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RESUMO 
 
Considerado um importante agente hidrológico e geomorfológico, o fogo pode causar 
mudanças físicas, químicas e biológicas no solo, dependendo da intensidade com que 
ocorre. Além dos incêndios florestais, o estudo dos efeitos do fogo também se 
relaciona com a agricultura tradicional, que utiliza o fogo para a limpeza de terrenos. 
Este trabalho mostra a caracterização e análise de amostras de solo submetidas à 
simulação em diferentes condições de queimadas. Para isso foram utilizadas 
amostras do distrito de Tijuco Preto, no município de Prudentópolis-PR. Aquecidas em 
forno mufla, visou-se reproduzir os diferentes estágios da queimada em campo. As 
amostras foram divididas em dois grupos, A e B, com intervalos de tempo de 
exposição diferentes (A com tempo fixo e B com tempo variável) para cada 
temperatura, sendo que esta variou de 50 a 750 ⁰C, de 50 em 50 ⁰C. A caracterização 
e a quantificação dos elementos químicos presentes no solo antes e depois dos testes 
foram feitas através de medidas por Fluorescência de Raios X por Dispersão de 
Energia (EDXRF), tendo como base curvas de calibração feitas com padrões 
certificados. A partir da quantificação de Fe dos grupos A e B, foram feitas curvas da 
concentração de Fe versus temperatura. Essas curvas permitiram prever a 
temperatura de um terceiro grupo de amostras, também medidas por EDXRF, cuja 
queimada foi real. Foram construídas curvas com os dados de espalhamentos 
Rayleigh e Compton, utilizando as intensidades dos picos Rh e RhC, respectivamente. 
A correção Fe/Rh e Fe/RhC permitiu a obtenção de resultados mais satisfatórios. Os 
desvios relativos para a temperatura prevista ficaram na faixa de 14% a 20%. 
 
Palavras-chave: Solo. Queimada. EDXRF. Quimiometria. 

 



 

ROCHA, Débora Rodrigues. Study of the soil burn effect by Dispersive Energy X 
Ray Fluorescence. 2017. 45 p. Term Paper (Graduation in Physics) – Londrina State 
University, Londrina, 2017. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Considered an important hydrological and geomorphological agent, fire can cause 
physical, chemical and biological changes in the soil, depending on the intensity with 
which it occurs. In addition to forest fires, the study of the effects of fire is also related 
to traditional agriculture, which uses fire to clean up land. This work shows the 
characterization and analysis of soil samples submitted to the simulation in different 
burn conditions. For this purpose, samples were taken from the district of Tijuco Preto, 
in the municipality of Prudentópolis-PR. Heated in a muffle oven, it was aimed to 
reproduce the different stages of the burn in the field. The samples were divided into 
two groups, A and B, with different exposure time intervals (A with fixed time and B 
with variable time) for each temperature, which ranged from 50 to 750 ⁰C, from 50 to 
50 ⁰C. The characterization and quantification of the chemical elements present in the 
soil before and after the tests were done through measurements by X-ray 
Fluorescence by Energy Dispersion (EDXRF), based on calibration curves made with 
certified standards. From the Fe quantification of groups A and B, Fe concentration 
curves versus temperature were made. These curves allowed to predict the 
temperature of a third group of samples, also measured by EDXRF, whose burn was 
real. Curves were constructed with the Rayleigh and Compton scatter data, using the 
Rh and RhC peak intensities, respectively. The Fe/Rh and Fe/RhC correction allowed 
us to obtain more satisfactory results. The relative deviations for the expected 
temperature were in the range of 14% to 20%. 
 
Key words: Soil. Soil burning. EDXRF. Chemometrics. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O fogo causa diversas mudanças no solo: física, química, biológica, 

afeta a estabilidade de agregados, altera a infiltração, aumenta o escoamento, 

aumenta a perda de solo entre outras (INBAR et al., 1998, HUFFMAN et al., 2001, 

CERTINI, 2005, ÚBEDA & BERNIA, 2005, DOERR et al., 2007, FOX et al., 2007, 

THOMAZ, 2008). Considerado um importante agente hidrológico e geomorfológico, o 

fogo influencia toda a dinâmica ambiental de uma bacia de drenagem ou ecossistema. 

Dependendo de sua intensidade, pode provocar profundas alterações no topo do solo, 

bem como nas propriedades deste. Foi verificado que a variação de intensidade do 

fogo (temperatura/duração) na superfície tem influência no aumento da erodibilidade 

do solo (GIOVANNINI et al., 2001, MATAIX-SOLERA et al., 2011).  

Diante da tendência de mudanças climáticas, os incêndios florestais 

poderão ser mais frequentes nos diferentes ecossistemas brasileiros. Sendo assim, 

existe a necessidade de estudo do efeito do fogo no território brasileiro. Além disso, 

tais estudos relacionam-se com a agricultura tradicional, que usa o fogo para limpeza 

de terreno. Prevalente na região Central (Oeste-Sul) do estado do Paraná, neste tipo 

de agricultura é produzida a maior parte do feijão no estado. A utilização do fogo 

também é usual no Nordeste brasileiro e na região Amazônica. 

A concentração dos elementos inorgânicos aumenta quando o solo é 

queimado, pois a matéria orgânica diminui durante o processo. Sendo assim, a 

concentração de Fe em uma amostra de solo medida depois de uma queimada tende 

a ser maior do que antes da mesma (STOCKMANN et al., 2016). É possível, então, 

relacionar a concentração com a temperatura e construir um modelo que permita 

prever a temperatura de amostras cuja queimada foi real. Para isso, são necessárias 

amostras de temperatura previamente conhecida e uma técnica capaz de quantificar 

a concentração dos elementos de interesse nessas amostras. 

Fundamentada no fenômeno do efeito fotoelétrico, a Fluorescência de 

Raios X por Dispersão de Energia (EDXRF) é uma técnica de análise multielementar 

qualitativa e principalmente quantitativa, que se baseia na medida dos raios X 

característicos emitidos pelos elementos que compõem a amostra. O seu surgimento 

deu-se nas primeiras décadas no século XX, tendo um aumento nos anos 70 com o 

desenvolvimento do detector semicondutor de Si(Li), que é capaz de discriminar raios 

X de energias próximas. Também conhecida como fluorescência de raios X 
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dispersiva, a técnica possui instrumentação mais simples e prática do que a 

Fluorescência de Raios X por Dispersão de Comprimento de Onda (WDXRF), que 

fora a única técnica de fluorescência utilizada até 1966 (NASCIMENTO FILHO, 1999).  

Algumas vantagens da EDXRF em relação às outras técnicas são: 

caráter não destrutivo na análise de amostras sólidas e líquidas, determinação 

simultânea de vários elementos, necessidade de pouca ou nenhuma preparação de 

amostras sem geração de resíduos químicos, simplicidade no uso, rapidez nas 

medidas, insensibilidade à forma química em que as espécies de interesse se 

encontram e custo relativamente baixo. A desvantagem é que para as análises 

quantitativas são necessários métodos de correção para os efeitos de matriz (como a 

absorção e o reforço dos raios X característicos) da amostra. Tendo aplicações em 

diversas áreas, tais como: ambientais, agrícolas, industriais, geológicas e muitas 

outras, a fluorescência de raios X ocupa um lugar de destaque dentro do contexto das 

novas técnicas analíticas instrumentais (NAGATA, 2001).  

Apesar de ser uma técnica que se apresenta de forma promissora 

para alguns tipos de análise, existem alguns fatores que interferem na medida de solos 

e sedimentos, tais como: efeitos físicos de matriz (tamanho das partículas, 

homogeneidade, condições da superfície, teor de umidade) e efeitos químicos de 

matriz (interferências interelementares, como ocorre com As, Pb e S, por exemplo) 

(PEINADO et al, 2010).  

A fim de obter melhores resultados as amostras podem ser secas 

antes das medidas, e estas podem ser realizadas em triplicatas reposicionando a 

amostra. Outro recurso que pode ser utilizado é o ambiente de vácuo para medir 

elementos mais leves, assim como reduzir os limites de detecção.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Caracterizar amostras de solo antes e depois de testes controlados 

de queimadas, realizados em forno mufla, fazendo uso da metodologia analítica de 

EDXRF, bem como caracterizar amostras de uma queimada agrícola. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Aprofundamento da metodologia analítica de EDXRF aplicada em 

amostras de solo. 

Preparação de amostras de solo para os testes laboratoriais. 

Quantificação dos elementos químicos encontrados nas amostras 

submetidas à mufla por EDXRF. 

Previsão de temperatura máxima alcançada pelo solo após uma 

queimada real. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 OS RAIOS X, DESCOBERTA E CARACTERÍSTICAS 

  

Os raios X foram descobertos em 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen 

em Wurzburgo, no estado da Baviera, Alemanha, enquanto ele fazia experimentos 

com tubos de raios catódicos (MARTINS, 1998). Naquela época, os trabalhos 

interessantes de Hertz e Lenard envolvendo descargas elétricas em tubos com vácuo 

teriam motivado a sua pesquisa.  

Röntgen envolveu o tubo de Crookes em que trabalhava com uma 

cartolina preta e, com as luzes do laboratório apagadas, observou que outro papel 

com platinocianeto de bário (um material fluorescente) próximo ao experimento 

tornava-se brilhante quando havia corrente passando pelo tubo. Ao desligar a 

corrente, verificou a existência de uma sombra escura no papel. A partir disso, ele 

testou o efeito colocando outros objetos entre o tubo e o papel, e percebeu através 

das sombras formadas que os raios provenientes do tubo tinham uma alta capacidade 

de penetração. O físico deu-lhes o nome de raios X, por desconhecer a sua natureza.  

Devido a esta descoberta, Röntgen recebeu o primeiro Prêmio Nobel 

da Física, em 1901. O fenômeno se tornou importante para as ciências naturais e 

também para a área médica, em virtude das suas variadas aplicações práticas. Hoje, 

sabe-se que os raios X – ou raios Röntgen – são um tipo de radiação eletromagnética 

de alta energia, ionizantes, originados nas transições dos elétrons nos níveis mais 

internos de um átomo, com comprimento de onda da ordem de 0,1 a 100 Å 

(OLIVEIRA, RIBAS & SOUZA, 2009).    

 Para produzir raios X é necessário que elétrons acelerados colidam 

contra um alvo. Em um tubo de Crookes, quando há corrente elétrica entre os seus 

dois eletrodos, são produzidos íons positivos que bombardeiam o catodo (eletrodo 

negativo) devido à diferença de potencial estabelecida ao longo do tubo. Com isso 

são emitidos elétrons do catodo, que adquirem velocidade e atingem um alvo. Este 

alvo pode ser o anodo (eletrodo positivo), a parede do tubo ou uma folha metálica 

ligada ao anodo (PEREIRA, 2012). 

 O choque dos elétrons com o alvo pode produzir dois tipos de raios X: 

os de freamento e os característicos. O primeiro tipo constitui o espectro contínuo, que 

resulta da desaceleração do elétron incidente pela interação coulombiana entre este 
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elétron e os prótons presentes nos núcleos dos átomos do alvo. Essa interação causa 

uma deflexão na trajetória e perda de velocidade do elétron incidente, provocando 

uma perda parcial ou total de sua energia cinética. A diferença entre a energia inicial 

e final é emitida na forma de raios X.  

 O segundo tipo, denominado raio X característico, ocorre quando há 

ionização no alvo durante a interação dos elétrons incidentes. Nesse processo, um 

elétron de uma camada interna de um átomo do alvo ganha energia suficiente para 

ser ejetado, deixando uma vacância. Essa vacância é preenchida por um elétron de 

uma das camadas mais externas da eletrosfera, emitindo picos característicos de 

raios X. Esse raio X terá uma energia discreta, cujo valor é igual à diferença de energia 

entre as camadas superior e inferior envolvidas no processo. Como cada átomo possui 

um intervalo de energia diferente entre as suas camadas eletrônicas, o raio X 

característico emitido pode ser interpretado como uma “impressão digital” de cada 

elemento. 

 

3.2 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA COM A MATÉRIA 

 

 Quando um feixe de radiação eletromagnética incide sobre um 

material e interage com os seus átomos, esse feixe é atenuado. O processo ocorre 

pela absorção ou espalhamento da radiação incidente pelo material alvo, de acordo 

com a equação: 

𝐼 = 𝐼0 𝑒−𝜇𝑥                                                         (3.1)  
 

na qual I0 é a intensidade do feixe incidente, x a espessura do material e μ é o 

coeficiente de atenuação linear, que é a soma do coeficiente de energia absorvida e 

de energia espalhada: μ = μa + μs (APPOLONI, 2017). 

 Olhando para a faixa de poucos keV até dezenas de meV, existem 

vários processos que podem ocorrer na interação da radiação com  matéria, sendo os 

principais: espalhamento elástico (Rayleigh, Thomson), efeito fotoelétrico, 

espalhamento Compton (inelástico) e produção de pares (BURCHAM, 1974).  

 

3.2.1 Espalhamento Elástico 

 

 No espalhamento elástico, os fótons incidentes interagem apenas 



 17 

com os elétrons ligados à elestrosfera dos átomos do material. Esse tipo de 

espalhamento é coerente com a radiação incidente – não há troca de energia, nem 

ionização dos átomos –, apenas a direção do fóton muda. Somente nesse fenômeno 

a radiação incidente é tratada como onda (YOSHIMURA, 2009). 

 

3.2.2 Efeito Fotoelétrico 

 

 O efeito fotoelétrico ocorre quando toda a energia do fóton incidente 

(hʋ, de acordo com a teoria corpuscular) é transferida para um elétron ligado do 

átomo, que é ejetado com energia cinética T igual a: 

 

𝑇 = ℎ𝜈 − 𝐸𝐾                                                     (3.2) 
 

que é a diferença entre a energia do fóton incidente (hʋ) e a energia de ligação EK do 

elétron da camada K, por exemplo.  

 O átomo fica ionizado, e a vacância deixada pelo elétron ejetado é 

ocupada por um outro elétron de uma camada mais externa, a fim de desexcitar o 

átomo. O processo de desexcitação pode ocorrer através de dois efeitos: a produção 

de raios X por fluorescência, em que os raios são emitidos com energia igual à 

diferença energética entre os níveis eletrônicos envolvidos (raios X característicos), 

ou a emissão de elétrons Auger. Neste último,  a energia que seria emitida como raio 

X é convertida em energia de outro elétron, que é emitido do átomo. 

 

3.2.3 Espalhamento Compton 

 

 No espalhamento Compton, ou inelástico, o fóton incidente é 

espalhado por um elétron praticamente livre do material alvo, como pode ser visto na 

figura 1. 
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Figura 1 – Esquema do espalhamento Compton. 

 

 

Fonte: Compton (1923, p. 486). 

 

 Como parte de sua energia é perdida (transferida ao elétron), pela 

conservação do momento linear o fóton adquire um certo ângulo em relação à sua 

direção de propagação inicial. A sua energia final, Ef, é dada por: 

 

𝐸𝑓 = ℎ𝑣′ =
ℎ𝑣0

1+ℎ𝑣0
𝑚𝑐2 ∗(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

                                         (3.3) 

 

 com ʋ0 a frequência inicial do fóton, ʋ a frequência final, h a constante 

de Planck, m a massa de repouso do elétron, c a velocidade da luz, e θ o ângulo 

formado entre a direção de propagação inicial e final do fóton. O elétron que interagiu 

com o fóton, chamado elétron de recuo, é ejetado com energia cinética igual à energia 

transferida pelo fóton menos a sua energia de ligação.  

 

3.2.4 Produção de Pares 

 

 O fóton incidente é absorvido por um átomo do material alvo e toda a 

sua energia é transformada em um par elétron-pósitron. A produção de pares pode 

ser de dois tipos: externa, quando ocorre fora do núcleo, ou interna, como alternativa 

à emissão de raios gama para desexcitação nuclear. Para que o fenômeno ocorra é 

necessário que o fóton incidente tenha uma energia mínima de 2mc2, isto é, 
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1,022 meV. As energias utilizadas neste trabalho são da ordem de dezenas de keV, 

então não serão vistos efeitos da produção de pares nas análises. 

 

3.3 A FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 

 

A técnica de Fluorescência de Raios X por Dispersão de Energia 

(EDXRF) é fundamentada no efeito fotoelétrico e consiste em detectar os raios X 

característicos emitidos pelos elementos quando um feixe de radiação interage com a 

amostra. A figura 2 mostra esquematicamente o fenômeno de fluorescência. 

 

Figura 2 – Esquema do efeito fotoelétrico e emissão de raio X característico por um elemento 

químico (fluorescência de raios X).

 

Fonte: Fischer®. 

 

 Nesta técnica, os raios X emitidos são separados de acordo com a 

sua energia. O processo pode ser resumido em três partes: (i) excitação dos 

elementos que compõem a amostra através do efeito fotoelétrico, (ii) emissão de raios 

X característicos no processo de desexcitação dos átomos e (iii) detecção dos raios X 

para a construção dos espectros de contagens em função da energia (NASCIMENTO 

FILHO, 1999). 
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3.3.1 Excitação dos Elementos e Emissão dos Raios X Característicos 

 

 Para que os elementos da amostra emitam raios X é necessário que 

haja a excitação dos mesmos. Isso pode ser feito de várias formas: excitação por 

partículas aceleradas, como elétrons, prótons ou íons; excitação por raios X, 

partículas alfa, partículas beta negativas/raios gama emitidos por radionuclídeos, ou 

tubos de raios X. 

 Para a produção de raios X característicos é necessário que se 

retirem os elétrons das camadas mais internas dos átomos da amostra. Logo, a 

energia da radiação de excitação deve ser superior à energia de ligação do elétron no 

átomo. A energia mínima para arrancar o elétron do átomo é chamada de corte de 

absorção. 

 Essa energia pode ser calculada de modo aproximado para os 

elétrons das camadas K e L dos átomos de um elemento, utilizando a teoria atômica 

de Bohr para o átomo de hidrogênio e átomos hidrogenoides com as considerações 

experimentais de Moseley, de acordo com a equação: 

 

𝐸 =
𝑚𝑒4(𝑍−𝑏)2

8𝜀0
2ℎ2𝑛2                                                            (3.4) 

 

na qual E é a energia de ligação do elétron (em Joules), m a sua massa de repouso, 

e a carga elétrica, Z o número atômico do elemento emissor dos raios X, b a constante 

de Moseley (b=1 para a camada K e b=7,4 para a camada L), ε0 a permissividade 

elétrica no vácuo, h a constante de Planck e n o número quântico principal do nível 

eletrônico.  

 Substituindo os valores paras as constantes de acordo com o sistema 

internacional de unidades (SI) e sabendo-se que 1 eV = 1,6 . 10-19 Joules, a equação 

anterior pode ser escrita como:  

 

𝐸 = 13,65 
(𝑍−𝑏)2

𝑛2                                                         (3.5) 

 

 

e pode ser observado que a energia de ligação E do elétron é diretamente proporcional 

a número atômico ao quadrado do elemento.  

 Após a ionização do átomo, um elétron de uma camada mais externa 
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preencherá a vacância formada, emitindo raio X característico segundo a equação: 

 

𝐸𝑋 = 𝐸𝑛𝑖 − 𝐸𝑛𝑓                                                          (3.6) 

 

com EX a energia do raio X característico, Eni e Enf as energias do elétron nos níveis 

inicial e final, respectivamente. Esse é o motivo pelo qual a energia observada (raio X 

característico) é única para cada elemento. 

 Os raios X emitidos por um elemento têm a seguinte denominação:  

 - K, para as transições de níveis superiores para o nível K: Kα para as 

transições L→K e Kβ para as transições M→K; 

 - L, para as transições de níveis siperiores para o nível L: Lα, para as 

transições M→L e Lβ para as transições N→L. 

A figura 3 ilustra algumas transições. As porcentagens indicam a 

intensidade relativa de cada transição: 

 

Figura 3 – Diagrama dos níveis energéticos de emissão dos raios X característicos pelo Fe.  

 

Fonte: Nascimento Filho (1999, p. 5). 

  

 Algumas vezes, a energia que seria emitida na forma de raios X 

característicos é convertida em energia de outro elétron. Esse elétron é ejetado do 

átomo com energia característica, e é chamado de elétron Auger. Dessa forma, é 

possível definir o rendimento da fluorescência como sendo o número de raios X 
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efetivamente emitidos em relação ao número de vacâncias que foram produzidas em 

determinada camada. A figura 4 mostra um gráfico do rendimento da fluorescência de 

raios X em função do número atômico Z do elemento. 

 Para a camada K pode ser observado um baixo rendimento de 

fluorescência para elementos mais leves, até aproximadamente Z<20. Para a camada 

L, elementos com Z<50 apresentam baixo rendimento, assim como os elementos com 

Z<80 para a camada M.  

 

Figura 4 – Rendimento da fluorescência de raios X para as camadas K, L e M em função do número 
atômico Z. 

 

Fonte: Nascimento Filho (1999, p. 6). 

 

3.3.2 Detecção dos Raios X Característicos e Espectros 

 

A fluorescência de raios X por dispersão de energia surgiu no início 

da década de 70 com o desenvolvimento do detector semicondutor de Si(Li), que é 

capaz de separar raios X de energias próximas. Esse tipo de detector produz pulsos 

eletrônicos proporcionais às energias dos raios X, que são selecionados pelo sistema 

de computador e registrados na forma de espectros de contagens versus energia. A 

figura 5 mostra um exemplo de espectro obtido pela técnica de EDXRF utilizando um 

tubo de raios X com alvo de ródio (Rh), tendo indicados os picos de raios X 
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característicos e os de espalhamento Compton: 

 

Figura 5 – Exemplo típico de espectro de solo obtido na fluorescência de raios X por dispersão em 

energia. 

 

Fonte: Melquiades & Thomaz, 2015, p.4. 

 

3.3.3 Equação Fundamental 

 

 Há uma relação simples entre a intensidade de um raio X 

característico e a concentração do respectivo elemento na amostra. Quando se utiliza 

um feixe monoenergético para a excitação, a equação é dada da seguinte forma: 

 

𝐼𝑖 = 𝐶𝑖. 𝑆𝑖. 𝐴                                                        (3.7) 

 

 Ii é a intensidade do raio X característico, Ci a concentração do 

elemento na amostra, Si a sensibilidade elementar e A o fator de absorção do 

elemento de interesse. 

 A sensibilidade Si depende do fator de geometria do sistema, da 

eficiência do detector e também de um conjunto de constantes físicas fundamentais, 

sendo elas: o coeficiente de absorção do elemento para o efeito fotoelétrico na energia 

da radiação incidente, o rendimento da fluorescência para raios X K, a fração de fótons 

K emitidos como Kα característicos, e a razão de salto (probabilidade de se retirar 
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elétrons de todas as camadas em relação à probabilidade das camadas L, M, e 

demais). 

 Já o fator de absorção A relaciona a densidade, espessura e 

coeficiente de absorção total da matriz. Todos os parâmetros são esquematizados na 

figura 6. 

 

Figura 6 – Esquema dos parâmetros da equação fundamental da fluorescência de raios X. 

 

 

Fonte: Nascimento Filho (1999, p. 14). 

 

3.3.4 Limite de Detecção 

 

 O espectro gerado na EDXRF contém uma linha aproximadamente 

contínua sob os picos formados pelos raios X característicos dos elementos. Esse 

contínuo é consequência das interações das radiações de espalhamento provenientes 

da amostra com o detector, além das radiações características emitidas pelos 

elementos.  

 Dessa forma, sob cada pico de raio X característico do espectro existe 

um área, chamada fundo (background), que pertence ao contínuo. O limite de 

detecção de um elemento (LDi) se relaciona diretamente com o fundo (BGi) de acordo 

com a equação: 

𝐿𝐷𝑖 = 3√𝐵𝐺𝑖                                                  (3.8) 
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que pode ser expresso como uma concentração elementar (ppm, por exemplo) 

dividindo-se o valor de LDi pela sensibilidade elementar Si. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ORIGEM E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

  

As amostras utilizadas para o estudo são provenientes de uma região 

de floresta numa propriedade rural no distrito de Tijuco Preto, no município de 

Prudentópolis-PR. Todas foram secas à temperatura ambiente e separadas em 

porções de aproximadamente 10 g para realização dos testes em mufla. Os testes em 

mufla foram conduzidos utilizando duas condições:  

 Grupo A – amostras com temperatura de queima que 

variam de 50 °C a 750 °C (com o aumento de 50 °C para cada) e tempo de 

queima fixo (20 minutos), de forma que A1 é a amostra exposta a 50 °C e 

assim sucessivamente, totalizando 15 amostras. 

 Grupo B – amostras com tempo de queima variando da 

seguinte maneira: 50 °C a 250 °C (tempo de queima de 20 minutos), 300 °C 

a 350 °C (15 minutos), 400 °C a 450 °C (8 minutos), 500 °C a 550 °C (5 

minutos) e de 600 °C a 750 °C (3 minutos de queima). Estas condições são 

baseadas em testes de campo após monitoramento de queimadas 

controladas, de acordo com o estudo de Thomaz & Fachin (2014).  

Também foram medidas cinco amostras de uma queimada real para 

previsão de temperatura máxima alcançada pelo solo durante queima (indicadas 

como SQ4, SQ5, SQ6, SQ7 e SQ8). Essas amostras também são de Tijuco Preto, e 

a temperatura de cada uma delas previamente conhecida através de dados de 

termopares EasyLog (data logger EL-USB-TC e probe K-TYPE PROBE 1M5) 

utilizados na ocasião da queimada. Os erros associados às medidas são informados 

pelo fabricante. 

Para a análise por EDXRF todas as amostras foram previamente 

maceradas e peneiradas, a fim de se obter uma granulometria inferior a 125 μm, e 

então acondicionadas em recipientes próprios para EDXRF recobertos com filme de 

Mylar. Sendo assim, as amostras foram analisadas na forma de pó, sem a 

necessidade de qualquer preparação química. A figura 7 mostra um exemplo de porta 

amostras utilizado nas medidas. 
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Figura 7 – Porta amostras para EDXRF coberto com filme de Mylar. 

 

Fonte: Pataca, 2005. 

 

 A calibração do equipamento de EDXRF foi realizada através da 

medida de diversos padrões de solo IPT e IAEA certificados, sendo eles: IPT32, 

IPT42, IPT51, IPT57, IPT63, IAEA04, IAEA09 e IAEA10, cujos valores de 

concentração de Fe são mostrados na tabela 1. As validações foram feitas com o 

IAEA09. 

 

Tabela 1 – Valores de concentração de Fe certificados e seus desvios. 

Amostra 
padrão 

Concentração 
de Fe (%) 

Desvio (%) 

IPT32 2,42 0,05 

IPT42 0,76 0,03 

IPT51 0,83 0,02 

IPT57 0,87 0,01 

IPT63 0,36 0,02 

IAEA04 4,79 0,15 

IAEA09 2,97 0,10 

IAEA10 0,61 0,03 

Fonte: Certificados das amostras padrão. 

 

4.2 INSTRUMENTAÇÃO 

 

O equipamento utilizado para as medidas foi o EDX-720 da Shimadzu, 

como é mostrado na figura 8. 
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Figura 8 – Equipamento de bancada de fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF), 

Shimadzu EDX-720. 

 

Fonte: o autor. 

 

Ele mede elementos do Na (Z=11) ao U (Z=92) e é composto por um 

tubo de raios X com alvo de Rh, tensão 5 – 50 kV, corrente 1 – 1000 A, colimador 

selecionável (10, 5, 3 ou 1 mm) e detector semicondutor Si(Li). A tensão utilizada para 

medir cada amostra foi de 50 kV para o intervalo Ti – U e 15 kV para o intervalo Na – 

Sc. As correntes utilizadas foram de 40 μA e de 538 μA para cada intervalo, 

respectivamente. O tempo de medida foi de 100 s para cada intervalo de elementos, 

e utilizou-se o colimador de 10 mm. Cada amostra foi medida duas vezes. 

 Os espectros foram obtidos pelo software do próprio equipamento, 

bem como os resultados qualitativos e quantitativos de cada elemento presente nas 

amostras. Esses dados foram analisados com o auxílio dos programas Origin e Excel. 

 

4.3 METODOLOGIA DE QUANTIFICAÇÃO 

 

Foi feita a medida de um porta amostras vazio (chamado branco), 

para que depois fosse possível descontar as contagens referentes ao material do 

porta amostras/filme de Mylar das demais amostras.  

 Como os padrões de solo certificados utilizados para a construção das 

curvas de calibração são semelhantes ao tipo de amostras analisadas neste trabalho, 

o fator de absorção A na equação (3.7) foi considerado aproximadamente o mesmo 
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para os dois tipos de amostras.   

Em posse de todos os dados fornecidos pelo EDX, os passos 

realizados neste método para a previsão da temperatura foram os seguintes: 

construiu-se a curva de calibração do Fe a partir das medidas dos padrões IPT e IAEA 

(intensidade versus concentração), sendo que a validação da mesma foi feita com o 

padrão IAEA09. Com essa curva foi possível quantificar a concentração de Fe nas 

amostras dos conjuntos A e B. A partir dos dados obtidos foram feitas curvas de 

concentração de Fe versus temperatura, utilizando (i) a curva de calibração do Fe com 

todos os padrões e (ii) a concentração calculada a partir da sensibilidade do IAEA04.  

As amostras SQ também foram medidas e quantificadas com a curva 

de calibração do Fe. Assim, as suas temperaturas puderam ser previstas a partir das 

curvas (i) e (ii) construídas com as amostras dos grupos A e B. 

Outra maneira de realizar a previsão da temperatura das amostras SQ 

foi feita utlizando as contagens referentes aos espalhamentos Rayleigh e Compton, 

através da intensidade do pico Rh e RhC, respectivamente. Também foi utilizada a 

razão entre os picos de Fe/Rh e Fe/RhC da amostra, relacionando os valores destas 

razões com as temperaturas conhecidas da simulação em mufla. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados foram separados em quatro grupos, de acordo com o 

tipo de análise sob a qual os dados foram submetidos: curva de calibração dos 

padrões, sensibilidade do padrão IAEA04, espalhamento Rayleigh e espalhamento 

Compton. 

 

5.1 RESULTADOS DA CURVA DE CALIBRAÇÃO 

 

 A figura 9 mostra a curva obtida para o Fe na calibração do 

equipamento. 

 

Figura 9 – Curva da intensidade de Fe versus concentração utilizando os padrões certificados. 

 

Fonte: o autor. 

 

A curva de calibração obtida através da regressão e o valor de R2 foram: 

 

𝑦 = 36.86 ∗ 𝑥 − 0.59 

𝑅2 = 0.99406 

 

 Comparando-a com a equação (3.7) dos parâmetros fundamentais, 

obtemos: 
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𝐶𝐹𝑒 =
𝐼𝐹𝑒+0.59

36.86
                                                                   (5.1) 

  

 A validação da curva foi feita com o IAEA09. O resultado para a 

concentração de Fe no IAEA09 foi de C09 = 2.79 ± 0.02 %, sendo que o valor 

certificado é C09certif = 2.97 ± 0.10 %, obtendo-se assim um desvio relativo de 6%. 

 A partir da equação (5.1) foi possível quantificar a concentração de Fe 

nas amostras dos grupos A, B e SQ. As figuras 10 e 11 mostram os gráficos que 

relacionam a concentração de Fe nas amostras dos grupos A e B versus sua 

temperatura. 

 

Figura 10 – Curva de concentração de Fe versus temperatura para o grupo de amostras A, 
quantificado pela curva de calibração.  

 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 11 – Curva de concentração de Fe versus temperatura para o grupo de amostras B, 
quantificado pela curva de calibração.  

 

Fonte: o autor. 

 As faixas de concentração de Fe que o modelo abrangeu nestes 

casos foi de 2,44 – 3,22 % para o conjunto A e 2,95 – 3,70 % para o conjunto B. Os 

valores encontrados para a temperatura das amostras SQ são apresentados na tabela 

2. 

 

Tabela 2 – Valores de concentração de Fe, temperatura prevista, temperatura medida com termopar 
e desvio relativo obtidos através das curvas de calibração para os grupos A e B. 

Grupo 
Equação  
[Fe] x T 

Amostra 
Concentração 

(%) 
Temperatura 
prevista (⁰C) 

Temperatura 
medida (⁰C) 

Desvio 
relativo 

A 
y = 0.0009x + 2.6228 

R2 = 0.54583 

4 3,52±0,03 950 ± 30 767 ± 3 -24% 

5 3,40±0,01 830 ± 20 609 ± 3 -37% 

6 3,42±0,12 850 ± 40 672 ± 3 -26% 

7 3,52±0,02 960 ± 30 777 ± 3 -23% 

8 3,08±0,04 490 ± 20 679 ± 3 28% 

B 
y = 0.0004x + 3.2845 

R2 = -0.7485 

4 3,52±0,03 -360 ± -370 767 ± 3 147% 

5 3,40±0,01 -190 ± -120 609 ± 3 131% 

6 3,42±0,12 -210 ± -130 672 ± 3 131% 

7 3,52±0,02 -400 ± -100 777 ± 3 148% 

8 3,08±0,04 310 ± 190 679 ± 3 55% 

Fonte: o autor. 
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5.2 RESULTADOS COM A SENSIBILIDADE DO PADRÃO IAEA04 

 

 A sensibilidade do IAEA04 foi calculada a partir dos  valores de 

intensidade obtida por EDXRF (IFe = 172 ± 3 cps/μA) e concentração certificada (CFe 

= 4.79 ± 0.15 %), obtendo-se S = 36 ± 1 (cps/μA). Com esse valor foram calculadas 

as concentrações de Fe das amostras dos grupos A e B e feitas as curvas dos gráficos 

apresentados nas figuras 12 e 13. As faixas de concentração de Fe que o modelo 

abrangeu nestes casos foi de 2,49 – 3,28 % para o conjunto A e 3,01 – 3,78 % para o 

conjunto B. 

 A validação com o IAEA09 resultou em C09 = 2.8 ± 0.1% e, sendo a 

concentração certificada C09certif = 2.97 ± 0.10%, o desvio relativo foi de 4%. 

 

Figura 12 – Curva de concentração de Fe versus temperatura para o grupo de amostras A, 

quantificado pela sensibilidade do IAEA04.

 

Fonte: o autor. 
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Figura 13 – Curva de concentração de Fe versus temperatura para o grupo de amostras B, 
quantificado pela sensibilidade do IAEA04.  

 

Fonte: o autor. 

  

 A tabela 3 mostra os resultados obtidos para a previsão de 

temperatura das amostras SQ por este método. 

 

Tabela 3 – Valores de concentração de Fe, temperatura prevista, temperatura medida com termopar 
e desvio relativo obtidos através da sensibilidade do padrão IAEA04 para os grupos A e B. 

Grupo 
Equação  
[Fe] x T 

Amostra 
Concentração 

(%) 
Temperatura 
prevista (⁰C) 

Temperatura 
medida (⁰C) 

Desvio 
relativo 

A 
y = 0.0009x + 2.6690 

R2 = 0.54588 

4 3,588±0,001 950 ± 30 767 ± 3 -24% 

5 3,473±0,002 830 ± 20 609 ± 3 -37% 

6 3,486±0,005 850 ± 20 672 ± 3 -26% 

7 3,592±0,003 960  ± 30 777 ± 3 -23% 

8 3,142±0,004 490  ± 10 679 ± 3 28% 

B 
y = -0.00006x + 3.3465 

R2 = -0.07485 

4 3,588±0,001 -3600 ± 100 767 ± 3 574% 

5 3,473±0,002 -1900 ± 50 609 ± 3 412% 

6 3,486±0,005 -2090 ± 60 672 ± 3 412% 

7 3,592±0,003 -3700 ± 100 777 ± 3 576% 

8 3,142±0,004 3100 ± 100 679 ± 3 -354% 

Fonte: o autor. 

 

5.3 RESULTADOS DO ESPALHAMENTO RAYLEIGH 

 

 Foi possível relacionar a intensidade do pico de Rh obtido por EDXRF 
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com a temperatura conhecida das amostras dos grupos A e B. Dessa forma, obteve-

se as curvas mostradas nas figuras 14 e 15.  

 

Figura 14 – Curva de intensidade do pico Rh versus temperatura para o grupo de amostras A. 

 

Fonte: o autor. 

 
Figura 15 – Curva de intensidade do pico Rh versus temperatura para o grupo de amostras B. 

 

Fonte: o autor. 
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 As curvas permitiram prever a temperatura das amostras SQ, como é 

mostrado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores de intensidade, temperatura prevista, temperatura medida com termopar e desvio 
relativo obtidos através das intensidades do pico de Rh para os grupos A e B.  

Grupo Equação Rh x T Amostra 
Intensidade 
Rh (cps/μA) 

Temperatura 
prevista (⁰C) 

Temperatura 
medida (⁰C) 

Desvio 
relativo 

A 
y = -0.002x + 

15.525 
R2 = 0.73576 

4 14,18 628,2 767 ± 3 18% 

5 14,47 494,5 609 ± 3 19% 

6 14,39 529,3 672 ± 3 21% 

7 14,27 588,2 777 ± 3 24% 

8 14,00 712,4 679 ± 3 -5% 

B 
y = -0.0004x + 

14.569 
R2 = 0.09047 

4 14,18 850,3 767 ± 3 -11% 

5 14,47 223,0 609 ± 3 63% 

6 14,39 386,3 672 ± 3 43% 

7 14,27 662,7 777 ± 3 15% 

8 14,00 1245,3 679 ± 3 -83% 

Fonte: o autor. 

 

 Também foi analisada a razão entre os picos de Fe e Rh, como 
mostrado nas figuras 16 e 17. 
 

Figura 16 – Curva da razão da intensidade dos picos Fe/Rh versus temperatura para o grupo de 
amostras A. 

 

 
Fonte: o autor. 
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Figura 17 – Curva da razão da intensidade dos picos Fe/Rh versus temperatura para o grupo de 
amostras B. 

 

 
Fonte: o autor. 

 
 As curvas permitiram prever a temperatura das amostras SQ, como 
mostrado na tabela 5. 
 
Tabela 5 – Valores de intensidade, temperatura prevista, temperatura medida com termopar e desvio 

relativo obtidos através das intensidades Fe/Rh para os grupos A e B.  

Grupo Equação para Fe/Rh x T Amostra 
Intensidade 

Fe/R 
(cps/μA) 

Temperatura 
prevista (⁰C) 

Temperatura 

medida (⁰C) 
Desvio 

A 
y = 0.003x + 6.1663 

R2 = 0.68532 

4 9,11 867,4 767 ± 3 -13% 

5 8,64 730,0 609 ± 3 -20% 

6 8,72 752,5 672 ± 3 -12% 

7 9,06 854,7 777 ± 3 -10% 

8 8,08 563,6 679 ± 3 17% 

B 
y = 0.000852x + 6.5558 

R2 = -0.02149 

4 9,11 2994,2 767 ± 3 -290% 

5 8,64 2447,3 609 ± 3 -302% 

6 8,72 2537,1 672 ± 3 -277% 

7 9,06 2943,6 777 ± 3 -279% 

8 8,08 1785,5 679 ± 3 -163% 

Fonte: o autor. 

 

5.4 RESULTADOS DO ESPALHAMENTO COMPTON 

 

 Os resultados obtidos através da intensidade do pico RhC permitiram 
construir os gráficos apresentados nas figuras 18 e 19. 
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Figura 18 – Curva de intensidade do pico RhC versus temperatura para o grupo de amostras A. 

 
Fonte: o autor. 

 
 

Figura 19 – Curva de intensidade do pico RhC versus temperatura para o grupo de amostras B. 

 
Fonte: o autor. 

 

 As curvas permitiram prever a temperatura das amostras SQ, como 

visto na tabela 6. 
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Tabela 6 – Valores de intensidade, temperatura prevista, temperatura medida com termopar e desvio 
relativo obtidos através das intensidades RhC para os grupos A e B. 

Grupo Equação RhC x T Amostra 
Intensidade 

RhC (cps/μA) 
Temperatura 
prevista (⁰C) 

Temperatura 

medida (⁰C) 
Desvio 
relativo 

A 
y = -0,0069x + 

20,546 
R2 = 0.91458 

4 18,2 335,7 767 ± 3 56% 

5 18,5 302,4 609 ± 3 50% 

6 18,1 359,4 672 ± 3 47% 

7 18,0 373,2 777 ± 3 52% 

8 18,8 253,0 679 ± 3 63% 

B 
y = -0,0019x + 

18,072 
R2 = 0.29994 

4 18,2 -83,0 767 ± 3 111% 

5 18,5 -203,8 609 ± 3 133% 

6 18,1 2,9 672 ± 3 100% 

7 18,0 53,2 777 ± 3 93% 

8 18,8 -383,4 679 ± 3 156% 

Fonte: o autor. 

 

 Também foi analisada a razão entre os picos de Fe e RhC, como visto 
nas figuras 20 e 21. 
 
 
Figura 20 – Curva da razão das instensidades Fe/RhC versus temperatura para o grupo de amostras 

A. 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 21 – Curva da razão das instensidades Fe/RhC versus temperatura para o grupo de amostras 

B. 

 

 
Fonte: o autor. 

 
 
Tabela 7 – Valores de intensidade, temperatura prevista, temperatura medida com termopar e desvio 

relativo obtidos através da razão das intensidades Fe/RhC para os grupos A e B. 

Grupo Equação Fe/RhC x T Amostra 
Intensidade 

média 
Fe/RhC 

Temperatura 
prevista (⁰C) 

Temperatura 

medida (⁰C) 
Desvio 
relativo 

A 
y = 0.00419x + 

4.5845 
R2 = 0.82334 

4 7,08 596,7 767 ± 3 22% 

5 6,77 522,2 609 ± 3 14% 

6 6,94 563,4 672 ± 3 16% 

7 7,20 623,2 777 ± 3 20% 

8 6,02 341,5 679 ± 3 50% 

B 
y = 0.0005x + 6.7281 

R2 = -0.05986 

4 7,08 681,5 767 ± 3 11% 

5 6,77 84,6 609 ± 3 86% 

6 6,94 414,6 672 ± 3 38% 

7 7,20 894,0 777 ± 3 -15% 

8 6,02 -1362,9 679 ± 3 301% 

Fonte: o autor. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Ficou evidente que o procedimento de simulação com tempo de 

exposição fixo (20 min para cada temperatura) em mufla permitiu um ajuste melhor 

das curvas de calibração. Consequentemente, o resultado para esse caso foi mais 

acurado para a previsão da temperatura do que o procedimento com tempo variável 

de exposição em mufla (variando de 20 a 3 min, dependendo da temperatura). 

Os resultados podem ser vistos resumidamente nas tabelas 8 (grupo 

A) e 9 (grupo B). As colunas indicam a amostra SQi (i=4, 5, 6, 7, 8), a temperatura 

medida com o termopar e seu respectivo erro, e a temperatura prevista com seu 

respectivo desvio padrão DP, junto ao desvio relativo DR para cada método de 

previsão. 

 

Tabela 8 – Resultados para a previsão de temperatura do conjunto de amostras A.  

Amostra 

Tempe- 
ratura 

medida 
± 3 ⁰C 

Temperatura prevista ± DP (DR) ⁰C 

Curva de 
calibração 

Sensibilidade do 
IAEA04 

Espalha-
mento 

Rayleigh 

Correção 
Fe/Rh 

Espalha-
mento 

Compton 

Correção 
Fe/RhC 

4 767 
950 ± 30 
(-24%) 

950 ± 30 (-24%) 628 (18%) 867 (-13%) 336 (56%) 
597 

(22%) 

5 609 
830 ± 20 
(-37%) 

830 ± 20 (-37%) 494 (19%) 730 (-20%) 302 (50%) 
522 

(14%) 

6 672 
850 ± 40 
(-26%) 

850 ± 20 (-26%) 529 (21%) 752 (-12%) 359 (47%) 
563 

(16%) 

7 777 
960 ± 30 
(-23%) 

960 ± 30 (-23%) 588 (24%) 855 (-10%) 373 (52%) 
623 

(20%) 

8 679 
490 ± 20 

(28%) 
490  ± 10 (28%) 712 (-5%) 564 (17%) 253 (63%) 

341 
(50%) 

Fonte: o autor. 

Tabela 9 – Resultados para a previsão de temperatura do conjunto de amostras B. 

Amostra 

Tempe-
ratura 

medida 
± 3 ⁰C 

Temperatura prevista ± DP (DR) ⁰C 

Curva de 
calibração 

Sensibilidade do 
IAEA04 

Espalha-
mento 

Rayleigh 

Correção 
Fe/Rh 

Espalha-
mento 

Compton 

Correção 
Fe/RhC 

4 767 
-360 ± -370 

(147%) 
-3600 ± 100 

(574%) 
850 

(-11%) 
2994 

(-290%) 
-83 

(111%) 
681 

(11%) 

5 609 
-190 ± -120 

(131%) 
-1900 ± 50 

(412%) 
223 

(63%) 
2447 

(-302%) 
-204 

(133%) 
85 

(86%) 

6 672 
-210 ± -130 

(131%) 
-2090 ± 60 

(412%) 
386 

(43%) 
2537 

(-277%) 
3 

(100%) 
415 

(38%) 

7 777 
-400 ± -100 

(148%) 
-3700 ± 100 

(576%) 
663 

(15%) 
2944 

(-279%) 
53 

(93%) 
894 

(-15%) 

8 679 
310 ± 190 

(55%) 
3100 ± 100 

(-354%) 
1245,3 
(-83%) 

1785 
(-163%) 

-383,4 
(156%) 

-1363 
(301%) 

Fonte: o autor. 
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As melhores curvas para o grupo A foram a da correção Fe/Rh, que 

conduziu à previsão com desvios relativos de -10% a -20%, e a da correção Fe/RhC, 

com desvios de 14% a 20%. Já para o grupo B, a melhor curva foi obtida usando a 

correção Fe/RhC, com desvios relativos para  previsão de temperatura variando de 

11% a 86%, desconsiderando a amostra 8. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo foi possível prever a temperatura máxima atingida em 

solos superficiais submetidos à queimada. A partir de uma curva de calibração com 

amostras de queimadas simuladas em mufla e amostras de solo de uma queimada 

real, monitorada com termopares, foram avaliadas diferentes maneiras de 

quantificação do elemento Fe para correlacionás-la com a temperatura. 

A técnica de EDXRF mostrou-se eficiente nas análises necessárias 

para este estudo. O melhor método para a previsão da temperatura utilizado foi o de 

correção para o espalhamento Compton, obtendo desvios relativos de 14% a 20% 

para o grupo A e de 11% a 86% para o grupo B. A partir destes resultados, nota-se 

que a condição de tempo de aquecimento fixo (grupo A) permitiu obter modelos de 

previsão mais satisfatórios do que os obtidos para a condição de aquecimento com 

tempo variável (grupo B). 

As análises mostraram ainda que as condições da simulação 

influenciam significantemente nas temperaturas previstas. Portanto, faz-se necessária 

uma revisão do procedimento de queima em mufla, com melhoras nas condições de 

tempo de exposição das amostras em cada temperatura. Desta forma será possível 

construir modelos que forneçam resultados mais acurados. 
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