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RESUMO

0 trabalho descreve uma metodologia simples para obtenção,
f.ii rot ina, de Imagens de raios-x de pelo menos 3 elementos em uma
única fotograf ia. A Imagem de raios-x fluorescentes e obtida a
par t i r do microscópio eletrônico de varredura com sistema de ana-
l ise por dispersão de energia. Ut i l iza-se seqüencialmente a troca
de canais analít icos do detetor, folhas de papel celofane color i -
do e filme colorido comum, Este procedimento fornece uma melhor
visualização da distribuição e correlação de elementos numa amos-
t r a , aliado ao baixo custo dos materiais empregados.

* Presente endereço - Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira, 154
CEP 05038 - São Paulo - SP.
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INTRODUÇÃO

A imagem de raios-x obtida em sistemas de microanãlise ele-
trônica fornece uma rápida observação da distribuição, em super-
fície» dos elementos de interesse na amostra. Esta imagem pode
ser conseguida através de sistema de dispersão de energia (EDS)
ou de dispersão de comprimento de onda (KUS). 0 sistema EDS ape-
sar, de apresentar baixa resolução analítica, tem grande vantages
sobre o sistema WDS, qual seja, a de mostrar o espectro de manei-
ra simultânea e não seqüencial (Gomes, 1964). Para análises qua-
litativas, esta vantagem do sistema EDS, agiliza muito a caracte-
rização «ia amostra. Mas, independentemente do sistema analítico
utilizado, a imagem de mapeamento raios-x ê obtida var1ando-se as
condições do detetor (para cada elemento) e procedendo-se diver-
sas varreduras do feixe eletrônico sobre a amostra.

0 aspecto qualitativo do mapeamento de raios-x í, muitas ve-
zes suficiente para caracterizar correlações de elementos em uma
amostra, seja de origem geológica, biológica ou industrial.

Uma rotina em análise de materiais geológicos i a apresenta-
ção de fotografias de imagem de elétrons secundários e/ou re-
troespalhados e diversas Imagens de raios-x mostrando a distri-
buição dos elementos na amostra, de modo a caracterizar as espé-
cies mineraiõgicas presentes. Em fotografias preto e branco a
fluorescincia de raios-x é traduzida em ternos de pontos brancos,
cuja densidade de pontos í função do numero de varreduras do fei-
xe eletrônico sobre a amostra. Noções quantitativas na Imagem de
raios-x são dependentes do tempo de varredura, numero atônico e
rala analítica do elemento rastreado, voltagem de aceleração, en-
tre outros. De toda forma, objet1va-se, com o mapeamento de
raios-x, conhecer a distribuição dos elementos, preferencialmente
a se ter noções quantitativas através cia Image*.

En nu1tos casos, i conveniente se obter imagens de raios-x
de diferentes elementos en una única fotografia da área en análi-
se. Para Isto os espectros sio combinados atravis de diferencia-
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cão de cores para os elementos. Yakowitz e Heinrich (1969) rela-
tam que as itaagens de raios-x coloridas podem ser obtidas por 3
procedimentos:

D - Usando 3 tubos de ralos catódicos (coloridos) e foto-
grafia colorida dos 3 sinais gerados sinuitaneanente;

2)- Usando 1 tubo de raios catódicos associado com filtros
de cor dispostos entre a tela e o filme colorido. As
imagens de raios-x para cada elemento são obtidas se-
qüencialmente através da troca de filtros e dos sinais
do detetor;

3)- Usando filtros coloridos no sistema de impressão das
fotos, a partir de fotografias em preto e branco obti-
das de imagens de raios-x de cada elemento separadamen-
te.

No primeiro caso, o tratamento de imagens, através de siste-
mas eletrônicos sofisticados, permitem visualização simultânea da
composição de imagens coloridas. Os analisadores de Imagens jí
estão sendo oferecidos no mercado (Zeiss, Edax, Tracor-Northern,
Ortec, etc.) mas os custos são altos,

No terceiro caso tem-se a vantagem de escolha da melhor com-
binação de cores apôs se ter conhecimento da qualidade da foto
(em preto e branco). Neste caso, além do consumo de fotografias
(principalmente Polaroid com negativo) ser maior é exigido uma
pequena Infraestrutura a ntvel de laboratório fotográfico.

0 segundo caso é uma metodologia mais simples, embora neces-
site alguma modificação no sistema fotográfico de modo a Inserir
filtros entre a tela e a câmara. Jones et ai., 1966, ressaltam a
simplicidade do método, sua rapidez e baixo custo, contudo o re-
sultado final de combinação de cores, não pode ser sempre preci-
samente previsto antes da revelação da fotografia.

Neste trabalho pretendeu-se mostrar uma metodologia bem sim-
plificada para se obter fotografias de Imagens de ra1os-x colori-
das em uma única foto. Ut111zou-se uma adaptação do segundo caso.
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descrito acima, contudo utilizando papel celofane colorido, filme
colorido comum e sistema de dispersão de energia. A metodologia
em si não traz novidades, mas apresenta vantagens operacionais
•ais adequadas as realidades* brasileiras, i.e., utilizando mate-
riais de consumo disponíveis e de baixos custo?.

METODOLOGIA

Utilizou-se o microscópio eletrônico Philips SEH501 acoplado
a sistema de análise de raios-x por dispersão de energia (detetor
Si-L1) de marca EDAX pertencentes ao CETEK - Centro de Tecnologia
Mineral.

0 filme fotográfico utilizado foi de marca FUJICOLOR ASA100
(60mm).

As condições de abertura de diafragma, contraste • brilho
sâo diferentes para cada equipamento e devem ser estudadas expe-
rimentalmente. No caso do SEM501-Philips as boas condições conse-
guidas foram:

Para foto de elétrons secundários

- condições de varredura: 2000 linhas; 64p seg/linha
- abertura de diafragma (câmara Roller Flex): 2,8
- contraste: 1
- brilho: 4

Para foto de mapeamento de raios-x

- condições de varredura: 2000 linhas; 8m seg/Unha
- abertura de diafragma: 2,8
- contraste: 7
- brilho: 11
- fazer mapeamento de raios-x característico de um elemento

co» um papel celofane colorido entre a ttla e a câmara.
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- repetir a varredura o tempo necessário para totalizar um
número maior que 10.000 pontos fluorescentes.

- trocar o canal do analisador para outro elemento desejado,
trocar a cor do papel celofane, sem rodar o filme.

O procedimento consiste, em primeiro lugar, tirar foto de
imagem de elétrons secundários (ou retroespalhados, se for o ca-
so) com o mesmo filme a cores. Embora a imagem seja em preto e
branco e o filme colorido, e útil se obter fotos dos aspectos
tsxturais da amostra para comparação com a imagem de raios-x. 0
sistema de revelação do filme influi na qualidade da foto de elé-
trons secundários principalmente.

Na fotografia subsequente, a escolha das cores e dos elemen-
tos a serem mapeados sera função do efeito que se deseja apresen-
tar. Por exemplo, a FIG.1 apresenta o contato entre quartzo e
biotita (alterada nas pontas) numa secção polida do minério alte-
rado de cobre, do depósito Salobo 3A-Carajâs, PA (Veiga, 1984),
se desejava ressaltar a alteração da biotita para oxido hidratado
de ferro e conseqüente enriquecimento de cobre nesta última fase.
A FI6.2 é resultado da composição das imagens de raios-x. A bio-
tita contendo Fe e Si e, no caso também Cu, apresenta uma mistura
das 3 cores, vermelho, amarelo e azul, respectivamente FeK«,
S1K« e CuK«. A alteração da biotita para oxido hidratado de ferro
fica bem delimitada pela ausência de Si (pontos amarelos) na par-
te alterada. O baixo teor de Cu na amostra (em torno de IX) faz
com que sejam necessárias várias varreduras de mapeamento do
Cuk« para ressaltar sua presença. Por outro lado, é maior o "back,
ground" resultante deste procedimento. Por Isto, nota-se a exis-
tência de alguns pontos azuis nos grãos de quartzo (em amarelo)
tncaixantes da biotita. As condições para obter a foto da FI6. 2
foram:

S1K- ; E - 1739 *V
44000 pontos
folha dupla dt papel celofane amarelo

FtK« j E - 6398 tV
30000 pontos
foi lia dupla de papel celofane vermelho
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CuK«; E * 8040 eV
10000 pontos
folha simples de papel ceiofane azul

As partes escuras na foto (FIG.2) são buracos na amostra ou
regiões que poderiam ser cobertas pelos pontos fluorescentes de
raios-x, caso maior número de varreduras fosse feito.

Na FIG.3, numa outra área da mesma amostra» nota-se o oxido
hidratado de ferro impregnando grãos de microclina (feldspato po-
tássio, KAlSijO,). Uma das grandes dificuldades na micrografia
eletrônica deste tipo de material intemperizado é* o fato dos oxi-
do s hidratados de ferro, se decomporem frente ao calor do feixe
eletrônico (Veiga e Schorscher, 1982). Fica claro na foto da
FI6.3 a íntima associação do cobre (branco) com os õxidos hidra-
tados de ferro (laranja). Alguns pontos laranjas e brancos na
«assa da microclina em verde, ficam por conta do background e do
maior número de varreduras que foram necessárias para o cobre to-
talizar o mesmo número de pontos (33C00) do potássio. Obviamente
o tempo necessário para a impressão de 33000 pontos de potássio
foi muito menor do que para o cobre, devido ao baixo teor deste
último.

CONCLUSÕES

A técnica de obtenção de fotografias a cores e de mapeamento
de raios-x resulta em uma melhor observação da interrelação entre
os elementos. A utilização de papel celofane colorido entre a te-
la e a câmara fotográfica aparece como uma alternativa de baixo
custo e simples operação, adequada ao resultado qualitativo dese-
jado.

0 procedimento de varredura no mapeamento de ra1os-x deve
str repetido ati totalizar um numero de pontos na foto, suficien-
te para ressaltar a distribuição elementar desejada. UM número de
pontos superior a 10000 parece ser adequado i visualização da
distribuição de elementos em teores baixos (da ordem de 1 a 5%)
na amostra.
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Fig.1 - Foto de elétrons secundários. Amostra do Salobo 3A •
Carajás, PA mostrando biotita COM alteração nas bor-
das para oxido hidratado de ferro. Contato com quar-
tzo. Escala 63 \M* *-,

Fig.2 - Distribuição dt SI ÍSU«) tp amarelo, Ft (FtK«) em
vermelho t Cu (CuK«) tu azul. Vtr texto para txpli-
caçSts.



Fig.3 - Foto de elétrons secundários. Mesma anostra da F1g.1.
Microclina con cobertura e fraturas preenchidas por õ-
xidos hidratados de ferro. Escala 63 y««i—.

FI9.4 - Distribuição dt K (K«) t» vtrdt, fc (FtK«) tu laran-
ja t Cu (CuK«) eu branco. Nota-se a associação Cu-
oxidos hidratados dt ftrro.


