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CAPÍTULO V - METODOLOGIA 

1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

O levantamento bibliográfico teve como enfoques principais os compostos do clínquer portland 

e o método de Rietveld, cuja compilação compuseram os capítulos II e III. Paralelamente às 

pesquisas bibliográficas foi montado o banco de dados de estruturas dos constituintes do 

clínquer e também feita escolha de programa computacional para a utilização do método de 

Rietveld. 

2. SELEÇÃO DE AMOSTRAS 

Buscando a maior amplitude nas características cristalográficas dos compostos de clínquer, 

foram selecionadas amostras provenientes de cinco fornos de diferentes fábricas de cimento. 

Os clínqueres se diferenciam não apenas no processo de fabricação envolvido, mas também 

na composição das matérias-primas, com diferentes teores de MgO, álcalis, e Fe2O3. A Tabela 

5.1 apresenta as características principais do processo e das matérias-primas envolvidas em 

cada grupo de amostras. 

Tabela 5.1: Características principais do processo de fabricação das amostras estudadas. 

Forno Matéria-prima Resfriador Observações 

A álcalis baixo, MgO alto Grelha coque de petróleo 

B álcalis baixo, MgO alto Grelha coque de petróleo 

C álcalis baixo, MgO normal Satélite 
Mineralização, co-processamento, coque de 

petróleo 

D K2O elevado, MgO e Fe2O3 baixos Grelha coque de petróleo 

E Na2O elevado/normal, MgO baixo Vapor de água Cimento Branco, óleo combustível 

Amostras com diferentes teores de álcalis e MgO na matéria-prima permitiram averiguar a 

influência dos teores destes óxidos na formação de aluminato cálcico ortorrômbico e também 

de periclásio. O tipo de resfriador utilizado influenciou no grau de cristalização do C3A nas 

diferentes amostras.  

Já a utilização de amostras provenientes de um processo de mineralização com fluorita e 

anidrita, bem como aquelas produzidas com coque de petróleo com elevado teor de SO3, 

possibilitaram a verificação da formação de compostos sulfatados. O clínquer de cimento 

branco, cujo teor de C4AF é escasso e C12A7 pode estar presente, foi inserido no estudo devido 

à diversidade cristalográfica comparativamente às amostras de clínquer de cimento cinza. 
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Todas as amostras selecionadas foram coletadas nas caçambas que levam o clínquer do 

resfriador aos silos. Após a amostragem de 15 kg de material, foi realizada a homogeneização 

e quarteamento, até a obtenção de 5 kg, utilizados na classificação granulométrica feita por 

peneiramento (>19mm, 19-9,5mm, 9,5-4,8mm, 4,8-2,4mm e < 2,4mm). A fração mais 

representativa de cada amostra foi aplicada nos estudos, tendo sido dividida em duas alíquotas 

na seqüência da preparação. 

Uma alíquota foi submetida a análises químicas nos laboratórios das fábricas e outra alíquota, 

de 1,0 kg, destinada aos estudos microscópicos e de difração de raios-X (DRX). Após 

homogeneização do material, 0,5 kg da amostra foi fragmentado até que todo o material 

passasse na peneira de 2,4mm. O material entre 2,4mm e 0,6mm foi dividido em duas 

alíquotas, uma para microscopia e outra para DRX. O esquema da preparação de amostras é 

mostrado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Fluxograma adotado para preparação das amostras 

 

3. DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E CÁLCULO POTENCIAL 

As amostras selecionadas foram submetidas a análises químicas através de espectrômetros de 

fluorescência de raios-X localizados nas unidades fabris e sob a responsabilidade de técnicos 

Amostra Total (15 kg) 

5 kg de amostra 

1 kg de amostra da fração 
mais representativa 

Homogeneização e quarteamento 

Classificação granulométrica 
(>19mm;19-9,5mm;9,5-4,8mm; 4,8-2,4mm;<2,4mm) 

0,5 kg de amostra 

Homogeneização e quarteamento 

Fragmentação até a obtenção de 
material entre 2,4mm e 0,6mm 

Seção polida para 
microscopia 

Pulverização para difração 
de raios-X 

Quarteamento 



 37 

próprios. Foram dosados os óxidos SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MgO, CaO, SO3, Na2O, K2O, MnO 

e P2O5, para amostras totais em pastilha fundida com tetraborato de lítio. 

Os cálculos potenciais foram realizados pelo método de Bogue para obtenção de valores para 

alita, belita, C3A e C4AF, utilizando as formulações citadas anteriormente. Análises químicas 

por via úmida foram realizadas para a determinação do teor de cal livre residual pelo método 

de etileno glicol, amplamente difundido no setor cimenteiro. Para o cálculo potencial do 

periclásio, subtraiu-se 2,0% dos valores obtidos para o teor de MgO no clínquer, sendo que os 

valores negativos foram considerados equivalentes a zero. 

Os resultados de análises químicas foram utilizados para o cálculo potencial das fases do 

clínquer pelo método de Bogue, visando à comparação com resultados obtidos pelo método de 

Rietveld. 

4. ANÁLISES POR MICROSCOPIA ÓPTICA 

As análises por microscopia óptica de luz refletida foram realizadas em equipamento Nikon 

modelo Optiphot e as fotomicrografias foram obtidas numa câmera fotográfica digital Nikon 

modelo Coolpix, acoplada ao microscópio. 

As amostras com a granulometria entre 0,6-2,4mm foram utilizadas na montagem de seções 

polidas com 30 mm de diâmetro, em resina. Utilizou-se o procedimento sugerido por 

Centurione (1993) para a preparação das seções polidas. 

Análises microscópicas qualitativas foram realizadas para a descrição dos principais compostos 

do clínquer. Para análise quantitativa foram realizadas quatro contagens de 1.000 pontos por 

amostra com a ampliação de 400 vezes, tendo sido realizadas com auxílio de um outro 

operador, visando a garantia de reprodutibilidade dos valores. Para a determinação das 

proporções de C3A e C4AF foram contados 500 pontos somente entre estes compostos, tendo 

sido utilizado o aumento de 1.000 vezes. 

 Aplicou-se ataque químico com uma solução de HNO3 0,1% em etanol para a contagem dos 

silicatos, e para a visualização da fase intersticial, o ataque foi realizado com uma solução de 

KOH (10%) + sacarose (10%) em água. Optou-se pela utilização de ataque químico com HNO3 

pelo fato de ser um ataque estrutural e colorimétrico ao mesmo tempo, permitindo diferenciar 

bem até compostos em inclusões e bordas de cristais. 

Para obtenção dos resultados quantitativos, os valores das contagens das fases foram 

multiplicados pelas densidades de cada uma e divididos pelo somatório de todos resultados. 

Foram utilizadas as densidades apresentadas pela ASTM (American Society for Testing and 

Materials), que, por sua vez, são provenientes do ICDD. 
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5. ANÁLISES POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV-EDS) 

As seções polidas usadas para microscopia óptica foram polidas novamente para análises no 

MEV-EDS, sendo a metalização obtida com carbono. Foi utilizado o microscópio eletrônico de 

varredura LEO (Modelo Stereoscan 440) acoplado ao espectrômetro de dispersão de energia 

(EDS), do LCT-EPUSP (Laboratório de Caracterização Tecnológica - Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo). 

Foram realizadas análises químicas pontuais nas principais fases do clínquer (alita, belita, C3A, 

C4AF e adicionalmente C12A7), com o objetivo de verificar as variações na composição química 

em amostras provenientes de processos distintos de clinquerização. Para cada composto 

analisado em uma determinada amostra, foram realizadas cinco micro-análises, sendo o valor 

médio utilizado na elaboração de gráficos ou tabelas. 

6. CLASSIFICACÃO GRANULOMÉTRICA 

Esta etapa foi realizada para verificar a variação nas dimensões das partículas para as 

amostras pulverizadas a diferentes tempos de moagem e utilizadas para testes de condições 

na DRX. Será detalhada na apresentação dos resultados metodológicos. 

A distribuição do tamanho de partículas foi determinada através de análise por granulômetro de 

difração laser por via úmida, com utilização de álcool etílico (Analisador de Partículas Malvern 

3600Ec), no LCT-EPUSP. 

7. DISSOLUÇÃO SELETIVA 

A dissolução seletiva visou a concentração da fase intersticial, tendo sido utilizado 

procedimento laboratorial interno da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), 

baseado no método desenvolvido por Takashima (1958) para a dissolução dos silicatos e 

concentração da fase intersticial. 

O método foi aplicado a duas amostras de clínquer de cimento branco, uma contendo C3A 

cúbico e outra contendo C3A ortorrômbico. Esta etapa da pesquisa teve por objetivo o estudo 

dos polimorfos de C3A isoladamente e de amostras compostas com diferentes teores desses 

concentrados, e assim aferir a quantificação pelo método de Rietveld. 

8. ANÁLISES POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

Todas as análises foram realizadas no difratômetro de raios-X Philips MPD1880 - PW1710, no 

LCT-EPUSP. 
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Os difratogramas foram coletados com radiação de CuKα, considerando-se como condições 

fixas o uso de spinner, de monocromador de grafite no feixe difratado e as aberturas das 

fendas. O conjunto das fendas de espalhamento, divergência  e recepção procuraram garantir 

que o feixe de raios-X estivesse dentro da área da amostra para toda a faixa angular estudada. 

As condições instrumentais são apresentadas na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2: Condições instrumentais de coleta dos difratogramas 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Condições de preparação das amostras e coleta dos difratogramas 

Para a determinação das melhores condições de preparação das amostras e coleta dos 

difratogramas, o estudo iniciou-se com uma etapa experimental, sendo que os resultados 

obtidos são apresentados no item 9 (Desenvolvimento Metodológico). 

Inicialmente, três amostras foram submetidas a pulverizações com diferentes tempos de 

moagem para verificar a influência da granulometria  em relação ao tempo de coleta de 

difratograma por passo angular. 

As amostras foram moídas por 10, 20 e 30 minutos a uma mesma rotação em moinho de bolas 

da marca Fritsch, modelo Pulverizette-5, que dispõe de controle de rotação e tempo de 

moagem, com recipientes e corpos moedores (bolas) de ágata. A coleta dos difratogramas foi 

realizada com 2s/passo e passo de 0,02º. Com base nos resultados, as amostras com tempo 

de moagem de 20 minutos foram escolhidas para verificar a influência da variação no passo 

angular e também no tempo por passo. A Figura 5.2 apresenta as variações utilizadas nesta 

etapa de estudo.  

Os difratogramas foram coletados com passo angular de 0,02º e 0,04º e o tempo por passo 

variado de 1, 2, 3 e 5 segundos. 

 Características 

radiação CuKα (λ = 1,54186Å) 

tubo foco largo (BF) 

ângulo de take off 6º 

voltagem no tubo 40kV 

corrente no tubo 40 mA 

spinner 1 revolução/ s 

fenda Soller 0,2mm 

fenda de divergência ½º 

fenda de recepção 0,2mm 

fenda de espalhamento ½º 

ângulo inicial (º2θ) 10,0 

ângulo final (º2θ) 70,0 

tempo/passo angular (s) 1, 2, 3 e 5s 

passo angular (º2θ) 0,02º e 0,04º 
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Figura 5.2: Fluxograma da etapa experimental para escolha das condições de preparação da amostra e 
coleta do difratograma adequadas para aplicação do método de Rietveld. 

Após a etapa de desenvolvimento metodológico, fixou-se o passo angular de 0,02° 2θ e 

2s/passo como condições para todas as amostras a serem estudadas. A coleta de 

difratogramas foi realizada em 40 amostras, sendo oito de cada forno. A nomenclatura das 

amostras estudadas é apresentada na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3: Nomenclatura das amostras estudadas 

 Forno A Forno B Forno C Forno D Forno E 

A1 B1 C1 D1 E1 

A2 B2 C2 D2 E2 

A3 B3 C3 D3 E3 

A4 B4 C4 D4 E4 

A5 B5 C5 D5 E5 

A6 B6 C6 D6 E6 

A7 B7 C7 D7 E7 

Amostras 

A8 B8 C8 D8 E8 

8.2 Identificação dos compostos 

A identificação dos compostos presentes no clínquer foi de importância fundamental para a 

escolha das estruturas adequadas para o refinamento e conseqüente análise quantitativa. A 

identificação foi realizada através do programa da Philips (X-pert High Score v.1.0), utilizando 

os padrões difratométricos do JCPDS. 

Amostras A, B e C 

20min 
moagem 

30min 
moagem 

10min 
moagem 

3s/passo 
angular 

2s/passo 
angular 

5s/passo 
angular 

1s/passo 
angular 

0,02º 2θ 0,04º 2θ 

2s/passo e  
0,02º 2θ 

20 min e 0,02º 2θ 

20 min e 2s/passo 

Condições de 
preparação e coleta: 
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8.3 Refinamento pelo Método de Rietveld 

Para a aplicação do refinamento pelo método de Rietveld e obtenção de resultados 

quantitativos dos compostos foi necessária a prévia compilação de dados relacionados às 

estruturas dos constituintes presentes e também da seleção de um programa computacional 

adequado. 

8.3.1 Seleção dos dados estruturais 

A escolha dos dados de estruturas cristalinas dos compostos envolvidos é de grande 

importância para a exatidão dos resultados quantitativos. Através da pesquisa ao ICSD e de 

tabelas internacionais para cristalografia foram selecionados dados estruturais da alita, belita, 

C3A, C4AF, C12A7, cal livre, periclásio e sulfatos alcalinos. Uma breve descrição é apresentada 

com as características de cada estrutura utilizada no refinamento. 

A Tabela 5.4 apresenta os parâmetros de cela, sistema cristalino, grupo espacial, e código 

ICSD de cada cela unitária utilizada. As posições atômicas utilizadas são apresentadas no 

Anexo 1. 

Tabela 5.4: Características gerais das estruturas dos compostos utilizadas no estudo. 

 a(Å) b(Å) c(Å) β(°) 
Sistema 

cristalino 

Grupo 

espacial 
Código ICSD 

Alita 12,23 7,04 9,26 116,07 M C 1 m 1 Modificado de 64759 

Belita 5,50 6,745 9,297 94,59 M P 1 21/n 1 963 

C3A cúbico 15,263 15,263 15,263 90 C P a -3 1841 

C3A ortorrômbico 10,875 10,859 15,105 90 O P b c a 1880 

C4AF 5,584 14,60 5,37 90 O I b m 2 9197 

C12A7 11,989 11,989 11,989 90 C I -4 3 d 6287 

Cal livre 4,799 4,799 4,799 90 C F m -3 m 28905 

Periclásio 4,216 4,216 4,216 90 C F m -3 m 64928 

Langbeinita 10,33 10,50 10,18 90 O P 21 21 21 40989 

Arcanita 7,476 10,071 5,763 90 C P n a m 2827 

Nota: M=monoclínico; C=cúbico; O=ortorrômbico. 

 

Para a estrutura da alita, principal componente do clínquer, optou-se pela estrutura cristalina 

simplificada derivada daquela proposta por Nishi (1985). A estrutura simplificada já foi aplicada 

em outros estudos, por exemplo, Viani (1998), o qual utilizou-a no refinamento de estrutura dos 

compostos do clínquer. A Figura 5.3 apresenta um esquema da estrutura cristalina da alita 

apresentada por Nishi e a estrutura derivada desta. Dados cristalográficos das estruturas foram 

lançados no programa computacional Atoms versão 4.1 (Eric Dowty, 1998). As posições 

atômicas são apresentadas no Anexo 1. 
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Figura 5.3: Esquema da estrutura cristalina da alita apresentada por Nishi (1985) - (A) e a estrutura 

derivada desta, utilizada por Viani (1998) - (B). 

 

Para a belita foram empregados dados estruturais da fase β (Jost et al, 1977), considerada 

como aquela formada nas condições de fabricação de clínqueres industriais. Para o C3A foram 

usadas duas estruturas diferentes, uma cúbica e outra ortorrômbica. A fase cúbica foi descrita 

por Mondal e Jeffery (1975) e a ortorrômbica por Nishi e Takéuchi (1975). A presença de 

átomos de sódio pode ser verificada na arranjo cristalino do C3A ortorrômbico. Utilizou-se a 

estrutura do C4AF de Colville e Geller (1971) e para o C12A7, a de Barth e Scheller (1970). Para 

a cal livre e periclásio empregaram-se as de Primak et al. (1948) e Broch (1927) 

respectivamente. Por serem compostos de simetria cúbica e apresentarem apenas dois 

elementos, possuem a estrutura mais simples. 

A Prancha 5.1 apresenta esquemas tridimensionais das celas unitárias para a belita-β (A), 

C4AF (B), C3A cúbico (C), C3A ortorrômbico (D), cal livre (E) e periclásio (F).   

 

 

A 

B 
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C 

 
D 

 
 

E 
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Prancha 5.1: Esquemas tridimensionais das celas unitárias para a belita-β (A), C4AF (B), C3A cúbico (C), 

C3A ortorrômbico (D), cal livre (E) e periclásio (F), obtidos no programa Atoms. 

 

A Prancha 5.2 apresenta os difratogramas calculados das estruturas dos dez compostos 

utilizadas nos refinamentos, obtidas através do programa X-Pert Plus - Philips, versão 1.0 

(1999). Nos difratogramas da alita (A) e belita (B), observa-se maior quantidade de raias de 
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difração geradas devido à maior complexidade da estrutura, o que leva à sobreposição dos 

picos no difratograma de um clínquer, onde ocorrem ambas as fases. 

Os difratogramas C e D correspondem a estruturas calculadas de C3A cúbico e ortorrômbico, 

respectivamente, e C4AF e C12A7, os apresentados em E e F. 

  

  

  

Prancha 5.2: Difratogramas calculados a partir de dados estruturais da alita (A) modificada de Nishi 
(1985) belita-β (B), C4AF (C), C3A cúbico (D), C3A ortorrômbico (E), e C12A7 (F) utilizados para o 

refinamento. 

Cal livre e periclásio apresentam poucos picos nos difratogramas, devido à maior simplicidade 

da estrutura, como apresentado na Figura 5.4. 

A B 

C D 

E F 
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Figura 5.4: Difratogramas calculados das estruturas da cal livre (G) e do periclásio (H) utilizados para o 

refinamento. 

Para o refinamento dos sulfatos alcalinos, foram utilizadas estruturas de Speer (1986) para a 

langbeinita cálcica e McGinnety (1972) para a arcanita. A fase ortorrômbica foi usada para o 

refinamento da langbeinita, e a cúbica para a arcanita. Os difratogramas calculados podem ser 

visualizados na Figura 5.5. 

  
Figura 5.5: Difratogramas calculados das estruturas da langbeinita cálcica (I) e da arcanita (J) utilizadas 

para o refinamento. 

 

8.3.2 Seleção do programa computacional 

Foi aplicada a nova versão do GSAS (General Structure Analysis System), de 1998, programa 

desenvolvido por Allen C. Larson e Robert B. Von Dreele em 1988, no LANSLE (Los Alamos 

National Laboratory, Universidade da Califórfia, EUA). Permite que todos os parâmetros de 

refinamento citados na revisão bibliográfica sejam utilizados, tornando possível a verificação da 

qualidade do refinamento através do índice de refinamento (Rwp) acompanhado por 

visualização gráfica das plotagens dos difratogramas. 

O GSAS foi escolhido por dar maior flexibilidade à escolha dos parâmetros de refinamento, 

além de ser aberto às universidades e amplamente difundido no meio acadêmico internacional. 

G H 

I J 
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8.3.3 Refinamento 

O refinamento foi realizado por etapas para melhor acompanhamento dos resultados. O valor 

de Rwp e os gráficos obtidos a cada dez ciclos de refinamento foram aferidos para verificação 

da qualidade do refinamento. A metodologia para o refinamento pelo método de Rietveld é 

apresentada com maior detalhe no item 9.  

Cada amostra teve previamente ao refinamento a inserção da estrutura calculada da alita 

(parâmetros de cela, posições atômicas, grupo espacial), por ser o composto predominante em 

clínqueres. Os refinamentos se iniciaram com a função de linha de base (background), com a 

constante do difratômetro “zero” e com os parâmetros de cela da alita ativados ao mesmo 

tempo. Ao término de cada ciclo de refinamento, novos valores foram fornecidos, tanto para os 

parâmetros de cela como para constantes do difratômetro. A segunda etapa do refinamento 

consistiu na inserção das demais estruturas. Com exceção de algumas amostras, o 

refinamento do perfil de pico para alita e belita utilizou das funções Gaussiana e Lorenziana. 

Após o refinamento da cela unitária das diversas estruturas, foi realizado refinamento da 

orientação preferencial da alita, composto com forma tabular e suscetível a tais problemas.  

A Figura 5.6 apresenta um fluxograma esquemático das etapas de refinamento adotadas para 

uma amostra de clínquer Portland, procedimento que se mostrou o mais ágil e com melhores 

resultados de refinamento (Rwp e avaliação gráfica) nos diversos testados neste estudo. O 

fluxograma deve ser visualizado como o procedimento utilizado para a maioria das amostras 

estudadas o qual teve pequenas variações para se adaptar às características de cada amostra. 

Para um mesmo difratograma foram realizados vários refinamentos que mostraram resultados 

idênticos. Por ser uma técnica constituída de algoritmos matemáticos, não se espera 

dificuldades de reprodutibilidade desde que utilizados os mesmo parâmetros de refinamento. 
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Figura 5.6: Fluxograma esquemático das etapas de refinamento de uma amostra de clínquer portland.  

 

9. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO PARA A DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

A partir da revisão bibliográfica, verificaram-se dois aspectos de fundamental importância para 

a obtenção de bons resultados na quantificação por DRX-Rietveld, que se referem às 

condições de preparação das amostras à coleta do difratograma. 

Desenvolveu-se, então, uma metodologia prévia de otimização da preparação das amostras 

voltada para a questão da granulometria de pulverização. 

Após o estabelecimento da melhor granulometria, passou-se a investigar as condições de 

coleta dos difratogramas e de refinamento. 

9.1 Preparação das amostras 

Três amostras selecionadas e denominadas de A, B e C após fragmentação (vide Figura 5.1), 

foram submetidas a moagens em tempos de 10, 20 e 30 minutos. A coluna A da Figura 5.7 

apresenta os diâmetros correspondentes à mediana da distribuição das partículas das 

amostras pulverizadas (d50). 

Inserção do difratograma 
calculado e escolha do número 

de ciclos de refinamento 

Preparação do 
Refinamento 

Inserção da estrutura da alita 
(parâmetros de cela, grupo 

espacial, posições atômicas) 

Cela unitária 
da alita 

Background Escala Início do refinamento 

Inserção da 
belita 

Funções de perfil de pico para alita 
e belita (Gaussiana e Lorenziana) 

Segunda etapa Função 
escala 

Terceira etapa Inserção das outras fases por 
etapas 

Função escala a cada fase 
inserida 

Final do refinamento Orientação Preferencial da alita 

Obtenção de resultados 
quantitativos e parâmetros de cela 

Gráfico de diferença entre 
difratogramas observado e 

calculado e Rwp 

 

Resultados 

Zero 
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Todas as amostras moídas apresentaram partículas com dimensão inferior a 90 micra. 

Entretanto, observou-se uma granulometria maior para as amostras submetidas a 10 minutos 

de moagem, que refletiu no d50. As amostras com moagens de 20 e 30 minutos apresentaram 

valores mais próximos, sendo o d50 máximo equivalente a 60 micra. 

Os dados utilizados nos gráficos referentes ao tamanho de partículas são apresentados no 

Anexo 2. 

A coluna B da Figura 5.7 apresenta d50 das partículas das amostras A, B e C para cada tempo 

de moagem. Observou-se maior impacto na granulometria em função do tempo de moagem 

para a amostra B, na qual o d50 reduz-se para menos da metade no tempo de 10 para 30 

minutos. 

Com 20 minutos de moagem, todas as amostras apresentam d50 abaixo de 60 micra. 

Observou-se que a redução granulométrica mais significativa se deu entre 10 e 20 minutos de 

moagem. A diminuição da granulometria após 20 minutos foi menos expressiva, como pode ser 

verificado comparando-se os gráficos apresentados.  

Nas amostras pulverizadas, fez-se coleta do difratograma nas condições fixas de passo angular 

0,02º 2θ e 2s/passo. 

A Figura 5.8 apresenta graficamente a variação do Rwp (indicador de refinamento) e teor de 

alita em função dos diferentes tempos de moagem, para as amostras A, B e C. Observa-se 

uma redução bastante significativa do Rwp das amostras com moagem de 10 minutos para as 

amostras com moagem de 20 minutos. A convergência dos valores ocorre com as amostras 

submetidas a 30 minutos de moagem, em que os valores Rwp são próximos a 4. Com relação 

ao teor de alita, verificam-se valores muito próximos para as amostras submetidas a 20 e 30 

minutos de moagem. 

Os resultados obtidos nesta etapa de desenvolvimento metodológico sugeriram a utilização de 

moagem de 20 minutos para todas as amostras estudadas, o que significou distribuição 

granulométrica com 100% passante em 90µm e mediana entre 40µm e 60µm. A moagem 

excessiva de um material pode resultar no alargamento dos picos de difração, conforme 

sugerido por Fronzaglia (1999), o que reforçou a exclusão do tempo de moagem de 30 

minutos. 
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Figura 5.7: Gráficos ilustrativos da variação do d50 obtido por granulômetro laser em função do tempo de 

pulverização, (A) - d50 por amostra (B) - d50 por tempo de moagem. 
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Figura 5.8: Variação do Rwp (indicador de refinamento) e teor de alita em função dos diferentes tempos 
de moagem. 
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9.2 Condições de coleta dos difratogramas 

Para verificação das melhores condições para os difratogramas, foram realizadas variações no 

passo angular e no tempo de coleta por passo angular, sendo utilizadas amostras com o 

mesmo procedimento de preparação, com moagem de 20 minutos, como estabelecido no sub-

item anterior. Para a verificação do melhor passo angular a ser utilizado no estudo, foram 

utilizados 0,02º e 0,04º 2θ, com 2s/passo, com base nos dados da literatura. 

Através da Figura 5.9 observam-se valores de Rwp levemente superiores para amostras com 

passo de 0,02º 2θ, porém teores de alita muito próximos para os dois valores de passo angular. 

Os testes foram pouco elucidativos e decidiu-se por assumir o passo angular de 0,02º 2θ como 

padrão para as coletas dos difratogramas do estudo, considerado na bibliografia consultada 

como melhor opção, visando maior definição dos perfis difratométricos e obtenção de melhores 

resultados quantitativos. 
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Figura 5.9: Valores de Rwp levemente superiores para amostras com passo de 0,02º 2θ e teores de alita 
muito próximos para os dois valores de passo angular utilizados. 

 

Passou-se então a investigar o tempo de coleta por passo, que variou de 1s, 2s, 3s e 5s. A 

Figura 5.10 apresenta os valores de Rwp e teores de alita em função dos tempos por passo 

angular na coleta dos difratogramas. Verificaram-se valores aproximadamente constantes entre 

os tempos de 1s, 2s e 3s, tanto para valores de Rwp quanto para teores de alita.  

Teoricamente, quanto maior o tempo por passo angular, maior é a intensidade dos picos, 

favorecendo o refinamento e a consecutiva quantificação. O que se observou foi um elevado 

Rwp para o tempo de 5s, caracterizando o refinamento como inadequado para a quantificação, 

o que é comprovado pela diferença nos teores de alita em relação aos demais tempos por 

passo. Uma possível justificativa se deve ao maior tempo em que a amostra fica exposta 

durante a coleta difratométrica, cerca de 4 horas, o que possibilitaria o início de hidratação da 

mesma, interferindo na sua composição bem como no estado físico da amostra prensada. 
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A condição de 2s/passo angular foi escolhida como a melhor opção para a coleta dos 

difratogramas por representar menor tempo em relação a 3s, com desempenho similar e 

também por possibilitar maior intensidade dos perfis difratométricos em relação à amostra de 

1s. 
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Figura 5.10: Valores de Rwp e teores de alita em função dos tempos por passo angular. 

 

9.3 Etapas de refinamento 

A metodologia de refinamento foi escolhida após vários testes, iniciados com base em 

experiências relatadas na literatura consultada. Para melhor expor a seqüência de refinamento 

utilizada e sugerida para o estudo do clínquer, são apresentados difratogramas de cada etapa 

de refinamento de uma amostra representativa do conjunto. 

Foi escolhida uma amostra com sete compostos presentes para expor uma seqüência de 

refinamento, representada em várias figuras (Figuras 5.11 a 5.15), nas quais o indicador 

estatístico é apresentado junto a cada difratograma mostrando o progresso de cada etapa. A 

linha contínua representa o difratograma calculado e a linha em cruz o observado, sendo que a 

linha abaixo de cada par de difratograma corresponde a diferença entre o difratograma 

calculado e o observado pelo método de Rietveld. Quanto mais retas as linhas de diferença, 

menores são as diferenças entre o calculado e o observado, e, por conseqüência, menores 

serão os valores dos indicadores estatísticos, indicando, por sua vez, melhor qualidade do 

refinamento. 
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A primeira etapa consistiu do refinamento da linha de base (background), através da função 

Chebychev com cinco termos, juntamente com o refinamento do fator escala, que corresponde 

à proporcionalidade entre o padrão calculado e o padrão observado. O primeiro difratograma 

da Figura 5.11 apresenta o resultado obtido após a primeira etapa de refinamento. Em seguida, 

é apresentado o difratograma de refinamento da função de deslocamento (zero), que 

corresponde aos parâmetros de correção  dos deslocamentos devido à fuga do ponto focal da 

óptica do difratômetro. 

 

  

 
Figura 5.11: Evolução do perfil difratométrico após a primeira etapa de refinamento; A - após o 

refinamento da linha de base (background) juntamente com o fator escala; B - após o refinamento da 
função de deslocamento (zero). 

 

 

Após as correções relacionadas à coleta dos difratogramas, foi iniciado o refinamento da cela 

unitária do primeiro composto, normalmente escolhido o de maior proporção, o que no caso do 

clínquer corresponde a alita. Com o parâmetro de cela refinado, partiu-se para o perfil de pico, 

através das funções Gaussiana, Lorenziana e de assimetria, tendo sido esta etapa aplicada 

somente à estrutura da alita. A Figura 5.12 apresenta as primeiras etapas de refinamento 

envolvendo a estrutura da alita. 

(A) Rwp=16,2 

(B) Rwp=7,4 
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Figura 5.12: C - Evolução do perfil difratométrico após o refinamento da estrutura da alita; D - 
difratograma obtido após o refinamento do perfil de pico da alita. 

 

Na etapa seguinte, a estrutura da belita foi inserida e os parâmetros de cela foram refinados. 

Na Figura 5.13 visualiza-se a redução na diferença entre os difratogramas calculado e 

observado após a inserção do segundo composto mais importante do clínquer. 

 

 
Figura 5.13: Evolução do difratograma após o refinamento da cela unitária da belita. 

A estrutura de cada um dos demais compostos identificados na amostra foi inserida, iniciando-

se pelo C3A e seguindo-se pelo C4AF, cal livre, arcanita e langbeinita. Os parâmetros de cela 

de cada um desses foram refinados, e os difratogramas e curvas de diferença são 

apresentados na Figura 5.14. 

(C) Rwp=6,6 

(D) Rwp=6,5 

(E) Rwp=4,9 
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Figura 5.14: Evolução do perfil difratométrico após refinamento da cela unitária do C3A (F), C4AF (G), cal 

livre (H), arcanita (I) e langbeinita (J). 

(F) Rwp=4,4 

(G) Rwp=2,5 

(H) Rwp=2,27 

(I) Rwp=2,25 

(J) Rwp=2,22 
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Os refinamentos foram finalizados com a orientação preferencial, que corrige os problemas 

gerados na preparação da amostra, fato agravado pelo aspecto tabular do composto presente 

em maior quantidade. No clínquer, desta forma, o principal plano cristalográfico da alita foi 

refinado para todas as amostras. Quanto maior a redução observada no indicador estatístico 

após o refinamento da orientação preferencial, maior é o problema de orientação preferencial 

da mesma amostra. A Figura 5.15 apresenta o último difratograma gerado após o refinamento 

da orientação preferencial. 

 

Figura 5.15: Perfil difratométrico final obtido após o refinamento da orientação preferencial da alita. 

A Figura 5.16 apresenta a gradual redução nos valores do indicador estatístico para cada 

passo do refinamento. Observou-se uma redução bastante significativa no resíduo de 

refinamento da linha de base e fator escala e, em seguida, do deslocamento. Redução muito 

pouco significativa do indicador foi observada no refinamento do perfil de pico da alita. Para 

cada composto cuja estrutura foi inserida e os parâmetros de cela foram refinados, observou-se 

uma nítida redução no indicador de refinamento, sendo menos sutil para os menores (cal livre, 

arcanita e langbeinita). Possivelmente devido ao menor problema de orientação preferencial, a 

redução no valor do indicador de refinamento foi muito pouco significativa. 
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Figura 5.16: Variação do indicador estatístico (Rwp) durante cada etapa de refinamento. 

(L) Rwp=2,19 
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Visando a melhor representação gráfica da evolução das etapas de refinamento, a Figura 5.17 

apresenta a redução do indicador estatístico para várias amostras, selecionadas para 

ilustração gráfica por apresentarem maior gama de variação de valores. No gráfico à esquerda, 

a primeira etapa de refinamento (indicado como “Back até alita”) representa o refinamento da 

linha de base, deslocamento, perfil de pico da alita e parâmetro de cela da alita, todos 

refinados ao mesmo tempo. Uma redução bastante significativa ocorre quando o parâmetro de 

cela da belita e compostos da fase intersticial são refinados (indicado no gráfico como “Belita e 

Fase”). A menor variação é apresentada quando são inseridos no refinamento compostos 

menos freqüentes (cal livre, periclásio e sulfatos alcalinos). A redução do indicador estatístico 

com o refinamento da orientação preferencial da alita é mais bem representado no gráfico B, 

correspondente a uma ampliação da escala do anterior. Observa-se maior redução nas 

amostras onde o efeito da orientação preferencial é mais significativo. 
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Figura 5.17: A - Variação do indicador estatístico Rwp durante as principais etapas de refinamento para 
amostras dos fornos A, C e E; B - ampliação gráfica para melhor visualização da redução dos valores do 

indicador estatístico para as últimas etapas do refinamento. 

 

A seqüência de refinamento apresentada foi obtida após vários testes desenvolvidos, até a 

obtenção de uma seqüência metodológica que resultasse num indicador estatístico abaixo de 5 

e com uma representação gráfica adequada, refletindo alta coincidência entre o difratograma 

calculado e o difratograma observado. Foi dada maior atenção para o refinamento da estrutura 

da alita, evitando a propagação de erros durante a inserção das demais estruturas. Os gráficos 

obtidos após o refinamento de cada amostra são apresentados no Anexo 3. 

Além do indicador estatístico o refinamento deve ser acompanhado pela análise visual dos 

difratogramas e respectivas linhas de diferença, sendo inclusive referida pela literatura como 

até mais importante que o indicador estatístico. 

A Figura 5.18 mostra os difratogramas de uma mesma amostra ao inserir a estrutura da alita 

(A), em seguida os difratogramas após o refinamento do fator de escala (B), e por último o 

refinamento da linha de base (C). Observando a seta, verifica-se o aumento da 
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proporcionalidade entre o padrão calculado e o observado, de A para B. O ajuste da linha de 

base pode ser verificado na área destacada por um quadro em B e C. 

   

Figura 5.18: Evolução do perfil difratométrico no refinamento após a inserção da estrutura da alita (A), do 
fator de escala (B) da linha de base (C). Nota: a linha contínua representa o difratograma calculado e a 
linha em cruz o observado; a linha abaixo de cada par de difratograma corresponde à diferença entre o 

difratograma calculado e o observado. 

 

A Figura 5.19 apresenta à esquerda um exemplo típico de deslocamento decorrente da fuga do 

ponto focal da óptica do difratômetro, em que o difratograma calculado apresenta-se deslocado 

à direita em relação ao observado. Já no difratograma à direita, verifica-se uma redução na 

diferença entre os difratogramas, correção decorrente do refinamento deste parâmetro. 

 
Figura 5.19: Perfil difratométrico mostrando um pico isolado após o refinamento do deslocamento (Zero). 
Nota: a linha contínua representa o difratograma calculado e a linha em cruz o observado; a linha abaixo 

de cada par de difratograma corresponde à diferença entre o difratograma calculado e o observado. 

 

A C B 

A B 



 58 

 

A Figura 5.20 ilustra a etapa de refinamento do parâmetro de cela do C3A cúbico, C3A 

ortorrômbico, C4AF e periclásio, sendo apresentados difratogramas antes e depois do 

refinamento de cada uma das fases citadas. Observa-se a clara redução da diferença entre os 

padrões observados e calculados após o refinamento dos parâmetros de cela, para os picos 

isolados das estruturas apresentadas. 

C3A cúbico (amostra E3) C3A ortorrômbico (amostra E1) C4AF (amostra C5) 

 

Periclásio (amostra B5) 

  
 

Figura 5.20: Perfis difratométricos de algumas fases isentas da sobreposição de picos, antes e após o 
refinamento da cela unitária de cada uma das fases apresentadas. Nota: a linha contínua representa o 

difratograma calculado e a linha em cruz o observado; a linha abaixo de cada par de difratograma 
corresponde à diferença entre o difratograma calculado e o observado. 

A visualização dos difratogramas e respectivas linhas de diferença são de fundamental 

importância no controle da cela unitária de todas as fases. No entanto, fatores como 

sobreposição de raias de difração e baixa cristalinidade de algumas fases dificultam a 

observação de picos isolados, como os apresentados na Figura 5.20. 

 


