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RESUMO 

 O método de refinamento de Rietveld (MR) é uma ferramenta comumente utilizada no 

estudo de materiais policristalinos. Esse método aliado aos dados de difratometria de raios-X 

(DRX) tem-se mostrado eficaz no estudo qualitativo e quantitativo de diversos tipos de 

materiais. Existem na literatura diversos programas computacionais que executam o algoritmo 

representativo do método, no entanto, cada programa tem implementado diferentes funções de 

ajustes dos dados analisados. Questões a serem levadas em refinamentos (MR) são: estruturas 

cristalinas propostas para o padrão DRX, modelos estruturais adequados desejáveis para a 

descrição correta do padrão de difração comparada a forma mais realista dos materiais 

estudados. No que se refere à qualidade dos ajustes, utilizou-se índices de discordâncias para 

avaliar a qualidade final do refinamento bem como sua convergência. Entretanto, sua forte 

dependência com a qualidade e manuseio do difratômetro aliada as características de 

preparação das amostras tornou duvidoso os índices calculados comprometendo à qualidade 

do refinamento. Este método tem sido estudado por vários pesquisadores, enfatizando, 

principalmente, os aspectos mineralógicos, químicos, geológicos e de utilização. A pesquisa 

teve como objetivo principal a aplicação do método de Rietveld visando entender as 

propriedades cristalográficas das caulinitas dos depósitos de caulim do Amazonas. Os 

depósitos, normalmente, estão associados a perfis intempéricos, provenientes, principalmente, 

da formação Alter-do-Chão identificados no estado do Amazonas. Contudo, pouco se conhece 

sobre as propriedades cristalográficas que dão origem a estes perfis, dos quais se diferenciam 

dependendo do ambiente de formação. Através da difratometria de raios X, identificou-se, 

nesta pesquisa, que a caulinita é o argilomineral mais abundante nos perfis estudados, em 

associação ao quartzo, goethita, illita, muscovita e anatásio. Como objetivo específico buscou-

se analisar as caulinitas através do MR, utilizando softwares auxiliares como MAUD que 

permitiu quantificar as fases minerais e identificar as possíveis alterações de cristalinidade e 

deformações nas estruturas das caulinitas estudados. Os dados forneceram diferentes valores 

de quantificação mineralógica. Como resultado tem-se que: a quantificação das fases minerais 

da amostra Am01-174 pelo RM revelou predomínio marcante da caulinita (em torno de 99%), 

quando utilizadas as fichas 63192-icd, no refinamento, onde os dados teóricos mais se 

aproximam dos dados práticos. Outros dados obtidos mostraram valores de 1124,45 Å 

(Angstrom) para tamanho médio do cristalito e 0,012% de microdeformação, dos quais esses 

valores devem estar relacionados diretamente com influência intempérica dos perfis 

estudados. 
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1. INTRODUÇÃO 

Caulinita, dickita e nacrita são as principais fases minerais componentes do grupo das 

caulinitas, estando baseados no mesmo elemento estrutural (unidade básica), que é uma 

camada de composição Al2Si2O5(OH)4. Cada uma dessas camadas consiste de uma folha 

tetraédrica de SiO4 e uma folha octaédrica de Al, coordenadas por O e OH (DIXON, 1989 

APUD CORRÊA et al, 2008). A estrutura das caulinitas tem sido objeto de estudos, visando 

determinar os tipos de defeitos estruturais (análise qualitativa) dos quais podem ser 

introduzidos por fatores externos como: tensões, bombardeamento iônico, contaminação, etc. 

 A introdução de um átomo entre as posições regulares da rede cristalina produz o 

deslocamento dos átomos regulares para abrir espaço para o átomo intersticial e por 

impurezas. As impurezas podem ocupar posições regulares da rede (impureza substitucional), 

ou seja, substituir um átomo regular, ou pode ocupar uma posição intersticial da rede 

(impureza intersticial). Estas ações resultam em tensões na rede, cuja intensidade depende do 

tamanho do átomo intersticial (Angelus, 2014). E análise quantitativa (abundancia) (HUGHES 

& BROWN, 1979 APUD CORREA et al, 2008; APARICIO et al., 1999).  

Estudos anteriores (PEIXOTO & HORBE, 2008) descreveram para a área de pesquisa 

perfis lateríticos autóctones desenvolvidos sobre diferentes rochas, indicando que o caulim, 

material de alteração dessas rochas, seja constituído mineralogicamente por caulinita e 

quantidade subordinada de quartzo, com acessórios de hematita, goethita, turmalina e zircão. 

A caulinita de solos de clima tropical úmido apresenta, frequentemente, baixa 

cristalinidade (HUGHES & BROWN (1979) APUD CORREA et al. (2008),  ou, de acordo com 

Brindley et al. (1986), alto grau de desordem estrutural.  

 O Método de Refinamento de Rietveld (MR), principal técnica utilizada na pesquisa, é 

uma ferramenta importante no estudo e análise de difratogramas de estruturas cristalinas, no 

entanto, embora seja usada com êxito na geologia ainda é pouco utilizada em amostras de 

solos amazônicos. 

Baseado nestes elementos se propôs, neste trabalho, caracterizar e estudar através do 

MR as propriedades cristalográficas das caulinitas presentes nos perfis de alteração em 

diferentes pontos da formação Alter do Chão (Figura 1), a fim de obter um melhor 

entendimento sobre o comportamento desses materiais. 

 



 
 

 
          

 

Figura 1: Mapa de Localização da área de pesquisa com os pontos de amostragem. 



 
 

 
  
  
  
  
  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O método de Rietveld (MR) consiste no estudo de materiais policristalinos em que se 

baseia na aproximação dos parâmetros instrumentais e das amostras, obtidos através de 

modelos matemáticos, a fim de descrever a forma do padrão total de difração (RIETVELD, 

1969). Porém, no MR é necessário um modelo razoavelmente bom da estrutura ou, estruturas 

contidas no padrão de difração da amostra analisada para iniciar o refinamento e assim, poder 

originar um padrão calculado (ou sintético), para o ajuste das medidas do padrão de difração 

observado (BONETO et al., 2003 APUD GONÇALVES, 2008). 

A diferença entre os dois padrões é minimizada por meio de um processo interativo de 

refinamento dos mínimos quadrados, onde os ajustes são feitos entre as intensidades 

calculadas e observadas em um mesmo intervalo angular do difratograma de pó (Rietveld, 

1967), até os padrões de difração calculada e observada se ajustar ao máximo e, a partir deste 

ajuste, é possível obter informação detalhadas da estrutura cristalina do material (YOUNG, 

1995 APUD GONÇALVES, 2008). 

Rietveld (1967) propôs inicialmente para a função de perfil que descreve a forma do 

pico de difração uma distribuição Gaussiana com a largura total e meia altura (FWHM), 

descrita por Caglioti, Paoletti e Ricci (1958). A partir da FWHM é possível descrever 

propriedades físicas da amostra, como por exemplo, o tamanho médio do cristalito. 

Com a evolução constante do método, obteve-se a descrição do pico a partir da função 

de distribuição tipo Pseudo-Voigt, combinação linear de uma função Gaussiana e Lorentziana, 

onde estas são a função linear em 2θ (dois teta). 

A quantificação de fases minerais também é outra informação importante que o MR 

fornece, da qual é expressa por meio da concentração de massa para uma determinada fase 

presente na amostra, quando existem mais de uma fase na amostra estudada. 

Para acompanhar a convergência e a qualidade do refinamento são definidos índices de 

discordâncias, denominados índices R (Rw e REXP) (Jansen; Shafer; Will, 1994), dos quais são 

definidos a partir das intensidades calculadas e observadas, e devem convergir a 1 no final do 

refinamento e qual fator é determinado como S, no qual mais próxima a convergência melhor 

a qualidade e acurácia do refinamento realizado. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Análises mineralógicas  

Para a identificação mineralógica dos argilominerais por difratometria de raios-X 

(DRX), foi utilizado o aparelho da marca SHIMADZU XRD6000, com radiação CoKα, 

monocromador de grafite e operado a 40 kV e 25 mA. As amostras foram peneiradas em 

peneiras de 0,63mm separando as frações areia > que 0,63mm e silte argila < que 0,63mm. E 

pelo processo de pipetagem separadas o tamanho silte do tamanho argila (< que 2 μm), para 

confeccionar, sobre uma superfície de lamina de vidro, as lâminas a serem analisadas. Na 

analise por DRX, utilizou-se irradiações angulares de 5° a 60°2θ, com intervalo de 0,02°θ a 

cada 1 s. Posteriormente foi utilizado uma varredura de 10° a 50°2θ no qual se obteve um 

melhor refinamento e uma menor diferença no background.  

3.2 Análises quantitativas dos componentes da fração argila pelo método de Rietveld 

Para a quantificação das fases minerais aplicou-se o método de Rietveld (Rietveld, 

1969), através do software MAUD, e dados cristalográficos 

(www.portaldapesquisa.com.br/database e redirecionado para o diretório 

http://bdec.dotlib.com.br/), do qual o banco de estruturas cristalinas está disponibilizado pela 

CAPES por meio de cadastro previamente realizado. Como função para formas dos picos 

utilizou-se o pseudo-Voigt. Todos os parâmetros de célula unitária foram refinados 

seletivamente. Para se ter certeza da acurácia do refinamento, foram observados os índices R 

e a linha de diferença S, da qual é a proximidade dos difratogramas observados (práticos) e os 

teóricos. 

Para se obter a composição mineralógica, o MAUD aplica uma função da qual expressa 

a fração de peso (w) para os componentes, ajustada a 100% e calculada por meio da equação: 

𝑤𝑖 =
𝑆𝑖.𝑝𝑖

∑ 𝑆𝑗.𝑝𝑗𝑎
𝑗=1

(1), em que o Si é o fator de escala do mineral i; n, o número total de mineral da 

fase; e ρ, sua identidade, calculada a partir do volume derivado do refinamento dos 

parâmetros da célula unitária.  

3.3 Separação dos parâmetros microestruturais 

Para definir o tamanho aparente do microcristalito e a microdeformação, foi usada uma 

alternativa proposta por (CORRÊA et  al, 2008) :  𝐿 =
𝜆

(𝛽𝑡𝑐𝐶𝑜𝑠𝜃)
 (2); ẽ=

1

4(𝛽𝑑𝑒𝑓𝐶𝑜𝑡𝜃)
(3). A 

equação é conhecida como equação de Scherrer (Sherrer, 1918) onde relaciona o tamanho 

aparente do cristalito L com a largura integral βtc na escala 2θ (rad). A equação relaciona a 

microdeformação aparente ẽ(=(Δd/d)hkl.  

http://www.portaldapesquisa.com.br/database
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4. RESULTADOS 

Os resultados obtidos parcialmente são referentes a dezenove (19) amostras de Caulim 

coletados dos afloramentos identificados como formação Alter do Chão ao longo das BR-174, 

AM-010, AM-330 e AM-363.  

As amostras foram essenciais ao desenvolvimento do trabalho e aplicando-se o método 

de refinamento de Rietveld através do software MAUD obtiveram-se os parâmetros de 

tamanho de cristalito, microdeformação, quantificação mineralógica e parâmetros de cela 

unitária e qualidade dos refinamentos, como demonstrado nas tabelas 1 e 2. 

As amostras analisadas revelaram uma predominância, nos horizontes saprolíticos, de 

caulinitas com partículas de tamanho médio menores que 2μm com valores de até 99% 

(Am01, Am03, Am07, Am09, Am18 e Am21). Quando analisada as amostras na fração total, 

ou seja, com partículas com tamanho maior que 0,63mm (Am04) (tabela 01), observou-se a 

presença de quartzo em torno de 69% para a amostra Am04 e 30% para Am013. 

Os dados obtidos através do refinamento evidenciaram uma variedade na dimensão dos 

tamanhos dos cristais de caulinitas ou cristalitos, que variaram de 423Å (Am09) à 1149Å 

(Am03) (tabela 01) e do mineral Quartzo 4497,42 Å (Am04) e 4498,96 Å (Am13) (tabela01) 

sendo que o quartzo não entrou em evidencia no trabalho devido possuir características 

diferentes da caulinita, mineral de interesse da pesquisa. Estes valores diferenciados das 

caulinitas são diretamente influenciados pelo intemperismo ocorrente na região amazônica 

(Químico e Físico) muito acentuados devido ao clima úmido (tropical), recorrente de longos 

períodos de chuva. Diferentes de regiões de clima seco, onde observará basicamente 

intemperismo físico, como também, esta alteração pode significar a presença de 

interestratificados (SINGH & GILKES, 1992) ou mesmo a presença de ferro estrutural 

(MELLO et al., 2002). 

Entretanto Hart et al. (2002) descreveram a possibilidade do Fe estrutural promover o 

melhor ajuste nas camadas octaédricas e tetraédricas, o que poderia explicar os baixos valores 

de TMC (tamanho médio do cristalito). 

Os valores observados para microdeformação (tabela 01) indicaram que todas as 

caulinitas possuem uma leve desordem estrutural e que a maioria está relacionada com o 

tamanho médio do cristalito. Os resultados mostraram, também, que as maiores 

microdeformações estão nas caulinitas de cristalito maior, como na amostra Am03pt01-174 

onde o cristalito possui tamanho médio de 1085 Å e microdeformação de 2,7%. Comparando 

esta com a amostra Am07 (tamanho médio de cristalito de 555 Å e microdeformação de 
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0,4%), indicou que essa relação pode ser possível, pois seria mais fácil perturbar uma 

estrutura maior do que outra menor. Porém essa premissa deve ser analisada melhor junto à 

química dos minerais e morfologia, pois pode-se haver a presença de ferro estrutural na 

estrutura da caulinitas como também interestratificados, dos quais podem influenciar as 

estruturas dos minerais. Sendo que as análises (química e morfológica) serão realizadas na 

pesquisa seguinte (PIBIC, 2014 -2015) a ser desenvolvida pelo autor e seu orientador.  

 

Tabela 1: Resultados obtidos  para  fases minerais, tamanho dos cristalitos, microdeformação, quantificação, índices R e S. 

Amostras Fase 

Cristalina 

Tamanho 

do 

cristalito 

Microdeformação Quantificação RW Rexp S 

Am01pt01-174 Kaolinita 

63192-

ICSD 

1124,45 Å 0,12% 99% 26,64% 6,41% 4,15% 

Am02pt01-174 Kaolinita 

27713-

ICSD 

724,05 0,8% 98% 19,70% 9,24% 2,13% 

Am03pt01-174 Kaolinita 

31135-

ICSD 

1085,27 2,7% 99% 25,89% 7,49% 3,45% 

Am03-Am010 Kaolinita 

63192-

ICSD 

1149,8 0,9% 97% 17,43% 7,03% 2,47% 

Am04-Am010-

T 

Quartzo 

201352-

ICSD 

Kaolinita 

31135-

ICSD 

4497,42 e 

1053,84 

1% e 2,5% 69,22% e 

30,77% 

17,60% 8,03% 2,19% 

Am05-Am010 Kaolinita 

27713-

ICSD 

1142,14 1,6% 98% 32,30% 7,48% 4,31% 

Am06-Am010 Kaolinita 

27713-

ICSD 

494,53 1,4% 98% 29,15% 19,4% 1,50% 

Am07-Am010 Kaolinita 

27713-

ICSD 

555.98 0,4% 99% 13,42% 8,99% 1,49% 

Am08-Am010 Kaolinita 

27713-

ICSD 

585,94 0,14% 98% 15,27% 8,22% 1,85% 

Am09-Am010 

 

 

Kaolinita 

27713-

ICSSD 

423,23 2,6% 99% 31,62% 10,1% 3,11% 

 

Am12-Am010 

 

 

Kaolinita 

27713-

ICSSD 

628,38 1,1% 98% 14,19% 8,55% 1,65% 

Am13-Am010 Kaolinita 

31135-

1056,25 e 

4498,96 

2,5% e 0,01% 30,86% e 

69,3% 

17,43% 8,03% 2,16% 
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ICSD e 

Quartzo 

201352-

ICSD 

Am15-Am010 Kaolinita 

63192-

ICSD 

607,13 2,7% 97% 15,84% 4,57% 3,46% 

Am16-Am010 Kaolinita 

27713-

ICSD 

647,96 0,47% 97% 44,05% 9,62% 4,57% 

Am17-Am330 Kaolinita 

27713-

ICSD 

832,73 0,03% 98% 22,40% 8,49% 2,63% 

Am18-Am330 Kaolinita 

27713-

ICSD 

800,92 0,06% 99% 27,23% 8,82% 3,08% 

Am19-Am330 Kaolinita 

27713-

ICSD 

752,77 0,4% 98% 39,98% 7,86% 5,08% 

Am20-Am330 Kaolinita 

63192-

ICSD 

405,72 0,5% 98% 18,89% 12,8% 1,47% 

Am21-Am363 Kaolinita 

31135-

ICSD 

483,57 1,4% 99% 17,46% 10,14

% 

1,72% 

 

Para análise de qualidade e convergência dos refinamentos utilizou-se os índices de 

discordância, denominados R e S, que segundo Jansen (1994) está relacionado ao bom 

refinamento quando esses valores convergirem para 1%, sendo aceito valores de S até 5% na 

literatura (LEITE, 2012). 

Os resultados de refinamento para as amostras de caulinitas definiram valores de 

concordância máxima de 5,0% para S na amostra Am19 e, valores extremamente satisfatórios 

para S de 1,47%, 1,49% e 1,65% nas amostras Am20, Am07 e A12 respectivamente, 

podendo-se afirmar que os refinamentos efetuados na pesquisa estão em boa concordância e 

com valores aceitáveis.  

Para melhor entendimento pode-se observar as figuras 2 e 3 onde demonstra os 

parâmetros refinados e seus devidos resultados. A curva superior de cor preta relaciona os 

difratogramas analisados, com irradiação de 10° à 50°2θ de ângulo de varredura. Já a curva de 

cor azul são os dados experimentais. A curva preta inferior significa a relação do padrão 

calculado e o observado, ou seja, os índices R e S. Estes índices mostraram valores de 1,65% 

para S, ou seja, do valor de RW/Rexp, significando um refinamento satisfatório, estando de 

acordo com a literatura já descrita.  
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Figura 2: Gráfico demonstrando refinamento de Rietveld da amostra Am12, intensidades observadas e calculadas. 

 

Figura 3: Gráfico demonstrando refinamento de Rietveld da amostra Am07, intensidades observadas e calculadas. 

Comparando os dois gráficos (Fig.2 e 3), e observando os índices R e S (tabela 1) dos 

refinamentos não tiveram influencia por outras fases mineralógicas, já que os horizontes 

saproliticos estudados são preferencialmente cauliniticos (Am07 e Am12), embora sejam 

amostras de caulinitas de regiões diferentes, elas possuem estruturas semelhantes. 

Para obtenção dos parâmetros de rede das caulinitas usou-se o ajuste de Le Bail et al. 

(1988), pois não necessita de dados estruturais, somente utiliza-se as intensidades de Bragg. O 

grupo espacial triclínico e os parâmetros de rede aproximados obtidos no banco de dados 

foram: a=5,150330Å, b=8,936810Å, c=7,386680Å, α=91,68240, β=104,79100 e γ=89,87100. 

Isso possibilitou o estudo dos materiais nos quais os parâmetros são desconhecidos, 
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facilitando os dados de entrada no programa MAUD. A técnica utiliza os refinamentos de 

todos os parâmetros pelos mínimos quadrados, ressalvo as intensidades integradas estimadas 

pela formula de Rietveld (1969). Com os dados iniciais de entrada obtiveram-se os dados 

calculados ou dados dos minerais estudados, como demonstrado na tabela 2:  

 

Tabela 2: Resultado demonstrando valores encontrados de ângulo alfa, beta e gama, e resultados de parâmetros de rede 

a, b e c. 

Amostras Âng. Alfa Âng. Beta Âng. Gama a (Å) b (Å) c (Å) 

Am01pt01-174 91,65 104,56 89,99 5,1662 8,9640 7,4019 

Am02pt01-174 91,7 106,76 89,13 5,1886 8,9158 7,4547 

Am03pt01-174 91,75 104,38 89,95 5,1562 8,9408 7,3798 

Am03-Am010 92,18 105,49 90,21 5,1600 8,9081 7,4332 

Am04-Am010-T 91,79 104,7 89,82 5,1535 e 

4,9128 

8,9271 7,3900 e 

5,4018 

Am05-Am010 91,82 104,91 89,71 5,2004 8,9887 7,4585 

Am06-Am010 91,75 104,74 89,79 5,1510 8,9273 7,3906 

Am07-Am010 91,71 104,80 89,80 5,1596 8,9425 7,4036 

Am08-Am010 91,73 104,79 89,79 5,1614 8,9396 7,4035 

Am09-Am010 91,73 104,45 89,92 5,1724 8,9745 7,4314 

Am12-Am010 97,56 97,11 85,02 5,4309 7,8790 7,4699 

Am13-Am010 91,79 104,69 89,83 5,1630 e 

4,9125 

8,9264 7,3894 e 

5,4017 

Am15-Am010 91,78 104,24 90,01 5,1917 8,9909 7,4194 

Am16-Am010 91,70 104,81 89,84 5,1618 8,9418 7,3970 

Am17-Am010 91,67 104,82 89,78 5,1466 8,9277 7,3851 

Am18-Am010 91,69 104,78 89,82 5,1507 8,9253 7,3810 

Am19-Am010 91,72 104,81 89,84 5,1661 8,9486 7,4000 

Am20-Am010 91,66 104,69 89,80 5,1573 8,9242 7,3723 

Am21-Am010 93,13 98,37 85,99 5,2484 8,9000 7,2373 
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5. CONCLUSÃO 

De uma forma geral, através da verificação das proporções em massa obtidas pelo 

método de Rietveld observou-se que a fase predominante em todas as amostras foi do mineral 

caulinita nos horizontes saprolíticos estudados. A percentagem em massa alcançou valores de 

99% na fração argila, ou seja, partículas com tamanho < 2μm e 60% na amostra total, quando 

não se fez fracionamento físico na amostra. Os que apresentaram menor percentual em massa 

foram de quartzo na ordem de 1% quando a análises na fração argila e cerca de 30% quando 

analisado em amostra total. 

As caulinitas menores que 2μm de todos os horizontes saprolíticos, obtiveram diferentes 

valores estruturais, tanto quanto referente a tamanho de cristalito quanto a microdeformação. 

Os valores de quantificação mineralógica estiveram sempre próximos, demonstrando que a 

caulinita é o argilomineral predominante nos saprólitos da Formação Alter do Chão.  

Para os dados de qualidade do refinamento e convergência demonstrado pelos índices R 

e S, obteve-se valores satisfatórios, aonde a maior diferença entre o difratograma prático e 

teórico chegou a 5,08% na amostra Am19 (tabela 1), e o melhor ajuste de refinamento ocorreu 

na Am20 (tabela 01) onde se chegou a 1,47% de diferença. 

Podemos concluir que o método de refinamento de Rietveld, forneceu resultados 

satisfatórios em relação com a pesquisa proposta.  

Os dados de parâmetros estruturais deverão ser melhores explicados nos próximos 

trabalhos, quando se obtiver dados morfológicos resultante da análise por microscopia 

eletrônica de varredura e dados geoquímicos que deverão ser obtidos pela fluorescência de 

raios-X. 
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