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A análise quantitativa por difração de raios-X (DRX) vem sendo aplicada à área de 
tecnologia mineral em suporte a estudos de caracterização tecnológica, ao controle de 
processos e ao planejamento mineiro (Villiers, 1983 ). Sua aplicação rotineira é 
usualmente dificultada pela grande variedade de espécies minerais encontradas em 
uma jazida, aliada às variações estruturais e de cristalinidade dos minerais. 

A quantificação das fases presentes em uma amostra por difração de raios-X baseia-se 
na intensidade dos picos difratados, seja através dos métodos tradicionais, utilizando
se curvas de calibração, ou através do método de Rietveld, um método de refinamento 
de estruturas cristalinas que fornece dados quantitativos com reconhecida precisão. 

O método de Rietveld baseia-se na minimização das diferenças entre os padrões 
difratométricos observado e teórico (calculado a partir de dados de estrutura cristalina 
das fases presentes na amostra), através do método dos mínimos quadrados. 

Neste trabalho são abordadas alguns aspectos do método de Rietveld, com relação aos 
métodos em que se utilizam curvas de calibração e discutidos resultados obtidos para 
sistemas binários. 
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Introdução 

As técnicas de mineralogia quantitativa (Henley, 1983) correntemente utilizadas, como 
a contagem de partículas ou a reconstituição do conteúdo mineralógico através de 
análises químicas, são aplicadas a proporções minerais usualmente superiores a 2%. 
Em muitos casos, entretanto, estas técrucas não são atrativas para o estabelecimento de 
análises rotineiras, por não atenderem às necessidades de tempo de resposta no setor 
mineral. 

A difração de raios-X (DRX), uma das principais técnicas de identificação de fases, 
apresenta limitações para a determinação direta das proporções minerais; no entanto, 
vem sendo empregada em várias situações, conjugada à análise química para a 
obtenção destes resultados. 

Frente às técrucas de análise quantitativa, a DRX se destaca em situações onde outras 
não são praticáveis, em função das características dos materiais, como presença de 
minerais portadores dos mesmos elementos químicos, granulação muito fina. 
intercrescimentos não visíveis ao microscópio, soluções sólidas entre minerais e 
espécies polimórficas. 

A quantificação por DRX através dos métodos tradicionais derivados da demonstração 
básica de Alexander e KJug, em 1948 (Klug e Alexander, 1974), utiliza-se de curvas 
de calibração. A construção e o uso destas curvas de calibração envolvem uma série de 
limitações, além de d.ispender muito tempo. 

A utilização da mesma técnica para a identificação de fases e a quantificação. sem a 
necessidade de curvas, recalibrações e estocagem de amostras de referência, pode ser 
traduzida em rapidez, tanto em nível laboratorial como industrial. para análises de 
rotina. 

A análise quantitativa pelo método de Rietveld desponta, no setor mineraL como uma 
ferramenta analítica alternativa, capaz de fornecer resultados de reconhecida precisão. 
sem o emprego de curvas de calibração. 

Este trabalho apresenta alguns aspectos do método de Rietveld e sua aplicabilidade ao 
setor mineral, exemplificado através do estudo de amostras binárias com diferentes 
contrastes no que se refere ao coeficiente de absorção de massa: 

misturas quartzo-fluorita; 
misturas quartzo-hematita. 

Análises Quantitativas por Difração de Raios-X 

A relação entre a concentração das fases presentes numa amostra e as intensidades 
observadas no difratograma obtido geralmente não é linear, uma vez que a intensidade 
difratada depende, entre outros fatores (Klug e Alexander, 1974; Jenkins, 1989; Bish e 
Reynolds. 1989), do coeficiente de absorção de massa da amostra, que varia com as 
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concentrações (figura 01). Os efeitos de absorção impedem a comparação direta das 
intensidades medidas de urna fase em urna amostra com as intensidades do padrão 
difratométrico da fase pura, preparado sob condições idênticas. 
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Figura 01 - Difratograma de mistura de quartzo-Si02 e fluorita-CaF2 
na proporção 50:50 

A teoria desenvolvida para análises quantitativas por DRX considera, para a amostra a 
ser analisada: 

mistura homogênea de n fases; 
tamanho de cristalitos na fixa de 20).Un a S11m ( lOf..lill para silicatos típicos. 
com radiação de Cu Ka); 
espessura que permita o máximo de intensidade difratada; 
cristalitos orientados aleatoriamente (sem orientação preferencial). 

Feições do Método de Rietvelá 

o metodo de R.ietveld (R.ietveld, 1967; 1969) foi desenvolvido para o refinamento de 
estruturas cristalinas e pode fornecer dados quantitativos e de tamanho de cristalitos. A 
análise compreende o ajuste entre o difratograma experimental e o difratograma 
teórico calculado a partir dos dados de estrutura cristalina das fases presentes na 
amostra. 

Este método baseia-se no refinamento simultâneo de parâmetros dos modelos de 
estrutura cristalina, efeitos ópticos de difraçào. fatores instrumentais e outras 
características da amostra, conforme desejado e possível de ser modelado. A tabela O I, 
modificada de Young (1995), apresenta os principais parâmetros envolvidos no 
método de R.ietveld. 

Em outras palavras, parâmetros como cela unitária, estrutura cristalina, orientação 
preferencial, variações de largura de pico devido a tamanho de cristalitos e 
microtensões, podem ser ajustados, simultaneamente. durante o procedimento de 
análise. 
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Os dados de estrutura cristalina são obtidos das Tabelas Internacionais para 
Cristalografia, de publicações ou através de bancos de dados em CD-ROM (ICSD
Inorganic Crystal Stn1cture Data). A definição do modelo estrutural de cada fase 
presente na amostra pode exigir refinamentos com diferentes estruturas da mesma fase, 
para se verificar qual destas representa o mineral analisado. 

Tabela 01 - Princi~arâmetros envolvidos no método de Rietveld 
Individuais 
Coordenadas das posições atômicas, para o j""mo átomo da cela unitária 
Deslocamento isotrópico, para o j"simo átomo da cela unitária 
Fator de ocupação do sítio, para o /•imo átomo da cela unitária 
Fato r escala 
Parâmetros de largura de perfil de pico 
Parâmetros de cela unitária 
Fato r temperatura total 
Deslocamento anisotrópico individual 
Orientação preferencial 
Tamanho de cristalito e micro-tensões (através dos parâmetros de perfil) 
Extinx_ão 
Globais 
28-zero (zero do goniômetro ou zero mecânico) 
Contribuição instrumental no perfil de pico 
Assimetria do perfil de pico 
Background ou linha de base 
Comprimento de onda 
Deslocamento da amostra 
Transparência da amostra 
Absorcão 

As estratégias de coleta dos difratogramas (Hill e Madsen. !986; Hill e Howard, I 987; 
Hill, 1995) e estratégias de refinamento são dtscutidas na literarura. fugindo do escopo 
deste trabalho. 

A análise quantitativa pelo método de Rietveld baseia-se na relação entre os fatores 
escala determinados pelo refinamento e a concentração das fases (Hill e Howard. 
1987). O fator escala é utilizado para ajustar as intensidades do padrão calculado com 
os dados observados. O valor refinado dependerá da natureza da informação da 
estrutura cristalina, especialmente o fator de ocupação dos sítios e o número de 
contagens acumuladas no conjunto de dados, que dependem da configuração 
instrumental, tempo de contagem por passos e outros. 

Metodologia 

O procedimento de análise quantitativa adotado levou em conta a idéia de uma 
sistemática de rotina. A escolha dos minerais a serem utilizados foi determinada por 
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fatores como a pureza, a disponibilidade em quantidade suficiente e dados de estrutura 
cristalina preferencialmente refinados pelo método de Rietveld e com publicações. 
Foram analisadas misturas de quartzo(Si02)-fluorita(CaF2) e quartzo(Si02)
hematita(Fe203) nas proporções 40:60, 90: I O e I 0:90. 

A preparação das amostras envolveu a moagem, em moinho de bolas, da hematita e do 
quartzo até a granulometria adequada, a pesagem das misturas nas proporções 
desejadas e a montagem por trás, no suporte adequado ao difratômetro disponível. A 
fluorita já se apresentava na granulometria adequada . 

A distribuição granulométrica das amostras foi controlada por difração laser, através 
do equipamento da marca Mal vem. De modo geral o material se encontra abaixo de 30 
).lm, com 50 por cento abaixo de I O ).lffi . 

Os difratogramas foram obtidos utilizando-se o difratómetro Philips. modelo MPD-
1880. com geomeuia Bragg-Brenrano. rad1açào de CuK o.. monocromador no fetxe 
difratado e spznner. As condições de tamanho de passo. tempo por passo e tempo total 
de coleta (tabela 02\ foram estabelecidas com nsta a um procedimento rotmeiro, onde 
a principal vanavel envolvida é o tempo. 

Tabela 02 - Condições de roleta dos 

28 inicial 28 final Tamanho de 

asso 

2.5° 150° o. o~ c 

2.5' 150' 0.0:' ' 

2.5° 150° 0.02 " 

difratogramas - tempo e tamanho de passo 

Tempo por Tempo total de 

passo 

0.5 s 

0.5 ' 
l s 

roleta 

34 min 

1 h e 26 min 

2 h e 27 mm 

Objenvou-se avaliar os erros envolvidos na quantificaçã0 de cada mmeral das 
misruras propostas. para uma cond1ção instrumental fixa. em função da _ variação das 
condições de coleta. Utilizou-se o programa Quasar ( Wmdows Sofrware jor 
Quanuranve Standardless Ana/\'.\1.1 11.1zng rhc H.ien •e/J merhod - Philips). As 
mformações de estrutura cristalina ja dispomve1s no banco de dados do programa 
foran1 utilizadas para os refmamentos A sequencia dos parâmetros a serem refinados 
foi determinada arbitrariamente . respeitando as sugestões de "estratégias de 
refinamento" discutidas na literatura (Young. 1995 ). visando manter o refinamento 
estável. 

Resultados Obtidos 

Os resultados das análises quantitativas das misturas quartzo-fluorita e quartzo
hematita são apresentados nas tabelas 03 , 04. 05 , 06. 07 e 08 . As análises foram 
realizadas para os difratogramas I, 2, 3 obtidos conforme a tabela 2. O difratograma 3 
também foi analisado na faixa angular de 5 a 70°. recebendo o nome de difratograma 
4. 
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Com relação às misturas quartzo-fluorita, pode-se observar nas tabelas que as etapas 
de refmamento do fator escala, background e parâmetros de forma do pico (gama-y e 
U) foram as que melhor aproximaram os resultados aos valores reais. 

Os resultados quantitativos das misturas quartzo-fluorita foram bons frente às 
concentrações reais, enquanto que os resultado das misturas quartzo-hemarita se 
mostraram subestimados para a hematita., fase de maior coeficiente de absorção, 
superestimando as concentrações de quartzo. Uma forma de minimizar o contraste dos 
coeficientes de absorção seria a utilização da radiação de CoK,1 , conforme observado 
na tabela 09, ou a aplicação de correções para absorção (Brindley. 1945 ; Taylor e 
Matulis, 1991). 

Os desvios-padrões relativos estimados de cada fase das amostras de quartzo-fluorita 
foram da ordem de I a 3,5% para os minerais acima de 10% e de 2 a 7% para os 
minerais em proporção menor do que I 0%. Com relação às amostras de quartzo
hematita., os desvios-padrões relativos estimados para as fases acima de I 0% foram da 
ordem de 1 a 4% e de 3 a 9% para as fases com proporçãos abaixo de I 0%. 

O comportamento dos erros (desvio-padrão estimado) de cada fase mostraram-se 
consistentes para ambas as misturas, aumentando com a diminuição do tempo e 
aumento do tamanho de passo, respectivamente para os difratogramas I. 2 e 3. O 
difratograma 4, analisado para a faixa angular de 5 a 70° , apresentou erros maiores . 

O limite de detecção situa-se ao redor de 0,5 a I% em peso. 

Os índices GOF (Goodness-offit) e Rwp (weighted pauern) observados nas tabelas 
são utilizados como indicadores de qualidade do refinamento. O GOF é um critério 
numérico considerado bom quando em tomo de I,3. O Rwp é um índice estatístico que 
apresenta no numerador o resíduo sendo minimizado. Sob o ponto de vista matemático 
é o que melhor reflete o progresso do refmamento. Os índices de Rwp observados, da 
ordem de 30 a 50, podem ser diminuídos através de um melhor ajuste. 
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Tabela 03- Resultados quantitativos obtidos pelo método de Rietveld através do 
software Quasar para a amostra 40%QZ.60"/u f'L 

Faixa angular Tamanho do Tempo por passol Tempo total de 
passo coleta 

Difratograma I: 2,5-150 0,02 I s 147 min 
Difratograma 2: 2,5-150 0,02 0,5 s 86 min 
Difrat.ograma 3 · 2,5-150 0,05 0,5 s 34 min 
Difratograma 4: S-70 o os OSs 17 min 

Amostra: 400/oQZ-60%FL 

%em peso 
Dif4 , Dif. l 

Erro(%) Erro relativo(%) l 
Dif.2 Dif3 Dif 4 I Dif I D1f.2 Dif.3 Dif 4 Dif.l Dif.2 Dif.3 

Fase FL 59,4 58,1 59,5 ss,o I o,8 0,9 1,5 2.1 1 u 1,5 2.5 3.6 
FaseQZ 40,6 41 ,9 40,5 42,0 I 0,6 0.7 1,2 1,5 u 1,7 3,0 3,6 i 

I ETAPA F1uorita (%) 
Dif.l Dif.2 Dif.3 Dif.4 ' 

Fator escala 49.5 53.8 52.6 51,5 
Background 52.9 57,4 56.1 53.4 
I Zero do goniõmetro 49.8 49.9 51.9 52.6 
Cela unitária 49,8 49.9 51.9 52.6 
Gama 58,0 57,2 59.1 59.5 

I Deslocamento atômJco 59.9 58.5 49.8 58.1 
ll; 59.4 58. ! 59.5 58.0 
IGOF 2,8 1.9 1.9 1.7 
I R~ 36.2 42.5 42.5 32,6 
Obs .. desvio-padrão estimado (eds) 
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Tabela 04- Resultados quantitativos obtidos pelo método de Rietveld através do 
software Quasar para a amostra 10%QZ..90%FL 

Faixa angular Tamanho do Tempo por passo Tempo total de 
passo coleta 

Difratograma 1: 2,5-150 0,02 1 s 147min 
Difratograma 2: 2,5-150 0,02 0,5 s 86min 
Difratograma 3: 2,5-150 0,05 0,5 s 34 mio 
Difratograma 4: 5-70 005 05s 17 mio 

Amostra: 10%QZ-9QOioFL 

%em peso Erro(%) Erro relativo (%) 
Difl Dif2 Dif3 Dif.4 Dif.l Dif2 Dif3 Dif4 Difl Dif2 Dif3 Dif.4 

FaseFL 89,4 90,7 90,0 90,8 1,2 1,4 2,2 3,3 1,3 1,5 2,4 3,6 
FaseQZ 10,7 9,3 100 92 0,4 0,4 07 07 3,5 4,1 68 7,6 

ETAPA Fluorita (%) 
Dif.l Dif.2 Dif.3 Dif.4 

Fator escala 79,6 82,9 82,1 83,3 1 

Background 85,0 88,1 87,6 86,7 ' 
Zero do goniômetro 84,4 86,1 87,5 86,6 
Cela unitária 84,4 86,1 87,4 86,5 
Gama 88,6 89,7 90,6 90,0 
Deslocamento atômico 89,7 91,0 90,6 9I ,o I 

u 89,4 90,7 90,0 90 8 
GOF 3,1 1,8 1,9 1,6 
Rwp 40 7 44,5 45,3 34 3 
Obs.: desvio-padrão estimado (eds) 
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Tabela OS- Resultados quantitativos obtidos pelo método de Rietveld através do 
software Quasar para a amostra 90°/oQZ-IOo/oFL 

Faixa angular Tamanho do Tempo por passo Tempo total de 
passo coleta 

Difratograma 1: 2,5-150 0,02 I s 147 min 
Difratograma 2: 2,5-150 0,02 0,5 s 86min 
Difratograma 3: 2,5-150 0,05 0,5 s 34min 
Difratograma 4: 5-70 o os 05s 17min 

Amostra: 9QO/oQZ-10%FL 

%em peso Erro(%) Erro relativo(%) 
Dif.l Dif.2 Dif.3 Dif.4 Dif.l Dif.2 Dif.3 Dif.4 Dif.l Dif.2 Dif.3 Dif.4 

FaseFL 9,8 9,8 9,8 10,1 0,2 0,2 0,5 0,7 2,0 2,0 5,1 6,9 
FaseQZ 90 2 90 2 90 2 89,9 08 I O 1,5 I 9 0,9 1,1 1,7 2,1 

ETAPA Fluorita (%) 
Dif.1 Dif.2 Dif.3 Dif4 

Fato r escala 9,2 10,2 10,9 8,1 
Background 8,6 9,5 10,1 7,8 
Zero do goniômetro 7,0 7,1 6,8 7,8 
Cela unitária 7,0 7,1 6,8 7.8 
Gama 9,4 9,3 9,2 10.4 
Deslocamento atômico I 9,9 9.9 9,9 10.2 
u 9,8 9,8 98 10.1 
GOF 2,9 2,1 2, I 2,0 
Rwp 30,3 36 5 36 5 28,3 
Obs.: deSVIo-padrão esnmado ( eds) 
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Tabela 06- Resultados quantitativos obtidos pelo método de Rietveld através do 
software Quasar para a amostra 40%QZ-60%HE 

Faixa angular Tamanho do Tempo por passo Tempo total de 
passo coleta 

Difratograma 1 : 2,5-150 0,02 I s 147 min 
Difratograma 2: 2,5-150 0,02 0,5 s 86min 
Difratograrna 3. 2,5-150 0,05 0,5 s 34 min 
Difratograma 4: 5-70 0,05 0,5 s 17min 

Amostra: 40"/oQZ-60%HE 

%em peso Erro(%) Erro relativo(%) I 
Difl Dif2 Dif3 Dif4 Difl Dif2 Dif3 Dif 4 Dif 1 Dif2 Dif3 Dif4 

FaseHE 44,2 46,8 41,7 42,0 0,78 0,95 1,3 1,9 1,8 2,0 3, I 4,5 I 
Fase QZ 55,82 53,2 58,3 58,0 1,02 1,13 1,9 2,3 1,8 2,1 3,3 4.0 ' 

ETAPA Hematita (%) 
Difl Dif.2 Dif.3 Dif.4 

Fator escala 49,3 54,9 50,7 47,4 
Background 50,7 57,3 52,2 48,2 
Zero do goniômetro 47, 1 47,4 45 ,0 44,4 
Cela unitária 47, 1 47,6 44,9 44,5 
Gama 46,2 46,3 43,9 43,3 
Deslocamento atômico 46,2 46,4 41,4 41,5 
u 44,2 46,8 41 ,7 42,0 
GOF 2,5 1,5 1,5 1,5 
Rwp 43,8 48,2 47,9 38,5 
Obs.: desvio-padrão estimado (eds) 
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Tabela 07- Resultados quantitativos obtidos pelo método de Rietveld através do 
software Quasar para a amostra IO%QZ-90%HE 

I 
I
'Difi-
Difr 

I ~ifr 
~fr 

atograma I. 
atograma 2: 
atograma 3: 
atograma 4: 

Faixa angular 

2,5-150 
2,5-150 
2,5-150 

5-70 

Amostra: 10%QZ-90%HE 

I %em peso 

Tamanho do 
passo 
0,02 
0,02 
0,05 
0,05 

Tempo por passo Tempo total de 
coleta 

I s 147 min 
0,5 s 86min 
0,5 s 34 min 
0,5 s 17 min 

Erro(%) Erro relativo (%) 
i Difl Dif2 Dif3 Dif4 Difl Dif2 Dif3 Dif4 Difl Dif2 Dif3 Dif4 
~Fase HE 84,5 86,8 86,5 85,7 1,6 1,7 2,8 3,8 1,9 2,0 3,2 4,4 
Fase QZ 15,5 13,2 13,5 14,3 0,7 0,7 1,2 1,3 4,5 5,3 8,9 9,1 

ETAPA Hematita (%) 
Difl Dif.2 Dif.3 Dif.4 

Fato r escala 83,4 83,0 82,8 82,8 
Background 87,7 88,7 88,3 86,9 
Zero do goniômetro 85,6 86,6 86,7 86,7 
Cela unitária 85,4 86,5 86,7 86,7 
Gama 85,9 86,5 86,9 86,9 
Deslocamento atômico 84,6 86,8 86,6 85,6 
u 84,5 86,8 86,5 85,7 
GOF 2,4 1,3 1,3 1, 1 
Rwp 48,5 50,5 50,8 40,8 
Obs. : desVIo-padrão estimado (eds) 
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Tabela 08- Resultados quantitativos obtidos pelo método de Rietveld através do 
software Quasar para a amostra 90%QZ-10%HE 

Faixa angular Tamanho do Tempo por passo Tempo total de 
passo coleta 

Difratograma 1: 2,5-150 0,02 I s 147 min 
Difratograma 2: 2,5-150 0,02 0,5 s 86 min 
Difratograma 3: 2,5-150 0,05 0,5 s 34 min 
Difratograma 4: 5-70 

- --
0,05 0,5 s 17 min 

Amostra: 90%QZ-1 O%HE 

%em peso Erro(%) Erro relativo(%) 
Difl Dif2 Dif3 Dif.4 Dif.l Dif.2 Dif3 Dif4 Difl Dif2 Dif3 Dif4 . 

Fase HE 6,7 6,9 5,9 5,78 0,2 0,2 0,3 0,4 3,0 2,9 5,1 7,0 
Fase QZ 93,3 93,1 94,1 94,3 0,9 1,0 1,6 2,0 1,0 1,1 1,7 2,1 

ETAPA Hematita (%) 
Dif1 Dif.2 Dif.3 Dif4 

Fator escala 8,6 8,2 7,3 7,5 
Background 7,2 6,9 6,9 6,7 
Zero do goniômetro 7,0 6,6 6,8 6,7 
Cela Wlitária 7,0 6,6 6,8 6,7 
Gama 6,8 6,2 6,5 6,3 
Deslocamento atôrnico 6,5 6,7 5,8 5,6 
u 6,7 6,9 5,9 5,7 
GOF 2,7 1,9 1,9 1,8 
Rwp 31 ,9 38, 1 38,0 29,3 
Obs.: desvio-padrão estimado (eds) 
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Tabela 09- Diferenças de coeficiente de absorção de massa (J.L/p) 
d h d d" d c c a emahta e o quartzo para as ra 1a_çoes e UKa e 0Ka• 

(J.L/p) (cm2/g) 

À Hematita - Fe203 Quartzo - Si02 

Cu...:a = 1,54018 219 36 
Co...:a = 1,79026 44 56 

Considerações Finais 

Os resultados obtidos para as amostras de quartzo-fluorita foram bons, apresentando 
erros relativos (desvios-padrões estimados) da ordem de 2 a 7% para as amostras com 
constituintes abaixo de I 0%. O caso quartzo-hematita apresentou resultados 
subestimados, em função do contraste dos coeficientes de absorção de massa das fases 
minerais. Os desvios-padrões estimados pela técnica são da ordem de 3 a 9% para as 
fases menores que I 0%. 

Os resultados das análises quantitativas concordam com os resultados apresentados na 
literatura (Bish e Post, 1988; Hill et aL, 1993). Para as situações de extremo contraste 
de absorção de massa é recomendada a substituição da fonte de radiação empregada, 
de forma a minimizar estas diferenças. 

Os resultados de análises quantitativas de dados de DRX, pelo método de Rietveld, se 
mostram compatíveis, ou mesmo superiores, quando comparados aos de contagens de 
partículas em lâminas ao microscópio e por análise de imagens. 

Sem dúvida, os erros obtidos por este método são menores do que aqueles obtidos 
pelas análises através de curvas de calibração por DRX. 

O método de Rietveld elimina a necessidade de padrões e não requer calibrações. Uma 
vez que todo o padrão difratométrico é considerado na análise, mais informações 
podem ser obtidas, comparativamente às intensidades integradas de picos 
selecionados, utilizadas nas curvas de calibração. Mesmo em casos de forte 
sobreposições de picos, estas são bem resolvidas. Problemas relacionados à preparação 
de amostras são minimizados, assim como seus efeitos sobre os resultados. 

A desvantagem do método é que as análises quantitativas só podem proceder, se as 
estruturas cristalinas de todas as fases presentes na amostra forem conhecidas, o que 
implica na identificação de todas as fases, e uso de um padrão interno para o caso 
específico da presença de material amono. 

As etapas envolvidas no estabelecimento de uma rotina de análise quantitativa pelo 
método de Rietveld envolvem a preparação do banco de dados de estruturas 
cristalinas, a otimização da preparação de amostras e o estabelecimento da sequência 
de parâmetros a serem refinados, para garantir o melhor ajuste entre os difratogramas 
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e os resultados quantitativos derivados deste. Uma vez estabelecido para um sistema 
particular, o método pode ser automatizado. 

Devido às suas características e possibilidades, o método de Rietveld se aplica para 
análises quantitativas em escala de rotina, obtendo-se resultados bastante precisos. 
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THE RIETVELD METHOD FOR MINERALOGICAL QUANTIFICATION 
BY X-RA Y DIFFRACTION 

ABSTRACT 

X-ray diffraction analysis (XRD) has been applied to mineral technology as a support 
for applied mineralo~:,ry studies, process control and mining planning (Villiers, 1983). 
lts routine application has been limited by the great variety of the minerais that can be 
found in an ore deposit, coupled to their structural variation and different degrees of 
crystallinity. 

Phase quantification by X-ray diffraction is based on peak rntensities, either by 
traditional methods, that use calibration curves. or by the Rietveld method. a structure 
refinement method that can give accurate quantitative information. The Rietveld 
method 1s based on the adjust between the expenmental and calculated diffraction 
pattems. usrng the minimum-square method (calculated from the structure information 
of each phase present on the sample). 

Th1s work presents some advantages of the Rietveld method compared to the 
traditional ones that use calibration curves. and aspects related to the mtensity of the 
diffracted peaks 

h.ey words: X-ray diffraction. Rietveld. quantitanve analys1s. 
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