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RESUMO 

 
A quantificação de fases em amostras multifásicas é um procedimento de 
considerável importância. No entanto é um processo potencialmente complexo, além 
de ser suscetível a consideráveis erros. Dentre as técnicas que utilizam dados de 
difração de raios x (DRX) para a quantificação de fases, se destaca o método de 
Rietveld. Ele é uma ferramenta valiosa, amplamente utilizada para fins de análise 
estrutural e quantitativa de materiais cristalinos, sendo uma técnica única para 
caracterização de fases mineralógicas, proporcionando o cálculo da quantidade de 
material amorfo com o uso de um padrão interno. Deste modo o objetivo deste 
trabalho é avaliar um mineral para a função de padrão interno, e assim realizar a 
quantificação das fases mineralógicas e de material amorfo em amostras de solo 
provenientes da Serra dos Órgãos, aplicando-se o método de Rietveld com o 
programa TOPAS®. Foram utilizadas oito amostras de solo florestal da Serra dos 
Órgãos, sendo quatro (SC1A, SC1B, SC2A, SC2B) do alto curso da bacia do rio 
Santo Antônio (Vale do Cuiabá, Petrópolis) e as outras quatro amostras do Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), (SP1A e SP1B na bacia do rio Beija Flor e 
SP2A e SP2B na bacia do rio Paquequer). As amostras do vale do Cuiabá são 
localizadas na vertente continental da Serra dos Órgãos e as amostras do Parnaso 
na vertente oceânica. As amostras foram peneiradas (<0,063µm), maceradas e 
analisadas por DRX e fluorescência de raios x (FRX), após a retirada da matéria 
orgânica com H2O2. A identificação das fases foi feita utilizando o programa PCW 
(Powder Cell 2.4) e a quantificação no programa TOPAS®. A Villiaumita (NaF) 
mineral escolhido como padrão para a quantificação de material amorfo, foi 
adicionado na proporção de 10%. As amostras apresentaram os seguintes minerais: 
caulinita (Al2Si2O5(OH)4), gibbsita (Al(OH)3), quartzo (SiO2), k-feldspato (KAlSi3O8) e 
plagioclásio ((Na,Ca)(Si,Al)4O8). Durante a realização dos refinamentos outras fases, 
foram identificadas e adicionadas como estratégia para melhorar os refinamentos, 
sendo elas a goethita (FeO(OH), metahalloysita (Al2Si2O5(OH)4), horneblenda 
(Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH,F)2, illita ((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2 
(H2O)]), anatásio (TiO2) e rutilo (TiO2). Na análise quantitativa de fases, os 
refinamentos foram realizados conseguindo-se boa sobreposição entre os 
difratogramas teórico e experimental (valores de Rwp abaixo de 5). Os resultados 
mostraram que a fase de material amorfo é dominante entre as amostras, com 
valores em fração mássica entre 24% e 49%. A comparação dos resultados de DRX 
com dados de FRX, mostrou que Fe e Ti estão presentes predominantemente na 
fase amorfa das amostras de solo da vertente oceânica da Serra dos Órgãos. Na 
vertente continental, foi sugerido que fase amorfa seja constituída por Al. A 
quantificação das fases para os minerais plagioclásio, k-feldspato Illita e 
horneblenda, foi coerente com os resultados da composição geoquímica (K, Ca) das 
amostras de solo. 
 
Palavras-chave: Rietveld. Padrão interno. Serra dos Órgãos 
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ABSTRACT 

 

The quantification of phases in multiphase samples is a procedure of considerable 
importance, however it is a potentially complex process, being susceptible to 
considerable errors. Among the techniques that use X ray diffraction (XRD) data for 
phase quantification, stands out the Rietveld method. It is a valuable tool, widely 
used for structural and quantitative analysis of crystalline materials, being a unique 
technique for the characterization of mineralogical phases, providing the calculation 
of the amount of amorphous material with the use of an internal standard. In this way 
the objective of this work is to evaluate a mineral for the function of internal standard, 
and to carry out the quantification of mineralogical phases and amorphous material in 
soil samples from Serra dos Órgãos, applying the Rietveld method with the program 
TOPAS®. Eight samples of forest soil from Serra dos Órgãos were used, being four 
(SC1A, SC1B, SC2A, SC2B) from the upper course of the Santo Antônio watershed 
(Cuiabá Valley, Petrópolis) and the other four samples from the Serra dos Órgãos 
National Park (Parnaso), (SP1A and SP1B on the Beija Flor watershed and SP2A 
and SP2B on the Paquequer watershed). Samples from the Cuiabá valley are 
located on the north facing slope of Serra dos Órgãos and samples from Parnaso on 
the south facing slope. The samples were sieved (<0.063μm), macerated and 
analyzed by XRD and X ray fluorescence (XRF), after removal of organic matter with 
H2O2. Phase identification was done using the PCW program (Powder Cell 2.4) and 
quantification in the TOPAS® program. The Villiaumite (NaF), mineral chosen as the 
standard for the quantification of amorphous material, was add in the proportion of 
10%. The samples had the following minerals: Kaolinite (Al2Si2O5(OH)4), Gibbsite 
(Al(OH)3), Quartz (SiO2), K-Feldspar (KAlSi3O8) and Plagioclase ((Na,Ca)(Si,Al)4O8). 
During the refinements, other phases were identified and added as a strategy to 
improve the refinements, being them Goethite (FeO(OH), Metahalloysite 
(Al2Si2O5(OH)4), Hornblende (Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH,F)2, Illite 
((K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]), Anatase (TiO2) and Rutile (TiO2). In the 
quantitative analysis of the phases, the refinements performed a good overlap 
between theoretical and experimental diffractograms (Rwp values below 5). The 
results showed that the phase of amorphous material is dominant between the 
samples, with values in mass fraction between 24% and 49%. The comparison of 
XRD results with XRF data, showed that Fe and Ti are predominantly present in the 
amorphous phase of the soil samples from the south facing slope of Serra dos 
Órgãos. On the north facing slope the amorphous phase of the soil samples is 
probably composed by Al. The quantification of phases for the minerals Plagioclase, 
K-feldspar, Illite and Hornblende, was consistent with the results of the geochemical 
composition (K, Ca) of the soil samples. 
 

Keywords: Rietveld. Internal standard. Serra dos Órgãos 
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1. INTRODUÇÃO  

A quantificação de fases em amostras multifásicas é um procedimento de 

considerável importância atualmente em laboratórios de caracterização tecnológica. 

No entanto é um procedimento potencialmente complexo, e que depende fortemente 

da mineralogia da amostra e dos recursos analíticos presentes, além de ser 

suscetível a consideráveis erros. Deste modo dentre as técnicas que utilizam dados 

de difração de raios x para a quantificação de fases, se destaca o método de 

Rietveld. (VILLEGAS et al., 2000; COSTA et al., 2007) 

Este Método foi proposto pelo físico holandês H. Rietveld para se fazer o 

refinamento de estruturas cristalinas inicialmente com resultados de difratometria de 

nêutrons. Posteriormente foram utilizados os resultados de difração de raios x. 

Desde então a técnica tem se mostrado uma ferramenta valiosa, sendo amplamente 

utilizada para fins de análise estrutural e quantitativa de materiais cristalinos, por 

apresentar relativa facilidade na sua aplicação, sendo então uma técnica única para 

caracterização de fases mineralógicas, proporcionando também outros fatores como 

economia de tempo e da equipe necessária a realização deste procedimento. 

(ORTIZ et al., 1999; KÖNING et al., 2002; SANTOS, 2009) 

O método de Rietveld se baseia em um procedimento para o cálculo de um 

difratograma, a partir de dados estruturais dos minerais que compõem a amostra, e 

no seu ajuste ao difratograma experimental. Este ajuste também denominado 

refinamento é feito através de um algoritmo baseado no ajuste por mínimos 

quadrados (PASCOAL et al., 2002). Deste modo no processo de refinamento as 

dimensões das celas unitárias das fases e as larguras e os formatos de seus picos 

de difração são refinados no mesmo instante em que efeitos instrumentais e aqueles 

decorrentes da orientação preferencial de planos de difração e de processos de 

absorção e extinção de raios X, de maneira a se obter no final a melhor 

sobreposição possível entre os dois difratogramas obtidos (teórico e experimental). 

(ALVES et al., 2008) 

A grande vantagem do método é que utiliza todos os pontos do difratograma 

da difração de raios x. Além disso através deste método é possível também o 

cálculo da quantidade material amorfo com o uso de um padrão interno, (material 

perfeitamente cristalino que é adicionado a amostra em uma proporção conhecida). 

Existem no entanto outros métodos para a quantificação de material amorfo sem a 
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necessidade de adição de um padrão interno, mas com complicações experimentais 

que fazem com que seja inviável a sua aplicação em análises usuais, sendo um 

procedimento muito mais simples a introdução de um padrão interno para a 

identificação a fração de material amorfo. (SANTOS, 2009) 

As aplicações do método de Rietveld são várias. Além da área de 

cristalografia, que é discutida neste trabalho. Na produção de cerâmicas a 

quantificação de fases é importante para se prever características desses materiais, 

que estão diretamente relacionadas as fazes que as constitui, como refratariedade e 

resistência a choque térmico, e a resistência a ataque químico que está relacionada 

ao teor de fase amorfa (PASCOAL et al., 2002). E na indústria de cimento onde tem-

se verificado aplicações em tecnologias de análise e de gestão de controle de 

produção, devido a um mercado cada vez mais competitivo e na necessidade de se 

seguir normas ambientais, assim as matérias primas que são de fontes e 

constituição química distintas e o próprio produto final necessitam de um controle de 

qualidade e composição mineralógica por processos específicos, a fim de otimização 

da produção (GOBBO et al., 2013). 

Então como hoje o método de Rietveld a técnica mais indicada para a 

análise quantitativa de fases quando se conhece todos os constituintes da amostra 

(SANTOS, 2009), este trabalho visa o estudo da aplicação deste método para a 

quantificação de fases em amostras de solo utilizando com o programa TOPAS®, e 

para a escolha de um padrão interno necessário para a quantificação de material 

amorfo. 
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2. OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo realizar a quantificação das fases 

mineralógicas e de material amorfo em amostras de solo provenientes da Serra dos 

Órgãos, aplicando o método de Rietveld com o auxílio do programa TOPAS®, para 

isso. 

 Realizar o reconhecimento das fases cristalinas presentes em amostras de 

solo de áreas montanhosas tropicais florestadas, 

 Escolher um mineral para a função de padrão interno, para o cálculo do 

material amorfo.     

 Realizar a análise quantitativa das fases cristalinas e de material amorfo, 

empregando o método de Rietveld. 

 Comparar os resultados obtidos com dados de geoquímica total das mesmas 

amostras pela técnica de fluorescência de raios x.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
             3.1. Raios x: Histórico 
 

Os raios x foram descobertos em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad 

Röntgen, sendo nomeados desta forma devido a sua natureza desconhecida. Ao 

contrário da luz comum são invisíveis e muito mais penetrantes podendo atravessar 

com facilidade o corpo humano, madeira e até peças espessas de metal. Então 

devido a essa propriedade logo usada por físicos e engenheiros que desejavam 

estudar a estrutura interna de materiais (CULLITY; STOCK, 1956). 

Somente em 1912 que a natureza dos raios x foi estabelecida. Neste ano 

ocorreu a descoberta do fenômeno da difração dos raios x por cristais por Max von 

Laue, que trabalhando com P. P. Ewald, descobriu que a estrutura de um cristal 

poderia ser utilizada como como uma grade para difração dos raios x. Esta 

descoberta simultaneamente provou a natureza dos raios x, pois sofrendo difração a 

sua natureza ondulatória pode ser comprovada e providenciou um novo método para 

a investigação da estrutura de materiais. (BLEICHER; SASAKI, 2000; MARTINS, 

2011)  

Assim hoje sabe-se que os raios x são radiação eletromagnética da mesma 

natureza da luz, no entanto com um comprimento de onda muito menor. Usando a 

unidade de medida angstrom (1A=10-8cm), os raios x usados na difração tem 

comprimentos de ondem na faixa de 0,5 a 2,5 A, ocupando então no espectro 

eletromagnético a região entre os raios gama e os raios ultravioletas. Como os raios 

x são um fenômeno eletromagnético de natureza ondulatória eles sofrem os 

fenômenos como reflexão, polarização, refração e difração. Este último corresponde 

ao espalhamento ou alargamento da ondas após passar por um orifício, ou seja é o 

desvio da luz ao atravessar um obstáculo provocando alargamento do comprimento 

de onda e interferência que podem ser de maior intensidade, construtivas, ou de 

menor intensidade, destrutivas. A difração é então essencialmente um fenômeno de 

dispersão da luz. (DARTOGA et al., 2011; NEVES et al., 2011) 
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                Figura 1: Difração por um orifício. (DARTOGA et al., 2011) 
 

            3.2. Produção de raios X 
 

Para a identificação de materiais cristalinos utiliza-se um equipamento de 

difração. Nestes dispositivos os raios x são formados em tubos sob vácuo e são 

constituídos por um ânodo normalmente feito de cobre ou cobalto, refrigerado e que 

pode ser estacionário ou giratório e um catodo. Assim quando uma partícula com 

elevada energia cinética é emitida pelo catodo é acelerada em direção ao anodo. 

Quando o elétron atinge o anodo com energia suficiente para remover elétrons das 

camadas mais internas dos átomos que constituem o metal, um elétron é liberado na 

forma de um fotoelétron e gera uma lacuna na camada ocupada por este. Então 

quando um elétron sai de uma camada mais externa para ocupar esta lacuna ocorre 

a liberação de energia na forma de um fóton de raio x de comprimento de onda bem 

definido. (BLEICHER; SASAKI, 2000; ALVES et al., 2005; NEVES et al., 2011) 

 

     
Figura 2: Esquema de tubo emissor de raios x. (CULLITY; STOCK, 1956, p. 18) 
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Normalmente esses tubos possuem eficiência limitada na casa de 1% pela 

taxa de resfriamento do ânodo, de modo que a maior parte da energia fornecida é 

convertida em calor. Este é o motivo pelo qual o ânodo deve ser constantemente 

resfriado evitando assim a sua fusão. Uma possibilidade de arranjo do anodo que 

permite um aumento de eficiência (aumento da corrente de pelo menos cinco vezes) 

é ao invés de ficar estacionário, poder girar durante a sua operação, aumentando-se 

assim a eficiência do resfriamento. (ALVES et al., 2005; STÅHL, 2008) 

Os saltos quânticos que acontecem na produção dos raios x normalmente 

ocorrem da camada L para a K que origem aos chamados Xkα que podem ser 

separados em kα1 resultante da transição eletrônica 2p1/2 para a 1s1/2 e em kα2 que 

tem origem na transição 2p3/2 para 1s1/2. Os números 1/2 e 3/2 são os números 

quânticos de momento angular total. Além deste dois tipos de emissão também se 

observa a radiação denomina de Kβ resultante de transição da camada M para a K, 

e a radiação de fundo que aparece devido a elétrons desacelerarem antes de 

atingirem o metal que constituem o anodo.  No equipamento este feixe emitido pelo 

tubo são filtrados por monocromadores que permitem apenas que sejam emitidas 

para a mostra as radiações kα1 e kα2. (ALVES et al., 2005) 

 

Figura 3: Imagem mostrando (a) o espectro das radiações emitidas pelo tubo, (b) 

transições ente camadas que dão origem as radiações observadas no espectro, (c) 

comprimentos de onda das linhas de emissão. (ALVES et al., 2005, p. 3; BLEICHER; 

SASAKI, 2000, p. 5) 

  

3.3. A Lei de Bragg e difração de raios X 
 

 A geometria da difração de um cristal, ou seja a relação entre as direções 

entre o feixe e o difratado foi proposto primeiro por Max Von Laue, na forma de três 

equações que relacionavam as dimensões das células unitárias, os ângulos de 
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incidência e difração e o comprimento de onda da radiação. Assim de acordo com o 

formulado os picos difratados só podem ser observados quando as três equações 

são satisfeitas simultaneamente. Estas equações dão uma representação mais geral 

de um padrão de difração tridimensional e podem ser usadas para descrever a 

geometria de difração de um único cristal. (PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005)  

Pouco tempo depois de Laue propor suas equações, Bragg estabeleceu 

uma relação de forma simplificada entre o ângulo de difração, e o espaço 

interplanar. Assim em um material cujos átomos estejam arranjados periodicamente 

no espaço o fenômeno da difração de raios x ocorre nas direções de espalhamento 

que satisfazem a lei de Bragg. Admitindo a emissão de um feixe de radiação 

monocromático sobre um cristal tem-se a lei de Bragg. (PECHARSKY; ZAVALIJ, 

2005; GOBBO, 2009) 

 

                          

    Figura 4: Lei de Brag e sua ilustração. (PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005, p. 148) 

 

Onde:  

n = Ordem de difração. 

λ =Comprimento de onda da radiação incidida, 

d = distância interplanar. 

Θ = é o ângulo de incidência da radiação 

 

A técnica de difração de raios x é a técnica considerada a mais eficiente na 

identificação e no estudo de cristais, sendo então um instrumento importante no 

estudo da cristaloquímica. O seu uso permite, com o apoio de programas 

adequados, a determinação do sistema cristalino, grupo espacial e planos atômicos, 

além de permitir a determinação das posições dos átomos no interior das estruturas 
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cristalinas diferenciando polimorfos. Ela se baseia no fato de cada átomo dos planos 

atômicos de uma substância cristalina absorver radiação e emitir ondas que se 

propagam no meio de origem. Assim ao se incidir a radiação sobre os planos de 

átomos de um material cristalino os raios x são difratados em fase o que 

corresponde ao processo construtivo, logo neste caso o detector do equipamento 

registra um pulso de energia maior do que o observado quando os raios x não 

incidem sobre planos de átomos, ou seja quando a radiação incide sobre um 

material amorfo são produzidas ondas que se propagam em todas as direções e 

tendem a se anular, o que corresponde ao processo destrutivo. (CULLITY; STOCK, 

1956; NEVES et al., 2011)                           

                                 

Figura 5: Padrão de propagação ondulatória de raios x sobre (a) material amorfo e 
(b) material cristalino (NEVES et al., 2011, p. 300) e os respectivos difratogramas 
obtidos em cada caso. (CULLITY; STOCK,1956, p. 101) 

 

Ao se realizar uma análise por difração de raios x, o feixe de radiação é 

incidido sob diferentes ângulos, o que possibilita que a difração ocorra em diferentes 

planos. Então após a detecção dos fótons difratados, obtém-se como resultado um 

difratograma que consiste de um diagrama que relaciona as posições dos picos de 

difração com as suas respectivas intensidades. Nota-se que a posição dos picos de 

difração encontram-se determinados na unidade 2Θ devido a geometria Bragg-

Brentano que é construído o equipamento. (ALVES et al.,2005)         

 

 3.4. Estruturas cristalinas. 
 
O entendimento da geometria e da estrutura dos cristais é de grande 

importância para se descobrir as suas propriedades que os permitem difratar os 

raios x (CULLITY; STOCK, 1956). Assim a cristalografia é um dos ramo mais recente 

da mineralogia que estuda os sólidos cristalinos para o entendimento das suas 

estruturas, propriedades físicas e químicas. (NEVES et al., 2011). 
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Os compostos cristalinos podem ser definidos como um sólido composto de 

átomos dispostos em um padrão periódico tridimensional. No entanto nem todos os 

sólidos são cristalinos, existindo os compostos amorfos que diferentemente dos 

cristalinos apresentam uma distribuição atômica aleatória em toda a sua extensão, 

ou seja possuem uma estrutura atômica periódica de curto alcance. (CULLITY; 

STOCK, 1956; ALVES et al., 2011) 

Considerando os compostos cristalinos como um arranjo atômico ou 

molecular cuja estrutura se repete de forma periódica e tridimensional, a menor 

estrutura que representa um cristal é a sua célula unitária, que corresponde a 

unidade básica que constitui uma substancia cristalina. (BLEICHER; SASAKI, 2000; 

ALVES et al., 2005) 

 

                               

                Figura 6: Célula unitária. (CULLITY; STOCK, 1956, p. 30) 
 

Cada célula unitária por sua vez pode ser descrita pelo seu tamanho e forma 

pelos três vetores a, b e c mostrados na figura 6 cujos comprimentos e ângulos α, β 

e γ também mostrados na figura, definem os chamados eixos cristalográficos da 

célula, Desta forma ao se dividir o espaço por três conjuntos de planos, pode-se 

produzir células unitárias de 7 sistemas cristalinos (CULLITY; STOCK, 1956; ALVES 

et al., 2005). 
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Figura 7: Sistemas cristalinos e paramentos de rede. (BLEICHER; SASAKI, 2000, p. 
7) 
 

Bravais demostrou em 1848 que a partir destes 7 sistemas cristalinos, 

existem somente quatorze tipos possíveis de células unitárias.  

 

                                               
                 Figura 8: Sistemas Bravais. (CULLITY; STOCK, 1956, p. 32) 
 

3.5. Planos cristalográficos  
 
O plano cristalográfico é um conceito geométrico introduzido para ilustrar o 

fenômeno da difração de estruturas cristalinas ideais, para assim facilitar a 

visualização das equações que regem o processo de difração. Deste modo os 

planos cristalográficos são definidos como uma família de planos paralelos uns com 

os outros e igualmente espaçados, que cruzam todos os pontos da estrutura, e a 

distância entre estes planos é definida como distância interplanar (d). Estas famílias 

de planos são descritas usando-se três índices (h, k e l) que são chamados de 
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índices cristalográficos ou de Miller. Estes índices indicam que os planos da família 

(h, k e l) dividem os vetores da célula a, b e c em h, k e l partes iguais 

respectivamente. Quando os planos são paralelos aos eixos cristalográficos o 

número de Miller correspondente é zero. (PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005) 

 

                    

Figura 9: Representação dos índices de Miller. (CULLITY; STOCK, 1956, p. 390) 

 
A forma como os índices de Miller são calculados pode ser descrita 

considerando as duas primeiras imagens da figura 9 , onde na primeira imagem é 

representada a família de planos com índices (100), pois observa-se que os planos 

dividem o vetor a em somente uma parte enquanto são paralelos aos vetores b e c, 

e logo como já descrito acima índices de Miller iguais a zero, na segunda imagem a 

família de planos também são paralelas aos vetores b e c, no entanto cortam o vetor 

a em duas partes, obtendo-se deste modo índices de Miller (200). As distancias 

interplanares nestes dois casos também podem ser descritas com relativa facilidade, 

onde na primeira imagem como os planos estão dividindo o vetor a, logo a distância 

corresponde a (a), enquanto que na segunda imagem como os planos cortam o 

vetor a em duas partes esta distância pode ser descrita como (a/2). (CULLITY; 

STOCK, 1956; PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005) 

Nem sempre o cálculo das distâncias interplanares podem ser descritas 

desta forma direta pois além de serem uma função dos índices de Miller, também 

podem ser dos parâmetros da célula (a, b e c) e (α, β e γ), onde enquanto por 

exemplo a equação para o cálculo da distância para uma geometria cúbica e 
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relativamente simples. Para a geometria triclínica a equação é a mais complexa, 

onde para descrever as dimensões da célula são necessários os seis parâmetros 

independentes. Assim as distâncias interplanares entre uma família de planos com 

índices de Miller h, k e l podem ser calculadas por diferentes equações em função 

do sistema cristalino apresentado. (CULLITY; STOCK, 1956; PECHARSKY; 

ZAVALIJ, 2005; ALVES et al., 2005) 

 

 

Figura 10: Imagem com as equações para o cálculo da distância interplanar para 

cada sistema cristalino. (PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005, p. 165)   

 

3.6. O método de Rietveld 
 

Dentre os métodos que utilizam como fonte de dados a difração de raios x, o 

método de Rietveld tem se mostrado uma valiosa ferramenta por permitir a 

realização de objetivos como o refinamento de células unitárias, análises 

quantitativas de fases, determinação e refinamento de estruturas cristalinas e 

determinação de orientação preferencial dentre outras aplicações, simultaneamente 

e com maior precisão do que qualquer outro separadamente, de forma rápida e 

relativamente simples, além de ser o único que permite a quantificação de material 

amorfo. (COSTA et al., 2007; SANTOS, 2009)  

Este método foi proposto pelo físico holandês Hugo Rietveld para o 

refinamento de estruturas cristalinas inicialmente a partir de dados de difração de 

nêutrons. Ele baseia-se no cálculo de um difratograma teórico com os dados 

cristalográficos de todas as fases presentes na amostra, o mais próxima possível da 
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realidade. Então faz-se um posterior ajuste ao difratograma obtido 

experimentalmente pelo métodos dos mínimos quadrados a partir de um 

“procedimento não linear de minimização dos quadrados das diferenças entre as 

intensidades calculadas e observadas”. (ALVES et al., 2008) 

Então para o cálculo do difratograma teórico, o método de Rietveld utiliza a 

equação 1 que corresponde a equação geral para o cálculo da intensidade de 

difração em um ponto. 

 

  (1) 

Onde:  

Yci = Corresponde a intensidade calculada para o ponto i. 

Φrsi = Correção da rugosidade superficial no ponto i. 

S = Fator de escala. 

Jh = Multiplicidade da reflexão h. 

Fh = Fator de estrutura. 

LPh = Fator de Lorentz e de polarização. 

Ghi = Valor da função de perfil no ponto i. 

ahi = Valor da função assimetria no ponto i. 

 Ph = Função para correção da orientação preferencial. 

ybi = Intensidade da radiação de fundo. 

 

Contudo a equação 1 considera que apenas um pico de Bragg está 

contribuindo para intensidade neste ponto, no entanto é muito comum acontecer a 

sobreposição de picos e a presença de mais de uma fase. Neste caso a intensidade 

de um ponto é dada pela contribuição da sobreposição de picos pertencentes a 

diversas fases. Assim uma somatória deve ser acrescentada a equação para se 

levar em conta estes fatores, gerando a equação 2 que é utilizada atualmente pelo 

método de Rietveld. (SANTOS, 2009) 
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            (2)   

Para o melhor descrição do método, cada fator que influi no cálculo será 

discutido e sua fórmula apresentada. 

 
3.6.1. Rugosidade superficial 

 
A rugosidade superficial é um aspecto da amostra e não de cada fase, então 

considerando que todas as fases estão aleatoriamente distribuídas na amostra, ela 

fica fora do somatório da equação para o cálculo da intensidade de difração. Essa 

característica da amostra pode afetar a intensidade dos picos de difração a baixos e 

possui correlação com os deslocamentos atômicos. Os efeitos da rugosidade 

superficial sobre as intensidades relativas dos picos de Bragg são dadas pela 

equação 3. (SANTOS, 2009) 

 

(3) 

Onde: 

C = Variável para a rugosidade superficial. 

D = Variável positiva. 

 

3.6.2. Fator de escala 
 

O fator de escala é referente a proporcionalidade entre os difratogramas 

experimental e o calculado. Logo é uma das variáveis no refinamento de estruturas 

cristalinas. Sua correção é fundamental para alcançar a melhor concordância entre 

as intensidades calculadas e observadas, e o seu valor essencial na análise 

quantitativa de fases. A sua formula escrita na forma clássica de Rietveld 

corresponde a equação 4. (PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005)  
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  (4) 

Onde: 

Sj = Fator de escala para a fase.  

Sf = Intensidade do feixe. 

fi = Fração de volume da fase 

Vj = Volume da célula unitária. 

 

A importância do fator de escala na análise quantitativa de fases vem do fato 

de que o seu valor para cada mineral presente na amostra está relacionado com o 

seu teor na mesma. Assim a fração de um mineral em uma amostra pode ser 

calculada com a equação 5. (ALVES et al., 2005) 

 

  (5) 

Onde: 

Φi = Fator de escala do mineral. 

ρi = Massa especifica do mineral. 

Vi = volume da célula unitária do mineral. 

τi = Fator de Brindley para a correção de efeitos de absorção de raios x. 

n = Número de minerais que apresentam picos de difração. 

 

3.6.3. Fator de multiplicidade 
 

Em um material cristalino há planos que por terem a mesma distância 

interplanar difratam em um mesmo pico no difratograma, assim o fator de 

multiplicidade é relativo a proporção destes planos que contribuem para uma mesma 

reflexão, deste modo para o cálculo de um padrão de difração não há necessidade 

de se calcular a intensidade separadamente, em um grupo de equivalentes, se 

calculando então a intensidade para um dos picos de Bragg correspondentes e 
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então multiplicando esta intensidade calculada, pelo número de equivalentes no 

grupo, ou seja pelo fator de multiplicidade que depende do sistema cristalino 

apresentado pela amostra como mostra a figura 11. O fator de multiplicidade é, 

portanto, uma função da rede de simetria em combinação com índices de Miller. 

(CULLITY; STOCK, 1956; PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005) 

 

Figura 11: Imagem com os fatores de multiplicidade para cada sistema cristalino. 

(BLEICHER; SASAKI, 2000, p. 18) 

 

3.6.4. Fator de estrutura 
 

É a função de onda do raio x refletido pelo plano de uma célula unitária do 

cristal. O seu modulo dá a razão da amplitude da radiação espalhada pelo plano de 

átomos de uma célula unitária, pela radiação espalhada por um único elétron nas 

mesmas condições, sendo definida pela equação 6. (SANTOS, 2009) 

 

  (6) 

Onde: 

Fj =Fator de espalhamento atômico. 

h,k e l = índices de Miller. 

N= número de átomos.   

Xjr, Yjr, Zjr = Coordenadas do enésimo átomo.  

 

A intensidade do feixe difratado por todos os átomos da célula unitária em 

uma direção prevista pela lei de Bragg é proporcional a F ao quadrado, o quadrado 

da amplitude do feixe resultante. E F ao quadrado é obtido multiplicando a 
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expressão dada por F pelo seu complexo conjugado. A expressão apresentada é 

portanto uma importante relação na cristalografia de raios x, por permitir o cálculo da 

intensidade de qualquer reflexão (h, k, l) a partir do conhecimento das posições 

atômicas. (CULLITY; STOCK, 1956)  

 

3.6.5. Fator de polarização e de Lorentz 
 
O fator de polarização de Lorentz é considerado o mais importante fator que 

controla as intensidades dos raios x com relação ao ângulo de difração, sendo sua 

avaliação essencial para qualquer análise que dependa das intensidades da difração 

dos raios x. Este fator leva em conta os efeitos geométricos da medida, onde o fator 

de Lorentz corresponde a quantificação da oportunidade do plano cristalográfico 

difratar para cada valor do ângulo de incidência da radiação. O fator de polarização 

surge para a correção da polarização parcial da radiação incidida após o 

espalhamento no cristal. Este efeito provoca na onda difratada um decréscimo de 

intensidade em função do ângulo de Bragg. Sendo a equação resultando da união 

destes dois fatores dada pela equação 7. (REYNOLDS, 1986; ALVES et al.; 2005; 

PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005) 

 

  (7) 

Onde: 

Θ = 2Θ/2 de modo que 2Θ é a posição do pico de difração. 

 

3.6.6. Funções de perfil 
 

É certo que uma descrição precisa das formas dos picos em um 

difratograma é fundamental para o sucesso de um refinamento pelo método de 

Rietveld. Deste modo que uma descrição pobre dos picos levará a resultados não 

satisfatórios. As formas dos picos observados nos difratogramas são função das 

características das amostras e do instrumento. Em certos casos poder variar 

também como uma função dos índices hlk. Com isso a descrição da forma de um 

pico não é uma tarefa fácil de ser feita, pois o perfil de um pico não pode ser 

modelado por apenas uma função uma vez que a sua forma é definida por vários 



28 
 

efeitos, em que cada um é descrito por uma função distinta. (McCUSKER et al., 

1999; SANTOS, 2009) 

É conhecido que a forma de um pico de difração pode ser descrita por uma 

convolução de uma função de Gauss com uma função de Lorentz. Ou seja, pode ser 

descrita por uma função de Voigt, e essa função serve adequadamente para se 

ajustar um pico de difração de Bragg, se não existe uma distribuição bimodal de 

tamanho do cristal e ou de micro deformação. No entanto essa não é a situação 

mais comumente encontrada nos materiais a serem analisados, pois os cristalitos 

são normalmente distribuídos em uma faixa de tamanhos, então o perfil de um pico 

não pode ser descrito por uma única função de Voigt, mas por uma soma ou 

convolução de mais de uma função de Voigt ou pseudo-Voigt para detalhamento das  

características físicas, assim das funções analíticas para a descrição dos picos em 

um difratograma a aproximação pseudo-Voigt da função Voigt é a mais utilizada em 

dados de difração de raios x. Esta função descreve muito bem a parte simétrica de 

um pico de difração de raios x. No entanto uma função adicional para uma descrição 

precisa da assimetria devido a divergência axial do feixe difratado a baixos ângulos 

é essencial para melhores resultados. (McCUSKER et al., 1999, SANTOS, 2009) 

 

3.6.7. Orientação preferencial 
 

O princípio para a difração em pó admite uma completa distribuição aleatória 

das orientações dos cristais em uma amostras usada para a técnica, de forma que 

cada parte da amostra deve estar na mesma posição para cada e qualquer reflexão 

de Bragg. Esta possibilidade só é possível quando o número de cristalitos na 

amostra é infinito. Mas mesmo quando este número é muito grade tendendo ao 

infinito, ainda não significa que as suas orientações sejam completamente 

aleatórias. Assim a orientação preferencial entende-se pela tendência que os 

cristalitos tem em se orientar de acordo com o seu hábito, por exemplo cristais em 

formato planos tendem a se empilhar enquanto cristais em formato de agulha 

tendem a se alinhar. (PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005; STÅHL, 2008) 

Assim no caso de as orientações dos cristalitos não serem completamente 

aleatórias, a orientação preferencial aparecerá no difratograma como uma 

distribuição de intensidades incorreta. Em casos de ocorrência maior de orientação 

os padrões de difração as fases mostram apenas alguns picos correspondentes as 
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reflexões mais fortes. Nestes casos a identificação de fases torne-se quase 

impossível. (STÅHL, 2008) 

O problema da orientação preferencial deve ser evitado primariamente com 

uma preparação cuidadosa da amostra, apesar de os softwares que realizam o 

método de Rietveld fazerem a correção matemática deste problema. Esta correção 

muitas vezes não apresenta resultados considerados satisfatórios, fazendo com que 

o preparo da amostra seja uma etapa importante para a redução ou eliminação do 

problema. Dentre os procedimentos matemáticos utilizados para os cálculos da 

correção da orientação preferencial, o baseado na equação de March-Dollase é o 

mais utilizado. (McCUSKER et al., 1999; ALVES et al.; 2005) 

 

  (8) 

Onde: 

r = Parâmetro ajustável indicador do grau de orientação preferencial. 

α = Ângulo entre o vetor de orientação preferencial e o plano cristalográfico. 

 

3.6.8. Background 
 

A radiação de fundo é a definição da intensidades nos difratogramas 

referentes a reflexões que não seguem a lei de Bragg, a sua presença pode ser 

explicada por três contribuições principais. A primeira e resultado das dispersões a 

partir do ar, que podem ser substancialmente reduzidas se o invólucro do 

difratômetro estiver sob vácuo ou preenchido com hélio. Essas atmosferas além de 

reduzirem absorção, aumenta a intensidade do feixe difratado. A segunda 

contribuição são espalhamentos da radiação incidida fora da lei de Bragg pela 

amostra. E a terceira ruídos eletrônicos e provenientes do porta amostras, dentre 

outros fatores que poder ter contribuição. (STÅHL, 2008) 

Esta forma de ruído é inevitável na difração em pó podendo ocorrer em 

diferentes níveis no difratograma, e como resultado deve ser contabilizado. Existem 

duas abordagens para se conseguir enfrentar este problema em um padrão de 

difração em pó. A primeira é a radiação de fundo ser estimada através de uma 
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interpolação linear por pontos selecionados entre os picos para então ser subtraída. 

A segunda e ela ser modelada por uma função empírica contendo vários parâmetros 

refináveis, com ambos os métodos tendo seus pontos fortes e fracos. (McCUSKER 

et al., 1999; PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005) 

No Método de Rietveld a subtração da radiação de fundo é feita utilizando-se 

várias funções com coeficientes que são refinados juntamente com outros 

parâmetros. Portanto a radiação de fundo é computada e então adicionada a 

intensidade calculada em função do ângulo de Bragg (PECHARSKY; ZAVALIJ, 

2005). No entanto neste método incialmente a radiação de fundo era retirada das 

intensidades obtidas experimentalmente antes de ser feito o refinamento, sendo 

introduzido por Willes e Young um polinômio para ajustar este problema nos 

refinamentos, isto fez com que este método tivesse sua aplicação facilitada pois 

deste modo não era mais necessário um pré-tratamento dos dados obtidos 

experimentalmente. Sendo assim o uso de funções empíricas gerou uma grande 

colaboração para o método, e que além de facilitar a sua aplicação, outra 

contribuição proposta por (RIELLO et al.,1998) no uso de uma função, foi o potencial 

de que pudesse também descrever as irregularidades causadas pelo material 

amorfo, mas ainda de maneira extremamente complexa. (SANTOS, 2009) 

Assim a função polinomial mais utilizada no refinamento de Rietveld para a 

correção do background e dada pela equação 9. 

 

  (9) 

Onde: 

N = Ordem do polinômio. 

Bm = Parâmetros do background. 

 

3.7. Indicadores de qualidade do refinamento 
 

Embora o perfil das diferenças entre os difratogramas observado e calculado 

seja a melhor maneira de se acompanhar um refinamento pelo método de Rietveld, 

valores numéricos também podem ser utilizados para este fim. Sendo este método 

baseado em um processo de minimização do quadrado das diferenças entre os 
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difratogramas teórico e experimental através do método dos mínimos quadrados, os 

valores residuais deste procedimento podem ser utilizados para o acompanhamento 

do refinamento. Estes indicadores de qualidade para o refinamento são as seguintes 

figuras de mérito. RWP- Perfil ponderado residual, RB-Residual de Bragg, Rexp- 

Residual esperado e GOF ou X2- qualidade dos ajustes, que são calculados pelos 

programas através das seguintes equações. (McCUSKER et al., 1999; STÅHL, 

2008) 

 

 

 

Onde: 

wi = Fator de ponderação em um ponto i. 

yi = E a intensidade observada e calculada em um ponto i. 

N = Número de pontos. 

P = Número de parâmetros. 

Ihkl = São as intensidades integradas observadas e calculadas dos picos de Bragg. 

 

Para se verificar se o procedimento feito está convergindo, estes valores 

devem estar diminuindo ao longo dos ciclos de refinamento. Considera-se um 

refinamento otimizado para valores de RWP e Rexp abaixo de cinco, sendo que seus 

valores devem estar o mais próximo possível de modo a se obter um valor de GOF 

próximo de um, que indica um refinamento perfeito para este e os outros 

indicadores, onde valores de GOF menores que 1,7 também indicam um refinamento 

otimizado. (CORDEIRO et al., 2014) 

Apesar do RWP ser do ponto de vista matemático um dos melhores índices 

que indicam a qualidade do refinamento o RB é uma figura de mérito pouco usada 

mas muito importante no método de Rietveld. Ela é a única que depende quase 
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exclusivamente de parâmetros estruturais e que portanto caracteriza a precisão do 

modelo da estrutura cristalina de cada fase. Todas as outras figuras de mérito 

exceto RB incluem a contribuição da radiação de fundo pois como o denominador 

dessas expressões é a soma das intensidades, ou seja a área total do padrão, em 

um difratograma com elevado nível de ruído pode representar grande parte desta 

área de modo que os indicadores apresentam valores muito bons devido a 

denominadores elevados, sem no entanto que o modelo e ajuste esteja de acordo, 

assim estes valores podem se apresentar tendenciosos. (PECHARSKY; ZAVALIJ, 

2005; STÅHL, 2008) 

 

3.8. Análise quantitativa de fases com adição de padrão interno 

 
Os programas de computador que utilizam o método de Rietveld, necessitam 

para a determinação da fração de material amorfo de um padrão interno. Esta 

técnica provavelmente a abordagem mais usada em análises quantitativa de fases, 

consiste na adição de um material perfeitamente cristalino a amostra, sem fazer 

parte de sua composição, sendo comumente escolhido um mineral apresentando um 

sistema cristalino cúbico, por apresentar uma estrutura simples com poucos picos 

difratados, que é adicionado a amostra em uma proporção conhecida e constante 

em todas as amostras. Assim o mineral a ser utilizado como padrão interno deve ser 

refinado como mais uma fase cristalina, de modo que como o padrão é introduzido 

em uma razão conhecida, a proporção de cada fase é determinada pela 

multiplicação por um fator de correção, onde a soma de todas as fases corrigidas 

incluído a do padrão interno, deverá ser menor que 100%, sendo a diferença para 

este valor a quantidade de material amorfo. (CULLITY; STOCK, 1956; SANTOS, 

2009) 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1. Descrição das amostras 
 

As amostras de solo utilizadas nesta monografia pertencem ao projeto de 

pós-doutorado “Influências da Deposição Atmosférica do Nitrogênio Reativo na 

Dinâmica de Nutrientes em Microbacias Hidrográficas cobertas por Floresta Tropical 

Pluvial Atlântica nas vertentes oceânica e continental da Serra dos Órgãos, Rio de 

Janeiro” sobre a coordenação de Patrícia Alexandre de Souza e vinculado ao 

programa de pós graduação em Geoquímica da Universidade Federal Fluminense. 

Este projeto tem como objetivo principal estimar o balanço de entrada e saída de 

elementos além de nutrientes em pequenas bacias de drenagem florestadas 

montanhosas na Serra dos Órgãos, adjacente à Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ). A principal justificativa relacionada ao elevado aporte atmosférico 

de poluentes oriundos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde neste 

contexto a mineralogia dos solos tem um papel fundamental na interação 

geoquímica com estes poluentes. 

O processo de coleta foi feito de modo que, as amostras de solo superficial, 

coletadas em duplicata, foram obtidas dos dez centímetros do topo do solo mineral 

(abaixo da serrapilheira) e em cinco locais próximos gerando uma amostra 

composta. Assim das oito amostras de solo utilizadas neste estudo quatro (SC1A, 

SC1B, SC2A, SC2B) foram coletadas na bacia do rio Santo Antônio no Vale do 

Cuiabá, as outras quatro amostras foram coletadas no Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos (Parnaso), sendo as amostras (SP1A e SP1B) coletadas na encosta da 

bacia do rio Beija Flor (trilha 1) e as amostras (SP2A e SP2B) coletadas na bacia do 

rio Paquequer (trilha 2). As amostras do vale do Cuiabá são localizadas na vertente 

continental da Serra dos Órgãos e as amostras do Parnaso na vertente oceânica. A 

descrição das localizações é dada pela figura 12 e pela tabela 1. 
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 Figura 12: Localização dos pontos de coleta na bacia do rio Santo Antônio (RSA), 
bacia do rio Beija Flor (RBF) e bacia do rio Paquequer (RPQ). 

 

 
Tabela 1: Descrição dos pontos de coleta para cada amostra. 

Amostra Descrição Bacia de drenagem 

SC1A Solo Trilha 1, Replicata 1 Rio Santo Antônio 

SC1B Solo Trilha 1, Replicata 2 Rio Santo Antônio 

SC2A Solo Trilha 2, Replicata 1 Rio Santo Antônio 

SC2B Solo Trilha 2, Replicata 2 Rio Santo Antônio 

SP1A Solo Trilha 1, Replicata 1 Rio Beija-Flor 

SP1B Solo Trilha 1, Replicata 2 Rio Beija-Flor 

SP2A Solo Trilha 2, Replicata 1 Rio Paquequer 

SP2B Solo Trilha 2, Replicata 2 Rio Paquequer 

 
 
  



35 
 

4.2. Preparo das amostras 
 

O pré tratamento feito nas oito amostras foi inicialmente a degradação do 

material orgânico presente, que foi feito com adições sucessivas de peróxido de 

hidrogênio (30%). Após a retirada da matéria orgânica, das oito amostras foram 

retiradas a fração areia passando a amostra em peneira de 0,063 mm (Granutest - 

ABNT 230) e posterior secagem na estufa a 60ºC. As amostras secas foram então 

maceradas com gral de ágata até serem pulverizadas, para se obter uma 

distribuição dos tamanhos das partículas em torno de 5 μm. (McCUSKER et al., 

1999)  

 

4.3. Análise granulométrica 
 
Para a confirmação que a distribuição de tamanhos obtida com a peneiração 

foi efetiva, e está dentro da faixa considerada ideal, uma amostra de cada localidade 

foi analisada pelo equipamento CILAS 1064 no laboratório de sedimentologia no 

Instituto de Química da UFF. 

 

4.4. Obtenção de dados de difração de raios x 
 

Para a identificação das fases, as amostras inicialmente foram preparadas em 

porta amostras de vidro, tomando-se os devidos cuidados para evitar a formação de 

orientação preferencial, onde segundo (STÅHL, 2008) a preparação cuidadosa da 

amostra é o fator fundamental para se evitar a formação de orientação preferencial. 

Assim durante o preparo as amostras de solo foram transferidas para o porta 

amostra, e ajustadas com o auxílio de uma lamina de vidro, de modo a se evitar a 

compactação da amostra e obter uma superfície o mais uniforme possível, fazendo 

isso com movimentos circulares da lamina de vidro sobre o porta amostras 

aplicando-se a menor pressão possível. No final do processo a qualidade do preparo 

foi conferida com o auxílio de uma lupa para a verificação de forma mais precisa 

como estava a superfície da amostra dentro do porta amostras. Preparadas as 

amostras, foram então colocadas no equipamento de difração de raios x no 

laboratório de difração de raios x da UFF (LDRX) em um difratômetro Bruker D8 

Advance, utilizando-se os seguintes parâmetros. 
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Tabela 2: Condições instrumentais para coleta de dados de DRX das oito amostras 
de solo. 

                  Condições               Valores  

Faixa angular 5° a 70° 

Passo 0,02° 

Tempo de coleta  0,5s 

Rotação  0 rpm 

  

4.5. Identificação das fases cristalinas 
 
A identificação dos minerais presentes nas oito amostras de solo foi feita 

com a utilização do programa Powder Cell 2.4. A caracterização dos minerais foi 

feita comparado os valores (d) dos picos dos difratogramas experimentais, com os 

da literatura (BROWN; BRINDLEY, 1980) e do site (WEBMINERAL), atribuindo para 

cada pico principal do difratograma os possíveis minerais que tivessem picos com 

valores de (d) correspondes ao observado, de modo que para a identificação da 

presença de um mineral fosse confirmada, foi identificado a presença de pelo menos 

três picos com valores de (d) e intensidades coincidentes com os valores 

observados nas referências utilizadas. 

 

4.6. Escolha do padrão interno 
 
Para a escolha do mineral com a função de padrão interno, foram testados 3 

minerais candidatos o Anatásio (TiO2), a Fluorita (CaF2) e a Villiaumita (NaF). As 

características que esses minerais deveriam apresentar e que foram analisadas são: 

não apresentar sobreposição dos seus picos característicos principais de maior 

intensidade no difratograma com os picos dos minerais que compõem a amostra e 

apresentar um difratograma o mais simples possível, ou seja, ter uma pequena 

quantidade de picos o que torna facilitado o posterior refinamento. 

Para a verificação se havia sobreposição, os valores de (d) dos picos 

principais de maior intensidade dos candidatos a padrão, foram verificados na 

literatura (BROWN; BRINDLEY, 1980 e WEBMINERAL), e com o auxílio do 

programa Powder Cell 2.4 as posições dos picos presentes nas amostras foram 

comparadas com as dos candidatos através dos valores de (d). A outra forma de 

comparação que foi utilizada, para se observar qual difratograma era o mais simples, 

e que também foi utilizada para observar se havia sobreposição de picos além dos 

principais, foi a pesquisa dos respectivos difratogramas dos minerais candidatos a 
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padrão no site (RRUFF) que foram sobrepostos aos das amostras podendo-se assim 

verificar de forma mais clara o mineral que melhor se encaixava nos requisitos para 

ser o padrão interno escolhido. 

Após a escolha da Fluorita como mineral para o padrão interno com os 

dados pesquisados, onde observou-se que para o Anatásio havia sobreposição de 

picos. Na etapa seguinte, foi verificado que o mineral escolhido não estava 

disponível, necessitando então a escolha de um outro mineral que atendesse os 

requisitos necessários. Observando os artigos utilizados para a confecção deste 

trabalho foi verificado que todos eles utilizavam o mesmo mineral para padrão, o 

Fluoreto de Potássio que também apresentava os requisitos para sua escolha, mas 

que ao verificar, não encontrava-se disponível e que o tempo para a compra e 

entrega seria longo. Diante destes problemas de disponibilidade e observando que 

os dois outros minerais escolhidos eram fluoretos chegou-se a Villiaumita (NaF). 

 
4.7. Refinamento do padrão interno  
   
Para a quantificação das fases nas amostras são necessários arquivos com 

informações da estrutura de cada fase mineralógica, por isso foi realizado o 

refinamento da estrutura para o padrão a ser adicionado a amostra. O refinamento 

foi feito utilizando-se o programa TOPAS® 4.2, as condições instrumentais são 

descritas na tabela 3. 

 

Tabela 3: Condições instrumentais para a coleta de dados de DRX para a amostra 
escolhida como padrão interno.   

                  Condições               Valores  

Faixa angular 5° a 100° 

Passo 0,02° 

Tempo de coleta 0,5s 

Rotação  15rpm 

 

4.8. Preparação das amostras com padrão interno 
 
A proporção de padrão interno a ser adicionada foi definida como indicada 

por ALVES et al. (2008) e CORDEIRO et al. (2014), chegando-se então ao valor de 

10% de padrão a ser adicionado como o comumente utilizado na bibliografia lida. A 

preparação das misturas amostra mais padrão com a proporção em 10% de padrão, 

foi feita pesando em uma balança de precisão 0,100g do mineral Villiaumita (NaF) e 

adicionados ao padrão pesado 0,900g de amostra de modo a se completar 1g de 
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mistura na balança, sendo o processo repetido para cada uma das oito amostras de 

solo. A mistura dos componentes foi feita utilizando Gral com Pistilo de ágata 

macerando até obter-se uma mistura completamente homogênea. As massas 

pesadas de cada uma das oito amostras e de padrão estão na tabela 4.  

 

Tabela 4: Massas pesadas para a mistura da amostra com o padrão interno. 

           Amostra Massa de padrão pesado 
(g). 

Massa final de padrão 
mais amostra (g). 

SC1A 0,099 1,000 

SC1B 0,101 1,001 

SC2A 0,101 1,000 

SC2B 0,101 1,001 

SP1A 0,100 1,000 

SP1B 0,100 1,001 

SP2A 0,100 1,001 

SP2B 0,100 1,000 

 

4.9. Obtenção de dados de difração de raios x das amostras com 
padrão adicionado 

 
Feita a adição do padrão escolhido em cada uma das oito amostras, a etapa 

seguinte foi a obtenção dos dados de difração de raios x, que foi feita utilizando-se o 

porta amostras original da Bruker, fabricante do equipamento, por ser de melhor 

qualidade e logo proporcionar melhores resultados minimizando possíveis 

interferências de background causadas pelo de vidro. Os dados foram obtidos no 

laboratório de difração de raios X da UFF (LDRX) utilizando-se o equipamento 

Bruker modelo D8 Advance, com os seguintes parâmetros indicados na tabela 5. 

 

Tabela 5: Condições instrumentais para a coleta de dados de DRX para as oito 
amostras de solo com padrão interno adicionado. 

                  Condições               Valores  

Faixa angular 5° a 100° 

Passo 0,02° 

Tempo de coleta 0,5s 

Rotação  15rpm 

 

4.10. Quantificação de fases através do método de Rietveld utilizando o 
programa TOPAS® 
 

Com os dados de difração de raios x das amostras de solo com o padrão 

adicionado obtidos, deu-se início ao processo de quantificação de fases com o 
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programa TOPAS® 4.2. Onde o primeiro passo para a realização do procedimento 

de quantificação foi a obtenção dos arquivos de estrutura de todos os minerais 

presentes na amostra que foram identificados previamente. Foram utilizados os 

arquivos do banco de dados da Bruker. Para o mineral escolhido como o padrão 

interno o arquivo utilizado foi obtido através de um refinamento de estrutura pelo 

método de Rietveld com dados como mostrado na etapa 4.7. Os parâmetros para o 

refinamento que foram utilizados são (a) para o perfil de emissão foi selecionado o 

CuKa5, que é característico da radiação do emissor de equipamento, (b) para o 

background a função polinomial de Chebychev foi selecionada, colocando-se cinco 

para a ordem da função, e selecionando também o item 1/x devido a característica 

dos difratogramas das amostras, começarem de forma decrescente, (c) para a 

definição das condições instrumentais, foi carregado o arquivo do equipamento que 

contém os respectivos dados, (d) para as correções foi selecionado o fator de 

deslocamento da amostra, (e) o fator de Lorentz e polarização foi fixado como zero, 

na parte de miscelânea nada foi alterado. Inseridos os arquivos e parâmetros 

necessários realiza-se o refinamento, fazendo-se depois os ajustes necessários nas 

fases onde o difratograma calculado não se ajusta bem ao experimental, até que os 

indicadores de qualidade apresentados pelo programa alcancem os melhores 

valores possíveis.   

 

4.11. Tratamento dos dados de quantificação 
 
O tratamento dos dados de quantificação é necessário pois os resultados 

obtidos através do programa TOPAS® não apresentam a quantidade de material 

amorfo e como dez por cento da amostra que é quantificada corresponde ao padrão, 

que não é um mineral presente originalmente na amostra, há a necessidade de 

tratar os dados para se chegar a um resultado final com as quantidades reais de 

cada fase nas amostras de solo e também para o cálculo da quantidade de material 

amorfo presente. A metodologia empregada para o tratamento dos dados foi feita 

seguindo a referência (SANTOS, 2009), assim os cálculos foram feitos do modo  

como apresentado, onde primeiro os valores das quantidades de cada fase 

mineralógica de todas as oito amostras obtidos com o resultado das quantificações 

foram multiplicados por um fator de correção que corresponde ao valor do 

percentual da quantidade de padrão adicionado as amostras que foi de dez por 
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cento, dividido pelo valor da quantidade de padrão apresentado no resultado da 

quantificação. Então os valores de cada fase multiplicados pelo fator de correção 

incluindo a fase corresponde ao padrão, são somados e a diferença do resultado 

para cem por cento corresponde a quantidade de material amorfo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1. Pré-tratamento 
 

A análise granulométrica das amostra foi feita para a confirmação do 

resultado obtido com a peneiração, onde a distribuição de tamanhos deveria se 

encontrar em torno de 5µm de acordo com o citado na literatura, de modo que uma 

distribuição muito acima da faixa indicada, acarretará em uma amostra com uma 

quantidade reduzida de cristalitos, gerando assim perda de aleatoriedade, o que é 

um problema pois pode causar imprecisões não sistemáticas nas intensidades 

relativas, e que ao contrário dos efeitos da orientação preferencial, não podem ser 

corrigidos. E para uma distribuição muito abaixo da indicada, efeitos de alargamento 

de linha começam a ficar aparentes (McCUSKER et al., 1999), assim os resultados 

obtidos com a análise, são apresentados na figura 13. 

 

Figura 13: Distribuição granulométrica das amostras SC1A, SC2A, SP1A, SP2A em 

ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo.  
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Onde pode-se observar que as amostras SC1A, SC2A e SP2A possuem a 

distribuição de tamanhos satisfatória na faixa de 1 a 10μm em torno de 5 µm como o 

desejado. No entanto, na amostra SP1A, a distribuição apresenta uma faixa um 

pouco mais ampla se comparada com as outras, com resultados em torno de 1 a 

80μm. 

  

5.2. Análise para identificação de fases 
 

Nas amostras foram identificadas inicialmente com a metodologia 

empregada, os seguintes minerais: caulinita (Al2Si2O5(OH)4), gibbsita (Al(OH)3), 

quartzo (SiO2), k-Feldspato (KAlSi3O8) e plagioclásio ((Na,Ca)(Si,Al)4O8). 

 

Figura 14: Indicação dos picos de maior intensidade para os cinco minerais 
identificados nas oito amostras de solo. 

 

Através da figura 14 consegue-se observar que os difratogramas das oito 

amostras de solo são bem parecidos e que os picos correspondes aos cinco 

minerais estão presentes em cada uma das amostra variando apenas as 

intensidades, decorrente das diferenças quantitativas de cada fase em cada 

amostra. Os valores de referência de (d) para os três picos de maior intensidade de 

cada mineral que foram usados para a identificação, procurando-se os picos com 

valores correspondentes em cada um dos oito difratogramas, está descrito na tabela 

6. 



43 
 

Tabela 6: Valores de (d) e intensidade para cada um os três picos característicos 
dos minerais identificados nas amostras. 

Mineral Identificado Distância interplanar (d), intensidade do pico 

Caulinita 7,15 (10); 3,58 (7); 2,56 (6) 

Quartzo 3,34 (10); 4,26 (3); 1,81 (2) 

Gibbsita 4,85 (10); 4,37 (5); 4,37 (5) 

K-feldspato 3,31-3,29 (10); 3,26-3,23 (4-10); 4,23-4,21 

(6) 

Plagioclásio 3,18-3,19 (10) 

 

Dentre os cinco minerais identificados apenas para o plagioclásio não foi 

possível inicialmente distinguir os três picos, conseguindo-se apenas o de maior 

intensidade, possivelmente por ele ser uma fase minoritária nas amostras. 

Outras fases foram identificadas além das cinco iniciais, sendo elas a 

goethita FeO(OH), metahalloysita Al2Si2O5(OH)4, horneblenda (Ca,Na)2-

3(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH,F)2, iIllita (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)], o 

anatásio(TiO2) e o rutilo (TiO2). O fato de se encontrar outras fases depois da análise 

inicial ocorreu pois alguns minerais possuem, picos difíceis de serem identificados 

com a metodologia utilizada, de modo que a presença desses minerais não pode ser 

identificada ou ficou duvidosa até posterior análise, como foi o caso da goethita 

cujos picos característicos possuem intensidade muito baixa nos difratogramas, e 

assim somente pode ser confirmada a sua presença durante os refinamentos com o 

programa TOPAS®, onde a adição da fase corresponde se ajustava bem ao perfil do 

difratograma observando-se também melhora nos indicadores de qualidade de 

refinamento. O caso da horneblenda e da illita foram semelhantes, onde a presença 

desses minerais não pode ser associada diretamente a um pico com identidade 

duvidosa presente somente nas amostras SP1A e SP1B, de modo de que sua 

presença também só pode ser confirmada posteriormente ao se utilizar o programa, 

observando para esse mineral os mesmos fatores que levaram a confirmação da 

presença da goethita, ao ser adicionada a sua fase ao programa e feito o 

refinamento. A metahalloysita foi adicionada como uma estratégia ao refinamento, 

pois este mineral é um polimorfo da caulinita. O anatásio e o rutilo foram os últimos 

minerais identificados, onde somente ao se comparar os resultados com os dados 

de fluorescência de raios x, pode-se ver que as amostras possuem grande 
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quantidade de titânio, e no entanto nenhuma das fases identificadas possuía este 

elemento, assim foi testado com sucesso a inclusão destes minerais ao refinamento. 

No apêndice A estão as características cristalográficas de todos os minerais 

utilizados. 

 

5.3. Escolha do padrão interno 
 

Para a escolha do mineral a ser utilizado como padrão interno, os minerais 

candidatos a fluorita (CaF2) e o anatásio (TiO2), primeiro foram analisados para se 

identificar qual deles encaixava-se melhor nas condições de não possuir picos 

coincidentes com os das amostras e possuir o difratograma mais simples, para isso 

os difratogramas dos minerais candidatos e de uma das amostras foram 

comparados na figura 15. 

 

Figura 15: Sobreposição dos difratogramas da fluorita, anatásio e da amostra SC1A. 

  



45 
 

Então com o apresentado na figura 15 o mineral escolhido para o padrão foi 

a fluorita, pois não possui picos coincidentes com os das amostras enquanto o pico 

de maior intensidade do anatásio em 2Θ igual a aproximadamente 25 (d=3,51) 

sobrepõem-se aos picos presentes na região indicada no difratograma da amostra. 

Além disso, ao se observar os dados de difração dos minerais candidatos a padrão 

se identifica que o da fluorita é muito mais simples que o do anatásio logo possuindo 

uma quantidade de picos menor, o que pode ser explicado pelo sistema cristalino 

dos minerais, a fluorita apresenta o sistema cúbico e o anatásio tetragonal. Então 

com os dados apresentados a fluorita foi o mineral que dentre as condições 

avaliadas mostrou-se o mais apropriado a ser escolhido. No entanto por motivos de 

disponibilidade e dificuldades para compra a fluorita não pode ser utilizada. E 

segundo PASCOAL et al. (2002) a fluorita possui tendência a orientação preferencial 

alta e sua escolha como padrão leva a perda de qualidade nos resultados. Diante 

disto procurou-se outro mineral candidato a padrão, onde a villiaumita (NaF) foi 

testada como candidato a padrão. 

 

   

 Figura 16: Sobreposição das dos difratogramas da villiaumita (NaF) e da amostra 

SC1A. 
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Observando então a figura 16 consegue-se identificar que os picos principais 

de maior intensidade da villiaumita não coincidem com nenhum dos picos principais 

das amostras. Além disso por ser um mineral que apresenta o sistema cristalino 

cúbico, apresenta um difratograma simples com poucos picos. Desta forma por 

apresentar as condições necessárias e estar disponível para uso a villiaumita foi o 

mineral escolhido para ser utilizado como padrão interno. 

 

5.3.1. Refinamento do padrão interno 
 

Para o refinamento da estrutura da villiaumita foi utilizado um arquivo cif (N° 

1011282), obtido no banco de dados (Crystalographic Open Database). Então após 

a realização dos parâmetros iniciais de refinamento iniciais, foram feitos ainda os 

seguintes ajustes relativos a deformação da estrutura cristalina Strain L e G e o 

relativo a orientação preferencial colocando-se (ordem dois). Desta forma o ajuste 

em entre os difratogramas teórico e calculado melhorou e os indicadores de 

qualidade atingiram valores aceitáveis. O Rwp ficou abaixo de 14, o que apesar de se 

um valor elevado, é bom para uma estrutura cristalina cúbica (poucos picos), o que 

dificulta se chegar a valores menores. O resultado do refinamento é apresentado na 

figura 17 onde se pode ver a sobreposição dos difratogramas teórico e experimental 

e a linha de base que mostras as diferença entre eles. 

 

Figura 17: Imagem do resultado para o refinamento do padrão interno. 
 

Os indicadores de qualidade do refinamento são apresentados na tebela 7. 

Onde observar-se que os valores alcançados para o Rwp no refinamento foram 

satistafatitorios com o resultado abaixo do valor definido como aceitável. 
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Tabela 7: Indicadores de qualidade do refinamento. 
Gof Rexp Rwp 

                        3.72                         3.40                         12.6 

 

5.4. Análise quantitativa 
 

A análise quantitativa de fases e de material amorfo, feita com adição de 

padrão interno segundo descrito por PASCHOAL et al. (2002), SANTOS (2009) e 

CORDEIRO et al. (2014), foi realizada utilizando o programa TOPAS® 4.2, onde 

após o refinamento inicial os resultados foram ajustados, procurando-se sempre um 

melhor ajuste entre os difratogramas teórico e experimental e valores menores para 

os indicadores de qualidade, assim correções foram feitas para cada uma das oito 

amostras, observado nos refinamentos as fases onde as sobreposições não foram 

efetivas, fazendo-se então os ajustes necessários. 

Para as amostras SC1A, SC1B, SC2A, SC2B, SP2A e SP2B, após o 

refinamento inicial, foi observado que no difratograma teórico os picos dos minerais 

caulinita e k-feldspato não estavam bem ajustados com o do experimental, 

refinando-se então os seguintes parâmetros para esses minerais. Para o k-feldspato 

e a caulinita foi refinado o fator de deformação da estrutura cristalina Strain L e o do 

parâmetro térmico (Beq), corrigindo-se os valores para zero, no caso de valores 

negativos. 

Após estes ajustes conseguiu-se uma boa sobreposição entre os 

difratogramas, o que foi identificado pela linha de diferenças fornecida pelo 

programa. Tentou-se ainda realizar outros ajustes ao refinamento, para a obtenção 

de melhores resultados, como os relativos a orientação preferencial e o de 

deformação da estrutura Strain G, mas sem resultados efetivos. O resultado final 

para o perfil das sobreposições para essas amostras é demonstrado com as figuras 

18, 19, 20 para as amostras SC1A, SC2A e SP2A. As figuras dos refinamentos das 

demais amostras encontram-se no apêndice B. 
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Figura 18: Imagem do resultado para o refinamento da amostra SC1A. 

 

Figura 19: Imagem do resultado para o refinamento da amostra SC2A. 

 

Figura 20: Imagem do resultado para o refinamento da amostra SP2A. 

 

As amostras SP1A e SP1B, que são ligeiramente diferentes das outras seis 

amostras, apresentando fases que não foram encontradas nas demais. Para a 

amostra SP1A após o refinamento inicial, foi observado que no difratograma teórico 

os picos dos minerais caulinita, plagioclásio e illita não estavam bem ajustados com 

o do experimental, refinando-se então os seguintes parâmetros para esses minerais. 

Para o plagioclásio e a caulinita foi refinado o parâmetro térmico (Beq), corrigindo-se 

para zero os valores que após o refinamento ficaram abaixo desse valor. Para a Illita 
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foi refinado o fator de deformação da estrutura cristalina Strain L e o relativo a 

orientação preferencial colocando-se ordem 4. 

 

 

Figura 21: Imagem do resultado para o refinamento da amostra SP1A.  

 

Para a amostra SP1B após o refinamento inicial, foi observado que no 

difratograma teórico os picos dos minerais caulinita, k-feldspato, plagioclásio e illita 

não estavam bem ajustados com o do experimental, refinando-se então os seguintes 

parâmetros para esses minerais. Para o plagioclásio, k-feldspato e a caulinita foi 

refinado parâmetro térmico (Beq), corrigindo-se para zero os valores que após o 

refinamento ficaram abaixo desse valor. Para a illita foi refinado o fator de 

deformação da estrutura cristalina Strain L e o relativo a orientação preferencial 

colocando-se ordem 4.  

 

Figura 22: Imagem do resultado para o refinamento da amostra SP1B. 
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Além da observação do perfil das diferenças entre os difratogramas teórico e 

experimental, o outro fator principal que foi utilizado no acompanhamento do 

refinamento foram os indicadores Rwp, Rexp e Gof, cujos valores obtidos são 

presentados com a tabela 8. 

 

Tabela 8: Resultado para os indicadores de qualidade do refinamento. 

 Gof Rexp Rwp 

SC1A 2,34 1,97 4,61 

SC1B 2,43 2,09 5,07 

SC2A 2,28 2,06 4,70 

SC2B 2,32 2,08 4,81 

SP1A 1,89 1,91 3,60 

SP1B 2,14 1,86 3,97 

SP2A 1,73 1,78 3,07 

SP2B 1,57 1,80 2,81 

 

Como demostrado pela tabela 8 para todas as amostras exceto a SC1B, o 

valor esperado para Rwp abaixo de cinco foi alcançado, indicando que os 

refinamentos estão otimizados segundo CORDEIRO et al. (2014). No entanto os 

valores de Gof abaixo de 1,7 só foi alcançado para a amostra SP2B, o que indica 

que apesar dos valores de Rwp e Rexp estarem dentro do definido como o objetivo, os 

números não estão relativamente próximos, fator que também indicaria um bom 

andamento do refinamento, através de valores de Gof mais próximos de 1. 

 
5.4.1. Resultados das quantificações 

              
Após todas as oito amostras serem refinadas, os resultados das 

quantificações foram calculados segundo SANTOS (2009). Os resultados 

apresentados pelo programa para cada amostra foram corridos multiplicando os 

valores de cada fase pelo fator de correção, e calculando então a quantidade de 

material amorfo pela diferença do somatório dos valores de todas as fases corrigidas 

para 100%. Com o resultado apresentado na tabela 9. 
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Tabela 9: Resultados das quantificações em fração mássica (%). 
 SC1A SC1B SC2A SC2B SP1A SP1B SP2A SP2B 

Gibbsita 6,85 5,48 8,50 7,84 6,44 5,32 17,7 17,2 

Caulinita 21,5 15,5 16,4 12,7 1,00 1,31 3,97 7,11 

Quartzo 1,87 2,52 3,42 2,69 5,48 4,42 4,62 3,75 

Plagioclásio 0,458 0,845 0,783 1,02 14,1 13,1 0,959 0,812 

K-feldspato 17,3 12,2 19,2 19,6 19,8 14,5 8,06 5,31 

Goethita 6,33 5,09 7,10 6,10 6,34 3,28 5,28 4,97 

Metahalloysita 4,04 3,43 2,77 6,98 1,65 1,14 3,05 1,53 

Anatásio  0,812 0,800 0,818 0,941 0,588 0,424 0,768 0,617 

Rutilo 0,208 0,270 0,270 0,238 0,366 0,398 0,114 0,0925 

Padrão 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Amorfo 30,6 43,6 30,7 31,9 23,6 36,7 45,4 48,6 

Horneblenda - - - - 1,02 1,53 - - 

Illita - - - - 9,59 7,87 - - 

 

Com os resultados das frações mássicas de cada mineral identificado nas 

amostras, pode-se perceber que os resultados estão coerentes com a análise inicial  

feita apenas observando as intensidades dos picos de cada mineral nos 

difratogramas, onde para a Caulinita por exemplo ao se analisar a figura 12 observa-

se que os picos para esse mineral nas amostras SC1A, SC1B, SC2A e SC2B são 

muito mais intensos do que os das outras quatro amostras, o que converge com os 

resultados na tabela acima onde a média dos resultados para essas amostras é de 

18,0 por cento comparado com as outras SP1A, SP1B, SP2A e SP2B com média de 

3,9 por cento, da mesma forma com a Gibbsita que apresenta picos bem mais 

intensos nas amostras SP2A e SP2B, e como também pode-se constatar na tabela 

as frações de gibbsita nessas duas amostras são bem maiores, com média de 17,4 

por cento, quando comparado com as outras seis com média de 6,8 por cento, 

assim para essa análise inicial os resultados mostraram-se dentro do esperado. 

Os resultados apresentados na tabela 9, também estão dentro do esperado 

de modo que as amostras retiradas em duplicata de uma mesma localidade são bem 

similares em suas composições e igualmente para as frações de material amorfo 

que da mesma forma estão dentro do esperado. Exceção para as amostras SC1B 
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onde a fração de material amorfo foi muito maior do que a apresentada pela amostra 

retirada do mesmo local (SC1A) e das outras de localidades próximas SC2A e 

SC2B. A amostra SP1A também apresenta fração de material amorfo bem menor do 

que a de sua duplicata SP1B e de todas as outras amostras. 

 

5.5. Comparação dos resultados com dados de fluorescência de raios x 
 

A comparação dos resultados das quantificações de fases com os dados de 

fluorescência de raios x foi feita em parceria com a aluna do programa de pós 

graduação em Geoquímica da Universidade Federal Fluminense Vanessa Lemos de 

Oliveira Guimarães. Os resultados foram obtidos através de um equipamento de 

fluorescência de raios x portátil, com base na leitura de uma amostra padrão. Foram 

somente considerados os seguintes elementos, Si, Al, K, Ca, Ti, Fe, que 

apresentaram um erro de até aproximadamente 30%, um valor que é considerado 

aceitável para um método semi-quantitativo. 

 

Tabela 10: Concentração (g / g de solo) dos elementos quantificados nas amostras 
com a técnica de fluorescência de raios x e erro percentual (entre parênteses) 
associado a técnica para cada elemento. (Modificado de Guimarães, 2018, p. 108) 

Amostra Si (9,4%) Al (33%) Fe (4,6%) K (16%) Ti (15%) Ca (9,0%) 

SC 1A 0.168 0.079 0.041 0.021 0.008 0.000588 

SC 1B 0.171 0.081 0.038 0.022 0.008 0.000745 

SC 2A 0.180 0.092 0.041 0.025 0.008 0.000380 

SC 2B 0.159 0.077 0.040 0.024 0.007 0.000318 

SP 1A 0.175 0.049 0.055 0.029 0.012 0.012405 

SP 1B 0.167 0.053 0.058 0.030 0.012 0.009398 

SP 2A 0.099 0.100 0.067 0.014 0.015 0.000340 

SP 2B 0.098 0.100 0.067 0.010 0.013 0.000236 

 

Foi feita a comparação entre os resultados das frações mássicas das fases 

mineralógicas com os dados da fluorescência de raios x. Para o elemento K o valor 

da concentração média para as amostras coletadas na bacia do rio Beija Flor (SP1A 

e SP1B) são as maiores, o que está de acordo com os dados obtidos das frações 

mássicas, onde estas duas amostras que além de conterem elevadas frações do 

mineral k-feldspato, são as únicas que contem também outro mineral que apresenta 

este elemento, a illita. As concentrações para as quatro amostras da bacia do rio 

Santo Antônio (SC1A, SC1B, SC2A, SC2B) também estão de acordo com as frações 

mássicas obtidas, onde a média de K-feldspato nessas amostras é a mesma que 
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nas amostras da bacia do rio Beija Flor como apresentado na tabela 13. No entanto 

como não apresentam o mineral Illita em sua composição as suas concentrações 

são um pouco menores como apresentado na tabela 10. Para as amostras coletadas 

na bacia do rio Paquequer (SP2A e SP2B) os dados apresentados pelas duas 

técnicas, da mesma forma estão coerentes, onde as frações do mineral k-feldspato 

são as menores e as concentrações de K também são as menores quando 

comparadas com as amostras das outras localidades.  

Para o elemento Ca as amostras da bacia do rio Beija Flor onde a 

concentração média é a mais elevada, está em sintonia com os resultados das 

frações mássicas. Nestas duas amostras as quantidades de plagioclásio são 

consideravelmente maiores (média de 13,6%), enquanto a fração mássica para 

todas as outras amostras é na faixa de 0,46% a 1,0%. Além disso, estas são as 

únicas amostras que apresentam o mineral horneblenda que também contém o 

elemento cálcio em sua composição.  

Para o elemento Si é difícil estabelecer uma relação entre as os resultados 

das duas técnicas, pois dentre os minerais identificados como constituintes das 

amostras apenas a gibbsita e a goethita não apresentam este elemento. No entanto 

uma possível relação para a baixa concentração deste elemento nas amostras da 

bacia do rio Paquequer são as baixas frações mássicas de caulinita, e 

principalmente as de k-feldspato que são consideravelmente menores nestas 

amostras (média de 6,68%, comparado com as médias de 17,1% das amostras do 

da bacia do Rio Beija Flor e também de 17,1% nas amostras da bacia do rio Santo 

Antônio). Para o quartzo as frações médias nas amostras coletadas nas bacias dos 

três rios são próximas, o que dificulta o estabelecimento de uma relação entre os 

resultados. 

Para o Al de maneira similar ao silício, é difícil estabelecer uma relação ente 

os resultados das técnicas, pois somente o quartzo e a goethita não apresentam 

este elemento. Mas a grande concentração deste elemento nas amostras da bacia 

do rio Paquequer pode ser relacionada com as elevadas frações de gibbsita nestas 

amostras (média de 17,4%, consideravelmente superior a das bacias dos outros 

rios).   

Para o elemento Fe a relação entre os resultados de ambas as técnicas, 

também não pode ser estabelecido com facilidade, pois as frações mássicas dos 

minerais que contém este elemento, goethita em todas as amostras e horneblenda e 
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Illita nas amostras da bacia do rio Beija Flor, são baixas e com valores próximos, não 

seguindo uma relação direta com os valores da concentração, como estabelecido 

para os outros elementos. Deste modo para se tentar estabelecer uma relação entre 

os resultados, foi feita uma estimativa para a quantidade de ferro em grama por 

grama de solo nas amostras da bacia do rio Paquequer, onde o ferro está presente 

somente na goethita. Com a média das frações mássicas de goethita que nessas 

quatro amostras é de 5,12%, em um grama de solo, a quantidade de goethita é 

0,0512 g, fazendo-se então uma relação com a massa molar deste mineral, para se 

obter a quantidade de ferro na unidade de grama por grama de solo, chegando-se a 

então a quantidade de 0,032 g/g, enquanto o resultado obtido para média de ferro 

nessas amostras com a técnica de fluorescência de raios x é de 0,067 g por grama 

de solo. Esta diferença no resultado da quantidade de ferro obtidas por ambas as 

técnicas, pode ser explicada pela presença deste elemento no material amorfo das 

amostras. Para se tentar estabelecer a presença do Fe no material amorfo foi 

comparada a geoquímica total (FRX) com a composição química derivada do 

material cristalino (DRX). 

 

Tabela 11: Comparação da quantidade de ferro calculada através das frações 
mássicas obtidas com dados de DRX, com os resultados de ferro total obtidos por 
FRX. 

Fe SC1A SC1B SC2A SC2B SP1A SP1B SP2A SP2B 

Calculado 

DRX 

0,040 0,032 0,044 0,038 0,041 0,023 0,033 0,031 

Quantificado 

FRX 

0,041 0,038 0,041 0,040 0,055 0,058 0,067 0,067 

Diferença 0,001 0,006 -0,003 0,002 0,014 0,035 0,034 0,036 

 

Assim através do apresentado na tabela 11, pode-se estabelecer que para 

as amostras da bacia do rio Beija Flor e Paquequer, o ferro está presente 

predominantemente na fase amorfa, devido a grande diferença entre os resultados. 

No entanto para as amostras da bacia do rio Santo Antônio, esta relação não pode 

ser estabelecida, pois a diferença entre os resultados está significativamente menor 

e como está dentro do erro percentual, pode ser associada aos erros analíticos. 

Para se tentar descobrir como a composição do material amorfo se comporta em 

relação a outros elementos, foi feito o mesmo cálculo para o titânio (tabela 12).  
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Tabela 12: Comparação da quantidade de titânio calculado através das frações 
mássicas obtidas com dados de DRX, com os resultados de titânio total obtidos por 
FRX. 

Ti SC1A SC1B SC2A SC2B SP1A SP1B SP2A SP2B 

Calculado 

DRX 

0,006 0,006 0,006 0,007 0,006 0,005 0,005 0,004 

Quantificado 

FRX 

0,008 0,008 0,008 0,007 0,012 0,012 0,015 0,013 

Diferença 0,002 0,002 0,002 0 0,006 0,007 0,01 0,009 

 

Então para o Ti da mesma forma como foi estabelecido para o ferro, pode-se 

concluir que este elemento está presente predominantemente na fase amorfa, nas 

amostras das bacias dos rios Beija Flor e Paquequer. Para as amostras da bacia do 

rio Santo Antônio, foi estabelecido que o titânio também esteja na composição do 

material amorfo, em uma proporção bem menor que o Fe (devido a diferenças 

significativamente menores entre os resultados) mas que não podem ser associada 

aos erros analíticos. Assim, acredita-se que neste caso o material amorfo seja 

constituído também por alumínio.  

 
Tabela 13: Média dos resultados para as frações mássicas. 

 Amostras do rio 

Santo Antônio 

Amostras do rio 

Beija Flor 

Amostras do rio 

Paquequer 

Gibbsita 7,17 5,88 17,4 

Caulinita 16,6 1,15 5,54 

Quartzo 2,62 4,95 4,18 

Plagioclásio 0,776 13,6 0,885 

K-feldspato 17,1 17,1 6,68 

Goethita 6,15 4,81 5,12 

Metahalloysita 4,30 1,39 2,29 

Anatásio 0,843 0,506 0,692 

Rutilo 0,246 0,382 0,103 

Horneblenda - 1,27 - 

Illita - 8,73 - 

Amorfo 34,2 30,1 47,0 
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6. CONCLUSÃO 

Ao final do trabalho de quantificação de fases mineralógicas e amorfa em 

amostras de solo com aplicação de método de Rietveld foram obtidas as seguintes 

conclusões para cada etapa realizada. 

 O processo de peneiramento e maceração das amostras foi efetivo em se 

atingir uma distribuição granulométrica em torno de 5µm, a não ser pela 

amostra representativa SP1A que apresentou maior dispersão em sua 

distribuição de tamanhos. 

 A metodologia para a identificação das fases cristalinas, somente utilizando o 

programa Powder Cell para comparação dos valores de distância interplanar 

dos picos nos difratogramas das amostras com os valores da literatura, 

mostrou-se limitada, pois somente os minerais caulinita, gibbsita, quartzo, k-

feldspato e plagioclásio puderam ser identificados. Os minerais anatásio, 

rutilo, goethita, metahalloysita, illita e horneblenda, foram identificados 

posteriormente, melhorando os refinamentos. 

 O processo de escolha do padrão interno indicou que a fluorita (CaF2) e a 

villiaumita (NaF) são bons minerais para a quantificação de material amorfo 

em solo. No entanto por problema de disponibilidade o segundo foi utilizado. 

 O procedimento de quantificação de fases (considerando 10% de padrão), 

utilizando-se o programa TOPAS®, mostrou que a fase de material amorfo é 

dominante (entre 24% e 49% da fração mássica das amostras) em solos 

florestais da Serra dos Órgãos.  

 Nas amostras de solo da vertente oceânica da Serra dos Órgãos, o Fe e o Ti 

estão presentes predominantemente no material amorfo. 

 Nas amostras de solo da vertente continental foi sugerido que o material 

amorfo seja constituído predominantemente por Al. 

 O resultado da quantificação das fases para os minerais plagioclásio, k-

feldspato, illita e horneblenda, foi coerente com os resultados da composição 

geoquímica (K, Ca) das amostras de solo. 
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APÊNDICE A 
 
 

Tabela 14: Características do mineral Quartzo. (MINERALOGY DATABASE) 

Quartzo - SiO2 

Propriedades Físicas Brilho: Vítreo 

 Cor: Incolor, roxo, rosa, 

vermelho, preto, amarelo 

verde, azul, laranja 

 Traço: Branco 

 Dureza (Mohs): 7 

 Densidade (medida): 2,65-2,66g/cm3 

 Densidade (calculada): 2,66g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Trigonal 

 Classe: 3 2 -Trapezoidal 

 Grupo espacial: P31 21 

 Parâmetros de rede: a = 4.9133 Å, c = 5.4053 Å 

 Volume da célula unitária: 113.00 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 3,342 (100)  

 4,257 (22)  

 1,8179 (14)  

 1,5418 (9)  
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Tabela 15: Características do mineral Caulinita. (MINERALOGY DATABASE) 

Caulinita - Al2(Si2O5)(OH)4 

Propriedades Físicas Brilho: Ceroso, Perolado, Sem 

brilho, Terroso 

 Cor: Branco, Branco acastanhado, 

Branco acinzentado, Branco 

amarelado, Verde 

acinzentado 

 Traço: Branco 

 Dureza (Mohs): 2-21/2 

 Densidade (medida): - 

 Densidade (calculada): 2,63 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Triclínico 

 Classe: 1-Pedial 

 Grupo espacial: P1 

 Parâmetros de rede: a = 5.13 Å, b = 8.89 Å, c = 

7.25 Å 

 Volume da célula unitária: 320.11 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 7,17 (100)  

 4,37 (60)  

 4,19 (45)  

 3,58 (80)  
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Tabela 16: Características do mineral Illita. (MINERALOGY DATABASE) 

Illita - (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] 

Propriedades Físicas Brilho: Ceroso, Gorduroso,Terroso 

 

 Cor: Cinza-branco a branco-

prateado, cinza-esverdeado 

 Traço: Branco 

 Dureza (Mohs): 1-2 

 Densidade (medida): 2,79-2,80 g/cm3 

 Densidade (calculada): 2,61 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Monoclínico 

 Classe: - 

 Grupo espacial: C 2/m 

 Parâmetros de rede: a = 5.18 Å, b = 8.98 Å, c = 

10.32 Å 

 Volume da célula unitária: 469,85 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 4,43 (100)  

 2,56 (85)  

 3,66 (40)  
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Tabela 17: Características do mineral Gibbsita. (MINERALOGY DATABASE) 

Gibbsita - Al(OH)3 

Propriedades Físicas Brilho: Vítreo, Sub-vítreo, Perolado, 

Sem brilho, Terroso 

 Cor: Branco, cinza claro, verde 

claro, branco avermelhado; 

amarelo avermelhado  

 Traço: Branco 

 Dureza (Mohs): 21/2-3 

 Densidade (medida): 2,38-2,42 g/cm3 

 Densidade (calculada): 2,44 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Monoclínico 

 Classe: 2/m- Prismático 

 Grupo espacial: P21/n 

 Parâmetros de rede: a = 8.684 Å, b = 5.078(1) Å, 

c = 9.736(2) Å 

 Volume da célula unitária: 427.98 Å³ 

Picos de Difração de Raios x           4.853 (100) 
 

 

           4.380 (36) 
 

 

           4.328 (18) 
 

 

           2.456 (12) 
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Tabela 18: Características do mineral Goethita. (MINERALOGY DATABASE) 

Goethita - FeO(OH) 

Propriedades Físicas Brilho: Sedoso, Metálico ou Sem 

Brilho 

 Cor: Marrom acastanhado, 

Marrom amarelado, Marrom 

avermelhado 

 Traço: Castanho amarelado, 

Amarelo alaranjado, 

Amarelo ocre 

 Dureza (Mohs): 5.51/2 

 Densidade (medida): 4,27-4,29 g/cm3 

 Densidade (calculada): 4,18 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Ortorrômbico 

 Classe:  (2/m 2/m 2/m)- Bipiramidal 

 Grupo espacial: Pbnm 

 Parâmetros de rede: a = 4.608 Å, b = 9.956 Å, c = 

3.0215 Å 

 Volume da célula unitária: 138.62 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 4,183 (100)  

 2,693 (35)  

 2,450 (50)  

 4,98 (12)  
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Tabela 19: Características do mineral Anatásio. (MINERALOGY DATABASE) 

Anatásio - TiO2  

Propriedades Físicas Brilho: Adamantino, metálico ou 

lustroso 

 Cor: Preto, marrom avermelhado, 

marrom amarelado, azul 

escuro, cinza 

 Traço: Branco a amarelo pálido 

 Dureza (Mohs): 51/2-6 

 Densidade (medida): 3,79-3,97 g/cm3 

 Densidade (calculada): 3,89 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Tetragonal 

 Classe: (4/m 2/m 2/m) -Ditetragonal 

Dipiramidal 

 Grupo espacial: I41/amd 

 Parâmetros de rede: a = 3.7845 Å, c = 9.5143 Å 

 Volume da célula unitária: 136.27 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 3,520 (100)  

 1,892 (35)  

 2,378 (20)  

 1,699 (20)  
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Tabela 20: Características do mineral Villiaumita. (MINERALOGY DATABASE) 

Villiaumita - NaF 

Propriedades Físicas Brilho: Vítreo 

 Cor: Incolor, vermelho escuro, 

marrom alaranjado, rosa 

 Traço: Branco 

 Dureza (Mohs): 2-21/2 

 Densidade (medida): 2,79 g/cm3 

 Densidade (calculada): 2,81 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Isométrico 

 Classe: (4/m 3 2/m) - Hexoctaédrico 

 Grupo espacial: Fd3m 

 Parâmetros de rede: a = 4.63 Å 

 Volume da célula unitária: 99.25 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 2,319 (100)  

 1,639 (60)  

 1,338 (17)  
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Tabela 21: Características do mineral Fluorita. (MINERALOGY DATABASE) 

Fluorita - CaF2 

Propriedades Físicas Brilho: Vítreo 

 Cor: Roxo, lilás, amarelo 

dourado, verde, incolor, 

azul, rosa, champanhe, 

marrom 

 Traço: Branco 

 Dureza (Mohs): 4 

 Densidade (medida): 3,17-3,56 g/cm3 

 Densidade (calculada): 3,18 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Isométrico 

 Classe: (4/m 3 2/m) - Hexoctaédrico 

 Grupo espacial: F m3m 

 Parâmetros de rede: a = 5.4626 Å 

 Volume da célula unitária: 163.00 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 1,932 (100)  

 3,153 (90)  

 1,647 (30)  

 1,115 (20)  
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Tabela 22: Características do mineral K-feldspato. (MINERALOGY DATABASE) 

K-feldspato - KAlSi3O8 

Propriedades Físicas Brilho: Vítreo 

 Cor: Branco, acinzentado, 

amarelo acinzentado, 

amarelado, castanho claro, 

rosa salmão, verde azulado, 

verde 

 Traço: Branco 

 Dureza (Mohs): 6-61/2 

 Densidade (medida): 2.54 - 2.57 g/cm3 

 Densidade (calculada):  2.56 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Triclínico  

 Classe: 1-Pinacoidal  

 Grupo espacial: C1 

 Parâmetros de rede: a = 8.5784 Å, b = 12.96 Å, c 

= 7.2112 Å 

 Volume da célula unitária: 720.16 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 3,292 (100)  

 3,241 (96)  

 4,225 (58)  
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Tabela 23: Características do mineral Horneblenda. (MINERALOGY DATABASE) 

Horneblenda -(Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5(Si,Al)8O22(OH,F)2 

Propriedades Físicas Brilho: Vítreo 

 Cor: Verde médio a verde escuro, 

preto, marrom 

 Traço: Cinza esverdeado, cinza-

branco 

 Dureza (Mohs): 5-6 

 Densidade (medida): - 

 Densidade (calculada): 2,96 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Monoclínico 

 Classe: - 

 Grupo espacial: C2/m 

 Parâmetros de rede: a = 9.8307 Å, b = 18.0659Å, 

c = 5.2968 Å 

 Volume da célula unitária: 909.63 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 3,14 (100)  

 8,51 (55)  

 2,72 (35)  
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Tabela 24: Características do mineral Plagioclásio. (MINERALOGY DATABASE) 

Plagioclásio - (Na,Ca)(Si,Al)4O8. 

Propriedades Físicas Brilho: Vítreo 

 Cor: Branco, cinza, branco 

azulado, branco 

avermelhado, branco 

esverdeado 

 Traço: Branco 

 Dureza (Mohs): 6-61/2 

 Densidade (medida): 2.61 - 2.76 g/cm3 

 Densidade (calculada): - 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Triclínico 

 Classe: 1- Pinacoidal 

 Grupo espacial: - 

 Parâmetros de rede: a = 8,26Å, b = 17,086Å, c = 

9,654Å 

 Volume da célula unitária: - 

Picos de Difração de Raios x 3,18-3,19 (100)  
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Tabela 25: Características do mineral Metahalloysita. (MINERALOGY DATABASE) 

Metahalloysita - Al2(Si2O5)(OH)4 

Propriedades Físicas Brilho: Terroso 

 Cor: Branco, Branco amarelado, 

Branco avermelhado, 

Branco acastanhado, Branco 

esverdeado 

 Traço: Branco 

 Dureza (Mohs): 2 

 Densidade (medida): - 

 Densidade (calculada): 2,57 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Monoclínico 

 Classe: m - Domo 

 Grupo espacial: Bb 

 Parâmetros de rede: a = 5.14 Å, b = 8.90 Å, c = 

14.9 Å 

 Volume da célula unitária: 666.97 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 2,36 (100)  

 4,41 (83)  

 3,73 (81)  

 4,45 (77)  
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Tabela 26: Características do mineral Rutilo. (MINERALOGY DATABASE) 

Rutilo – TiO2 

Propriedades Físicas Brilho: Adamantino e metálico 

 Cor: Vermelho sangue, amarelo 

acastanhado, vermelho-

castanho, amarelo, preto 

acinzentado, preto, castanho, 

azul e violeta 

 Traço: Preto acinzentado, marrom 

claro, amarelo claro 

 Dureza (Mohs): 6-61/2 

 Densidade (medida): 4,23 g/cm3 

 Densidade (calculada): 4,25 g/cm3 

Dados Cristalográficos Sistema cristalino: Tetragonal 

 Classe:  (4/m 2/m 2/m) Ditetragonal 

Dipiramidal 

 Grupo espacial: P42/mnm 

 Parâmetros de rede: a = 4.5937 Å, c = 2.9587 Å 

 Volume da célula unitária: 62.43 Å³ 

Picos de Difração de Raios x 3,245 (100)  

 1,687 (50)  

 2,489 (41)  
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APÊNDICE B 

 

 

Figura 23: Imagem do resultado para o refinamento da amostra SC1B. 

 

 

Figura 24: Imagem do resultado para o refinamento da amostra SC2B. 

 

 

Figura 25: Imagem do resultado para o refinamento da amostra SP2B. 


