em 1704 quando 

ele tentava obter laca vermelha a partir de carbonato de potássio e uma base como 

substrato. A tabela 14 mostra suas características. 

 

 
Tabela 14 – Pigmento azul da prússia 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 

Azul da Prússia 
(Hexacianoferrato de ferro 

(III)) 

Fe4[Fe(CN)6]3.14-16H2O
 

Fe4(Fe(CNO9)6)3
 

MFe2[CN]6 

 
Fe4[Fe(CN)6]3

1704 
Séc.XVII 

 

 

 

3.7 PIGMENTOS VERDES 
 

 

3.7.1 Verde Esmeralda (Viridian) 
 

 

 Também conhecido como Viridian (do latim, verde), esse pigmento foi 

descoberto em 1838. Sua excelente permanência ganhou fama, vindo a substituir 

outros verdes. As suas características são mostradas na tabela 15. 

 

 
Tabela 15 – Pigmento verde esmeralda 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 

Viridian (Óxido de cromo 
(III) hidratado) 

Cr2O3.2H2O 
Cr2O3 

Cr2O(OH)2
 

1838-1850 
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3.7.2 Óxido de Cromo 
 
 
 O pigmento óxido de cromo começou a ser produzido em 1809, mas sua 

produção em larga escala iniciou-se após 1820. As características desse pigmento 

são mostradas na tabela 16. 

 

 
Tabela 16 – Pigmento óxido de cromo 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Óxido de cromo (Óxido de 

cromo (III)) Cr2O3 Início séc. XIX 

 

 
3.7.3 Terre Vert 
 

 

 É um pigmento verde variando em composições e em tonalidades de cor. 

Tem baixo poder de cobertura, mas não é afetado pela luz. Terra Verde é uma 

mistura de hidrossilicato de Fe, Mg, Al, K, (principalmente minerais como celadonita 

e glauconita), mas outros minerais são susceptíveis de estar presentes. As 

características desse pigmento estão na tabela 17. 

 

 
Tabela 17 – Pigmento terre vert 

Pigmentos/nome químico Composição Química Período de Introdução 
Terra verde/ Verde Terra / 

Verde de Bohemia/ 
Verona 

celadonita + glauconita 
(Hidroaluminosilicato de 

magnésio, ferro e 
potássio) 

Variações de K[(AlIII, 
FeIII)(FeII, MgII)], 

(AlSi3,Si4)O10(OH)2 
 

Antiguidade 

 

 

 

 

 

LFNATEC ‐ Publicação Técnica do Laboratório de Física Nuclear Aplicada, v. 15, n. 01, julho 2011. 
 



 35
 
4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 Os componentes do sistema de fluorescência de raios X (PXRF-

LFNA-03) do Laboratório de Física  Nuclear Aplicada, as amostras e como elas 

foram analisadas são mostrados nos itens abaixo: 

 

 

4.1 MATERIAIS UTILIZADOS NAS MEDIDAS 
 

 

4.1.1 Tubo de raios X 
 

 

O tubo de raios X utilizado é da marca MOXTEC Inc e suas principais 

características estão resumidas na tabela 18. 

 

 
Tabela 18 – Características do tubo de raios X 

Potência 4W 

Faixa de tensão 10-40kV 

Faixa de corrente 0-100µA 

Foco (diâmetro) 5mm 

Ânodo 
W 

(tungstênio)

 

 

A figura 12 mostra o tubo de raios X utilizado no trabalho. 
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Figura 12 – Tubo de raios X 

 

 

4.1.2 Detector 
 

 

O detector de raios X utilizado foi um tipo Si-PIN, modelo XR-100CR 

(AMPTEK Inc). Na tabela 19 abaixo são mostradas as especificações do detector. 

 

 
Tabela 19 – Características do detector 

Janela de Be 25µm 

Área ativa 6mm2

Espessura do cristal de Si 500µm 

Resolução em energia (5,9keV) 145/175 keV 

 

 

A figura 13 abaixo mostra o detector e sua fonte de alimentação. 
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Figura 13 – Detector de raios X e sua fonte de alimentação 

 

 

4.1.3 Analisador Multicanal 
 

 

O sistema utiliza um analisador multicanal da AMPTEK, modelo MCA 8000A. 

O analisador é mostrado na figura 14. 

 

 

 
Figura 14 – Analisador multicanal 
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4.1.4 Outros Materiais Utilizados 
 

 

Além dos materiais acima citados foram utilizados uma fonte de alta tensão 

e amplificador acoplados, da AMPTEK Inc modelo PX2CR, um notebook para 

aquisição de dados, posicionador para o conjunto de excitação-detecção com graus 

de liberdade de translação e rotação, aplicativo Spedac/IAEA para conversão dos 

arquivos .mca e aplicativo QXAS/IAEA (AXIL) para desconvolução e análise dos 

espectros de raios X. A figura 15 mostra o sistema de fluorescência portátil do 

Laboratório de Física Nuclear Aplicada da UEL. 

 

 

 
Figura 15 - Foto da montagem experimental do equipamento de PXRF LFNA – 03 

 
 

4.2 CONDIÇÕES DE MEDIDA 
 

 

Com um tempo de excitação-detecção da ordem de 100 segundos foram 

LFNATEC ‐ Publicação Técnica do Laboratório de Física Nuclear Aplicada, v. 15, n. 01, julho 2011. 
 



 39
 
levantados alguns espectros de padrões de metais conhecidos, entre eles o ferro 

para posteriormente ser realizada a calibração em energia dos mesmos. Com o 

sistema calibrado em energia, puderam ser realizadas as medidas das contagens 

dos fótons de raios X característicos emitidos pelos elementos químicos dos 

pigmentos para um tempo de excitação-detecção de 500 segundos. As medidas 

foram realizadas em uma atmosfera de ar. As figuras 16 e 17 mostram, 

respectivamente, a medida de calibração sendo realizada e o espectro de calibração 

obtido. 

 

 

 
Figura 16 – Medida sendo realizada numa placa de ferro 

LFNATEC ‐ Publicação Técnica do Laboratório de Física Nuclear Aplicada, v. 15, n. 01, julho 2011. 
 



 40
 

Energia (keV) 

C
on

ta
ge

ns
 

 
Figura 17 – Espectro de calibração do ferro 

 

  

As condições das medidas realizadas nos pigmentos são mostradas na 

tabela 20. 

 

 
Tabela 20 – Condições das medidas realizadas 

Ângulo tela-detector 45° 

Ângulo tela-tubo 45° 

Distância tela-detector 2cm 

Tensão aplicada 15kV 

Corrente aplicada 4µA 

Tempo de aquisição de dados 500s 

Colimador 
prata de 2mm 

de diâmetro 
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4.3 ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 
 

As amostras foram irradiadas com raios X na parte central da região onde 

estava pintado o pigmento. Para obter o espectro característico da tela, uma região 

(02) foi irradiada. Após obter os espectros das amostras pelo programa PMCA da 

Amptek Inc, os arquivos foram salvos e convertidos pelo aplicativo Spedac/IAEA. 

Após a conversão, foi utilizado o aplicativo QXAS/IAEA (AXIL) para desconvolução e 

análise dos espectros de Raios X. [11]

 

 

4.4 AMOSTRAS 
 

 

Nesse trabalho foram analisadas 25 amostras de pigmentos. A tela sem 

pintura e os pigmentos são listados na tabela 21 e mostrados na figura 18. Os 

números da figura 18 se relacionam com os números mostrados na tabela 21. 

 

 
Tabela 21 – Numeração das regiões da tela e respectivos pigmentos analisados no trabalho 

1- BRANCO DE TITÂNIO 14- VERMILION 

2- TELA SEM PINTURA 15- AMARELO DE CÁDMIO PROFUNDO 

3- BRANCO DE ZINCO 16- AMARELO DE CÁDMIO CLARO 

4- PRETO DE MARFIM 17-VERDE ESMERALDA 

5- TERRA DE SOMBRA QUEIMADA 18- ÓXIDO DE CROMO 

6- TERRA DE SOMBRA NATURAL 19- TERRE VERT/ DEN HAAG 

7- TERRA DE SIENA NATURAL 20- AMARELO DE NAPOLES (MASP) 

8- AMARELO OCRE 21- AZUL DA PRÚSSIA/ KREMER 

9- AMARELO DE NAPOLES 22-CARMIM HOLANDÊS 

10- VERMELHO DE MARTE 23- VERMELHÃO HOLANDÊS/RM AMSTERDAM 

11- AZUL ULTRAMARINO 24- PRETO DE CARVÃO/DEN HAAG 

12- AZUL DE COBALTO 25- MARS BLACK/ ÓXIDO DE FERRO 

13-VERMELHO DE CÁDMIO 26- BRANCO DE CHUMBO (MASP) 
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Figura 18 – Pigmentos em uma tela analisados no trabalho 

 

 

Os pigmentos Branco de Zinco (03) e Vermilion (14) são têmperas a ovo e 

os demais possuem uma base de resina cetônica. Os pigmentos Terre Vert (19), 

Amarelo de Nápoles feito no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 

(MASP) (20), Azul da Prússia (21), Carmim Holandês (22), Vermelhão Holandês 

(23), Preto de Carvão (24), Mars Black (25) e Branco de Chumbo (26) foram 

dissolvidos em pele de coelho. Os pigmentos foram preparados e pintados na tela 

no Laboratório de Conservação do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) pela 

restauradora Silvia Cunha Lima. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

 Nos próximos itens são mostrados os espectros obtidos para a tela e para 

cada pigmento pelo sistema portátil de fluorescência, as áreas de cada elemento de 

interesse obtido pelo software QXAS/IAEA (AXIL) e as razões de áreas entre os 

elementos-chave. É importante destacar três pontos:  nas figuras dos espectros dos 

pigmentos o elemento argônio (Ar) é proveniente do ar atmosférico, o tungstênio (W) 

é proveniente do tubo de raios X e o elemento bário (Ba) está associado a alguns 

pigmentos que contém titânio (Ti)[12]
. Essa relação ocorre devido à presença de 

sulfato de bário em alguns pigmentos brancos que contém titânio. 

 

 

5.1 ANÁLISE DA TELA 
 

 

 A análise da tela onde os pigmentos foram pintados é importante para não 

haver um equívoco de atribuir um determinado elemento ao pigmento, sendo que 

esse pertence à tela. A figura 19 mostra o espectro obtido por XRF para a tela na 

região (02), as áreas dos elementos de interesse e as razões entre áreas dos 

elementos-chave. 
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Figura 19 – Espectro da tela (02) onde foram pintados os pigmentos, áreas dos elementos associados 

a ela e a razão entre seus elementos-chave 

 

 

 A análise mostrou a presença, majoritariamente, dos elementos cálcio e 

titânio, indicando que a camada de preparação da tela foi pintada com o branco de 

cálcio e titânio. Há ainda a presença dos elementos potássio e ferro. Foi detectado 

pelo software QXAS/IAEA que o fósforo também está presente, mas não aparece no 

espectro. A razão entre as áreas dos elementos majoritários foi aproximadamente 1. 

 

 

5.2 ANÁLISE DOS PIGMENTOS BRANCOS 
 

 

 Os pigmentos brancos analisados foram: branco de titânio (01), branco de 

zinco (03) e branco de chumbo (26). As figuras 20, 21 e 22 mostram, 

respectivamente, os espectros obtidos por XRF para os pigmentos, as áreas dos 

elementos de interesse e as razões entre as áreas dos elementos-chave. 
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5.2.1 Branco de Titânio 
 

 

 
Figura 20 – Espectro do pigmento branco de titânio (01), áreas dos elementos associados a ele e a 

razão entre seus elementos-chave 

 

 

 O espectro mostra a presença majoritária do elemento titânio, como era 

esperado. Mostra também a presença do elemento bário, indicando que esse 

pigmento é o branco de bário e titânio. A análise mostrou também que a razão entre 

as linhas Kα  do titânio e Lα do bário foi da ordem de 14. 
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5.2.2 Branco de Zinco 

 

 

 
Figura 21 – Espectro do pigmento branco de zinco (03), áreas dos elementos associados a ele e a 

razão entre seus elementos-chave 

 

 

 Como era de se esperar, a presença majoritária foi do elemento zinco. No 

espectro pode-se ver as linhas K do elemento. A razão entre as áreas da linha Kα do 

zinco e a linha Lα do bário foi de aproximadamente 48, mostrando a forte presença 

do zinco no pigmento. 
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5.2.3 Branco de Chumbo 
 

 

 
Figura 22 – Espectro do pigmento branco de chumbo (26), áreas dos elementos associados a ele e 

as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 O pigmento realmente é o branco de chumbo como se pode observar pelo 

espectro, já que as linhas L do chumbo estão bem nítidas. A presença do elemento 

cloro está ligada a um plástico que cobria o pigmento, visto que o chumbo é tóxico. 

O elemento titânio medido não está presente no pigmento, mas sim na tela onde ele 

foi pintado. O tungstênio está presente devido ao tubo de raios X. As razões entre as 

linhas Kα do titânio medidas no pigmento e na tela e a linha Lα do chumbo foram, 

0,0311 e 2, respectivamente. 

 

 

5.3 ANÁLISE DOS PIGMENTOS NEGROS 
 

 

 Os pigmentos negros analisados nesse trabalho foram o preto de marfim, 
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preto de carvão e o mars black (preto de marte). As figuras 23, 24 e 25 mostram, 

respectivamente, os espectros obtidos por XRF para os pigmentos, as áreas dos 

elementos de interesse e as razões entre áreas dos elementos-chave. 

 

 

5.3.1 Preto de Marfim 
 

 

 
Figura 23 – Espectro do pigmento preto de marfim (04), áreas dos elementos associados a ele e a 

razão entre seus elementos-chave 

 

 

 Os elementos que caracterizam o pigmento preto de marfim são o fósforo e 

o cálcio. Eles foram detectados e são mostrados no espectro acima. Com esse 

sistema de fluorescência de raios X, utilizando o detector de Si-PIN, tem-se uma boa 

resolução da linha do fósforo de 2,013keV. Além desses elementos característicos, 

foi detectada a presença de ferro no pigmento e a razão das áreas da linha Kα do 

cálcio e da linha Kα do ferro foi aproximadamente 14. O elemento argônio é 

proveniente do ar atmosférico e o tungstênio do tubo de raios X. 
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5.3.2 Preto de Carvão 
 

 

 
Figura 24 – Espectro do pigmento preto de carvão (24), áreas dos elementos associados a ele e a 

razão entre seus elementos-chave 

 

 

 O elemento químico que caracteriza o pigmento preto de carvão é o 

carbono. Com o sistema utilizado nesse trabalho não se pode detectá-lo. O espectro 

mostrado acima é o resultado da fluorescência dos elementos que estão presentes 

na tela onde o pigmento foi pintado com exceção do argônio (atmosfera) e 

tungstênio (tubo de raios X). Porém a ausência de outros elementos, como cálcio e 

ferro (as contagens na figura acima desses elementos nos permitem concluir que 

eles estão presentes na tela e não no pigmento), indicam que esse pigmento é o 

preto de carvão. 
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5.3.3 Mars Black 
 

 

 
Figura 25 – Espectro do pigmento mars black (preto de marte) (25), áreas dos elementos associados 

a ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 Pode-se medir muito bem as linhas K do ferro, elemento que caracteriza 

esse pigmento. Isso confirma que esse pigmento é o preto de marte ou óxido de 

ferro. Há ainda a presença do cromo (tabela) e manganês. Potássio, cálcio, titânio e 

bário estão presentes na tela. As razões entre a linha Kα do ferro e as linhas Kα do 

titânio medidas no pigmento e na tela foram, aproximadamente, 66 e 10, 

respectivamente. 

 

 

5.4 ANÁLISE DOS PIGMENTOS MARRONS 
 

 

 Terra de sombra natural, Terra de sombra queimada e Terra de Siena 
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natural foram analisadas. Os espectros obtidos por XRF para os pigmentos, as áreas 

dos elementos de interesse e as razões entre áreas dos elementos-chave, são 

mostrados, respectivamente, nas figuras 26, 27 e 28. 

 

 

5.4.1 Terra de Sombra Natural  
 

 

 
Figura 26 – Espectro do pigmento terra de sombra natural (06), áreas dos elementos associados a ele 

e a razão entre seus elementos-chave 

 

 

 Os elementos químicos que caracterizam o pigmento Terra de sombra 

natural – ferro e manganês – foram medidos por XRF. Os outros elementos são 

pertencentes à tela, exceto o argônio. A razão das áreas das linhas Kα do ferro e do 

manganês foi da ordem de 6. 
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5.4.2 Terra de Sombra Queimada 
 

 

 
Figura 27 – Espectro do pigmento terra de sombra queimada (05), áreas dos elementos associados a 

ele e a razão entre seus elementos-chave 

 

 

 O pigmento Terra de sombra queimada é o pigmento Terra de sombra 

natural que passa por um processo de queima, tornando-o um marrom mais escuro. 

Seus elementos-chave são: ferro e manganês. Nesse pigmento a razão entre as 

linhas Kα dos elementos diminuiu para aproximadamente 3. 
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5.4.3 Terra de Siena Natural 
 

 

 
Figura 28 – Espectro do pigmento terra de Siena natural (07), áreas dos elementos associados a ele 

e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 Nesse pigmento o elemento-chave é o ferro segundo a literatura. O espectro 

mostra as linhas K do ferro nitidamente, confirmando sua identificação. Há ainda a 

presença do manganês no pigmento. Todos os outros elementos, exceto o argônio, 

são pertencentes à tela. As razões entre a linha Kα do ferro e as linhas Kα do titânio 

medidas no pigmento e na tela foram, aproximadamente, 12 e 6, respectivamente. 

 

 

5.5 ANÁLISE DOS PIGMENTOS AMARELOS 
 

 

 Os pigmentos analisados por fluorescência de raios X foram: amarelo ocre, 

amarelo de Nápoles e os amarelos de cádmio profundo e claro. As figuras 29 até 33 
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mostram os espectros obtidos por XRF para os pigmentos, as áreas dos elementos 

de interesse e as razões entre áreas dos elementos-chave. 

 

 

5.5.1 Amarelo Ocre 
 

 

 Figura 29 – Espectro do pigmento amarelo ocre (08), áreas dos elementos associados a ele 

e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 O pigmento amarelo ocre é constituído basicamente por ferro, como 

podemos ver no espectro e na tabela mostrados na figura acima. A presença dos 

outros elementos no espectro acima é devido à fluorescência dos elementos 

constituintes da tela. As razões entre a linha Kα do ferro e as linhas Kα do titânio 

medidas no pigmento e na tela são, aproximadamente, 19 e 8, respectivamente. 
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5.5.2 Amarelo de Nápoles 

 

 

 Nesse trabalho foram analisados dois pigmentos amarelo de Nápoles. Eles 

são mostrados nas figuras 30 e 31. O pigmento da figura 31 foi preparado pelo 

MASP. 

 

 

 
 Figura 30 – Espectro do pigmento amarelo de Nápoles (09), áreas dos elementos 

associados a ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 No espectro da figura 30 podemos ver o elemento antimônio. Ele é um dos 

elementos – juntamente com o chumbo – que caracterizam o pigmento amarelo de 

Nápoles. Os picos do chumbo não estão visíveis no espectro porque as contagens 

das suas linhas L e M são muito inferiores às contagens do elemento cálcio. 

Observa-se ainda que há, nesse pigmento, os elementos cálcio e ferro. O elemento 

titânio pertence à tela. As razões entre as linhas Kα do titânio medidas no pigmento 

e na tela e a linha Lγ do antimônio foram, aproximadamente, 5 e 4, respectivamente. 
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 Figura 31 – Espectro do pigmento amarelo de Nápoles (MASP) (20), áreas dos elementos 

associados a ele e a razão entre seus elementos-chave 

 

 

 Já no espectro da figura 31 podemos ver as linhas L do antimônio, do 

chumbo e do mercúrio. Pode-se ainda observar a linha M do chumbo. O mercúrio 

não é um elemento característico desse pigmento, mas está presente. O argônio 

está presente no ar, o titânio na tela e o tungstênio no tubo de raios X. A razão entre 

as áreas das linhas Lα do chumbo e do antimônio foi aproximadamente 3. 

 A diferença entre esses dois pigmentos é a presença do cálcio e do ferro. No 

pigmento da figura 30 há uma grande quantidade deles. Já no pigmento da figura 31 

ambos não estão presentes.  
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5.5.3 Amarelo de Cádmio Profundo 

 

 

 
 Figura 32 – Espectro do pigmento amarelo de cádmio profundo (15), áreas dos elementos 

associados a ele e a razão entre seus elementos-chave 

 

 

 Os elementos característicos do pigmento amarelo de cádmio – cádmio e 

enxofre – foram medidos com o equipamento de XRF. Os resultados encontrados 

aqui concordam com encontrados na literatura[8]. Cálcio, titânio, bário e ferro 

pertencem à tela e o tungstênio ao tubo de raios X. Nesse pigmento, a razão entre 

as áreas da linha Lα do cádmio e Kα do enxofre foi aproximadamente 9. 
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5.5.4 Amarelo de Cádmio Claro 

 

 

 
 Figura 33 – Espectro do pigmento amarelo de cádmio claro (16), áreas dos elementos 

associados a ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 O pigmento é o mesmo do item anterior, porém esse pigmento tem uma 

tonalidade mais clara de amarelo devido à presença do zinco na sua composição. 

Cálcio, titânio, bário e ferro pertencem à tela. A razão entre as áreas da linha Lα do 

cádmio e Kα do enxofre foi de aproximadamente 11. A razão entre as áreas da linha 

Lα do cádmio e Kα do zinco foi de aproximadamente 0,8. 

 

 

5.6 ANÁLISE DOS PIGMENTOS VERMELHOS 
 

 

 Foram analisados os seguintes pigmentos vermelhos: vermelho de marte, 

vermelho de cádmio, vermilion, carmim holandês e vermelhão holandês. As figuras 

34 a 38 mostram, respectivamente, os espectros obtidos por XRF para os 
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pigmentos, as áreas dos elementos de interesse e as razões entre áreas dos 

elementos-chave. 

 

 

5.6.1 Vermelho de Marte 
 

 

 
 Figura 34 – Espectro do pigmento vermelho de marte (10), áreas dos elementos associados 

a ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 As linhas Kα e Kβ do ferro – que é o elemento característico do pigmento – 

foram medidas.  Os elementos potássio, cálcio, titânio e bário pertencem à tela e o 

argônio está presente na atmosfera. As razões entre a linha Kα do ferro e as linhas 

Kα do titânio medidas no pigmento e na tela foram, aproximadamente, 4. 
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5.6.2 Vermelho de Cádmio 
 

 

 
 Figura 35 – Espectro do pigmento vermelho de cádmio (13), áreas dos elementos 

associados a ele e a razão entre seus elementos-chave 

 

 

 Os elementos que caracterizam esse pigmento – cádmio e selênio – foram 

medidos pela fluorescência de raios X. Além desses elementos estão presentes no 

pigmento enxofre, manganês e ferro. Cálcio, bário e titânio são provenientes da tela, 

níquel é contaminante do detector e o tungstênio provém do tubo de raios X. A razão 

entre a linha Lα do cádmio e a linha Lα do selênio foi de 198, mostrando a 

intensidade elevada do elemento cádmio no pigmento. 
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5.6.3 Vermilion 
 

 

 
 Figura 36 – Espectro do pigmento vermilion (14), áreas dos elementos associados a ele e a 

razão entre seus elementos-chave 

 

 

 Os elementos enxofre e mercúrio,  que caracterizam o pigmento vermilion, 

foram medidos. Há ainda no pigmento cloro. Potássio, cálcio, titânio, bário e ferro 

são provenientes da tela. O argônio está presente na atmosfera e o tungstênio 

provém do tudo de raios X. A razão entre a linha Kα do enxofre e a linha Lα do 

mercúrio foi aproximadamente 1. 
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5.6.4 Carmim Holandês 
 

 

 
 Figura 37 – Espectro do pigmento carmim holandês (22), áreas dos elementos associados a 

ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 Os elementos presentes nesse pigmento que foram medidos pela 

fluorescência de raios X foram: enxofre, cloro, cálcio (também presente na tela) e 

manganês. O potássio, titânio, bário e ferro estão presentes na tela. Tungstênio está 

presente no tubo de raios X e o argônio na atmosfera. A razão entre as linhas Kα do 

cálcio e manganês foi, aproximadamente, 57; do cálcio e do cloro de, 

aproximadamente, 43 e do manganês e do enxofre de, aproximadamente, 0,6. 
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5.6.5 Vermelhão Holandês 
 

 

 
 Figura 38 – Espectro do pigmento vermelhão holandês (23), áreas dos elementos 

associados a ele e as razões entre seus elementos-chave 
 

 

 O pigmento é caracterizado pela presença do cloro, cálcio (também presente 

na tela) e titânio (também resente na tela). Os demais elementos estão presentes na 

tela com exceção do argônio (atmosfera) e o tungstênio (tubo de raios X).  As razões 

entre a linha Kα do titânio medidas no pigmento e na tela e a linha Kα do cloro 

foram, aproximadamente, 128 e 102, respectivamente. 

 

 

5.7 ANÁLISE DOS PIGMENTOS AZUIS 

 

 

  Os pigmentos azuis analisados foram: azul ultramarino, azul de 

cobalto e azul da Prússia. As figuras 39 a 41 mostram, respectivamente, os 
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espectros obtidos por XRF para os pigmentos, as áreas dos elementos de interesse 

e as razões entre áreas dos elementos-chave. 

 

 

5.7.1 Azul Ultramarino 

 

 

 
 Figura 39 – Espectro do pigmento azul ultramarino (14), áreas dos elementos associados a 

ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 Segundo a literatura, os elementos que caracterizam esse pigmento são: 

sódio, alumínio e silício. Os dois primeiros não são possíveis de serem medidos pelo 

sistema da fluorescência de raios X, porém, foi medida a linha Kα do silício. Além 

desse elemento foram medidos os seguintes elementos presentes no pigmento: 

enxofre, cromo, manganês, ferro e cobalto. Os elementos potássio, cálcio, titânio e 

bário estão presentes na tela. O argônio está presente na atmosfera e o tungstênio 

no tubo de raios X. As razões entre as linhas Kα do titânio medidas no pigmento e 

na tela e a linha Kα do silício foram, aproximadamente, 17 e 103, respectivamente. 
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5.7.2 Azul de Cobalto 

 

 

 
 Figura 40 – Espectro do pigmento azul de cobalto (12), áreas dos elementos associados a 

ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 As linhas Kα e Kβ do elemento cobalto que caracteriza esse pigmento foram 

medidas. Os demais elementos estão presentes na tela, com exceção do argônio 

que está presente na atmosfera. As razões entre a linha Kα do cobalto e as linhas 

Kα do titânio medidas no pigmento e na tela foram, aproximadamente, 11 e 5, 

respectivamente. 
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5.7.3 Azul da Prússia 

 

 

 
 Figura 41 – Espectro do pigmento azul da Prússia (21), áreas dos elementos associados a 

ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 O ferro é o elemento majoritário no pigmento segundo a literatura. O 

espectro mostra as linhas Kα e Kβ do ferro. Há no pigmento a presença do potássio. 

O titânio está presente na tela. As razões entre a linha Kα do ferro e as linhas Kα do 

titânio medidas no pigmento e na tela foram, aproximadamente, 38 e 8, 

respectivamente. 

 

 

5.8 ANÁLISE DOS PIGMENTOS VERDES 
 

 

 Verde esmeralda, óxido de cromo e terre vert foram os pigmentos verdes 

analisados nesse trabalho. As figuras 42 a 44 mostram, respectivamente, os 

espectros obtido por XRF para os pigmentos, as áreas dos elementos de interesse e 
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as razões entre áreas dos elementos-chave. 

 

 

5.8.1 Verde Esmeralda (Viridian) 
 

 

 
 Figura 42 – Espectro do pigmento verde esmeralda (17), áreas dos elementos associados a 

ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 O cromo é o elemento majoritário nesse pigmento. O cálcio e titânio que 

foram medidos estão presentes na tela. As razões entre a linha Kα do cromo e as 

linhas Kα do titânio medidas no pigmento e na tela foram, aproximadamente, 27 e 8, 

respectivamente. 
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5.8.2 Óxido de Cromo 
 

 

 
 Figura 43 – Espectro do pigmento óxido de cromo (18), áreas dos elementos associados a 

ele e as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 O pigmento é composto por óxido de cromo e por isso o cromo é o elemento 

majoritário. O cálcio e o titânio estão presentes na tela. As razões entre a linha Kα 

do cromo e as linhas Kα do titânio medidas no pigmento e na tela foram, 

aproximadamente, 27 e 9, respectivamente. Essas razões estão muito próximas às 

medidas no pigmento verde esmeralda, mesmo as contagens da linha Kα do cromo 

sendo maiores nesse pigmento. 
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5.8.3 Terre Vert 
 

 

 
 Figura 44 – Espectro do pigmento terre vert (19), áreas dos elementos associados a ele e 

as razões entre seus elementos-chave 

 

 

 O elemento majoritário do pigmento é o ferro. Há ainda fósforo, cálcio 

(também presente na tela), enxofre e manganês. Potássio, titânio e bário estão 

presentes na tela. O argônio esta presente na atmosfera. A razão entre as áreas da 

linha Kα do ferro e Kα do potássio foi de aproximadamente 49. A razão entre as 

áreas da linha Kα do ferro e Kα do fósforo foi de 244. 

 

 

5.9 RESUMO DAS ANÁLISES 
 

 

 A tabela 22 mostra os elementos químicos que foram medidos pertencentes 

aos pigmentos analisados em comparação com os elementos-chave a eles 
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associados pela literatura. 

 

 
Tabela 22 – Elementos medidos em cada pigmento e elementos pertencentes aos pigmentos 

segundo a literatura 

PIGMENTO ELEMENTOS MEDIDOS ELEMENTOS-CHAVE DA 
LITERATURA 

1- BRANCO DE TITÂNIO Ti, Ba Ti, Ba 
2- TELA SEM PINTURA P, K, Ca, Ti, Fe - 
3- BRANCO DE ZINCO Zn, Ba Zn, Ba 
4- PRETO DE MARFIM P, Ca, Fe* Ca, P 

5- TERRA DE SOMBRA QUEIMADA Fe, Mn Fe, Mn 
6- TERRA DE SOMBRA NATURAL Fe, Mn Fe, Mn 

7- TERRA DE SIENA NATURAL Fe, Mn Fe 
8- AMARELO OCRE Fe, Mn † 

9- AMARELO DE NAPOLES Sb, Pb, Fe*, Ca* Sb, Pb 
10- VERMELHO DE MARTE Fe Fe 
11- AZUL ULTRAMARINO Si, S, Cr, Mn, Fe*, Co Na, Al, Si 
12- AZUL DE COBALTO Co Co, Al 

13-VERMELHO DE CÁDMIO Cd, Se, S, Fe*, Mn Cd, Se, S 
14- VERMILION Hg, S, Cl Hg, S 

15- AMARELO DE CÁDMIO PROFUNDO Cd, S Cd, S 
16- AMARELO DE CÁDMIO CLARO Cd, S, Zn Cd, S, Zn 

17-VERDE ESMERALDA Cr Cr 
18- ÓXIDO DE CROMO Cr Cr 

19- TERRE VERT/ DEN HAAG Fe, Mn, S, P*,Ca* Fe,Mg, Al,K 
20- AMARELO DE NAPOLES (MASP) Pb, Sb, Hg Pb,Sb 

21- AZUL DA PRÚSSIA/ KREMER Fe, K* Fe 
22-CARMIM HOLANDÊS S, Cl, Ca*, Mn † 

23- VERMELHÃO HOLANDÊS/RM AMSTERDAM Cl, Ca*, Ti* † 
24- PRETO DE CARVÃO/DEN HAAG Nenhum com Z abaixo do Al C 

25- MARS BLACK/ ÓXIDO DE FERRO Fe, Cr, Mn Fe 
26- BRANCO DE CHUMBO (MASP) Pb Pb 

† elementos-chave não encontrados na literatura 

* elemento observado com área maior que na tela sem pintura, com uma diferença em relação a esta 

bem maior que 3σ (três vezes o desvio) 

 

 A tabela 23 mostra a razão entre os elementos-chave dos pigmentos 

analisados nesse trabalho. Estas razões poderão ajudar na identificação dos 

pigmentos quando for feita uma análise  de pinturas com regiões envolvendo 

diferentes pigmentos ou uma mistura de pigmentos. A tabela indica também o 

coeficiente de variação destas razões. 
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Tabela 23 – Razões entre os elementos-chave e os coeficientes de variação das razões de cada 

pigmento analisado 

Pigmento Razão entre seus  
elementos-chave Coeficiente de variação (%) 

1- BRANCO DE TITÂNIO Ti/Ba = 13,98 ± 0,34 2,43 
2- TELA SEM PINTURA Ti/Ca = 0,9956 ± 0,0043 0,43 
3- BRANCO DE ZINCO Zn/Ba = 47,5 ± 1,0 2,10 
4- PRETO DE MARFIM Ca/Fe = 13,51 ± 0,24 1,78 

5- TERRA DE SOMBRA QUEIMADA Fe/Mn = 2,7874 ± 0,0071 0,25 
6- TERRA DE SOMBRA NATURAL Fe/Mn = 6,124 ± 0,021 0,34 

7- TERRA DE SIENA NATURAL Fe/Ti (pig) = 11,821 ± 0,067   
Fe/Ti (tela)= 5,995 ± 0,032 

0,57 
0,53 

8- AMARELO OCRE Fe/Ti(pig) = 19,00 ± 0,11     
Fe/Ti (tela)= 8,154 ± 0,039 

0,58 
0,48 

9- AMARELO DE NAPOLES Ti(pig)/Sb = 4,73 ± 0,10      
Ti(tela)/Sb = 3,905 ± 0,084 

2,11 
2,15 

10- VERMELHO DE MARTE Fe/Ti(pig) = 4,140 ± 0,036    
Fe/Ti(tela) = 4,000 ± 0,036 

0,87 
0,90 

11- AZUL ULTRAMARINO Ti(pig)/Si = 16,65 ± 0,58      
Ti(tela)/Si = 103,4 ± 3,5 

3,48 
3,38 

12- AZUL DE COBALTO Co/Ti(pig) = 11,120 ± 0,058   
Co/Ti(tela) = 4,650 ± 0,023 

0,52 
0,49 

13-VERMELHO DE CÁDMIO Cd/Se = 198 ± 11 5,55 
14- VERMILION S/Hg = 1,01 ± 0,15 14,85 

15- AMARELO DE CÁDMIO 
PROFUNDO Cd/S = 8,64 ± 0,23 2,66 

16- AMARELO DE CÁDMIO CLARO Cd/S = 10,87 ± 0,21         
Cd/Zn = 0,7799 ± 0,0034 

1,93 
0,43 

17-VERDE ESMERALDA Cr/Ti(pig) = 26,77± 0,48      
Cr/Ti(tela) = 8,188 ± 0,057 

1,79 
0,70 

18- ÓXIDO DE CROMO Cr/Ti(pig) = 26,89 ± 0,78     
Cr/Ti(tela) = 8,758 ± 0,057 

2,90 
0,65 

19- TERRE VERT/ DEN HAAG Fe/K = 48,91 ± 0,59         
Fe/P = 244 ± 22 

1,21 
9,02 

20- AMARELO DE NAPOLES (MASP) Pb/Sb = 2,84 ± 0,23 8,10 

21- AZUL DA PRÚSSIA/ KREMER Fe/Ti(pig) = 38,0 ± 1,2       
Fe/Ti(tela) = 7,893 ± 0,047 

3,16 
0,59 

22-CARMIM HOLANDÊS 
Ca/Mn = 56,6 ± 1,8          
Ca/Cl = 43,4 ± 1,4          

Mn/S = 0,602 ± 0,022 

3,18 
3,22 
3,65 

23- VERMELHÃO HOLANDÊS/RM 
AMSTERDAM 

Ti(pig)/Cl = 128 ± 31         
Ti(tela)/Cl = 102 ± 25 

24,22 
24,51 

24- PRETO DE CARVÃO/DEN HAAG Ti/Ca = 1,0082 ± 0,0037 
 0,36 

25- MARS BLACK/ ÓXIDO DE FERRO Fe/Ti(pig) = 65,5 ± 1,3       
Fe/Ti(tela) = 9,826 ± 0,050 

1,98 
0,51 

26- BRANCO DE CHUMBO (MASP) Ti(pig)/Pb = 0,0311 ± 0,0043  
Ti(tela)/Pb = 2,000 ± 0,010 

13,83 
0,50 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A arqueometria vem se desenvolvendo muito nas últimas décadas. O estudo 

e a conservação do patrimônio histórico/cultural são importantes para o 

desenvolvimento de uma civilização. A fluorescência de raios X  é uma das mais 

utilizadas metodologias nesse contexto, não apenas por fazer uma análise 

multielementar e simultânea dos elementos presentes na amostra, mas também por 

ser uma técnica não-destrutiva. Esse caráter não-destrutivo é um fator 

importantíssimo quando tratamos de objetos históricos e/ou únicos. 

Estudar os pigmentos presentes em uma pintura, seja ela de qual época for, 

é importante. O método de trabalho do artista, os pigmentos utilizados e como os 

pigmentos foram misturados são apenas algumas das informações que podemos 

obter. Além disso, após estudos, pode-se determinar qual a melhor forma de 

conservar uma pintura já que elas são sensíveis à luz, umidade e calor, dentre 

outros fatores. 

Nesse trabalho, vinte e cinco pigmentos foram irradiados com raios X e, com 

os dados obtidos, algumas análises foram feitas. Com os espectros obtidos dos 

pigmentos, determinou-se sua composição elementar. Todos os elementos que 

caracterizam cada pigmento analisado foram medidos com exceção daqueles com 

número atômico menor que do alumínio, devido à limitação da metodologia de XRF. 

Obteve-se a área dos elementos de interesse para cada pigmento e, como a 

concentração do elemento no pigmento é proporcional à área obtida, tem-se uma 

análise quali-quantitativa da concentração dos elementos que o constitui. Obteve-se 

também a razão entre as áreas dos elementos-chave que os caracterizam. Essa 

razão entre as áreas dos elementos-chave poderá ajudar na identificação de 

pigmentos em regiões de uma pintura, por exemplo, envolvendo diferentes 

pigmentos ou uma mistura deles. Os desvios percentuais para estas razões variaram 

de 0,25% para o pigmento terra de sombra queimada (5) a 24,51% para o pigmento 

vermelhão holandês (23). Com exceção dos pigmentos vermilion (14), vermelhão 

holandês (23) e branco de chumbo (26), que tiveram os desvios percentuais maiores 

que 10%, todos os outros resultados são muito satisfatórios. Isso indica que a 

metodologia de XRF é uma ferramenta bastante satisfatória na análise de 

pigmentos. 
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