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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos uma proposta para automação do difratõmetro de policristais Philips PW 
1850/25, do departamento de Geologia, c seus cquiavalcntes, para colcta e tratamento de dados, com o 
principal objctivo de aumentar a capacidade de análise de amostras de interesse geológico. Incluem-se entre 
as principais preocupações, as análises qualitativas e quantitativas de fases minerais e o refinamento de 
estruturas. Com esse trabalho, temos como objctivo modernizar pelo menos outros cinco difratõmctros PW 
1850/25 existentes na UFRJ . A presente proposta envolve o emprego de computadores do tipo PC como base 
de controle c armazenamento de dados, placas comerciais de aquisição de dados para PC, motor de passo, c 
software de controle. Como teste de desempenho do projeto, algumas amostras minerais são analisadas, 
simulando atividadcs de rotina de um laboratório de difração de raios x dedicado a problemas de Geologia. 
Identificamos c refinamos uma amostra de carbonato da localidade: Limeira, contendo duas fases presentes: 
calcita (a = 4.995(3)Á c c= 17.085(2)Á) c magncsita ((Mg,Ca)C03 , a= 4.614(2)Á, c= 14.935(l)Á, da 
região de Coromandcl - MG. Refinamos uma mistura de duas amostras sintéticas: quartzo (Si02 - a = 

4.913(2)Á c c = 5.405(3)Á) c alumina (Al 20 3 - a = 4.758(2)Á, c = 12.997(l)Á) para determinações 
quantitativas . As amostras foram refinadas através do método de Rictveld c mostraram uma boa concordância 
com os resultados obtidos na literatura. 

Palavras-chave: Automação, Difratõmctros de policristais, Difração de raios x, Método de Rietveld . 

ABSTRACT 

In this work wc prescntcd a proposal for automation of a Philips policrystals diffractometer PW 1850/25, of 
thc Gcology Dcpartmcnt, and its similars, for collcction and trcatmcnt of data, with the principal objective of 
incrcasing thcir capacity for analyzing samplcs of gcological intcrcst. There are included among the main 
concems, thc qualitativc and quantitativc analyses of mineral phascs and the rcfinemcnt of structures. Aftcr 
that work, our objective is to modernize at lcast other fivc diffractometcrs PW 1850/25 existent in UFRJ. To 
prescnt proposal it involves the use of PC computcrs as the control base and data storage, commercial data 
acquisition boards for PC, stcp motor, and control software. As performance test of lhe project, some mineral 
samplcs wcrc analyzcd, simulating activitics of routinc of a laboratory of x-ray diffraction dedicated to 
problcms of Gcology. Wc idcntifícd and wc rcfincd one carbonatc samplc from Limeira (Coromandcl region 
- MG Statc), containing two phascs: calcite (thc = 4.995Á (3) and c = 17.085(2)Á) and magncsitc 
((Mg,Ca)C03, thc = 4.614(2)Á, c = 14.935( I )Á. Wc refincd a mixturc oftwo synthetic samples: quartz (Si02 
- the = 4.913(2)Â and c= 5.405(3)Â) and alumina (AI203- the = 4.758(2)Á, c= 12.997( l)Á) for quantitative 
dctcrminations. Thc samples wcrc rcfincd by mcans Rictvcld Mcthod and they showed a good agreement with 
thc results providcd by thc litcraturc. 

Kcy-words: Automation, Policrystals Diffi"atomctcr, X-Ray Diffraction, Rietvcld Mcthod . 
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L INTRODUÇÃO 

Nas duas últimas décadas observamos uma expressiva evolução das técnicas de ditl·açilo de raios x 
(DRX), cm particular a difração de raios x de amostras policristalinas (DRX/\P). Os avanços têm sido 
observados tanto na parte instrumental como nas metodologias de anúlise de dados. ampliando 
significativamente o nível de informação estrutural que pode ser obtida com esta técnica com importantes 
implicações para a Mineralogia c a Petrologia. - como a detenninaçüo mais precisa de soluções sólidas 
minerais, tais como fcldspatos, anfibólios, micas, etc, c até a melhoria de métodos scmiquantitativos para 
determinação da composição mineral em rochas c amostras sedimentares, sempre é claro, a partir de padrões 
conhecidos. 

Como referência neste sentido citamos o trabalho de tese de doutoramento do prof. llclio Salim de 
Amorim (Amorim, 2002) , apresentado no Departamento de Gcologia/UFRJ, que explora os avanços teóricos 
da DRXAP na determinação de estruturas cristalinas c os importantes avanços no método de Rictvcld 
(Rictvcld, 1969) para refinamento de estruturas cristalinas pelo método do pó. 

Um dos aspectos instrumentais que mais decisivamente contribuíram para este crescimento está 
relacionado à automação do processo de colcta de dados nos difratômctros . Os dados passaram a ser 
coletados digitalmente em regime de varredura passo a passo, de muito maior precisão, com todo o processo 
de coleta c armazenamento de dados controlado por computador. Neste processo o detector é posicionado 

num determinado ângulo de espalhamento 28 por um motor de passo. Para este ângulo, a intensidade é 
medida contando-se os impulsos elétricos gerados pelo detector, filtrados por discriminador de altura de 
pulso, com auxílio de um contador monocanal. A contagem é realizada para um intervalo de tempo pré
estabelecido (Jenkins and Snydcr, 1996). Concluída a medida da intensidade, o valor obtido é armazenado 
pelo computador que em seqüência dispara um sinal de controle, movimentando o detector para um novo 
ângulo de espalhamento. A medida do ângulo de espalhamento, cm geral, é feita por uma contagem de passos 
via software. Atualmentc, todos os fabricantes de equipamentos de DRXAP fornecem os seus produtos, com 
este recurso de automação já incorporado. Os antigos difratogramas gerados por registradores XT foram 

assim substituídos por tabelas digitalizadas de dados 2B versus I, sob a forma de arquivos clctrônicos, com 
um enorme potencial de aplicações. 

Vários difratômctros comerciais antigos, ainda cm uso, foram adaptados para coleta de dados cm regime 
passo a passo (Snyder ct ai , 1982). Como exemplo citamos a automação do di fratômctro Bragg-Brcntano 
horizontal tipo-F da Siemcns, do Laboratório de Cristalografia c Raios X do Instituto de Física da UFRJ 
(LCRX/IF). Esses projetos têm se servido de pequenos dispositivos clctromccânicos (intcrfàccs de aquisição 
de dados para PC c motores de passo) e de computadores do tipo PC/IBM de baixo custo c de fácil aquisição. 

Como motivação principal para a realização deste projeto de automatização da colcta de dados está o 
difratômctro PW 1850/25 do Laboratório de Fluorescência de Raios X do Departamento de Gcologia/UFRJ. 
Este equipamento, embora antigo, ainda vem prestando um relevante serviço aos pesquisadores c alunos dos 
diferentes programas de pesquisa c de diferentes instituições. A continuidade deste serviço, no entanto, é 
fortemente dependente de um serviço de modernização que permita a substituição do antigo sistema de colcta 
de dados pelo sistema controlado por computador. 

Com este projeto de automação, além da modernização do difratômctro do Departamento de Geologia 
existe a possibilidade de modernização de pelo menos outros quatro difratômctros PW I ~50/25 locados no 
Depmiamcnto de Metalurgia da UFRJ, Departamento este que cm conjunto com o Laboratório de 
Fluorescência de Raios X c o Laboratório de Cristalografia c Raios X integrarão a REDE-X. 

Esta automação tem por finalidade desenvolver e implantar o projeto de automação do difl·atômclro 
PW 1850/25 do Laboratório de Fluorescência de Raios X colctando os dados digitalmente, desenvolver c 
implementar o software de controle c de aquisição de dados 
controlados pelo computador c desenvolver um programa de análise de dados que permita uma verificação de 
propriedades cristalométricas simples que incluam a localização das reflexões de Bragg, cálculo das 
distâncias intcrplanarcs c das intensidades relativas, e análise qualitativa de fases presentes com ênfàsc nos 
principais minerais constituintes das rochas. 

O difratograma é tipicamente uma tabela de dados da intensidade espalhada pela amostra (I) versus o 
ângulo de espalhamento (28). Os máximos de interferência construtiva que contém as informações sobre a 
estrutura que se deseja conhecer, dificilmente se encontram isolados. As linhas que correspondem a família 
de planos (hkl) contendo valores idênticos ou muitos próximos das distâncias inlcrplanarcs, contribuem para 
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um mesmo máx1mo. Essas surcrrosiçõcs rodem ser tão severas que torna-se quase impraticável separa-las, 
o que impossibilita obter informações extras contidas no perfil dos picos supcrpostos. A digitali zação dos 
dados colctados é um rasso insircnsúvcl para a arlicação de métodos do tipo Rictvcld (MR) para o 
rctinamcnto de estruturas cristalinas , que potencializam enormemente a capacidade de se obter informações 
dos difratogramas. O grande avanço para se obter informações sobre as estruturas das amostras 
policristalinas a partir do difratogra ma de pó surge com Rietvcld (Rietveld , 1969), devido a dificuldades em 
conseguir monocristais dos materiais que ele estava interessado, c se uniu a um grupo de pesquisadores para 
construção de um difratômctro de nêutrons para policri stai s. O MR consiste cm ajustar teoricamente os 
par<"i mctros estruturai s ao perfil completo do difratograma de pó supondo que o difratograma é a soma das 
reflexões de Uragg centradas cm suas respectivas posições angulares. Logo os parâmetros escolhidos vão se 
ajustando cm um processo iterativo até que se alcance uma condição de convergência com os valores das 
intensidades do modelo teórico c a experimental. Esses programas estão em sua maioria di sponíveis 
gratuitamente na internei. 

2. AUTOMAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE DADOS 

A primeira etapa para a automação do difratômctro é reali zar a troca do motor DC pelo motor de passo. 
Para isso foi adquirido um motor de passo SYNCRO modelo 8417077, de quatro fases, com fonte de 
alimentação SYN-r 3X/5-G (38/5 YDC) c driver de acionamento bipolar chopperizado SYN-DRV2.28-G, 
produzidos pela SYNCRO ELETROMECANICA L TDA. Este motor de passo foi escolhido por possuir as 
melhores características cletromecânicas cm relação às dimensões do motor DC. 

Fizemos um programa simples apenas para girar o eixo do motor de passo. Com o movimento do eixo, 
foi possível observar que o motor possuía uma vibração parasita muito forte, o que poderia causar algum 
problema ao acoplarmos o motor de passo ao difratômctro. Essas vibrações podem se tornar ainda mais 
prej udiciais se alguma espécie de ressonância for estabelecida com componentes do goniômetro. Para tentar 
solucionar este problema entramos cm contato com o fabricante do motor, c nos sugeriram o aumento do 
número de passos/vo lta, de 200 para 400 passos/volta. Com essa simples modificação conseguimos uma 
redução significativa na vibraçiio do motor de passo. 

2.1 Placa Controladora CIO-CTROS 

No projeto utilizamos uma placa de aquis1ção de dados constituída de um circuito contador de 
impulsos. a placa contadora CIO-CTR05, fabricada pela Computer Board, lnc. Esta placa é baseada no 
circuito integrado (CI) AM9513 I 16 bit que consiste de cinco contadores de alto desempenho. Além dos 
cinco contadores, a placa ainda possui oito entradas c saídas digitais. Essas saídas digitais poderão ser usadas 
para acionar o motor de passo. A placa atualutiliza um slot ISA para conexão à placa-mãe. 

Para mover o motor de passo pela CIO, estamos utilizando as sa ídas digitais existentes na placa. Para 
tanto são ncccssúria s três saídas digitais . Para controlar a velocidade de rotação do motor de passo estávamos 
utili zando funções do próprio software. Entretanto, alguns testes realizados cm computadores diferentes, 
estavam causando uma diferença na velocidade do motor. Essas variações, em linhas gerais, são atribuídas a 
diferenças no clock dos processadores dos diferentes computadores. Decidimos então utilizar um dos 
contadores disponíveis, pois a placa possui um clock interno com freqüência de IOMHz. Então a velocidade 
do motor passou a ser controlada por um contador , o que além de tornar o movimento mais estável, a 
velocidade fica independente do computador a ser utilizado. 

Com a automaçiio do difratômctro foi ncccssú rio o desenvolvimento de um programa para controle do 
motor de passo. o tempo de contagem do detector c armazenamento das contagens lidas pela CIO-CTR05. 
Este programa foi desen volvido cm Quickl3asic, sobre a plataforma DOS, e reali za as funções mais básicas 
para o acionamcnto do sistema. A vcrsiio final do programa é o RXCOLET A 1.2, que possibilita entrar com 
todas as informações ncccssúrias da amostra c das condições experimentais cm que será reali zada a varredura. 
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3. RESULTADOS 

Durante a etapa de testes com o equipamento, utilizamos duas amostras (padrões) para determinar os 
difratogramas com uma varredura mais longa para observar os principais picos c o comportamento do sistema 
como um todo. Foram realizados testes com quartzo c alumina. Todas as medidas apresentadas foram 
realizadas com radiação K., do cobre, sclecionada por filtros de níquel. 

a) Quartzo 

Condições experimentais: 
Tubo: Cobre Filtro: Níquel 
Tensão: 40kV Corrente: 20mA 
Detector: Proporcional --- 1.7kV 
Início: 19" Fim: 56° Passo: 0.02° Contagem: 3s 
Monocromador de grafite 
Fendas: I" -- 0.1 mm 
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Amostra : OuarUo 
Tubo: Cu F~tro Ni 40kV /20mA 
Detector proporcional - 1. 7kV 
Monocromador de grafite 

Inicio 19° Fim 56° passo: 0.02° N 3s 
Fendas: 1°- 0.1rrm 
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Figura I - Difratograma da amostra de Quartzo 

b) Alumina 
Condições experimentais: 
Tubo: Cobre Filtro: Níquel 
Tensão: 40kV Corrente: 20mA 
Detector: Proporcional --- I. 7kV 
Início: 24" Fim: 70" Passo: 0.02° Contagem: 3s 
Monocromador de grafite 
Fendas: I o -- 0.1 mm 

55 60 
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Figura 2 - Difratograma da aifa-alumina (Ah03) 

4. APLICAÇÃO DO MÉTODO DE RIETVELD 

Nosso interesse principal era o de trabalhar cm condições rotineiras . Sclccionamos um conjunto de amostras 
de campo c uma amostra constituida de uma mistura de substâncias sintéticas, onde aplicaremos o Método de 
Rictvcld para o refinamento das estruturas. Vamos utilizar os programas Fui! Prof (versão 2005) c o DBWS-
9807. O programa DBWS calcular a proporção cm massa de cada fase presente na amostra. Em todas as 
amostras analisadas, não foram refinados as coordenadas atómicas c os parâmetros de temperatura . 

Todas as medidas foram realizadas com 40 kV de tensão no tubo, 20 mA de con·entc, um tempo de 
contagem (õt) de 3 segundos c fendas I"- 0.1 mm. 

4.1 Carbonatos 

A calcita (Ca(C01)) consiste de grupos planares de C01 que contém um íon de carbono no centro de um 
triângulo cqliilútcro de oxigênios. Sua estrutura é trigonal e apresenta clivagem perfeita segundo o plano da 
forma {I O I}. A calcita é um dos minerais com distribuição mais generalizada c além de ser um importante 
mineral constituinte das rochas de ambientes sedimentares, ocorre também cm rochas metamórficas c 
eruptivas além de ser um mineral hidrotcrmal de mineralização secundaria frcqücntc. 

A estrutura da magncsita ((Mg,Ca)(C01)) é semelhante a da calei ta, porém com uma malha 
ligeiramente menor devido a menor dimensão do íon magnésio. Também possui clivagem segundo o plano 
{I O I } . Sua ocorrência mais frcqücntc é como produto de alteração de várias rochas eruptivas c metamórficas 
ricas cm magnésio. 
Para o refinamento da estrutura da amostra LIMEIRA utilizamos o programa DBWS, pois esse programa nos 
permite quantificar cada uma das fases presentes. A tabela I nos mostra o resultado final dos parâmetros 
refinados c a 1igura 3 o difi·atograma final. Para as estimativas das concentrações relativas consideramos que a 
ca lcita (f~1sc I) é pura, não contendo impurezas de magnésio c a magncsita (fase 2) é pura, não contendo 
cálcio. 

Tabela I - Parâmetros estruturais refinados: 
Comprimento de onda: Cu -- Ka 1a 2 

Intervalo cm 20 : 20" -· 60" 
Passo : 0.050" 
Função Perfil : Lorcntziana Modificada II 
R-wp = 7.28 o;;, ; R-p = 5.84 <y.,; R-cxp = 5.16%; Chi 2= I AO; D-WD = 1.62 
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Fator-R de Bragg = I 0.67 %, 
Números de parâmetros refin<Jdos : 8 

F<Jsc I: Calei ta 
GRUPO ESPACIAL: R - 3 C (n" 167) 
Cela: a= b = 4.995(3) A, c = 17.085(2) A; V= 369.26 A' 
Densidade : 2. 70 I g/cm·' ( experimental) 

2.970 g/cm3 (tabcl<Jda 1
) 

Números de reflexões : 27 

Fase 2 : Magncsita 

GRUPO ESPACIAL : R - 3 C (n" 167) 

Cela: a= b = 4.614(2) A, c= 14.935(1) A; V= 275.37 A' 

Densidade: 3.052 g/cm3 (experimental) 

2.980 g/cm3 (tabelada') 

Números de reflexões : 18 

Concentrações relativas na amostra lndaiá: Calcita = 95(5)%, c M<~gncsita = 5(8)'Yc, 
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-;;;- 3000 

~ 
E 
"' O> 
ro 2000 c o 

(.) 

1000 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2(1 (grau) 

Figura 3 - Difratograma da amostra Limeira . Os pontos representam a intensidade observada, <1 linha a 
intensidade calculada c a linha mais abaixo a diferença entre as intensid<Jdes 

4.2. Mistura Quartzo - Alumina 

Agora apresentamos os resultados de uma de análise qu<Jntitativa de fases utilizando uma mistura de materiais 
puros com concentrações relativas previamente dctcrminad<Js. O objctivo é comparar o valor experimental 
determinado dirctamente, com o valor calculado pelo método de Rietveld . Utilizamos o programa DBWS 
9807 . As massas foram determinadas com auxílio de uma balança analítica METTLER-TOLEDO, modelo 
AG285. 

1 Valor obtido cm Dcer et ai, 1966 
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Massa de a lumina : 0.120 I (2) g 
Massa de quartzo : 0.0554 (2) g 

Massa total : 0 .1755(4)g 

AhO,: 69( 1) % 
Si02 : 31(2) % 

Tabela II - Parâmetros estruturais refinados 
Comprimento de onda: Cu - Ka 1a 2 

Intervalo cm 20 : 15" - 70" 
Passo : 0.050" 
Função Perfil : Lorcntziana Modificada II 
R-wp = 6.40%; R-p = 4.92% ; R-cxp = 4.85%; Chi2= 1.3 I ; D-WD = 1.41 
Fator-R de Bragg = 8.06% 
Números de parâmetros refinados : I O 

Fase I: Alumina 
GRUPO ESPACIAL: R -3 C (n° 167) 
Cela: a= b = 4 .756( I) A, c= 12.997(2) A; V= 255 .03 A3 

Densidade: 3.980 g/cm3 (experimental) 
3.980 g/cm3 (tabclada2

) 

Números de reflexões : 26 

Fase 2 : Quartzo 
GRUPO ESPACIAL : P 32 2 I (n" !54) 
Cela: a= b = 4 .915(2) A, c= 5.409(3) A; V= I 13 .20 A3 

Densidade : 2.645 g/cm3 (experimental) 
2.650 g/cm3 (tabelada 1) 

Números de reflexões : I 8 

Resultado comparativo: 

Fase: Determinação direta Determinação pelo MR 
AI2Ü3 
Si02 

Ui" 
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"' .. 
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4000 
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2500 
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69(1)% 71(1)% 
31(2)% 29(1)% 

• '""Y" ,. 1 .h 
15 20 25 JO JS 40 45 50 55 60 65 70 

20 (grau) 

Figura 5 - Difratorama da amostra padrão (alumina-quartzo). Os pontos representam as intensidades 
observadas, a linha representa a intensidade calculada c a linha mais abaixo a diferença entre as intensidades. 
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5. Conclusão 

Com a dig ita li zação dos dados, podemos utili za r os recursos di sponíve is no programa FullProf para 
desenhar o difratograma, identificação dos picos, cúlculo das distiincias intcrplanan:s , o que agiliza o processo 
de idcnti ficação da amostra, além de outros não discutidos neste trabalho. 

Com a utili zação do programa FuiiProf para refinamento das estruturas, foi possível determinar 
soluções sólidas minerais precisas, como na amostra Santo lnúci o. E com o progra ma DBWS 9S07 foi 
possíve l determinar as proporções cm massa das ftscs presentes na amostra Limeira, valores estes que foram 
confirmados com os resultados da amostra contendo alumina c quartzo. Este resultado representa um 
importante passo para identificação c determinação das Ltscs minerai s existente na amostra. 
Os dados obtidos após o refinamento são bem satisfatórios, apresentando boas figuras de mérito . Para obter 
um melhor resultado poderia ser feito a troca das fendas, para se obter uma melhor resolução c a diminuição 
do passo. O ideal seria um passo de 0.01" ou 0.02". Mas o objctivo era reali za r a colcta dos dados c o 
refinamento cm condiçôcs rotineiras do laboratório para avaliarmos o s istema de aquisição de dados. 
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