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EXTRATO

BARBOSA, L.C. de A., M.S., Universidade Federal de Viçosa,
julho de 1986. Caracterização de um Perfil de Solo De.sen^
volvido de Bocha pelitica, do Grupo Bambuí, pela Análise
Química, Difratometria de Raios X e Espectroscopia Müssbauer.
Professor Orientador: José Domingos Fabris. Professores
Conselheiros: Mauro Resende e Antônio Taranto Goulart.

Foram estudadas cinco amostras coletadas do perfil

de um Latossolo Vermelho-Amarelo Câmbico Alico, desenvolvido

de rochas pelíticas, do Grupo Bambuí, localizado próximo â

cidade de Paraopeba-MG.

As amostras com padrão de cor variando do amarelado

(amostra SL11; 0,3 m de profundidade), nos horizontes super-

ficiais, ao avermelhado (SL12; 1,0 m), em posições intermedJL

árias no perfil e matizes variadas (SL14A e SL14V; 3,0 m ),

em horizontes mais profundos, foram estudadas pela espectro£

copia Mflssbauer, a fim de se caracterizarem detalhadamente

as espécies ferruginosas presentes.

A caracterização química e mineralôgica da fração

argila revelou a presença de material micáceo (muscovita e/ou

ilita) em todo o perfil, cujo teor diminui continua e signi-

ficativamente em direção â superfície.

O teor de ferro total no solo é praticamente cons-

tante em função da profundidade. Todavia, a razão do teor de

hematita/teor de goethita varia na seqüência esperada pelo

atributo da cor. Observou-se ainda uma relação linear entre
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o índice de avermelhamento e o conteúdo de hematita da fra

ção argila.

Os teores de hematita são proporcionalmente menores

na amostra SL14A, aparentemente por efeito de drenagem defî

ciente no passado, e na amostra SLll, pela ação da matéria

orgânica.

A redução continua do campo hiperfino a 4,2 Kda goe

thita, em direção ã superfície do perfil, sugeriu a presen-

ça de goethitas com diferentes graus de substituição de fer

ro por alumínio.

A amostra SLll apresenta pelo menos duas populações

de gcethitas: uma com 20 mol% de alumínio substituinte e ou

tra certamente com mais de 30 mol%. Para explicar a presen-

ça de diferentes goethitas (diferenciadas pelo teor de Al

substituinte) ao longo do perfil, três hipóteses foram le-

vantadas. A mais provável sugere que a goethita é destruída

e neoformada através da coluna do solo, em resposta a mudan-

ças pedoambientais em direção ã superfície.



1. INTRODUÇÃO

0 embasamento rochoso (certamente do Prê-Cambriano)

do Grupo Bambuí apresenta várias colunas estratigrãficas e

ocupa extensa área dos Estados de Minas Gerais (aproximada-

mente 40% da superfície total do Estado), Bahia e Goiás, ha

vando, em muitos locais, dominância de rochas pelíticas ecajl

cãreas (em torno de 60% dos afloramentos) (EFAMIG, 1978;

ALMEIDA, 1979).

Os solos desenvolvidos de rochas pelíticas apresen-

tam uma cromossequincia interessante para estudo (ALMEIDA,

1979), especialmente no que diz respeito aos mecanismos geo

bioquímicos de formação dos õxidos de ferro.

A relação entre os õxidos de ferro e as cores de so

los afins, também desenvolvidos de rochas pelíticas, foi es

tudada (ALMEIDA, 1979; RESENDE, 1976) e parece indicar que

a proporção entre as duas principais formas de õxidos (hema

titã e goethita) pode determinar a manifestação cromática

em condições de campo.

A formarão da hematita está associada a altos teo-

res de Fe* na solução do solo.relativamente baixos teores
+2 +3

de Ca , Al , matéria orgânica e ambiente oxidante (ALMEIDA,

1979).

A goethita, de outro lado, é componente invariavel-

mente presente nos solos, sendo a espécie virtualmente do-

minante em perfis amarelados. De fato, a hematita pode, até



mesmo em quantidades bastante reduzidas (da ordem de 11),

alterar-lhe a cor, imprimindo uma tonalidade avermelhada ao

pedossistema (RESENDE, 1976). Desse modo, a cor é o indica-

dor de pedogênese em climas tropicais mais imediato, a ní-

vel de campo.

Na paisagem atual, observa-se freqüentemente uma evo

luçáo gradual da cor na topocromosseqüência, a partir de so

los mais velhos, que manifestam a tendência de cor vermelha,

atê os mais novos, que são predominantemente amarelos. Es-

sas topocromossequencias são relativamente distribuídas em

todo o Brasil, sendo mais freqüentes em solos desenvolvidos

de rochas peliticas. Por exemplo, Latossolos Vermelho-Escu-

ros, desenvolvidos de rochas peliticas, quando submetidos â

erosão, na renovação da paisagem de relevo suave, mostram

uma evolução de cor vermelha contínua, nos pontos mais ele-

vados, a amarela, nas regiões mais baixas.

A xantização, ou seja, o amarelecimento de uma cama-

da superficial (da ordem de 1 m), ê um fenômeno bastante ge

ral, sendo também associado â transformação de hematita em

goethita pela ação da matéria orgânica. Observam-se, com re

lativa freqüência na região estudada, situações onde uma ca

mada intermediária vermelha do perfil se encontra sobre uma

camada amarela mais profunda. A camada vermelha é xantizada

na superfície de tal maneira que prevalece a seqüência ama-

relo-vermelho-amarelo. A transformação goethita - • > hema-

tita, no entanto, não tem sido comumente constatada no pedo

ambiente natural (SCHWERTMANN, 1971; SCHKERTMANN, 1985), o

que torna a questão da origem da variação cromática ainda

sem explicação satisfatória. Pretende-se, então, examinar,

detalhadamente, a composição química e mineralõgica de um

tal perfil, na busca de uma melhor compreensão dos fenôme-

nos envolvidos na evolução dos minerais do solo, particular

mente dos õxidos de ferro.



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Distribuição do Ferro nos Solos

O ferro encontra-se comumente presente na estrutura

dos minerais primários silicatados. A distribuição desse ele

mento nesses minerais não ê uniforme, ou seja, existe "prefe

ferência" por certas estruturas, de maneira que o teor de

ferro presente nas redes cristalinas de caulinitas naturais

é muito baixo, ao passo que ilita e clorita possuem quantida

des maiores (COEY, 1980).

Na estrutura desses minerais, o ferro encontra-se no

estado de oxidação +2 ou +3, possuindo coordenação tetrae-

dral ou octaedral. Durante o intemperismo, as rochas estão ex

postas a condições ambientais diferentes daquelas em que fo-

ram formadas, e uma série de transformações ocorrem, levando

a alterações drásticas nas estruturas dos minerais primários,

com conseqüente formação de outros minerais mais estáveis nas

novas condições reinantes. Durante esse processo de degrada

ção, se o ambiente for oxidante, as seguintes reações podem

ocorrer:

-Fe2+ 0-Si + H20 ^=^ -Pe
3+ OH + HO-Si- + e-

-Fe3+ 0-Si + H20 ??± -Fe3+ 0H + HO-Si-



Como os hidróxidos e os óxidos de ferro (III) são ex

tremamente insolúveis (acima de pH 3), esses compostos nor-

malmente encontram-se precipitados nos solos (SCHWERTMANN e

TAYLOR, 1977).

São conhecidos atualmente nove óxidos de ferro cris-

talinos. Dentre esses, goethita («-FeOOH), lepidocrocita {y-

FeOOH), akaganeita (B-FeOOH) e 6-FeOOH são comumente designa

dos por oxidrõxidos. Os outros são anidros, incluindo a hema

titã («-Fe-,0,), a maghemita (Y-Fe_0-), o e-Feo07, a magheti-

ta (Fe-,0.) e a wustita (FeO). A vmstita e o e-Fe,*^ não são

encontrados naturalmente (BIGHAM, 1977).

A ferridrita ê um outro oxido de ferro natural, toda

via sua estrutura i pobremente cristalina e não tão bem de-

terminada quanto a dos outros óxidos mencionados acima

(SCHWERTMANN et aliit 1982; SCHÜLZE, 1985). Todos esses õxi-

dos de ferro possuem muitas características em comum como,

por exemplo, composição elementar, ocorrência e, en alguns

casos, origem. Entretanto, diferenças em sua mineralogia, e£

trutura cristalográfica, propriedades magnéticas, capacidade

de adsorção de Ions etc. são bastante acentuadas.

2.2. Algumas Características dos Ôxidos de Ferro de Ocorrên-

cia Natural mais Extensa

2.2.1. Hematita

A estrutura da hematita («-FejO-) é formada por um

agrupamento hexagonal compacto (ahc), consistindo de cãtions
+3 —2 ~

Fe coordenados por anions 0 . 0 poliedro de coordenação

do ferro nesse oxido ê octaédrico assimétrico, ou seja, cada

átomo do metal é ligado a seis átomos de oxigênio, os quais

ocupam os vértices do octaedro. Três dos átomos de oxigênio

estão um pouco mais próximos do metal que os átomos (Figura

1), e essa diferença ê de 0,075+0,06 A. Cada oxigênio está 11

gado a quatro átomos de metal, sendo que dois dos quais es-

tão mais próximos do oxigênio que os outros. Os átomos de

ferro ocupam o centro de um tetraedro irregular, ou seja,



Q Oxigênio

Perro ou Alumínio

o-

FIGURA 1 - Arranjo dos Átomos na Estrutura da Henatita e do
Córidon (PAULLING e HENDRICKS, 1925).



o ângulo entre as linhas que ligam os átomos B e C e a que

une os átomos D e E (Figura 1) ê de 60 graus, em vez de 90,

como no tetraedro regular. A estrutura da hematita éames

ma do córidon («-Al-O.,)t todavia as distâncias entre os

ânios são menores no último caso, uma vez que o raio do

íon Al+ (0,51 Â) ê menor que o raio do Ion Fe (0,65 Â)

(PAULING e HENDRICKS, 1925). Neste oxido, a configuração

eletrônica do ferro é [Ar]3d , e sua estrutura é formada

por uma série de octaedros unidos pelas faces, levando â

formação de um cristal do sistema romboédrico, com morfo-

logia hexagonal plana.

A hematita ocorre naturalmente em muitos solos de re

giões tropicais. Em solos recentemente formados sob clima

temperado e úmido, como no centro da Europa e na parte Nor

te do Continente Americano, não e encontrada frequentemen

te (SCHWERTMANN e TAYLOR, 1977) . Esse oxido de ferro dis

perso no solo na forma de grãos com diâmetro <2 p possui

um poder pigmentante bastante acentuado. SCHEFFER et alii

(1958) encontraram que apenas 1,7% em peso de hematita e-

ra suficiente para tornar um solo avermelhado. RESENDE

(1976) mostrou que a matiz Munsell de oxissolos amarela-

dos era alterada de 10YR para 5YR, quando apenas 1% de he

matita finamente pulverizada era adicionado. TORRENT et

alii (1983) verificaram que a adição de 1% de hematita a

uma mistura contendo caulinita, quartzo, biotita, feldspa

to potássico e 3% de goethita mudou a matiz Munsell de 2Y

para 5YR.

2.2.2. Goethita

A goethita (a-FeOOH) também possui o Ion ferro com

coordenação octaédrica e configuração eletrônica spin al-

to. Seu sistema cristalino ê ortorrômbico, e os cristais

normalmente são encontrados em forma acicular (FORDHAM et

alii, 1984). Na estrutura cristalina da goethita, o« octa

edros sao unidos pelos eixos (Figura 2), formando longas

fitas da largura de dois octaedros. Esse ê o oxido de ferro



FIGURA 2 - Modelo da Estrutura da Goethita. Ligações de Hi-
drogênio São Representadas por Barras (SCHULZE,
1985).
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mais amplamente distribuído, ocorrendo em quase todos os tî

pos de solos e regiões climáticas (FITZPATRICK e SCHWE3OMftN̂

1982; SCHWERTMANN e TAYLOR, 1977) .

0 poder pigmentante da goethita é menor que o da he

matitã, conferindo ao solo uma cor castanho-amarelada. So-

los goethítieos, com teor de hematita menor que 1%, geral-

mente apresentam matizes Munsell entre 2,5Y e 7,5YR. Se o

teor de hematita for maior que 1%, a cor amarelada da goe-

thita ê mascarada pela cor vermelha.

2.2.3. Lepiãocroeita

A lepidocrocita (Y-FeOOH), como os outros dois õxi-

dos de ferro citados, possui o Ion Fe com coordenação oc-

taedrica. 0 agrupamento dos íons neste oxido é do tipo cüb.i

co compacto (acc), e seu sistema cristalino é ortorrômbico.

A lepidocrocita ocorre nos solos menos freqüentemen-

te que a hematita e a goethita. Normalmente i encontrada em

solos nio-calcáreos e solos argilosos hidromórficos de re-

giões frias e temperadas. A lepidocrocita é encontrada for-

mando bandas, halos e mosqueados, mas nunca dispersa homoge

neamente nos solos, estando freqüentemente associada com a

goethita, mas nunca com a hematita. Esse oxido de ferro é

mais vermelho que a goethita e menos que a hematita. Fre-

qüentemente está presente em solos com matiz Munsell vari-

ando entre 5YR e 7,5YR (SCHWERTMANN, 1985).

2.2.2. Fevvidrita

Por causa de sua pobre cristalinidade, a ferridrita

somente pode ser facilmente identificada por analise roti-

neira de raios X se estiver razoavelmente concentrada

(SCHWERTMANN et alii, 1982). A sua identificação em solos,

onde normalmente esta presente em baixas concentrações, re-

quer um procedimento especial, como a difração diferencial

de raios X (SCHULZE, 1981).



A ferridrita foi primeiro identificada em amostras

naturais por CHUCHROK (1973). Diversos autores propuseram

fórmulas para a ferridrita: Fe5(HO)g.4H20f por TOWEeBRADLE

(1967); Fe5(04H3)3, por CHÜKHROV (1973); e Fe203.2Fe00H.2,6H2<>,

por RUSSEL (1979).

O ferro na estrutura da ferridrita ocupa o centro de

um octaedro cujos ligantes são 0 , 0H~ e H-0. O arranjo

dos octaedros ê semelhante ao da hematitã, e o sistema cris

talino é também romboêdrico.

Ps partículas desse oxido são extremamente finas (5-

10 nm) e possuem formato esférico. De modo geral, são encon

tradas em solos com matiz Munsell entre 5YR-7,5YR e, como a

hematita, confere ao solo uma cor bruno-avermelhada(FISCHER,

1985).

2.2.5. Outros ôxidos de Ferro

Magnetita e maghemita possuem uma estrutura de espi-

nêlio invertida. Nessas estruturas existem íons de ferro o-

cupando sítios tetraédricos e octaédricos. Na magnetita, os

sítios tetraédricos são ocupados por íons Fe+ , e os sítios
+3 +2 -

octaédricos por Fe e Fe tera proporções iguais. A maghemi_

ta possui somente íons Fe distribuídos aleatoriamente en-

tre os dois diferentes sítios.

O sistema cristalino da magnetita é isomêtrico^e seus

cristais possuem uma morfologia octaedrica. Esse mineral o-

corre especialmente em solos altamente intemperizados, como

as regiões de clima tropical e subtropical do Hawai, Austrá

lia, tndia, e também em solos de regiões temperadas do Ja-

pão, Russia, Canadá etc. (SCHWERTMANN e TAYLOR, 1977).

No Brasil, a presença de magnetita em solos deriva-

dos de rochas basalticas e tufíticas foi também amplamente

registrada (CURI, 1983; SANTANA, 1984).
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2.3. Relações entre Pedoclima, Cor do Solo e Gênese dos Ôxi

do 8 de Ferro

2.3.1. Intemperismo e Estabilidade dos Minerais

A composição mineralõgica de um solo depende, quali-

tativa e quantitativamente, em alguma extensão, da rocha de

origem e, fundamentalmente, das condições ambientais preva-

lecentes durante o processo de intemperismo. Os minerais,

como qualquer outro composto químico, são estáveis em dete£

minadas condições de temperatura, pressão, pH, potencial de

oxirredução do meio, concentração de Ions em solução etc.

Quando as condições em que os minerais primários foram for-

mados são alteradas, eles se tornam instáveis, e suas redes

cristalinas rompem-se, liberando Ions para a solução. Esses

íons agrupam-se ou não em um novo arranjo cristalino, for

mando os minerais secundários.

Comumente, a redução do pH diminui a estabilidade

dos minerais primários, favorecendo a gênese de alguns mi-

nerais secundários (ALMEIDA, 1979). Um exemplo da influên-

cia do pH e da concentração de Ions em solução sobre a for-

mação de minerais secundários pode ser obtido do sistema

caulinita-gibbsita. Durante o processo de formação da cauljL

nita (pH 6), a partir da decomposição dos feldspatos

(BUSENBERG, 1978), observou-se quês

i) inicialmente forma-se gibbsita (Al(OH)3) micro-

cristalina em equilíbrio com a solução;

ii) a silica (Si02.2H20), proveniente dos feldspatos,

reage com a gibbsita, formando a caulinita, segundo a •rea-

ção t

2A1+3 + 3H20 + 2H4Si04 1 6 H + + AljSijOj(0H)4.2H20

Enquanto houver feldspatos sendo solubillzados e com

isso, a [SiOJ for maior que 10 M, a reação acima vai se

deslocar para a direita, havendo formação de caulinita. li-

ma vez interrompida ou diminuída a dissolução do feldspato,
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a [siOj] diminui, chegando a valores menores do que 10 M,

até formar, preferencialmente, a gibbsita:

A l
+ 3 + 3OH" J A1(OH)3

No caso da gênese de Õxidos de ferro, qualquer fator

que altere os equillbrios,

Fe+3
 + e" t Pe+2

Fe(OH)3 • Fe+3 + 30H~,

contribuirá para que a formação de uma fase mineralógica

se dê preferencialmente em relação âs outras. Como regra

geral, em ambientes oxidantes e alcalinos, o ferro encon-

tra-se na forma precipitada, ao passo que em ambientes re-

dutores e ácidos ele se encontra em solução (GOLDSCHMIDT,

1958) .

2.3.2. Relação entre COP do Solo e sua Composição Mine-

ralógica

A cor ê um dos atributos do solo mais facilmente per

ceptivel no campo, e ê um importante critério utilizado em

classificação. Muitas classes de solos têm conexão com a

cor dos mesmos: Podzôlico Vermelho-Amarelo, Latossolo Roxo,

Chernozem (terra preta, em russo) etc.

A combinação de diversos componentes no solo, como a

matéria orgânica, formas mineralõgicas de óxidos de ferro,

caulinita, micas etc., é responsável por sua cor. Bn um so

Io onde existe excssso de água (solos hidromõrficos), qua-

se sempre seu potencial de oxi«brredução é suficiente para

manter o ferro no estado reduzido (Fe ) e, consequentemen

te, sua coloração tende para o cinza. Solos com alto teor

de matéria orgânica geralmente possuem também uma cólera»

ção bem escura. Todavia, não foi ainda estabelecida uma re

lação precisa entre cor e teor de matéria orgânica, umavaz

que foram observados diferentes latossolos com a mesma colo
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ração, possuindo quantidades variáveis de compostos orgâni-

cos (RESENDE, 1982).

Uma mistura de minerais silicatados (caulinita, bio-

tita, feldspatos etc.) e quartzo possui uma coloração que

vai desde o branco até a uma matiz cinza-claro, refletindo

assim o baixo poder pigmentante desses minerais. Já os oxi-

do s de ferro secundários são os componentes dos solos que

possuem o maior poder pigmentante (SCIIEFFER et alii, 1958,

SEGALEN, 1968; RESENDE, 1976, TORRENT et alii, 1980; KAMPF

e SCHWERTMANN, 1983; BARRON e TORRENT, 1984) e, como conse-

qüência, seus teores estão relacionados com a matiz Munsell.

Solos com baixos teores de matéria orgânica e hematî

ta com grande quantidade de goethita possuem coloração ama-

relada (matiz Munsell entre 10YR e 2,5Y). Quando a hemati-

ta está presente, mesmo em pequena quantidade, a cor torna-

se avermelhada (5R a 2,5YR) (SCHWERTMANN, 1985). A ferridrî

ta (castanho-avermelhado), a lepidocrocita (alaranjada) e a

maghemita (castanho-avermelhado), por exemplo, embora sejam

também fortemente pigmentantes, pouco contribuem para a co-

loração dos solos, uma vez que suas ocorrências são peque-

nas.

Inicialmente, atribuiu-seàcor vermelha dos solos a

presença de õxidos de ferro amorfos (LAMOUROUX e SEGALEN,

1969). Posteriormente, verificou-se que em muitos solos ver

melhos a quantidade de óxidos de ferro extraída pelo ácido

oxãlico-oxalato de amônio em pH 3, na ausência de luz (SINGER,

1977), era extremamente pequena, e que muitos desses solos

(LAMOUROUX et alii, 1977) possuíam hematita com grãos meno-

res que 10,0 nm (estimado pela espectroscopia Mõssbauer) e

não eram detectados por difratometria de raios X. Esses re-

latos indicam que a hematita de granulometria extremamente

reduzida, e não os õxidos de ferro amorfos, é* a principal

responsável pela cor vermelha dos solos.

Recentemente, TORRENT et alii (1983) e KAMPF e

SCHWERTMANN (1983) procuraram estabelecer uma relação quanU

tativa entre a matiz Munsell e o conteúdo de hematita dos so

los. 0 interesse em se estimar o conteúdo de hematita nos so

los , a partir de sua cor, vai além do puramente acadêmico,
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uma vez que os procedimentos usuais normalmente utilizados

na determinação dessas espécies mineralógicas são extrema -

mente laboriosos e dispendiosos, especialmente quando sua

concentração ê muito baixa (BARRON e TORRENT, 1934).

Para representar numericamente as diversas cores dos

solos, TORRENT et alii (1980) definiram o índice vermelho

(IV) como sendo:

IV

Cs valores numéricos de C e V são, respectivamente, aqueles

do croma e valor da notação Munsell. Os valores de H cres-

cem com a coloração vermelha: H = 12,5, para 7,5R; H = 10,

para 10R; H = 7,5, para 2,5YR; H =* 5, para 5YR; H = 2,5, pa

ra 7,5YR e H = 0, para 10YR. Esses valores de H foram esco-

lhidos em razão de proporcionarem boa discriminação entre

as cores da hematita e as da goethita.

TORRENT et alii (1983) observaram uma correlação li

near entre o índice vermelho (IV) e a percentagem de hematJL

ta para 33 amostras (secas e úmidas) de solos brasileiros.

Todavia, eles notaram que IV é aproximadamente duas vezes

maior em solos moderadamente intemperizados da Europa (Alfi

sois) que para solos mais intemperizados do Brasil (Oxisols

e Ultisols), com o mesmo teor de hematita. KAMPF e SCHWERU-WW

(1983) observaram também que solos derivados de arenito/ba-

sal to e riolito-dacito, com 4-6% de hematita, possuem um IV

similar ao de solos derivados de basalto com 8-12% de hema-

tita. Essa diferença possivelmente deve-se ao fato de que a

luz vermelha seja menos refletida nos solos basãlticos, em

razão do seu maior teor de argila e menor tamanho dos poros

que nos de arenito/basalto e riolito-dacito. Para todos os

solos analisados, verificou-se ainda que a correlação entre

o IV e o teor de he. ia titã deixa de ser linear quando a per-

centagem desse oxido ê maior que 20 (RESENDE, 1976; KAMPF e

SCHWERTMANN, 1983; TORRENT et alii, 1983).
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Objetivando entender melhor as propriedades cromâtl-

cas da hematita, BARRON e TORRENT (1984) estudaram o efeito

da roorfologia, tamanho de partícula e percentagem de subs-

tituição isomórfica de ferro por alumínio sobre a cor des-

se oxido. Eles verificaram que a cor das hematitas sintéti-

cas ê praticamente a mesma para amostras com diferentes ta-

manhos e morfologia. Todavia, com o aumento da %Al substi-

tuinte, observou-se aumento correspondente no valor Munsell

(V). Esses resultados, embora bastante preliminares, são su

portados por observações em solos do Mediterrâneo, onde foi

verificado que solos mais ácidos, nos quais a %Al substitu-

inte na hematita é maior ipor causa da maior disponibilida-

de de Al em solução), a coloração ê menos vermelha que a de

solos neutros (por exemplo, terra roxa) com o mesmo teor

de hematita.

2.3.3. Formação de Diversos Oxidos de Ferro

Um mesmo tipo de oxido de ferro pode ser formado por

um conjunto de etapas e transformações completamente dife-

rentes, dependendo de uma série de condições ambientais pre

valecentes durante sua gênese. Neste tópico, daremos maior

ênfase ã formação de hematita e goethita, uma vez que esses

são os õxidos de ferro encontrados com mais abundância nos

solos brasileiros.

Todo e qualquer processo espontâneo que leva ã forma

ção de um mineral ocorre no sentido de que a energia livre

do sistema diminua e, consequentemente, o mineral formado

seja mais estável que os minerais de origem. O parâmetro ter

modinâmico normalmente utilizado para verificar se uma trans

formação é espontânea ou não é a variação da energia livre

de Gibbs (AG). Esse potencial está relacionado simultânea -

mente com a variação de entalpia (AH) e de entropia (AS) do

processo, segundo a equação: AG « AH - TAS (processo isotér

mico). Para uma transformação qualquer, existem três possi-

bilidades:

AG < 0 : a transformação 3 espontânea;
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At- ~ 0 : o sistema encontra-se em equilíbrio relativamente

a essa transformação;

ÒC < 0 : a direção natural ê oposta à que imaginamos (a

transformação não ê espontânea).

A avaliação desse parâmetro (AG) para os minerais formados

em ambientes naturais é extremamente difícil, uma vez que

substituições isomõrficas, tamanho e grau de cristalização

do mineral alteram seu valor.

INTERCONVERSÕES DOS CXIDOS DE FERRO

Quando a taxa de liberação de ferro a partir dos mi-

nerais primários ê alta e as condições ambientais favorecem

a rápida hidrõlise do mesmo, será formado preferencialmente

ferridrita, mesmo sendo o seu produto de solubilidade maior

q.e o da goethita. Quando parte do ferro liberado encontra-

se na forma de Fe , ele pode ser oxidado (reação acelerada

pelas bactérias Gallionela leptothrix e G. toxothrix e, pos_

teriormente, precipitado como ferridrita (CHUKROV et alii,

1975).
- +2 +3

Hidróxidos de (Fe , Fe ) podem ser rapidamente pre
parados em laboratório, por meio de oxidação parcial de sais

+2

de Fe . Esse composto denominado "green rust" tem a compo-

sição geral (Feg Feí )(0H)l8, em que parte do Fe
+ pode ser

substituída por Al . Essa "ferrugem verde" pode ser um im-

portante constituinte e precursor de outros õxidos de ferro

em solos hidromõríicos, todavia ela não foi ainda positiva-

mente identificada em tais condições (BREEMEN, 1985).

Pelos dados do Quadro 1, nota-se que nas condições-

padrão a ferridrita é um dos óxidos de ferro menos estáveis

(maior valor de 4fG*). Isso significa que ela pode-se trans

formar espontaneamente em outros óxidos mais estáveis. BOHM

(1925) foi o primeiro a mostrar que Fe(OH)3 amorfo, recente

mente precipitado, transformava-se em goethita, quando aque

cido,a 150°C, em KOH 2M, por duas horas. Quando o precipita

do amorfo foi aquecido em água pura, o produto finalfoi pre

dominantemente hematita.
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SCHWERTMANN e MURAD (1983) verificaram que a trans-

formação ferridrita (Fh) •* goethita (Gt) i favorecida pelo

aumento da [Fe ] em solução, e que o decréscimo da [Fe ]

favorece a formação de hematita. Diversas outras espécies co

mo FeOH e Fe(OH)4 existem também em solução, predominando

cada uma em determinada faixa de pH. As espécies Fe(OH)2
Fe(0H>4 favorecem a formação de goethita, enquanto as demais

favorecem a da hematita. A Figura 3 mostra a relação entre

pH e as transformações Fh -»• Gt e Fh + Hn.

QUADRO 1. Valores de AfG* para Alguns Oxidos de Ferro

Composto AfG* kj.mol" Referência

Lepidocrocita - 476,98 MOHR et alii (1972) (*)

Goethita - 489,53 LANGMÜIR (1969) (**)

Maghemita - 684,50 GARREL e CHRIST (1965) (*)

Ferridrita - 696,64 GARREL e CHRIST (1965) (*)

- 688,23 LANGMÜIR (1969) (*)

Hematita - 740,57 ROBIE e WALDBAUM (1968) (**)

LANGMÜIR (1971) (*)

Magnetita -1017,13 GARREL e CHRIST (1965) (*)

* Segundo SCHWERTMANN e TAYLOR (1977).

** Segundo RESENDE (1976).

MURPHY (1973) sugeriu que a transformação de ferri-

drita em goethita dá-se através da dissolução da Fh e da for

mação de cristais de Gt («-FeOOH) sobre partículas amorfas

de oxido de ferro de diâmetro entre cinco e 30 A.

A formação da hematita ocorre por meio da nucleação

de pequenas partículas de Fh (70-100 %), que se recristali -

zam e, finalmente, coalescem num único cristal de hematita

(SCHWERTMANN e TAYLOR, 1977).

Nos solos, a ferridrita ê um dos precursores necessá

rios da hematita, e a transformação Fh -> Hm ê favorecida por
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10 II 12

FIGURA 3 - influência do pH na Formação da Hematita (Hm)
e da Goethita (Gt) a Partir da Ferridrita
(SCHV7ERTMANN e MURAD, 1983) .
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clima quente e altas concentrações de Fh. Em climas frios,

parece não ocorrer essa transformação, mas sim Fh -> Gt.

A ferridrita também pode-se converter em ferrugem
- +2

verde, segundo a equação: Fh + Fe •*• ferrugem verde. Essa

transformação é favorecida por pH alto, alta [Fe ] em solu

ção, baixa velocidade de oxidação do ferro e alta razão Fe /

Fe+3.

A formação da lepidocrocita, a partir da ferrugem ver

de, envolve a oxidação total do ferro e a desidratação par-

cial do produto. Se as condições ambientais favorecerem uma

rápida oxidação, a lepidocrocita será formada. Se a veloci-

dade de oxidação for baixa, o pH estiver entre 6 e 8 e a

temperatura for de 20-40°C, a maghemita será preferencial -

mente formada (SCHWERTMANN e TAYLOR, 1977).

Em um estudo pars, verificar a influência da presen-

ça de calcita sobre a formação de õxidos de ferro (Lp e Gt),

LOEPPERT et alii (1984) observaram que a reação entre

Fe(C104)2 e calcita (CaCO3), sob diferentes condições, for-

nece os seguintes resultados:

?e(ClO4)2 • CaCO3

ar l£ (único produto)

<C0? = 2% Gt + L£ (produto principal)

C0? = 20% Lp + Gt (produto principal)

Esses resultados mostram que a lepidocrocita é formada na

presença de calcita e a uma baixa pressão de C02- Corroboran

do esses resultados, geralmente em solos calcáreos, ê verifi

cada a presença de goethitz em vez de lepidocrocita. Toda-

via, ROSS e WANG (1982) encontraram lepidocrocita em solos

calcãreos bem drenados. Pelos dados do Quadro 1, verifica-se

que a lepidocrocita é instável em relação a goethita e que,

portanto, a transformação Lp •*• Gt deve ocorrer:

y-FeOOH •*• «-FeOOH AG • -12,5 KJ.mol"1.

Essa transformação, além de ser extremamente lenta, em razão

da baixa solubilidade da lepidocrocita e consequentemente da

baixa velocidade de dissolução, ê afetada pela presença de

silício em solução.
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Uma série de estudos em laboratórios foi realizada na

tentativa de explicar o processo de formação de Al-goethitas

e lepidocrocita em solos, a partir de ferrugem verde. KARIM

(1984) observou que a oxidação de uma amostra de ferrugem ver

de (formada a partir de uma solução de FeCl2 em pH 7) na au-

sência de alumínio levou, predominantemente, ã formação de

lepidocrocita. Com a adição de alumínio, a goethita foi favo

recida e, após a adição de silício, somente traços de lépido

crocita foram formados.

A estabilidade do sistema hematita-goethita tem sido

estudada por muitos autores, e os dados termodinâmicos até en

tão obtidos são ligeiramente discordantes (Quadro 2).

QUADRO 2 - Valores de AG para a Transformação Hm+H-O •*• 2Gt

-1 - - *
Reação AG/kJ.mol Referencia

Hm + H20 •*• 2Gt 0,17 BERNER (1969)

-0,84 a -0,42 MOHR et alii (1972)

-0,42 WEFERS (1966)

-2,34 Calculado a partir
dos dados do Quadro 1

* Citados por SCHWERTMANN e TAYLOR, 1977.

As pequenas diferenças nos valores de AG provavelmen-

te devem-se -i diferentes tamanhos das partículas, morfologia,

taxa de substituição de ferro por outros elementos, diferen-

tes graus de cristalinidade das fases envolvidas, dentre ou-

tros fatores.

LANGMUIR (1971) derivou uma equação para calcular a de

pendência de AG para a reação Hm + H,0 £ 2Gt com o tamanho

das partículas e mostrou quei

i) para partículas (Km e Gt) de iguais tamanhos, agoe

thita é mais estável quando o diâmetro dos grãos é maior que

76 nm;
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ii) se a goethita é maior, ela será mais estável quan

do seu diâmetro for maior que 150 nm.

Em amostras naturais, a estabilidade desse sistema S

também alterada por substituições isomôrficas do ferro por

outros elementos como Ti , Mn+ , An+ e, principalmente,

Al . Apesar da dificuldade para se determinarem valores

precisos de AG. como discutido anteriormente, a transforma-

ção da hematitã para goethita tem sido observada em diver-

sas partes do mundo (SCHWERTMANN, 1971; BIGHAM et alii,

1978a). O mecanismo dessa transformação no solo aparentemen

te envolve a dissolução da hematitã e a subsequente repreci

pitação do ferro como goethita. Como sugerido por SCHNERIMRNN

(1971), compostos orgânicos presentes nos solos, principal-

mente nas superfícies, onde essa transformação é verificada

com maior freqüência, devem participar do processo, comple-

xando e/ou reduzindo o ferro, facilitando, dessa forma, a

dissolução da hematita.

A transformação de goethita diretamente para hemati-

ta na natureza não tem sido evidenciada, muito embora os da

dos de BERNER (Quadro 2) mostrem que seja espontânea.

LANGMUIR (1971), de acordo com os dados de Berner, sugeriu

que a dissolução e a posterior recristalização da hematita

são processos excessivamente lentos, de maneira que a cî

nêtica dessa transformação tem um importante papel no con-

trole da ocorrência desses minerais.



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. descrição da Ãvea Estudada

As amostras de solo estudadas foram coletadas em um

corte de estrada (BR 040), próximo ã cidade de Paraopeba-MG,

situada aproximadamente a 19°40' de Latitude Sul e a 44°50'

de Longitude, a Oeste de Greenwich (Figura 4).

Os solos da área estudada foram formados sobre a li-

tologia do Grupo Bambul. A sedimentação desse grupo esten-
2

de-se por mais de 650.000 km , ocupando, aproximadamente,
40% da superfície do Estado de Minas Gerais e parte dos Es-

tados da Bahia e Goiás (EPAMIG, 1978) . Esse grupo apresenta

distribuição estratigrãfica composta pelas seguintes forma

ções: Três Marias, Paraopeba, Paranoá, Carrancas, Sete La-

goas e Rio Paraopeba.

A litologia relacionada com a ãrea estudada é constî

tulda, basicamente, por rochas peliticas indiscriminadas(ar

dosia, metassíltitos e siltitos).

A área estudada apresenta relevo plano, suave e ondu

lado, com declives inferiores a 8% e, às vezes, ondulados,

apresentando elevações com topos arredondados, cujas decli-

vidades normalmente não ultrapassam a 20%.

O clima da região aproxima-se do tipo CWa (na classJL

ficaçao de Xdppen), que é um clima mesotérmico, com verões

quentes, em que a temperatura média dos meses mais quentes

21
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Escala aproximadal
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91 50

FIGURA 4 - Mapa de Minas Gerais Mostrando Parte do Grupo Bam
buí (Area Escura) e o Local em que Foram Coleta~
das as Amostras (Paraopeba).
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(janeiro/fevereiro) é superior a 22°C, e a do mês mais frio
(julho) é inferior a 18 C. A temperatura media anual ê de
21,9°C, e a amplitude térmica gira em torno de 5°C (EPAMIG,
1978).

O período chuvoso é de outubro a abril, sendo mínima
a precipitação pluviomêtrica do julho a agosto. A média anu
ai de chuva situa-se entre 1.200 e 1.300 mm.

Na região onde foram coletadas as amostras. predomi
nam Latossolos Vermelho-Amarelos Câmbico (Figura 5), e a ve
getação mais comumente encontrada é constituída de cerrado,
observando-se, em áreas cujo solo foi formado a partir de
calcário, a presença de vegetação mais exuberante (EPAMIG,
1978).

3.2. Coleta das Amostras

A amostragem deu-se em um local situado na condição
de declive de um relevo suave e ondulado, de um solo eu jo pa
drão croraático é alterado na cromossequencia. A tonalidade
amarelada da parte superficial do perfil tende a avermelha-
da nos pontos mais elevados da paisagem. As amostras coleta
das em profundidades variadas representam o padrão cromãti-
co na vertical (Figura 5).

3.3. Preparo das Amostras

As amostras, secas ao ar, foram desagregadas manual^
mente e, em seguida, passadas em peneira de 2 mm. Aos 50 gra
mas da fração, menor que 2 mm de diâmetro, foram adiciona-
dos 300 ml de água destilada, e a suspensão resultante foi
passada em peneira de 63 um, a fim de proceder â separação
da fração areia da fração silte + argila. Esta última fra-
ção foi colocada em uma proveta de 1.000 ml, e seu volume
completado com H20 destilada. 0 pH foi elevado com a adição
de uma solução de NH^ 50% v/v, até a dispersão completa do
material. A suspensão foi colocada em aparelho de ultra-som,
por uma hora, a fim de proceder a uma dispersão mais efeti-
va da fração argila.
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AMOSTRA PROFUNDIDADE COR MUNSELL
(cm)

30

100

150

SLI4V
SLI4A

290
300

7.5YR 7/6

5YR 7/6

5YR6/6

5YR 7/6
7,5YR 7/6

Latossolo Vermelho'Escuro
E S 3 Solos Vermelhos o Amarelados
l------̂  Rochas pelíticos já amolecidas pelo

ação do intemperismo.

FIGURA 5 - Solos Profundos (Latossolo3 Vermelho-Escuros) (a)
e Rasos (Cambissolos e Litossolos) (b) Originados
de Rochas Pelíticas. Os solos Rasos São Formados
pela Erosão Natural dos Solos Velhos (ALMEIDA e
RESENDE, 1985). Detalhe do Padrão Aromatico do
Perfil Amostrado.
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A fração argila, com diâmetro efetivo menor que 2 ura,

foi separada da fração silte por repetidas sifonações a pro-

fundidades (5 cm) e intervalos de temo (4 h) calculados de a_

cordo com a lei de Stoke. Repetiu-se esse procedimento até a

fração silte apresentar-se relativamente pura (sem argila)

(JACKSON, 1969).

Todas as frações foram secas ao ar.

3.4. Análises Químicas

'6.4. L. Determinação do pU do Solo

O pH das amostras do solo foi determinado em água

(SolorH^O, 1:2,5) e em KCl IN (solo:CL, 1:2,5), com tempo

de contato de duas horas, agitando-se a suspensão imedia-

tamente antes de se fazer a leitura com um peagõmetro cali-

brado em pü 4 e pH 6.

3.4.2. Análxse Química Total

As amostras de argila foram "abertas" (três repeti-

ções de cada) por meio de fusão com NajCt^K-COo (i:l), em

cadinho de platina, a i.0OO°C, por uma hora. A massa fundi-

da foi transferida para um béquer contendo mistura de HCi:

H^O (1:1) e aquecida até a completa secura, AO resíduo foi

adicionada outra fração de HCi concentrado aquecendo-se, e

novamente, até a secura. Finalmente, adicionou-se ãgua des-

tilada ao bêquer, e a mistura foi fervida e filtrada.

0 teor de SiO^ foi determinado gravimetricamente (fluo

rização), utilizando-se para isso o resíduo.

O filtrado foi analisado para ferro(dicromatometria),

alumínio (complexometria indireta, utilizando-se alaranjado

de xilenol como indicador), cálcio e magnesio (absorção atô-

mica) , sódio e potássio (fotometria de chama) e titânio (eo

lorimetria) (TEFFERY, 1981).

A análise do ferro por dicromatometria foi realizada

segundo a modificação proposta por NEVES et alii (1985) pa-

ra eliminar a interferência da platina.
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3.4.3. Tratamentos Químicos

A identificação de espécies niineralogicas, em amostras

complexas como solos, por aifratometria de raios X, comumen-

te requer a concentraçlo daquelas que se encontram em peque-

nas quantidades. Os tratamentos utilizados estão nos itens

subsequentes.

3.4.3.1. Concentração de õxiàos de Ferro

Foram adicionados 100 ml de uma solução de NaOH 5M,

a 1,00 g da amostra (argila), em um béquer, e a suspenção

foi fervida, por uma hora, segundo procedimento descrito por

NORRISH e TAYLOR (1961). A mistura, ainda quente, foi trans-

ferida para um tubo e centrifugada a 3.000 rpm, durante cin-

co minutos. O resíduo foi lavado uma vez com NaOH 5M e uma

vez com HC1 0,òM (10-15 minutos de contato), para dissolver

sodalita eventualmente formada, e duas vezes com (NH.^CO-,

IN, para eliminar o excesso de NaCl (KAMPF e SCHWERTMANN,

1982). A amostra foi seca em estufa a 110°C, por quatro ho-

ras.

3.4.3.2. Concentração dos Minerais üilicatados

Amostras de argila integral foram submetidas a extra-

çoes sucessivas com ditionito-citrato-bicarbonato (ADC) ate

o resíduo apresentar-se coloração cinza-ciaro, segundo MEHRA

e JACKSON (i96u). Em cada extrato foram determinados os teo-

res de ferro (absorção atômica, potássio (fotometria de cha-

ma) , alumínio (colorimetria com aluminon) e silício (colori-

metria pelo método do azul de molibdénio).

* Foram usados os sais de sódio.
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Z.9.Z.Z. Extrações com Ácido Oxalioo-Oxalato de Amonio

Foram adicionados 10 mi de uma solução de ácido oxãlî

co-oxaiato de amônio (pH 3,3) a 250 mg das amostras, em um

tubo de centrífuga; o tubo foi agitado por quatro horas, no

escuro, posteriormente a mistura foi centrifugada a 3.U00 rpm,

por cinco minutos. O sobrenadante límpido foi recoihido emba

lio volumetricô, Foram feitas seis extrações sucessivas, eem

cada extrato, foram determinados ferro (absorção atômica), a

lumínio (colorimetria com aluminon), potássio (fotometria de

chama) e silício(colorimetria com azul de molibdênio).

3.5. Análise Mineralõgica por Difratometria áe Raios X

Foram obtidos difratogramas das frações argila, sem

tratamento prévio, e argiia após os tratamentos com NaOH 5M

e com DCB.

A fração argiia de cada amostra, após tratamento com

DCB, foi submetida â saturação com potássio, magnésio e soi-

vatação com glicerol, segundo procedimento descrito por

JACKSON (1969). Os difratogramas foram obtidos com lâminas

em pó e orientadas.

As amostras saturadas com potássio foram aquecidas a

5ü0°C, por numa hora, e apôs esse tratamento, novos difrato-

gramas foram obtidos.

Todas as amostras foram irradiadas com raios X, utilj.

zando-se tubo de cobre (Ka = 0,154 nm) com filtro de niquel.

A dimensão media dos cristais (Dnkl) degoethita foi

estimada apôs o tratamento das amostras com NaO 5M, utilizan

do-se a equação de SCHERRER:

Dhkl
B.cos 9

em que y i o comprimento de onda da radiação utilizada

(K Cu - U,lb4 nm), ü é a largura de uma linha pura livre de

qualquer tipo de alargamento instrumental/ 6 e o ângulo de
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BRAGG para a linha hxl e K ê uma constante aproximadamente î

gual ã unidade, cujo vaior depende de 8 e de (KLUG e

ALEXANDER, 1954).

Uma vez que cristais de goethita ocorrem nos solos e

se desenvolvem quase igualmente em todas as direções, eles

devem apresentar uma forma mais esférica que acicular

(SCHWERTMANN, 19Ò5) e, em vista disso, utiiizou-se o valor

de K = 0,95 (KLUG e ALEXANDER, 1954).

O plano de reflexão (110) da goethita foi utilizado,

uma vez que se trata da absorção mais intensa desse mineral

e ainda não sofre interferência da absorção dos outros mine-

rais presentes.

Para se ter idéia da dimensão do cristal em todas as

direções, o vaior de D, calculado a partir do plano (III), ê

mais adequado,já que esse plano possui componentes em todas

as direções (MURAD e SCHV7ERTMANN, 1983), todavia, para goe-

thitas naturais DMC (111) / DMC (110) = 1, o plano (110) foi

utilizado sem prejuízo para as nossas interpretações.

A partir da largura, â meia altura(B) utilizado como

padrão (b), calculou-se a razão b/B, e com o auxílio do grá-

fico apresentado por KLUG e ALEXANDER (1954, página 509), es

timoü-se o valor de B.

Como padrão de referência para calibração do difato-

grama, utilizou-se o pico a 0,499 nm da muscovita para as a-

mostras SL14A e SL14V, uma vez que ele apresentou um pequeno

valor de b (0,29 - 0,33 nm). Para as demais amostras, foi u-

utilizado o pico 0,362 nm da sodalita, formada durante o tra

tamento das amostras com NaOH 5M, pois os picos da mica apre

sentaram-se alargados.

3.6. Análise por Eepeotroeoopia Mffasbauer

Com as amostras de argila, sem sofrerem nenhum trata-

mento prévio, foram preparadas pastilhas com 200 mg cada,com

densidade de ferro aproximada de 15 mg/cm , utilizadas como

absorvedoras.

As amostras foram irradiadas com gamas de 14,4 KeV,

provenientes de uma fonte de Co-Rh, de cerca de 25 mCi de

intensidade.
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Os dados foram acumulados em uma unidade de memória

de 512 canais, com um numero médio da ordem de 10 contagens

por canal/ na linha de base.

Os espectros obtidos com o absorvedor nas temperatu-

ras ambientes (298 K) do nitrogênio líquido (78 K) edo hélio

liquido (4,2 K) foram tratados numericamente em computador,

e ajustadas as funções Lorentzianas nas linhas de absorção

ressonante.

A velocidade da fonte e os deslocamentos isomêricos

foram calibrados em relação ao ferro metálico.



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Mineralogia da Fração Argila

A Figura 6 apresenta os difratogramas das amostras

(fração argila) na seqüência em que foram coletadas no per-

fil, sem sofrerem qualquer tratamento. Uma inspeção prelimi

nar desses difratogramas permite concluir que a composição

mineralógica das cinco amostras i aproximadamente a mesma.

Mesmo os picos mais intensos não podem ser atribuídos, sem

imposição de dúvida, a um mineral particular. 0 pico a 0,718trn

pode ser devido â clorita, caulinita ou vermiculita. 0 pico

a 0,260 nm pode ser da goethita, da muscovita, da ilita e

da clorita. Em virtude dessas dificuldades e da impossibi-

lidade de se isolarem os diversos minerais para posterior

caracterização, são utilizados tratamentos que removam e/ou

alteram seletivamente determinados minerais (item 3.4.3.).

Os picos em 0,495 nm, 0,446 nm e 0,332 nm indicam a

possível existência de material micâceo em todas as amostras.

0 plano de reflexão (060) proximo a 0,150 nm e uma forte ab

sorção para o plano (002) (Figura 6) sugerem que a mica é

de natureza dioctaedral, ao contrário das trioctaedrais, que

possuem o plano (060) entre 0,1525 nm e 0,1535 nm e a (002)

fraco ou ausente (GRIM, 1963), principalmente nos mais ve-

lhos, uma vez que as trioctaedrais são mais susceptíveis ao

intemperismo (GIESEKING, 1975).
i
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FIGURft 6 - Difratogramas de Raios X da Fração Argila (Método do
Pó) sem Tratanento Prévio.
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Apôs a remoção dos oxidos e hidróxidos de ferro, por

sucessivas extrações com DCB (MEHRA e JACKSON, 1960), os pi

cos dos outros minerais foram intensificados (3.4.3.1.).

As fortes absorções em 0,718 nm e 0,358 nm(Figura 7)

usualmente são adequadas para a identificação da caulinita,

principalmente se a reflexão a 1,400 nm daquela não for mui_

to pronunciada. A ausência de forte absorção em 0,475 nm e

o desaparecimento dos picos 0,718 nm e 0,358 nm, após o a-

quecimento das amostras a 500°C (Figura 8), por uma hora, in

dicam a presença da caulinita em todas as amostras, uma vez

que esse mineral perde sua cristalinidade quando submetido

ao tratamento térmico citado, ao passo que a clorita é ape-

nas parcialmente desidratada, com conseqüente aumento na iri

tensidade do pico a 1,400 nm (CASTRO, 1975).

A caulinita nas cinco amostras parece não ser muito

bem cristalizada, como indicado pela ausência de um dubleto

bem resolvido em 0,418 nm e 0,413 nm (GRIM, 1968).

ALMEIDA (1979) verificou que a caulinita de solos o-

riginãrios de rochas pelíticas geralmente possui baixa cris_

talinidade, o que pode estar relacionado com altos teores

de Fe203 e TiO2.

A presença de material micáceo (2:1) na fração argi-

la de diferentes tipos de solos ê bastante comum (MEDEIROS,

1977; ALMEIDA, 1979; GIESEKING, 1975).

Nos difratogramas da Figura 7, observam-se fortes ab

sorções a 1,004 nm, 0,499 nm e 0,334 nm, que indicam a pre-

sença de mica nas amostras e, como descrito anteriormente,

deve tratar-se de mica dioctaedral. A estabilidade dos três

picos de absorção citados, apôs os diversos tratamentos a

que as amostras foram submetidas (Figura 8), confirma a pre

sença de mica (muscovita e/ou ilita). A distinção entre a

ilita e as diversas variedades polimõrficas da muscovita é

muito difícil de ser feita com base apenas nos dados de di-

fração de raios X.

A composição da ilita é muito parecida com a da mus-

covita, em que aquele mineral possui menor teor de potássio

(aproximadamente 08-10%) e maior teor de água que este.
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SL11

SL12

SL13

SL14A

SL14V

26/O

FIGURA 7 - Difratofjramas da Fração Argila (Método do Pô) apôs
a Remoção dos- Oxidosde Ferro con DCB.
Ka: Caúlinita; Mi: Mica; Gb: Gibbsita; Oz: Quartzo.
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FIGUJVA 8 - Difratoqraznas da Tração Argila das Amostras SLll, SI.12 e SL13
.Apôs a Remoção dos õxidos do Forro com DCB (y.õtodo do To) ecos
«'icsr.os Materiais após Saturação com Potássio (X), ^Saturação
con Potássio c Aquecimento a 500°C (K-500), Saturação con Kag
nêsio (í'.g), Saturação cora r.arjnêsio e Solvatação com Glicerol
(Mcj-Gli). Os Quatro Cltinos Difratogramas Foram Obtidos comas
Amostras Orientadas.
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A seqüência de difratogramas apresentada na Figura

7 mostra claramente, através do contínuo decréscimo da in-

tensidade do pico 1,004 ran, que ocorre diminuição no teor

de mica no sentido da base para a superfície do perfil. A

quase ausência do pico 1,004 nm na amostra SLll sugere que

o teor de mica na mesma deve ser menor que 25% (GIESEKING,

1975).

A substituição do alumínio das camadas octaedrais da

mica (Figura 9) por ferro tem um marcante efeito sobre as

intensidades das reflexões (001) . A razão entre as ãreas dos

picos 1,004 nm e 0,499 nm i aproximadamente a mesma para as

cinco amostras, em torno de 2,2 [l(001) / 1(002) = 2,2j. E£

te valor sugere que a mica possui em torno de 20% dos áto-

mos de alumínio das camadas octredrais substituídos por fer

ro (GRIM, 1968).

Na amostra SL13, observa-se um pico pouco intenso pró

ximo a 1,380 nm, e nas amostras SLll e SL12 esse pico é a-

largado, estendendo-se até 1,000 nm. Nas amostras saturadas

com potássio (Figura 8), esse pico sofre um colapso bastan-

te intenso para 1,004 nm quando secas ao ar, e um colapso

total quando aquecidas a 500 C por uma hora. Isso indica a

presença de vermiculita e, ao mesmo tempo, ausência de clo-

rita (WHITTIG, 1965) . O não aparecimento de pico entre l,750nm

e 1,800 nm nas amostras saturadas com magnésio e solvatadas

com glicerol descarta a possibilidade de existência de esmeç_

titã em todas as amostras.

0 decréscimo no teor de mica nas amostras superfici-

ais e o concomitante aparecimento de vermiculita sugerem que

a seguinte transformação esteja ocorrendo:

muscovita e/ou > vermiculita.

A identificação positiva dos (hidr)õxidos de ferro

foi possível após as amostras terem sido submetidas a trata

mento com NaOH 5M (NORRISH e TAYLOR, 1961). Com esse trata-

mento, a caulinita e a gibbsita foram completamente destruí^

das (Figura 10), com conseqüente concentração dos ôxidos de

ferro. A mica, no entanto, não foi destruída, como eviden-

ciado pela presença dos picos a 1,004 nm, 0,499 nm e0,257 nm
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O oxigênio
6 hidroxila
• alumínio

•o silício
Q potássio

(b)

FIGURA 9 - Representarão das Estruturas da Muscovita(a)
e da Cauliníta(b).
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SL11
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SLI3

SL14A

SL14V

40

FIGURA 10

26/°

Difratoqramas da Frarão Arqila (Método do Pó)
após Tratamento con ÍJaOH 5M.
Gt: qoethita; Hm; hematita; Sd: sodalita;
An: anatásio; Mi: mica.
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(SCHÜLZE, 1981). Observa-se ainda que, em razão da grande con

centração de silício, alumínio e sódio em solução, durante o

tratamento, houve a formação de sodalita (Na.S^Al^O.-Cl) (pî

cos a 0,632 nm e 0,364 nm) , que não foi completamente iissol_

vida pela lavagem das amostras com HC1 0,5M.

A existência de goethita em todas as amostras foi evî

denciada pela forte absorção em 0,416 nm (Figura 10) e pelo

desaparecimento da mesma, quando as amostras foram aquecidas,

a 500 C, por uma hora. Com esse aquecimento, a seguinte rea-

ção ocorre:

goethita > hematita + água

O mais intenso pico de absorção da hematita correspon

de ao plano (104) e ocorre em 0,268 ran. Como a goethita tam-

bém possui uma absorção nessa posição e esta presente em to-

das as amostras, o fato de todos os difratogramas(Figura 10)

apresentarem absorção nessa posição não é indicativo positi-

vo da presença de hematita nos materiais estudados.

A segunda absorção mais intensa da hematita ocorre em

0,252 nm, e esse pico pode ser observado claramente nas amos;

trás SL12, SL13 e SL14V.

As amostras SLll e SL14A não possuem hematita ou apôs

suem em quantidade muito pequena, não detectãvel pela difra-

tometria de raios X. Se essas amostras, que são amareladas,

possuírem hematita, seus teores deverão ser menores que 1%,

já que essa quantidade é suficiente para conferir aos solos

uma tonalidade avermelhada (RESENDE, 1976).

A absorção de média intensidade em 0,352 nm (Figura

10) sugere a presença de anatásio em todos os minerais. A mî

ca (muscovita e/ou ilita) possui um pico próximo a 0,350 nm,

que poderia mascarar a absorção do anatásio. Como as princi-

pais absorções da mica (1,004 nm e 0,499 nm) diminuem no sen

tido da base para o topo do perfil, e a absorção a 0,352 nm

possui aproximadamente a mesma intensidade em todas as amos

trás, e em alguns casos (SLll e SL12) chega a ser da mesma

intensidade das mais fortes absoi óes da mica, parece que o

anatásio está distribuído de maneira aproximadamente uniforme.
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em todo o perfil, o que está de acordo com os resultados

das análises químicas realizadas (Quadro 2A).

Uma estimativa semiquantitativa da mineralogia doma

terial estudado, realizada com base na análise química, dî

fratometria de raios X e espectroscopia Mõssbauer, é apre-

sentada no Quadro 3.

QUADRO 3 - Análise Mireralõgica Semiquantitativa da Fra-

ção Argila

Amostra Caulinita Mica Goethita Hematita Atanãsio

Vermiculita

SL11

SL12

SL13

SL14A

SL14V

49

48

40

42

42

29

32

38

38

40

20

13

15

17

14

< 1

4

4

< 1

3

1

1

1

J

1

Desses dados, observa-se que a caulinita é o mine-

ral presente em maior quantidade, seguida da mica + vermi-

culita e da goethita. Os outros minerais contribuem com u-

ma parcela bastante reduzida para a composição total das

amostras.

4.2. Extrações Sucessivas com DCB e com Ácido Oxâlico-Oxa-

lato de Amônio

4.2,1. Efeito dos Extratores sobre os Minerais da Fra-

ção Argila

A fim de determinar o teor de óxidos de ferro cris-

talinos e "amorfos", as amostras foram submetidas a suces-
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sivas extrações com DCB (MERHA e JACKSON, 1960) e com oxa-

lato de amônio em meio ácido em ausência de luz, respecti-

vamente .

O tratamento com DCB, apesar de seletivo, não é es;

peeífico, uma vez que outras fases mineralõgicas além dos

õxidos de ferro são atacadas, como se observa pela crescen

te remoção de silício e potássio das amostras (Figura 11).

Na Figura 11, observa-se que o teor de potássio re-

movido na primeira extração ê muito maior para as amostras

SL14A e SL14V que para as demais. A partir da segunda ex-

tração, o comportamento de todas as amostras, no que se re

fere â extração de potássio, é semelhante, com a única ex-

ceção das amostras SLll e SL12, cujas curvas apresentam pe

quena descontinuidade na segunda extração, fato esse que

pode ser em virtude de imprecisões analíticas, uma vez que

os teores de potássio analisados são muito baixos.

A remoção de potássio pode ser em razão de:

- destruição de material micáceo já parcialmente des

truído (semialterado).

- deslocamento de potássio existente entre as cama-

das da mica, por sódio.

A Figura 12 apresenta a percentagem acumulada de re

moção de silício, potássio, ferro e alumínio relativa a ca

da etapa de sucessivas extrações, normalizada para o total.

Tomando a inclinação próximo â origem de cada curva

como um Índice relativo de "atividade" frente ao tratamen-

to com DCB (SEGALEN, 1968; FONTES et alii, 1985b), obser-

va-se para as duas primeiras extrações a seguinte ordem

(Quadro 4):
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QUAD•D 4 - Facilidade de Remoção de Fe, Al, K e Si Frente

ao Tratamento com DCB

Amostra

SLll

SL12

SL13

SL14A

SL14V

Fe >

Fe >

Fe >

K >

K >

extração

Al > K > Si

Al »K >Si

Al > K > Si

Fe > Al > Si

Fe >A1 > Si

2?

Fe >

Fe >

Fe >

Fe >

Fe >

extração

Al > K > Si

Al > K > Si

Al > K > Si

Al > K > Si

Al > K > Si

Esses dados sugerem a presença de, pelo menos, duas

populações de mica como fonte de potássio nas amostras

SL14A e SL14V. Uma dessas populações é mais ativa, e a ou-

tra tem atividade semelhante âs das demais amostras.

As amostras SL14A e SL14V apresentam uma relação

SiC^/K-O bem menor que as outras três (Fignra 13) . As de-

pressões observadas nas curvas das amost s SLll, SL12 e

SL13 podem ser devidas a:

a) remoção de película de oxido de ferro que esteja

revestindo os minerais silicatados (BOWEN e WEED,1981), ex

pondo-os, dessa forma, a um ataque mais efetivo por parte

do DCB.

b) desagregação mais completa de alguns grãos de mi

ca após a remoção de grande parte dos óxidos de ferro na

primeira extração. A relação SiO^/^O teórica para a musco

vita e para a ilits são, respectivamente, 3,83 e 7,85. Es-

sa mesma razão para as amostras tratadas com DCB (Figura

13) varia na ordemt

SL13 > SL12 > SLll > SL14V - SL14A.

Os resultados aostrados na Figura 14 evidenciam que a mi-

ca presente em SL14A e SL14V tem composição estequiométri-

ca próxima ã da muscovita, ao passo que a existente nas
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FIGURA 13 - Variação da Relação SiC2/K2O em Função da Percen
tagem de SiO, para Sucessivas Extrações com DCB,
nas Diferentes Amostras.
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demais amostras apresentam um caráter mais ilitico. O fato

de as curvas referentes âs amostras SL13 e SL12 apresenta-

rem maiores declividades médias dos pontos apôs a segunda

extração indica que, em profundidades intermediárias do per

fil, a mica apresenta maior estabilidade.

Na Figura 14, as curvas Sit e Alt representamos teo

res de SiO2 e Al^O,, que seriam liberados da muscovita, se

todo o potássio extraído fosse atribuído a esse mineral.

Como se observa na Figura 14, os teores de SiO- e Al-2^3

realmente extraídos, aqui representados respectivamente por

Sid e Aid, são acentuadamente maiores que Sit e Alt, o que

indica haver outro mineral silicatado sendo atacado pelo

DCB. A razão Si02/K20, extremamente alta para SL13 e SL12,

corrobora a idéia apresentada acima. Esse outro mineral, cai

paz de liberar silício e alumínio {Figura 14), frente ao

tratamento das amostras com DCB, pode ser a vermiculita (pre

sente em SLll, SL12 e SL13) e/ou a caulinita (presente em

todas as amostras), ou, talvez, algum outro mineral cujo

teor extremamente baixo não permitiu sua detecção.

Para as duas primeiras extrações na amostra SL14A e

para a primeira na SL14V (Figura 14), observa-se que Sid é

menor que Sit, o que pode ser em virtude da presença de

duas populações de mica com diferentes graus de alteração,

conforme discutido anteriormente.

Grande parte do alumínio (Aid, Figura 14) deve ser

originária dos ôxidos de ferro, pois, como é amplamente co

nhecido, o alumínio substitui isomorficamente o ferro nas

estruturas dos respectivos õxidos(NORRISH e TAYLOR, 1961).

O tratamento com DCB é eficiente apenas na remoção

de õxidos de ferro, não extraindo, em princípio, o ferro

presente na estrutura de minerais silicatados. As curvas a

presentadas na Figura 11 mostram que o teor de óxidos de

ferro (ferro extraído pelo DCB, Fed) é significativamente

menor na amostra SLll. Essa perda de oxido de ferro, em re

lação âs outras amostras, pode ser em razão da redução do
+3 +2

Fe a Fe , por ação da matéria orgânica existente em maior
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FIGURA 14 - Percentagen Cumulativa de Alumínio (A) e Silício(•)
Extraídos con DCB, em Função do Número de Extração.
Teores de Alumínio (A) e Silício (o) Atribuídos I
Muscovita e Calculados a Partir da Percentagem do
Potássio em cada Extrato (Quadro 3A).
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quantidade nas amostras mais superficiais (KAMPF e DICK,

1984) . O Fe , sendo mais solúvel que o Fe+ , passa para a

solução, podendo ser lixiviado ou mesmo tornar-se disponí-

vel para novas sínteses, se as condições forem favoráveis.

Os elevados teores de alumínio extraído pelo DCB na

amostra SLll (Figura 11) podem ser em razão da remoção dess

se elemento existente entre as camadas da vermiculita

(ALMEIDA, 1979), ou podem ser o reflexo de um elevado grau

de substituição isomõrfica nos õxidos de ferro(nesse caso,

particularmente na goethita, uma vez que o teor de hemati-

ta nessa amostra deve ser menor que 1%).

A grande diferença entre o ferro total e o ferro ex

traído por DCB (AFe, Quadro 5) mostra que parte do ferro <a

xistente nas amostras não está na forma de õxidos, mas en-

contra-se participando da estrutura dos minerais silicata-

dos 1:1 e/ou 2:1.

QUADRO 5 - Teores de Ferro Total (Fet), Ferro Extraído por

DCB (Fed) e por Oxalato de Amônio (Feo) em pH 3

Amostra

SLll

SL12

SL13

SL14A

SL14V

Fet

11,09

10,77

11,69

11,42

11,33

Fed

% em

8,61

8,24

9,01

8,78

8,73

AFe

peso

2,48

2,53

2,68

2,64

2,60

*
Feo

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

**
Feo/Fed

0,002

0,003

0,001

0,001

0,001

* Após seis extrações

** Razão referente â primeira extração com oxalato de amô-
nio e com DCB.

AFe = Fet - Fed

Uma vez que os õxidos de ferro "amorfos" sâo prefe-

rencialmente solúveis em solução ácida de oxalato de amô-

nio na ausência de luz, a razão Feo/Fed indica o grau de
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cristalinidade dos õxidos de ferro nos solos. O valor extre

mamente baixo dessa razão (Quadro 5) mostra que os õxidos de

ferro encontram-se bem cristalizados nos cinco materiais.

4.2.2. Estimativa do Grau de Substituição Isomórfioa de

Fervo por Alumínio nos ôxidos de Ferro. Analise

Química

Quantidades apreciáveis de alumínio foram detectadas

rios extratos DCB (Fiçuras 11 e 14) e, muito embora fontes

como a caulinita e a mica não podem ser excluídas, a maior

parte desse alumínio foi derivada dos õxidos de ferro. Atri.

buindo todo o potássio extraído pelo DCB â muscovita e todo

o silício ã muscovita e ã caulinita, pode-se estimar, em ca

da extrato, a quantidade de alumínio que realmente provém

dos õxidos de ferro. Consequentemente, e possível estimar o

grau de substituição isoir.õrfica (X) de ferro por alumínio.

Os resultados dessas estimativas estão apresentados no Qua-

dro 6.

Observa-se no Quadro 6, como previsto anteriormente,

que os õxidos de ferro da amostra SLll apresentam teor de

alumínio excepcionalmente maior que os das outras amostras.

De modo geral, observa-se que o valor de X aumenta

com as extrações, e esse resultado reflete possivelmente an:

i) erro na estimativa do valor de X, em virtude das

simplificações introduzidas ao se considerarem todo o potás_

sio proveniente da muscovita e todo o silício da muscovita+

caulinita.

ii) existência de õxidos de ferro com porcentagensva

riáveis de substituição isomõrfica por alumínio. Uma vez que

a facilidade de extração é inversamente proporcional a X

(NORRISH e TAYLOR, 1961), parece haver remoção de ôxidos com

menor grau de substituição nas primeiras extrações, ao pas-

so que os mais substituídos são removidos nos últimos trata

mentos.



QUADRO 6 - Grau (X) de Substituição Isomõrfica de Ferro por Alumínio nos õxidos
Analisados

Amostras

SL11

SL12

SL13

SL14A

SL14V

1.
* X s

0

0

0

0

0

565 Al 2

1

,39

,23

,16

,20

,20

°3

0

0

0

0

0

2

,38

,25

,18

,21
,20

0

0

0

0

0

3

X

,40

,27

,19
,21

,19

Extração

4

(*)

0,40

0,28

0,19

0,21

0,22

0

0

0

0

0

5

,41
,29

,20

,21

,22

0

0

0

0

0

6

,41

,30

,21

,22

,22

X(**)

0,40(1)

0,27(3)

0,19(2)

0,21(1)

0,20(1)

1,565

(Fel-XAlx)2°3

** Média calculada sobre as extrações. Os números entre parênteses referem-se
ã variação estimada do último algarismo significativo, ao nível de 75% de
probabilidade.
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4.3. Estudo dos Compostos Ferruginosos

A espectroscopia Mflssbauer (EM) tem-se mostrado mui

to útil no estudo da mineralogia de solos, particularmente

no caso de compostos que possuem ferro (BANCROFT, 1973;

BIGHAM st alii, 1978; COEY, 1980; BOWEN e WEED, 1984). Com

essa técnica é possível se fazer uma analise mais especlfi_

ca das fases mineralógicas que possuem ferro. Informações

como o estado de oxidação do ferro, tipo e simetria do po-

liedro de coordenação, grau de substituição isomõrfica de

ferro por alumínio nos õxidos de ferro e estimativa do vo-

lume médio das partículas de õxidos de ferro são possíveis

de serem obtidas pela EM.

Os fundamentos teóricos da espectroscopia Mõssbauer

podem ser encontrados na literatura especializada (KVNCHOFT,

1973; GRENWOOD e GIBB, 1971; MAY, 1971).

4.3.1. Ferro na Estrutura dos Siliaatos

Espectros Mflssbauer obtidos da fração argila a 4,2 K

são apresentados na Figura 15. Uma vez que efeitos de rela

xação superparamagnetica são minimizados a essa temperatu-

ra (GOLDEN et alii, 1979), os dubletos internos Dl eD2(Qua

dro 7) podem ser atribuídos exclusivamente ao fero presen-

te na estrutura dos silicatos.

O dubleto Dl possui um deslocamento isomérico (Ó) e

um quadrupolar (A) aproximadamente constante em todas as

amostras e em torno de 1,23 mm/s e 3,20 mm/s, respectiva-

mente. Esses valores de 6 e A são típicos de Ion ferroso

(Fe+2), em sitio octaédrico (BANCROFT, 1973).

A muscovita é um mineral que pode ter parte do alu-

mlnio dos octaedros substituída por Fe e Fe , os quais

podem ocupar sítios M2, em que duas hidroxilas estejam em

posição eis (os ligantes do octaedro são 4 0 e OH) . Se os

OH estiverem dispostos em trans, os sítios são denominados

de Ml e também podem ser ocupados por ferro (Figura 9)

(HELLER-KALLAI e ROZENSON, 1981).



QUADRO 7 - Parâmetros Mflssbauer Referentes aos Espectros a 4,2 K
da Fração Argila das Amostras Estudadas

Amostra

SLU

SL12

SL13

SL14A

SU4V

Dl
02
Km
Gtl
G t 2

Dl

D2

Km

Gt

Dl

C2

Ha
Gt

01
D2
Jin

Gt

Dl
02

}In

Gt

4

1.22
0.43

0,44
0,43
0,43

1.25
0,43
0,45
0.43

1,25
0.42
0 , 4 »

0,48

1.23
0,23
0 , 4 4

0,44

1.24
0.34
0,50
0,49

3,20
0,60

-0,01
-0,20
-0,15

3.12
0,53

-0,19
-0.20

3,26
0.S3

-0,19"
-0,23

3,28
0,55

-0,20
-0,23 •

3,23
0,62

-0,15
-0,23

T l

1X3.5

0,20
0,45
0,18
0,25
0,16

0,30
0,30
0,24
0,24

0.25
0,55
0,14
0,25

0,18
0,55
0.15
0,22

0,17
0.27

0,5!
0.17

T2

0,18
0,29
0,24

0,20
0,33

0,14
0,26

0.15
0,25

0,18
0,23

T3

0,18
0,36
0.35

0,18
0,47

0,14
0,37

0,15
0,32

0,13
0,36

H

T

52,35
48,70
46,31

53,36
49,54

53,17
49,54

53,80
49,09

54,16
50,22

Area relativa

\

1,63
9,57
3,74

62,72
22,34

2,78

6,S3

23,49
«7,19

3,44
8,79

19,85
68,92

5,45
9,18
2,34

63,02

5,15
7.13

15,03
72,69

2

Gt

doslocarento isorcrico ex relação ao forro metálico.
docdohrar;ento quaUrupolar.
car.po raçr.õtico hipcrfino.
largura das linhas 1 e 6 dos sextetos csagnèticos ou das linhas do» dupla tos.
largura das linhas 2 a 5 dos.sextetos.
largura das linhas 3 e 4 dos sextetos.
hcrjtita.
çoothita
D, a dUplctOS.

K>
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FIGURA 15 - Espectros Môssbauer a 4,2 K da Fração Argila.
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Ocasionalmente, o Ion férrico pode também substituir o si-

lício das camadas tetraedrais.

Os valores dos parâmetros S e A de Dl a 298 K (Qua-

dro 11) são consistentes com os de Fe , ocupando um sitio

M2 na estrutura da muscovita (COEY, 1980). A estimativa de

6 e A para Dl é pobre, na medida 298 K (Quadro 10), para

a amostra SLll, em que a proporção de mica é baixa.

Para o dubleto D2 (a 4,2K), os valores de 6 são pra

ticamente os mesmos para as amostras SLll, SL12 e SL13(Qua

dro 7) , e bem menores para as amostras SL14A e SL14V(0,28 mm/s

e 0,34 mm/s), respectivamente. Esses valores de 5 (0,28 -

0,43 mm/s) são típicos de Fe alto spin, ocupando sitio

octaédrico (COEY, 1980; BANCROFT, 1973) .

Uma vez que tanto a caulinita tanto a vermiculita,

bem como a mica (muscovita/ilita) podem possuir Fe em s_í

tio octaedral em suas estruturas, os parâmetros 6 e A, em

todos os casos, devem ter valores próximos (MALDEN e MEADS,

1967; HELLER-KALLAI e ROZENSON, 1981; FYSH et alii, 1983).
- +3 +3

A distinção entre Fe na caulinita e Fe (M2) na mica e

na vermiculita não é assim fácil de ser conseguida. Consi-

derando-se que a concentração de Fe (M2) na muscovita

corresponde a 60% do ferro total substituinte (HELLER-KALEAI

e ROZENSON, 1981) e que a presença de Fe nas estruturas

da caulinita e da vermiculita são muito comuns (FYSH et

alii, 1983a; COEY, 1980; GRIM, 1968), o dubleto D2 nos es-

pectros a 4,2 K pode ser em razão de qualquer um desses mî

nerais.

Os sextetos magnéticos que aparecem na Figura 15 (Qua

dro 7) são em razão da Al-goethita e da Al-hematita, e a

mineralogia destes compostos será discutida com detalhe na

próxima seção.

A determinação da abundância relativa de ferro em

cada fase mineralógica, a partir das áreas de cada subes-

pectro, requer correções apropriadas para fração livre de

recuo f, que é característica de cada mineral. Considerou-

se que para o ferro na estrutura dos silicatos f • 0,51, co

mo encontrado para a caulinita (FYSH et alii, 1983a). Para

a goethita e hematita com baixos teores de alumínio subs ti.
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tuinte f = 0,7 (FYSH e CLARK 1982a e 1982b), e para o caso

particular da amostra SLll, que contém óxidos altamente

substituidos, considerou-se f = 0,9 (FYSH e CLARK, 1982b).

A partir das intensidades relativas de cada subespec

tro a 4,2 K^dos teores de ferro total (Quadro 4) e dos cor

respondentes valores de f, como discutido acima, a distri-

buição do ferro nas diversas fases mineralógicas foi esti-

mada, conforme apresentado no Quadro 8.

O teor absoluto de Fe diminui nitidamente no sen-

tido da base para o topo do perfil (Quadro 8 ) , mostrando

que o Fe está sendo oxidado a Fe . Esse processo está

associado ã intemperização da mica (GIESEKING, 1975).

Considerando que a fração de ferro paramagnêtica nos
•• +2 +3

espectros 4,2 K é toda atribuída ao ferro (Fe e Fe ) na

estrutura da muscovita , e calculando o teor de mica, de

acordo com a relação 1% K20 = 10% mica(ALEXIADES eJACKSON,

1968), encontra-se que aproximadamente 15 mol% de aluml -

nio nos sítios octaedrais são substituídos por ferro. Esse

valor está um pouco abaixo dos 20% estimados pela difrato-

metria de raios X (Item 4.I.).

4.3.2. Õxidos de Ferro

4.3.2.1. Estudo por Difratometria de Raios X

0 tamanho dos cristais de õxidos de ferro em solos ge

ralmente está entre 10 e 100 nm. 0 grau de cristalinidade

da hematita e da goethita encontradas nos solos varia consi^

deravelmente, ra variação esta que parece estar relaciona-

da com as condições ambientais prevalecentes durante a gene

se desses õxidos (SCHWERTMANN, 1985) .

* Conforme jã se discutiu, parte do Fe pode estar na es-
trutura da caulinita.



QUADRO 8 - Distribuição Percentual do Ferro nas Diversas Fases Mineralogicas da
Fração Argila, Estimada por Espectroscopia Mossbauer e com Base no
Teor de Ferro Total Determinado por Dicromatometria

Fe+2* Fe+3**

Amostra

% em peso

Slll 0,30 1,75 0,63 19,89

SL12 0,39 0,92 3,88 12,99

SL13 0,54 1,37 2,88 14,80

SL14A 0,80 1,34 0,40 16,03

SL14V 0,75 1,04 2,60 14,04

+ 2
* Fe presente na estrutura de silicato 2:1
** Fe presente na estrutura de silicatos 2:1 e/ou 1:1.

o
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QUADRO 9 - Estimativa da Dimensão Média dos Cristais

de Goethita por Difratometria de Raios X

Amostra

SL11

SL12

SL13

SL14A

SL14V

*
B/nm

0,47

0,59

0,47

0,45

0,47

*
b/nm

0,27

0,32

0,33

0,29

0,28

b/B

0,55

0,53

0,70

0,63

0,59

B/B

0,51

0,53

0,37

0,43

0,48

B/nm

0,24

0,28

0,18

0,19

0,22

D110/nm

33

29

46

42

36

* Erro de + 0,04 nm associado a B e b.

B: Largura a meia altura do pico (110 da goethital

b: Largura â meia altura do pico utilizado como referência,

B: Largura da linha livre de alargamento instrumental.

Os resultados obtidos para a estimativa da dimensão

m5<!ra dos cristais de goethita (D,, Q) , por difratometria de

raxos X, não devem ser tomados como valores rigorosamente

estimados, uma vez que erres de até 50% podem estar associa

dos (KLUG e ALEXANDER, 1954). Todavia, esses dados represen

tam uma idéia do tamanho relativo dos grãos de goethita nas

diferentes amostras.

Uma vez que, mesmo após a concentração dos óxidos de

ferro, os principais picos da hematita (Figura 10) nao se a

presentaram suficientemente intensos, não foi possível estî

mar, por difratomatria de raios X, o diâmetro medos doscris

tais desse mineral.

4.3.2.2. Estudo por Eapectrosaopia Mõssbauer

A Figura 16 apresenta os espectros Mflssbauer a tempe

ratura ambiente para as cinco amostras, e o Quadro 11, os

respectivos valores dos parâmetros de ajuste. O dupleto com

maior desdobramento quadrupolar (A - 2,9 mm/s; 5 - 1,0 mm/s)
+2

corresponde ao Fe em sitio octaédrico presente na estrutura



58

8

-10 • 6 - 2 2 6
VELOCIDADE (mm/s)

10

FIGÜPA 16 - Espectros ílôssbauer a 298 K da Fração Argila,
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da mica/vermiculita, conforme discutido anteriormente. 0

dubleto com menor valor de A corresponde ao Fe em sítio

octaédrico. Essa dubleto pode ser atribuído ao Fe na es

trutura de silicatos, da goethita e/ou da hematita super-

paramagnéticas (BIGHAM, 1977) .

Uma estimativa do tamanho médio dos cristais degoe

thita e hematita foi feita a partir do comportamento su-

perparamagnético desses minerais em função da temperatura.

A dependência entre o volume das partículas (V) eo

campo magnético hiperfino ê dada pela formula de M0RUP

(1983):

Hobs = Ho[l - kT/2KV],

em que Ho é o campo hiperfino de saturarão e Hobs, o cam-

po magnético hiperfino na temperatura T, k ê a constante

de Boltzmann e K ê a constante de ar.isotropia, que, para
3 - 3 3

a hematita pura, é 8.10 J.m e para a goethita 1,5.10

J.m"3 (FABRIS et alii, 1985).

Os valores encontrados para os diâmetros médios dos

cristais de goethita e hematita são respectivamente SLll:

15 nm e 17 nm para as duas populações de goethitas e 11 nm

para a hematita; SL12: 21 nm e 15 nm; SL13: 21 nmel7 nm;

SL14A: 18 nm e 10 nm; SL14V: 19 nm e 14 nm.

Pode-se observar que o diâmetro médio dos cristais

de goethita estimados pelo alargamento diferem aproximada

mente por um fator 2, conforme encontrado por outros auto

res (FABRIS et alii, 1985).

A goethita pura e bem cristalizada ordena antifer-

ro^agneticamente abaixo da temperatura de Neel (T.,), de

aproximadamente 400 K (BOWEN, 1979) . Abaixo de TN, a va-

riação do campo hiperfino (H) com a temperatura é razoa-

velmente bem aproximada pela função de Brillouin (MURAD,

1985), com um campo de saturação iguala 50,6T a 0 K (MURAD

e SCHEWERTMANN, 1983) .

A TM pode ser reduzida por efeito de diluição mag-
+3

nética (substituição de Fe por lon diamagnético, como o
Al ) e por redução do tamanho das partículas de goethit?.
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Considerando-se que o diâmetro das partículas de goethita ê

aproximadamente 20 nm, como estimado por espectrsocopia

Mâssbauer, o desaparecimento total do ordenamento magnético

da goethita ã temperatura ambiente (Figura 16) deve-se, fun

damentalmente ã substituição isomôrfica de ferro por alumí-

nio e/ou titânio. Entretanto, desde que o teor de alumínio

nas amostras seja muito maior que o de titânio (Quadro 2A),

o íon substituinte deve ser, predominantemente, o Al . Es-

sa suposição i ainda suportada pelo fato de que em outras

amostras de solos brasileiros, altos teores de alumínio em

goethita (2 a 30%) e também em hematita (- 15%) foram regis;

trados (RESENDE, 1976; BIGHAM, 1977; REZENDE, 1980; POMBO

et alii, 1982; BRYANT et alii, 1983; CURI, 1983; CURI e

FRANZMEYER, 1984; FABRIS et alii, 1985).

A hematita pura e bem cristalizada ê antiferromagné-

tica (afm) abaixo da temperatura de Morin (T = 260K), fra-

camente ferromagnêtica (ffm) entre a temperatura de Morin e

a temperatura de Curie (Tc = 956 K ) , e acima da Tc ê para-

magnética (MURAD, 1985). Na transição de Morin, passando-se

da fase afm para a ffm, o desdobramento quadrupolar passa de

um valor positivo para um negativo (RUSKOV et alii, 1976).

As amostras SL12, SL13 e SL14V apresentam, â tempera

tura ambiente (Figura 16), um subespectro magnético atribuí^

doãhematita. As amostras SLll e S114 não apresentam clara-

mente esse sexteto, certamente em razão da baixa concentra

ção desses óxidos nesses dois materiais, ou mesmo em virtu-

de do fato de a hematita apresentar-se pobremente cristali-

zada na amostra SLll, encontrando-se, portanto, no estado

superparamagnetico.

Os espectros obtidos com o absorvedor ã temperatura

próxima da ebulição do nitrogênio líquido (77,3 K) (Figura

17) indicam a diminuião na intensidade do dubleto de menor

desdobramento quadrupolar em relação aos espectros obtidos

a 298 K, o que sugere uma redução significativa na relaxa -

ção superparamagnética. Esse fato é caracterizado pelo si-

multâneo aumento na proporção relativa dos sextetos magnéti^

cos (Quadros 10 e 11).



QUADRO 10 - Parâmetros Mflssbauer Referentes aos Espectros a 80 K
da Fração Argila das Amostras Estudadas

Anostra

Stll

SL12

SU3

S114A

SU4V

01

02

Gt

01

02

Km
Gt

Dl

02

Ha
Gt

01
02

Gt

Kn

01

02

Ha
Gt

" Í

1,17

0.37

0,37

0,97

0.23

0.37

0.36

1.03

0,36

0,37

0.36

1,07

0,29
0.36

1,04

0,30

0,36

0,50

A

sea"1

2,98

0,62

-0,28

3,45

1,29

. -0.21

-0,23

3,33

0,75

-0,20

-0.25

3.23

0.50

-0.24

3.23

0,51

. -0,17

-0,24

0,25

0,26

1,56

0,20

0,20

0,21

0,50

.0,19

0.17

0,21

0.49

0,23

0,31

0,35

0.25

0,34

0.31

0,50

H

T

42,7

51,7

<«,2

52,2

«5,5

51,7

51,7

45.8

fix** relativa

t

9

24

67

12

19

34

42

10

10

25

54

9
10
80

18

9

25

S7

01 •

4
4
H
T

Km
Gi

deslocamento lsomórico cn ralação ao í«rro a«tílico
desdobramento muadrupolar '
car.no r.agnitico hiparfino
largura A* linha
hematita
goethlt»
«iuplato» x

a\



QUADRO 11 - Parâmetros Mflssbauer Referentes aos Espectros a 298 K
da Fração Argila das Amostras Estudadas

Amostra

SL11

SL12

SL13

SL14A

SL14V

Dl.

OI
D2

Dl
D2

Hm

Dl

D2
Hm

Dl

D2

Dl
D2
Ita

6 >
a <
K >
T «

Hn •
0-2 «

6

1,50

0,23

0,84

0,24

0,21

1,04

0.24
0,26

1,03

0,25

1,03

0,25

0,27

A

mm.s

1,94

0,58

3,24

0,57

-0.26

2,94

0,55

-0,22

2,90

. 0,57

2,96

0,54

-0,21

« deslocamento isonérico em relação
• desdobramento quadrupolar
• campo magnético hiperfino
• largura de linha
• hematitã
> dupletos

T

0,20

0,19

0,20

0,20

0,40

0,20

0,18

0,29

0,20

0,19

0,2S

0,18

0,29

ao ferro

H

T

47,8

49,6

49,6

metálico

Area> relativa

%

-
-

4
76

20

8

6
31

9
91

10
60
30



63

o<
c«xo:
O
CO
m

O

2

4

6
0
•i
2

3

4
0

1

2

3
0

1

2

3
0

0.5

1.0
1.5

2.0

i i • i i i i

V ; / ' * ^ SLII
• ••

B • • • —

^<\ c > xh •• *r

- v V : i- V •:. -
t...'-: SLI2 "

•L V*

í * * * • * • # * » *
• .t . . * . . \

. * . ; • / » : ? . i

. • • * . . • t . . . »•

-, " •' ' SLI3 "

• : ' ! : ' . / • . ' • ' \ : ' : •

• • • I» • • •
. " " • •• • .

Hte'-* ? % S Ü 4 A ]

• ; . ; • r# • / ; ". '

J SLI4V

-10 - 6 - 2 2 6 10

VELOCIDADE (mm/s)

FIGURA 17 - Espectros Mflssbauer a 77 K da Fração Argila
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Como observado para hematitas e goethitas pedogenét^

cas, que geralmente possuem alta substituição isomõrfica de

ferro por alumínio e baixa cristalinidade, o abaixamento da

temperatura de 77 K para 4,2 K resultou em mais um aumento

na fração magneticamente ordenada (Figura 17) 'ãs expensas

da diminuição de parte da área do dubleto, sendo que a fra

ção paramagnitica contribui apenas com aproximadamente 10%

da área total dos espectros a 4,2 K (Quadro 7).

0 sexteto interno que aparece tanto a 77 K quanto a

4,2 K é em razão da goethita, e o sexteto externo, da hema-

tita.

0 sexteto magnético da amostra SLll (77 K) apresenta

os picos com uma largura à meia altura extremamente elevada

(Quadro 10), o que provavelmente ê o resultado de uma dis-

tribuição de campo hiperfino para a goethita, resultante de

uma variação no conteúdo de alumínio e/ou no tamanho das par

ticulas (GOODMAN e LEWIS, 1981).

Mesmo a baixas temperaturas como 77 K e 4,? K, a he-

matita apresenta um desdobramento quadrupolar negativo (Qua

dros 7 e 10), mostrando que esse mineral não sofreu a transi^

ção de Morin, encontrando-se, porém, no estado fracamente

ferromagnético.

A supressão da transição de Morin nessas amostras, a

4,2 K, implica em que o teor de alumínio isomorficamente

substituinte deve ser maior que 9 mol % (COEY, 1985). Os

campos hiperfinos atribuídos ã hematita a 80 K (51,7 T) são

similares aos já encontrados para esse mineral em outros o-

xissolos (FABRIS et alii, 1985), o nue sugere ser a taxa de

substituição de no máximo 20 mol %. Apesar de não ter sido

possível estimar com exatidão o teor de alumínio nas hemati

tas, o valor praticamente constante de seus campos magnéti-

cos, nas diversas temperaturas em que os espectros Mâssbauer

foram obtidos, sugerem que sua composição é relativamente

invariável ao longo do perfil.

Os valores dos campos hiperfinos das goethitas a 77 K

e a 4,2 K também apresentam-se substancialmente reduzidos em

relação aos correspondentes valores para o oxido puro.

GOODMAN e LEWIS (1981) verificaram que a 77 K a relação entre
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o campo hiperfino (H) e o teor de alumínio substituinte é

dada por:

H ? 7 = 50,1 - 13,8 X - 0,013of

em que X é a fração molar de alumínio na goethita e o, a

área específica em m .g

A 4,2 K, em que a influência do tamanho das partieu

Ias pode ser negligenciada, a relação entre H. ^ e X ê a-

proximadamente dada pela equação:

H4,2 = 5 0' 4 " 4 ' 5 X -

Essa equação foi derivada por FABRIS et alii (1985), com

base nos dados de FYEH e CLARK, 1982a e 1982b; BRONGER et

alii, 1983; MURAD e SCHWERTMANN, 1983.

A estimativa da proporção de alumínio isomorficamen

te substituinte na goethita pode também ser feita em fun-

ção do deslocamento do plano de reflexão (111) no difrato-

grama de raios X, como mostrado por FTTZPATRIC e SCHWEKJMANN

(1982):

d(lll) = 2,452 - 0,1377 X.

Os resultados de X, estimados pelos três métodos citados a

cima, bem como através dos teores de alumínio e ferro nos

extratos DCB (Quadro 6 ) , são apresentados no Quadro 12. Os

valores de a foram calculados com base nos diâmetros das

partículas, estimados pela largura correspondente ao plano

de reflexão (110), conforme discutido anteriormente.

Ainda que os resultados obtidos para X, pelos dif£

rentes métodos, não estejam em absoluta concordância, obser

va-se que nos quatro casos (Quadro 12) existe uma nítida

tendência de aumento na percentagem de alumínio substituin

te, em direção ã superfície. Essa observação de que o teor

de alumínio na goethita varia de maneira contínua no per-

fil sugere que a composição desse mineral é alterada em fun

ção de variações nas condições ambientais.
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QUADRO 12 - Diâmetro Mínimo das Partículas Determinados pe-

lo Alargamento de Linhas no Difratograma de Ra_i

os X (110) e Proporção de Alumínio Isomorfica -

mente Substituinte (X) na Goethita Determinada

por Raios X (111), pelo Campo Magnético Hiperfi_

no e pela Análise Química

Amostra

SL11

SL12

SL13

SL14A

SL14V

Dili
nm

33(10)

29

46

42

36

dlll

0,37(6)

0,28

0,22

0,19

0,09

*
X

Campo

4,2 K

0,49(8)

0,19

0,19

0,13

0,04

Magnético

80 K

>0,40(4)

0,24

0,23

0,30

0,27

Analise

Química

0,40(3)

(0,29)**

(0,19)

0,21

(0,20)

* X na fórmula [Fe(l-x)Alx]OOK.

** Os valores entre parênteses referem-se à estimativa sobre
os teores de ^6^03)d equivalentes a goethitas, ainda que
a amostra contenna hematita em proporções significativas,
conforme Quadro 7.

4.3.3. Relação Entre a Cor e o Teor de ôxidos de Ferro

do8 Solos

As cores das amostras úmidas e secas ao ar, determi-

nadas com o auxílio da caderneta Munsell, são apresentadas

no Quadro 13.

Observa-se nesse quadro que a cor seca do solo e a da

fração argila correspondente são exatamente iguais, exceto

na amostra SL12, em que ocorre uma variação de uma unidade

no valor (V) e de duas unidades no croma (C). No caso de a-

mostras úmidas, a correlação entre as cores do solo e a fra

çâo argila também i alta, exceto, novamente, para a amostra
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SL12, na qual observa-se uma variação também na matiz. Essa

correlcaão entre a cor do solo total e a da fração argila

mostra que essa fração, que corresponde a aproximadamente

70% do solo (Quadro 13), ê a responsável pela coloração das

amostras.

O tratamento da fração argila com ácido oxãlico-oxa

lato de amônio na ausência de luz foi utilizado com o obje-

tivo de remover os õxidos "amorfos".

Após esse tratamento, observa-se (Quadro 13) que a cor da

fração argila permanece praticamente a mesma, com exceção

de pequenas variações (̂  D no valor (V) e no croraa (C) . Es;

se fato corrobora a idéia de cue os principais responsáveis

pela cor dos solos são os õxidos de ferro cristalinos, no ca

so em questão a hematita e a goethita.

Os teores de M-goethitas e Al-hematitas foram calcu

lados (Quadro 8) com base nos dados dos espectros Mflssbauer

obtidos a 4,2 K e nos graus de substituição de alumínio nos

referidos õxidos, estimados em função da redução do campo

hiperfino, de acordo com as equações propostas por GOODMAN

e LEWIS (1981) e FABRIS et alii (1985).

As amostras amareladas, SLll e SL14A são as que a-

presentam os mais elevados teores de goethita e teores de he

matita menores que 1% (Quadro 8). Esses resultados estão de

acordo com RESENDE (1976), que verificou que a Matiz Munsell

de oxissolos é alterada de lOy.R para 5YR, após a adição de

apenas 1% de hematita finamente pulverizada.

0 Índice vermelho (IV) para as amostras (fração argi.

Ia) foi determinado de acordo com a equação proposta por

TORRENT et alii (1980). Observou-se que não existe correla-

ção aparente entre a cor dos solos e o teor total de Fe2^3

(KÍMPF e SCHWERTMANN, 1983).



QUADRO 13 - Cor Munsell para o Solo Total, Argila e Argila Tratada com Ácido Oxálico-Oxalato de
Amônio. Percentagem de Silte, Areia e Argila do Solo Estudado

Amostras

Solo Total Argila Argila/Ãc.-oxãlico-
oxalato de amônio

seca úmida seca úmida seca úmida

Areia
l̂  Argi.

te Ia

% em peso

SLll 7,5YR 7/6 7,5YR 5/6 7,5YR 7/6 7,5YR 5/6 7,5YR 7/6 7,5YR 4/6

SL12 5YR 7/6 2,5YR 4/8 5YR 6/8 5YR 5/6 5YR 6/8 5YR 4/6

SL13 5YR 6/6 5YR 5/6 5YR 6/6 5YR 5/6 5YR 7/6 5YR 5/6

SL14A 7,5YR 7/6 7,5YR 5/8 7,5YR 7/6 7,5YR 5/8 7,5YR 7/6 7,5YR 5/8

SL14V 5YR 7/6 5YR 5/6 5YR 7/6 5YR 5/6 5YR 7/6 5YR 5/6

1,0 21,2 77,8

2,6 17,6 79,8

0,3 26,0 73,7

0,3 31,6 68,1

0,3 28,0 77,7

00
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QUADRO 14 - Índice Vermelho (TV), Razão Hm/Uím+Gt) para a

Fração Argila e pH do Solo em água e KCl 1 N

Amostras

SL11

SL12

SL13

SL14A

SL14V

H20

5,03

6,09

5,80

5,32

5,74

PH

KCl

4,29

4,24

4,10

4,16

4,17

seco

2,14

6,67

5,00

2,14

4,29

IV

úmido

3,00

6,00

6,00

4,00

6,00

Hm/(Hm+Gt)

0,03

0,23

0,16

0,02

0,16

A relação linear entre o IV e o teor de Al-hematita

(Figura 1.8) reforça mais uma vez a idéia de que a hematita

ê a principal responsável pela coloração avermelhada do so

Io estudado.

Apesar de se poder estimar, mesmo que grosseiramen-

te, o teor de hematita nos solos através de IV, muito cui-

dado deve ser tomado, uma vez que solos originários de ma-

teriais diferentes e possuindo o mesmo teor de hematita po

dem apresentar diferenças significativas em IV (Figura 18)

(TORRENT et alii, 1983; KAMPF e SCHWERTMANN, 1983).

4.3.4. Gênese da Hematita e da Goethita

O valor do campo magnético hiperfino (H) dos óxidos

de ferro pode ser reduzido tanto pelo aumento da substitui^

ção isomórfica de ferro por alumínio quanto pelo decrésci-

mo no tamanho médio dos cristais. Para a goethita do per-

fil amostrado, o valor de H(4,2 K) diminui continuamente

no sentido da base para o topo, sendo, para a amostra mais

superficial (SLll), esse decréscimo muito mais pronunciado.
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~ 7,0

§ 6,0

I 4,0
3,0uo

5 2,0

1,0

IV«I,43+I,2I.(Hm/mol %)r2=0,94

1,0

3,24 + 0,81. (Hm/mol %) r2=0,8l

2,0 3,0 4,0
Hm/mol %

TIGURA 18 - Relação entre o índice Vermelho (IV) da Argila
Seca ( ) e Omida (-.-.) e seu Teor de Al-he
matita (Hm).
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pelos valores de D 1 1 0 apresentados no Quadro 12, constata-

se certa tendência de o tamanho das partículas de goethita

diminuírem em direção à superfície.

Com base nessas informações, três hipóteses para teri

tar explicar a pedogênese da goethita no sistema estudado

são apresentadas:

a) a goethita foi formada diretamente a partir da ro

cha-mãe, e as diferenças (cristalinidade e/ou teor de alu-

mínio substituinte) neste mineral são o reflexo de diferen

ças em composições química e mineralõgica existentes na pró

pria rocha;

Essa hipótese, apesar de viável em outros sistemas,

nesse caso particular, ê muito improvável, visto que o so-

lo é derivado de rocha pelítica (EPAMIG, 1978), que é bas-

tante homogênea.

b) a coluna do solo foi formada por sucessivos depó

sitos de materiais, que já possuíam Al-goethita com crista

Unidade e/ou % Al substituinte diferentes.
- +2

Como ja foi discutido, os teoresdemica e de Fe di-

minuem continuamente em direção â superfície, e esse fato

está de acordo com a idéia de que o material de origem a-

presenta-se química e mineralogicamente homogêneo, tornan-

do pouco provável esta hipótese b;

c) a quantidade de ferro nos minerais silicatados

presente nas amostras SL14A e SL14V é de 1,97% em peso, em

média, enquanto a das amostras SL12 e SL13 i de l,67%.Quan

do se passa das amostras SL14A/SL14V para as amostras SL12/

SL13, verifica-se qv.f?, em média, o teor de ferro atribuído

â hematita aumenta aproximadamente de 1,32%, em peso. Una

vez que o decréscimo de ferro nos silicatos, da ordem de

0,36% em peso, não é suficiente para explicar o aumento no

teor de hematita nos níveis intermediários do perfile, a in

da, a composição da goethita varia ao longo do mesmo, a

transformação Gt •+ Hm é suposta estar ocorrendo, bem como a

neformação de goethita, em resposta ãs variações das condi

çõet. ambientais.

A conversão de Hm em Gt, processo denominado xanti-

zação (RESENDE bt alii, 1978a; SCHWERTMANN, 1971), ocorre
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via redução da hematita por influência da matéria orgânica.

Esse fenômeno explica a redução brusca no teor de Hm, com con

sequente aumento no teor de Gt, na amostra SL11. Essa amos-

tra apresenta pelo menos duas populações de goethita, e a de

menor tamanho e mais alto teor de alumínio substituinte ê su

postamente derivada da hematita por ação da matéria orgânica

(FABRIS et alii, 1985) .

As camadas amareladas e avermelhadas existentes na

base do perfil (SL14A e SL14V) parece que foram formadas sob

diferentes condições oxirredução e pH no passado (SCHWERIMANN,

1983).

A transformação Gt •* Hm, apesar de pouco documenta-

da, pode ocorrer de acordo com a proposta "c". BERNER (1969)

mostrou gue, em muitas situações, próximo ã superfície da ter_

ra essa transformação parece ser a regra.

Os dados de AG para o equilíbrio Hm + H2O j Gt (Qua-

dro 2) saportam ainda mais a hipótese "c", bem como o traba-

lho de LAHGMUIR e WAITTERMCRÜ (1976), que mostra que a esta-

bilidade relativa desses õxidos depende muito dos tamanhos

dos cristais.



5. RESUMO E CONCLUSÕES

O estudo foi conduzido com a fração argila de materi^

ai de solo coletado ao longo do perfil de um Latossolo Ve£

melho-Amarelo Câmbico Âlico, desenvolvido de rochas pelítjL

cas do grupo Bambuí. A alteração cromática ao longo do per

fil foi utilizada como critério básico para a seleção das

amostras.

A mineralogia das amostras foi determinada por difra

tometria de raios X, observando-se que:

- todas as amostras apresentam um mineral micáceo (mus_

covita e/ou ilita), cujo teor diminui continuamente em dire

ção ao topo do perfil;

- a vermiculita está presente auenas nas amostras mais

superficiais que SL13;

- anatãsio e caulinita estão presentes em todo o per

fil, sendo o último mineral predominante em todas as amos-

tras;

- o teor de Fe2O3 é aproximadamente constante ao lon-

go do perfil, e os únicos óxidos de ferro cristalinos encon

trados foram a goethita e a hematita.

A análise dos espectros MiJssbauer da fração argila

das amostras obtidos nas temperaturas de 298 K, 77 Ke 4,2 K,

mostrou que:

73
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+2
- o teor de Fe diminui em direção ao topo do perfil

(decresce de 0,8% em peso para 0,30% em peso), e todo o Fe

encontra-se presente em um sítio octaêdrico M2 da mica;

- parte do Fe em média (1,3% em peso) está substi-

tuindo o alumínio das camadas octaedrais dos silicatos (cau-

linita, vermiculita e/ou mica);

- os teores de hematita e goethita foram estimados a

partir dos dados dos espedros Mflssbauer obtidos a 4,2 K e

do teor do ferro total, determinado por dicromatometria.

As amostras amareladas (SL11 e SL14A) apresentam me-

nos de 1% de heraatita, e em todos os casos a goethita é o ô-

xido de ferro predominante.

Foi observada uma relação linear entre o teor de hernâ

titã e o índice vermelho, indicando que nesse solo a hemati-

ta é o mineral responsável pela cor avermelhada.

0 campo hiperfino á 4,2 K dos dois ôxidos apresenta-

se reduzido em relação àquele observado para os ôxidos puros

e bem cristalizados. Esse fato, juntamente com o alto teor

de alumínio encontrado nos extratos DCB, indicou que ambos os

minerais apresentaram-se com alto teor de alumínio isomorfi-

camente substituinte.

Através da redução do campo hiperfino a 4,2 e a 77 K

e por difratometria de raios X foi possível estimar o conteú

do de alumínio nos dois ôxidos.

Foi observado que nas amostras mais superficiais o

grau de substituição isomôrfica de ferro por alumínio na goe

thita é bem mais elevado e decresce continuamente em direção

á base (Gt, de > 40 mol % a ~0). Para a hematita esse teor é

praticamente constante ao longo do perfil e varia entre 9-20

mol % .

A amostra SL11 apresenta pelo menos duas populações de

qoethitas, diferentes em percentagem de alumínio substituin-

te.

Para se explicar essas diferenças nos ôxidos de ferro

observadas ao longo do perfil, três hipóteses foram levanta-

das. A mais consistente com os presentes resultados sugere

que a goethita é destruída e neoformada através da coluna do
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solo, e a transformação Gt -*• Hm parece ocorrer em posições

intermediárias do perfil, uma vez que o decréscimo do teor

de ferro nos silicatos, quando se passa do horizonte C (SL14A

e SL14V) para a parte intermediária do perfil (SLl2eSLl3),

não ê suficiente para explicar o correspondente aumento no

teor de heraatita.
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l.A - Análise Quantitativa por Fluorescencia de Raios X In-

duzidos por Prôtons (PIXE)

Pastilhas das amostras de argila foram irradiadas can

protons de 1-3 MeV. A incidência foi normalã superfície das

pastilhas e os raios X foram detectdos a 135 graus, com um

detector de Si(Li), tendo resolução de 180 eV a 5,9 KeV. 0

detector possui uma janela de berílio de 100 um.

Os dados obtidos foram analisados com um programa de

computador. Nesse programa, as linhas de raios X são aproxi_

madas a uma Gaussiana e as quantidades dos elementos, deter

minadas (LAGARDE et alii, 1983).

Os resultados apresentados no Quadro IA não são valo

res absolutos, e uma• incerteza de aproximadamente 20% deve

ser considerada para todos os valores listados. Todavia, a

pesar da grande imprecisão dos dados, o Quadro IA apresenta

uma listagem de todos os elementos encontrados em pequenas

quantidades nas amostras, bem como os teores relativos en-

tre as mesmas.
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QUADRO IA - Teores de Alguns Elementos Encontrados na Fração
Argila, Determinados por PIXE

Elementos

P

S

Cl

Ca

V

Mn

Cf

T

' i

•.-5

Sr

Y

Zr
Nb

Sn
Ba

La

Ce

Pb

Th

SL11

560

410

180

554

1084

180

76

30

33

12

9

252

38

35

324

30

62

697

404

319

39

13

SL12

592

555

261

430

1047

204

51

48

32

17

4

222

37

57

330

20

-

693

-

-

43

45

Amostras

SL13

ppm

1076

315

200

728

1515

209

53

62

33

4

17

250

75

122

419

25

-

663

-

-

91

49

SL14A

1623

540

328

1182

1086

439

59

80

31

17

12

271

66

137

520

30

-

731

-

-

87

57

SL14V

1586

388

300

959

1852

458

48

62

32

16

15

254

136

152

487

17

-

703

-

-

98

48

* Análises realizadas pela técnica de fluorescência de raios
X por ativação protónica, no Laboratório de Química Nucle
ar dó Centro de Pesquisas Nucleares de Estrasburgo. ~



OOADRO 2A - Resultados das Análises Químicas da Fração Argila

Amostra

SI.11

SL12

SU.3

SL14A

SL14V

15,44

14,81

15,97

15,14

15.06

12,50

11,77

12,87

12,54

12,47

•W

0,02

0,03

0.02

0,02

0,02

o F e 0

0,37

0.53

0.68

1,07

1,02

SiO2

33,78

35,64

37,12

41,44

42,22

30,32

30,09

"'7,16

23,57

25,87

TiO2

- peso
0,68

0,99

1,16

0,89

1,02

K2O

% - -
2,12

2,56

3,80

3,56

4,00

0,06

0,06

0,07

0,08

0,08

MgO

1,02

1,05

1,34

1,40

1,30

CaO

0,22

0,19

0,34

0,11

0,20

Voláteis

15,12

15,05

12,47

11,67

10,07

Total

99,

100,

100,

98,

100,

13

98

11

93

84

Os resultados das análises de ferro e alumínio representara a média de nove repetições, com coeficiente de
v&riação (CV) entre 0,3 e 1,3.
Os demais resultados expressos no Quadro acima representam a media de três repetições, con CV na ordem de
0,5.
FeO* «*tim*do por espectroscopia Mossbauer; ("e^Oj): ferro extraído por oxalato de amõnio em pH 3,3, noes_
curo; (F«2(}3*â: £ a r r o '«movido após seis extrações com DCB. ~

09
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QUADRO 3A - Teores de Fe, Al, K 0 e SiO- Extraídos pe
Io Ditionito-Citrato-Bicarbonato(DCB) e
pelo Oxalato de Ariõnio-Acido Oxálico (OA-
AO, na Ausência de Luz

taestr."

ÍU1 I1*1

2

3
4
5

«

SU2 1
2

3
4
5
t

sui i
2
3
4

5
t

*U4ft 1
2
3
4

5
t

»L14V 1
2
3
4

5

*

AM»)

«.05
1,»3
O.»S
0.14
o.»»
o,o<

«,55
2. 09
l . ->
O.*2
0,12

o,cs
«.55
2,24
1,51
0,54

0,3»
0,03

4,10
2,»0
1,30
0,1»
0.02
0,01

4.15
2,*5
1,31

•0,22
0,03
0,01

s2o<rc»>

i.;«
0,51
0.55
0,22
0.17.
0.15

0.70
0.43
0.31
0.22
0.20
0.17

o.st
0,32
0,30
O.lt
0,14
0,13

0,i»
0,44
0.23
0,13
0,14
0,90

0,M
O.M'
0,25

o,u
O.lt
0,12

sio.:%

211
134
2 »
75
12
72

111

l ie
is»

55
• 7

*I

t f
5*

51
3»
41
3»

110»
22»
.113

(5
«7

55

• 6 4

1IC
l i t
125
10(

14

) retppy

c.u
0,05
0,17
0.11
0,If
0,11

0.43
o.os
0.1»
0.1»
0.17

o.it •

0,2»
0,01
0,1*
0,14
9,17
O.lt

0,2»
0,09
0,21
0,21
0.21
9,1»

0,34
0,12
0,23
C.1Í
0,21
0,1»

i«t
t i

n t
10)

(7
57

171

174

151

IS»
107
12S

13:
» }

ss
• 2

75
(3

91
31

213
50
3)
11

ti
54
52
44

44

»

2»0
59
M

• 1 2

112
72

140
77
11
3)
31
2*

220
91

7»
70
71
4t

«40
»4

t l
tl
to
77

130
t i
72
f j

70
71

11
1)
I t

1
t
1

2S
5

11
4

5
19

u
3

IS
4
i

11

117
t
f
t
4

11

111
I
J

11
5
1

105
54

l i t
115
l i t

»»

22t
to

l i t
110
110
»»

1»»
ai

122 • '
121
ICt
121

250
1C5
2CI
20»
t»

If 3

241
*S

213
2C7
122
11»
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(b) Extrcçôa* (uscftlvu.


