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RESUMO 

O interesse económico de minério de bauxita depende de sua composiçào mineralógica, que é ava liada através de 
análises químicas ou de análises mineralóg icas. Análises químicas com procedimentos de lixiviaçào fornecem os teores 
de a lumina aprovcitú ve l c de sílica n~ativa <: se constituem cm prática consagrada de acompanhamento da pesquisa 
mineral c de processamen to do minério . Anú li scs mineralógkas por métodos clássicos determinam proporções minerais 
sendo rea li zadas cm apoio a pesqui sa c desenvolvimento de processo de benefic iamento. Para quantificação minera l 
apli cou-se difraçào de raios X. equipamento PANa lytical X'Cclcrator, com método de Rietveld, programa HighScore 
Plus (PANalytical). cujos resultados IlHam confrontados com os de anúli ses químicas c de estimativas de proporções 
minera is obtidas por caracterização minera lóg ica. Utili za ram-se produtos de bcncliciamento do minério procedente de 
dois depósitos minerais . A caracteriza,ào mineralógica apoiou-se cm separações minerais, aná lises químicas e 
mic rosco pia. Vcrili cou-se boa correlação entre os dados por DRX-Rietveld c os das análises químicas. Ex iste 
corre lação linear (r" ~ O,X7) entre a 4uantidade de gibbs ita c os teores de a lumina aproveitável. sendo que também se 
observou correlação linear (r2 

- 0,99) ent re a proporção de quartzo c os teores de sílica não rcativa. Constatou-se 
estre ita correlação entre as proporções minera is obtidas por DRX-Rictvcld e por ca racterização mineralógica. Por DRX
Rietvcld foi possíve l maior dctalhamcnto dos minerais maiores c menores const ituintes, além de indi vidualizar espéc ies 
de hidróxidos de alumínio, avaliados cm conjunto na caracterização mineralógica, bem como discriminar minerais de 
ferro que são agrupados c superestimados na caracterização pela diliculdade cm determinar suas assoc iações com outras 
espéc ies minerais . O nxurso analític<l DR X- Rictvcld mostrou-se, no caso estudado, excelente fe rramenta para a 
quantificação de bauxita desde que seja desenvo lvido um procedimento prév io de validação da técnica. po is a 
metodologia se apóia nas ca ractcri sticas de estrutura cri stalina c c ristalinidade dos minerais componen tes do minério as 
quais são peculiares cm cada depós ito mineral. 

PALAVRAS-CHAVE: difraçào de raios X; bauxita; Rictvcld. 
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1. INTRODUÇÃO 

O interesse económico de minério de bauxita depende de sua compos ição mineralógica. ti.mdamcntalmcntc das 
proporções de gibbsita contida, que na prática é avaliada através de análises químicas ou de análises mineralógicas <: m 

estudos mais detalhados. 

Análises químicas com dissolução seletiva fornecem os teores de alumina aprove itáve l c de s ílica reati va c se 
constituem em prática rotineira de acompanhamento da pesquisa mineral e de processamento do minério. Os métodos 
analíticos utilizados constituem-se em procedimentos consagrados no setor e envolvem para a alumina aprove itáve l 
li xiviação básica branda que so lubiliza a gibbsita, eventuais aluminossilicatos amorfos c, por vezes, alguma parcela de 
argilominerais associados, com dosagem da alumina que va i compor o li co r (Pa Ho Hsu, 1977). Para a sílica reati va é 
realizada uma lixiviaçào ácida que promove so lubil ização de sí lica não crista lina c uma parcela de argilominerais. 
!unção da cristalinidade dos mesmos , com dosagem da sílica que entrou em solução. 

Um recurso ana lítico empírico, utilizado cm algumas unidades produtoras. se apóia na determinação dos teores totais de 
Al ~O ., e Si02 por fluorescência de raios X e cálculos estequiométricos para determinação dos teores que se esperaria de 
alumina aproveitável (Feret, 2002), estes idealmente ajustados à realidade de cada depósito mineral. 

Análises mineralógicas por métodos clássicos permitem a detenninaç<lo das proporções de gibbsita , de quartzo c dos 
demais minerais componentes do minério, entretanto, por demandarem procedimentos diversos de separações minerais 
c estudos mineralógicos, são reali zadas esporadicamente cm apoio à pesquisa c ao desenvol vimento de processo de 
beneficiamento. No caso em estudo foi reali zada uma caracterização mineralógica que forneceu uma estimativa das 
proporções dos minerais maiores constituintes da bauxita. 

Como recurso alternativo para quantificação das proporções minerais loi aplicada a difraçào de raios X com 
refinamento do difratograma pelo método de Rietveld, cujos resultados foram confrontados com os dados obtidos nas 
análises químicas especia is c na ca racterização minera lógica por procedinKntos clássicos. O método de Rictve ld utili za 
para quantificação das fases a simulação do padrão difratométrico a partir da est rutura crista lina das fases componentes 
que é ajustado ao padrão medido da amostra. 

O estudo toi efctuado em produtos de bcncti ciamcnto de amostras procedentes de dois depós itos minerais di stintos, 
formados por processos de intempcrismo a partir de rochas metamórficas, localizados cm Minas Gerais no contexto da 
província bauxítica da Mantiqucira Central (Mcl fi, 1997). Para cada depósito foi estudado um conjunto de seis amostras 
relati vas a produtos grossos, intermediários c finos. 

2. OBJETIVOS 

Este estudo fói desenvolv ido com o objctivo de avaliar a apli cabil idade da dilraçào de raios X com retinamento do 
difratob>Tama pelo método de Rictvc ld na quantificação dos minerais componentes de bauxita, como uma a ltcmativa de 
análise mais rápida c com igual confiabilidadc aos procedimentos de estimativa das proporções minera is atua lmente 
aplicados que são aná li ses químicas específicas e caracterização mineralógica. 

3. METODOLOGIA 

A compos ição química das amostras Iili obtida por fluorescência de raios X ( LCT -EI'USP). sendo completada por 
métodos de di ssolução selet iva para quantificação de a lumina aproveitável c de s ílica reati va (LA Teixe ira c Filhos). 

Estudos de caracteri zação mineralógica permitiram a obtenção de uma estimativa das proporções minerais dos 
const ituintes maiores da bauxita, tendo sido desenvolvidas com apoio de scpar~u;iies cm líquidos densos (d c-2.55 g/cm\ 
aná li ses químicas dos produtos gerados. identificação dos minerais por difraçiio de raios X c microscopia óptica. 

3.1. Análises por difração de raios X 

As amost ras para difraçiio de raios X pelo método do pó I(Jram moídas cm jarros de li:rro com bolas de ferro 
(Pulverisctte- FRl STCH) até granulação inferior a 0,074 mm. sendo que uma massa de cerca de 12 g fói montada cm 
suporte próprio por prensagem manua l. 
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As análises por difração de ra ios X foram reali zadas em equipamento de configuração I:J -8 com detector tipo sensível a 
posição (PANalyt ica l X'Celerator). com tubo cerâmico de cobre tipo LFF (long jinusfocus), em varredura contínua 
com as condições de co lcta de ditratograma sumariadas na tabela I. 

Tabela I -Condi ·ões de coleta dos difratog ramas 
Ene rgia 40 k V i 40 mA Máscara 
Faixa de üngulo 3,5 a 70" Fenda de di vergência tixa incidente 
Passo 0,02" Tempo de coleta por passo 

_:_R:..:(:..:'t=aç"·f::.ll::..l_.(.'"''I:..:Ji.c:n.c:n_,_e'--r'-) ---~' CJf!cc''::... _ Tem lO total de colcta 

lO mm 
1/8" 
lOs 

5:16 rn 

A iden tilicaçào dos minerais a partir da interpretação dos d ifratogramas li.1i lcita por meio de computação utili zando-se 
o programa HighScore Plus (PAN alytical) com o banco de dados de referência do IC DD (lnternational Ccnter of 
Difraction Devclopment). 

Para lelamente foram desenvo lvidas aná li ses mineralógicas qua ntitati vas ap licando-se re linamcnto dos di fratogramas 
pelo método de Rictvcld, com o mesmo programa de computação c estruturas cristali nas do ICSD (lnorganic Crystal 
Structurc Databasc, organizado por Nat ionallnsti tute ofStandards and Tcchnology-NIST and Fachinlormationszentrum 
Karlsruhc- FIZ). 

A estrat égia do rclinamento compreendeu, a partir da iden tilicaçào das espécies minerais , a esco lha das estruturas 
cristalinas mais adequadas para o .:spcctro dilratométrico obtido considerando-se as diferenças observadas nas amostras 
relativas a cada depósito mineral. Os parú mctros refinados foram: hackground, deslocamento do zero c, para todas as 
espéc ies mine rai s o fator de esca la c os parúmctros de cela unitá ria : l(mlm ainda introduzidas correções de fo rma dos 
picos e orientação prc li: rc nc ial para algumas esp~c ies (Rictvcld. 1969: Klug . 1974; Young, 1995; McCusker, 1999). 

4. RESULTADOS OBTIDOS 

4.1. Análises químicas 

As amostras estudadas compreenderam va riaçih:s ext remas de teores dos princ ipa is componentes. como pode ser 
verilicado nos dados ;mal iticos expostos na Tabe la 11. com preendendo produtos com relações bem disti ntas entre 
alumina total c aproveitúvcl, bem como elevada ;ilumina c bai xa sílica e outros em situação inversa . 

Notar que na maior ia dos amostras/produtos a alumina aprove itúvcl representa praticamen te toda a alumina da amostra, 
bem como os teores de s ilica rcat iva sào incxpn.:ssivos. 

Tabe la II Aná li ses químicas das amostras estudadas (teores% cm peso) 

Al20 1 Si02 t< O ro AlzO, SiOz F O ro 
Amostra Total apnl~eitávcl Total n•ativa Cz ) 

1 2 Amostra Total apro~eitável Total reativa Cz ) 
1 2 

Al 45,8 42,9 15.7 0,90 11,2 1,70 81 45,3 41,8 18,3 0,70 10,0 1, 15 
A2 2 1,2 17,8 58,6 0,50 7,45 0,82 82 28,3 24,3 42,3 0,20 I I ,4 0,68 
AJ 18. 1 15,4 59,6 0,30 I 0,4 I ,25 83 17,6 15,3 60,5 0,20 I 0,3 0,55 
A4 23.5 22.3 45,0 0,50 15. 1 2,82 84 19,9 17,7 57,0 0,20 9,84 0,99 
AS 37.5 .\5. 1 22,0 0,80 14,9 3,04 85 30,9 28,8 37,2 (),30 10,8 2,33 
A6 40.6 2ú,l 11.9 6,40 20,3 3JO 86 45 , I 34,6 8,21 3,30 19,6 3.23 

4.2. Caracterização mineralógica 

Os procedimen tos de caracterização poss ibilitaram a obtenção da estimati va da composição mineralógica das amostras, 
como exposto na Tabe la III. 

Na composição mineralógica obtida foram individualizadas as espécies minerais principais constituintes (gibbsita 
Al(OH) , - quartzo SiO, - caolinita AI,(Si 20 , )(0H).d c agrupados os óxidos de ferro (hemat ita - Fe,0 1 e goethi ta 
FeOOH): dentre os mcnon:s constituintes lim nn idcntilicados anatúsio - Ti02 c zirw nita (ZrSi0 4). Foi de tectada a 
presença de quantidades pequenas de uma va ri edade polimorfa da gibbs ita (nordstrandita) que na estimativa foi 
englobada a esta . 
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As variações de teores observadas nas amostras refletiam as diferenças mineralógicas. Os dois depósitos minerais 
mostram assembléia minera lógica igual, sendo os que produtos de benelíciamento estudados se referem a variações 
extremas de proporções de g ibbs ita, quartzo c caolini ta ; os óx idos de ferro mostram variações pouco s ignificativas. 

b • -v - • •• ••• ltad - - - -- ----- - ---· -- -·····- · -· ·-··T···· · ·· · ··-··· · ·· ·-·· ,-·····-·- ··· • " -·· · -----, 

Amostra _gibbsita . quartzo caolinita óxidos Fe Amostra gibbsita quartzo caolinita óxidos Fe 
A I 70 13 5 l) 81 67 IX 4 li 
A2 3X 49 3 X 82 42 41 4 9 
AJ 26 62 X 9 83 26 59 3 9 
A4 31 53 I 12 84 29 5X 2 l! 
AS 51 25 5 16 85 46 3X 3 9 
A6 54 I 25 IX 86 60 < I IX 17 

4.3. Análises quantitativas por difração de raios X 

As espécies minera is identilícadas nos dois depósitos minerais mostraram-se similares (vide tígura I). sendo que apenas 
para a caolin ita as estruturas mais adcquadas aos padrôcs dilratométricos c a serem utili /.adas para refinamento de. 
Rietveld foram di !crentes. 

Counts 
Gibbsit~ 

4000 

2000 

Caulinita Quartzo 

0~~~~~~--~~--~--~--~~--~--~~--~--~ 
10 15 20 

Position ["2Theta ] 

Figura I - Ilustração dos diti·atogramas de diferentes amostras 

A composição mineralógica feita a partir do rclínamento dos dilratogramas pclo método de Rictveld permitiu a 
quantilícaçào das diversas espécies minerais idcntilícadas (vide ilustração de rclinamentos na Figura 4), como indicado 
na Tabela IV. Destaca-se que a metodologia é indicada para quantilicaçào das espécies maiores c menores constitui ntes 
da amostra, não se adequando, porém, para dete rminação das proporçôcs de min0rais traços sendo que este li mite de 
detecção deve ser averiguado cm cada caso. 

Observou-se presença pouco expressiva do polimorlo da gibbsi ta (nordstmndita) 0 cm maior quantidade nas amostras 
do depósi to 13; dentre os óxidos de Járo há acentuada predominância de gocthita. 
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Tabela IV- Resu ltados de DRX-Rictvt:ld (minerais'% cm ccso) 

Amostra gibbsita no rdstra ndita caulinita guartzo hem atita goethita zi rcão anatásio 

A I 74 1,2 2,9 13 2,2 ó,2 < I < I 
A2 39 l ,ó 2,0 55 1.7 < I < I < I 
A3 27 1,1 3, I ó5 2,1 < I < I <I 
A4 37 1, ~ 1,3 52 5, 1 2, 1 < I < I 
AS 57 2,6 2J 23 3,5 12 < I < I 
A6 óO 2 ,5 ló 1, 1 3,6 15 < I < I 

81 63 3.3 1,4 20 1, 1 li < I < I 
82 45 2,2 1,4 46 < I 4.~ < I < I 
83 2~ 0 ,9 1,2 65 < I 3,7 < I < I 
84 3 1 2, 1 I ,5 62 1, 1 2,4 < I < I 
85 4~ 2.2 I .5 40 3.6 4,2 < I < I 
86 66 3.2 lO < I 3,6 15 < I 2,0 

4.4. Comparação de resultados 

DRX- Rietveld versu.~ análises químicas: lniciahncntc procedeu-se à correlação dos dados de análises 
químicas com a mineral tlg ia obtida por DRX-Ric tvcld, como indicado nos gráficos da Figura 2. 
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Figura 2- Corrc laçôes entre as anúlises q uímicas c a composição minera lógica obt ida por DRX-Rietveld . 

A correlação de O,X7 entre os minerais de hidrú xidos de alumínio c o alumina aproveitável sugere que este teor inclui 
Al20 , prove ni ente de outra espécie mine ral, no caso a cao lin ita . 
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A correlação entre Si O, reativa c a caolinita, mostra um r' -- 0,97, indicando que uma parcela deste mineral é lixiviada 
nos procedimentos de análise quimica utilizados , parcela esta variável a depender da amostra/produto, de acordo com 
os dados obtidos. Ressalta-se, porém que a quantificação de caolinita ficou um pouco prejudicada neste estudo devido a 
muitas amostras com pequena proporção nas quais os crros analíticos assumem prnporçõcs sign ificati vas, resultando em 
nuvem de pontos nos baixos teores, c apenas duas amostras com quantidade expressiva deste mineral. 

A sí lica não rcati va se deve essencialmente à presença de quartzo, como indicado pela corre lação en tre os teores 
dosados c a porcentagem de quartzo na amostra mesmo para as amostras/produtos com quantidades maiores de caolinita 
c praticamente sem quartzo. 

Foi, ainda, aferida a correlação dos teores de Fc20, dosados com os calculados a partir das proporçiics de hcmatita c 
goethita, esta considerando a cstcquiomctria de 90'X, Fc,O, c I 0'%H,O; observou-se um índice bem mais baixo dt: 
correlaç~o (r2~0,75). 

DRX- Rietveld versus caracterização mineralógica: As co1-r<.:bçõcs das propon;ôcs minera is obtidas pela 
estimativa da caractcrizaçiio mincralúgica c por DRX-Rictvc ld são graficamente apresentadas na Figura 3; para todos 
os minerais avali ados, basicamente os constituintes principais, observou-se fator de correlação igual ou superior a 0,90. 
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As proporções de g:ibbsita obtidas por DRX-Rietvcld mostraram-se mais elevadas que as obtidas pela caracterização. 
em geral com diferenças que sãn da ordem de grandeza esperada na estimativa feita pela caracterização mineralógica. 

As proporções de caolinita da caracterização indicaram valores significativamente superiores; para o quartzo as 
proporções obtidas pelos dois métodos f<mtm muito próximas entre si. com desvios relativos da ordem de I 0%. 
Finalmente, para os óxidos de ferro os índices de correlação fi>ram elevados, porém as proporções obtidas na 
caracterização foram expressivamente superiores ús obtidas por DRX-Rietveld, fit to possivelmente relac ionado às 
esti mati vas aplicadas na caracterização que não consideraram a quantidade de ferro associada a outros minerais na 
forma de impregnações \>U mesmo na estrutura cristalina. 

5. CONCLUSÕES 

Para os dois tipos de bauxita estudados verilicou-se estreita correlação entre os dados por DRX-Rietvcld e os de 
análi ses químicas. Existe uma correlação linear (r2 

"' O,R7) entre a quantidade de gibbsita e os teores de alumina 
aprove itável. sendo que também se observou correlação linear (r~= 0,99) entre a proporção de quartzo e os teores de 
sílica não reativa . Para os óxidos de ferro obteve-se baixa con·claçào com as proporções dos minerais portadores 
identificados (hcmatita t- gocthita). 

Constatou-se estreita correlação entre as proporções dos minerais principais constituintes obtidas por DRX-Rictveld e 
pela estimativa da caracterização mineralógica, com índices de correlação linea r iguais ou superiores a 0,90, sendo a 
melhor correlação assoc iada às proporções de quartzo. Os dados de caracterização mostraram-se em geral superiores 
para a gibbsita, com desvios rel ativos compatíveis com a variação esperada na estimativa da caracterização; para o 
quartzo os va lores mostraram-se similares com desvios da ordem de I 0% ou inferiores. 

A caolinita ocorre em proporções expressivas cm apenas duas das amostras estudadas e a sua quantiticação ficou 
prejudicada por limitação analítica das técnicas utilizadas, embora com elevados índices de correlação entre os dados 
obtidos pelos dois métodos; a caracterização tendeu a fornecer valores expressivamente mais e levados. Para os óxidos 
de ferro também a caracterização tendeu a fornecer teores mais elevados. Fazem-se neccssári~s investigações 
complementares pelas técnicas de caracterização, com utilização de microanálises, para aferição das proporções reais de 
caolinita c dos óxidos de ferro. 

As análises por DRX-Rietveld mostraram resultados compatíveis com os obtidos por caracterização para tins de apoio 
ao beneficiamento mineral , além de terem possibilitado maior detalhamento dos minera is maiores e menores 
constituintes. Por DRX-Rietvcld foi possível separar espécies de hidróxidos de alumínio. os quais são avaliados em 
conjunto na caracterização minera lógica, bem como discriminar tipos de minerais de ferro que toram agrupados e 
superestimados na caracterização pela dificuldade em determinar suas associações com outras espécies minerais nas 
técnicas utilizadas de caracterização. 

O recurso analítico DRX-Rictveld mostrou-se excelente ferramenta para a quantilicaçào de bauxita no caso estudado, 
sendo uma alternativa mais rápida que os recursos correntemente aplicados a qual inclusive habilita ao conhecimento 
mais detalhado da composição mineral. Necess ita. porém, da realização de um procedimento prévio de validação da 
técnica por outros métodos de quantificação mineralógica, pois a metodologia se apóia nas características de estrutura 
cristalina c cristalinidade dos minerais componentes do minério as quais são peculiares em cada depósito mineral. 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Feret, F.R., Roy, D .. Detennination of quartz in bauxite by a combined X-ray diffraction and X-ray fluorescence 
method. Spectrochimica Acta Part B,57, p.SSI-559, 2002. 

Klug, H. P. ; Alexandcr. L. E. X-ray diffraction proccdurcs for polycrystalline and amorphous materiais. 2.ed. John 
Wiley & Sons, 996p, 1974. 

Melfi , A.J .. Brazilian Bauxi tc Dcposits: A Revicw. ln .: Brazilian Bauxites. Carvalho,A., Boulangé,B., Melli,A. & 
Lucas,Y. (editores); USP, FAPESP, Paris: ORSTOM , p. 3-22, 1997. 

McCusker, L. B.: Von Drecle, R. B.; Cox, D. E. ; Louêr, D.; Scardi , P .Rietveld Refinement Guidclines. J. Appl. Cryst., 
v.32, p.3 6-50, 1999. 

91 



Sant' Agostino, L.M .. Gobbo.L.A .. Brumatti. M. 

Pi\ HO HSU. Aluminium Hydroxides and Oxyhydroxidcs . ln : Minerais in Soil 1-:nvironmcnts. Dinaucr, C.R. (Editor); 
Soil Science Society of America, Madison. Wiscounsin USA, p.99-143, 1977. 

Rietveld, H. M .. A prolilc rcfincmcnt mcthod for nuclear and magnctic structurcs . .lournal of Applicd Crystallography. 
v.2, p. 65-71 , 1969. 

Young, R. A .. lntroduction to thc Rietvcld mcthod. ln: The Rietvcld Mcthod. lntcrnational Union of Crystallography, 
Monographs on Crystallography, v.S, Cap. l , p.I-3X, 1995 . 

Counts ~------,----------------1 Count s ,----,-------------------
2000 

4000 

1000 

2000 

1 J.J. 
~jlll,l. ~..!4L 

LA 

lO JJ 30 AO 50 60 10 20 30 AO 50 60 
Pos it1 on ["2The1a ] F'os i1ion ["?Theta j 

J ·:OW.·: ·- .. .... ··:· -·:·· ... _ .. F- ~;· ~::::·~:::··: · ·:·::·::.. ·::1 
Amostra A I - elevada quantidade de gibbsita Amostra I:! I -elevada quantidade de caolinita 

Counts Counts 

2000 

2000 

1000 
1000 

...... 1 Jl ,., 
1.. ..A. ' 

. -
10 20 30 40 50 60 10 JJ :30 40 50 60 

Posit1on ["2Thetal POSIIion (''2Theta j 

~!lt- .. t=· ·:·:~ .. ·:· :··:::·::: j ~. ~:· F-·: .. ·:··:· :::=:·: ...... IÇ \ J q $L 

Amostra A6- e levada quantidade de quartzo Amostra 136 · gibbs ita com caolinita , pouco quartzo 
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