
CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA POR DIFRAÇÃO DE 
RAIOS-X DE AMOSTRAS DE SOLOS: CONDIÇÕES 
MINERALÓGICAS AO BENEFÍCIO DO AMBIENTE 1 

 
Bruna Sayuri Fujiyama2 

Maurício de Moraes Tavares3 
 
Resumo 
Foram coletadas quatro amostras de solo de quatro perfis localizadas na 
Universidade Federal Rural da Amazônia. Destas, foram analisados parâmetros 
como cor, textura, consistência, granulometria, porosidade e absorção de água. 
Foram identificados os seguintes tipos de solos: Latossolo Amarelo distrófico – 
distrofic Yellow Latosol; Concrecionário Laterítico – Lateritic Concrecionaire e 
Gleissolo Pouco Húmico distrófico – distrofic Low Humic Gley. O trabalho consistiu 
em dar prosseguimento à análise qualitativa das amostras pela técnica de difração 
de Raios- X, identificando a composição mineralógica cada amostra. Explicando as 
condições mineralógicas, que prejudiquem ou beneficiem o meio ambiente. 
Palavras-chave : Perfis; Solo; DR-X; Minerais. 
 

QUALITATIVE CHARACTERIZATION BY X-RAY DIFFRACTION FROM SOILS: 
MINERALOGY CONDITIONS TO BENEFIT THE ENVIRONMENT  

 
Abstr act 
Four samples were collected from four soil profiles located in the Rural Federal 
University of Amazonia. These, were analyzed parameters such as color, texture, 
consistency, granulometry, porosity and water absorption. We identified the following 
soil types: Distrofic Yellow Latosoil; Lateritic Concretionary; distrofic Low Humic Gley. 
The work was to continue the qualitative analysis by X-rays diffraction, identifying the 
mineralogical composition of each sample. Explaining the mineralogical conditions 
that affect or benefit the environment. 
 Keywords : Profiles; Soil; X-RD; Minerals. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
É imprescindível que se realize a análise do solo antes que se faça qualquer tipo de 
intervenção visando o uso sustentável. A classificação de um solo ao relacionar-se 
com os tipos de minerais de argila presente no mesmo é determinante para algumas 
formas de utilização deste. Os Latossolos são os solos mais comuns na bacia 
amazônica, cobrindo 220 milhões de ha ou 45,5% de sua área total; a maioria da 
área restante está coberta por solos classificados como Argissolos Amarelados e 
Vermelho-Amarelos cobrindo 142 milhões de ha ou 29,4% de sua área.(1) As 
quantias relativas, presentes na fração argila, de minerais silicatados, de ferro 
(goetita) e de alumínio (gibsita) determinam a estabilidade estrutural, Os a fertilidade 
natural e o efeito da aplicação de fertilizantes.(2) Os Latossolos são constituídos por 
material mineral, com horizontes B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um 
horizonte diagnóstico superficial, exceto H hístico; são frequentemente relacionados 
à relevo plano a suave ondulado. Apresentam estrutura granular e/ou fraca em 
blocos subangulares e o processo mais evidente de formação relacionado a essa 
ordem é chamado de latossolização.  
Uma das características mais importantes do solo é a sua textura, definida 
principalmente pela proporção das frações de areia, silte e argila. Solos muito 
arenosos podem ser prejudiciais ao crescimento das plantas, devido à sua baixa 
capacidade de retenção de cátions (Ca2+, Mg2+, K+ e Na+, necessárias ao 
desenvolvimento vegetal), pois, nestes solos, os cátions são facilmente perdidos por 
lixiviação, resultando em um solo de baixa fertilidade. Além disso, os solos arenosos 
possuem uma baixa capacidade de retenção de água, expondo os vegetais ao 
estresse hídrico durante os períodos mais secos. A fração argila em si pode 
contribuir na retenção de cátions, e a matéria orgânica do solo é especialmente 
importante para a capacidade de troca catiônica (CTC) em solos com minerais de 
argila de baixa atividade, tais como os Latossolos da Amazônia.(3) Os Latos solos de 
textura média, com teores elevados de areia, são muito suscetíveis à erosão, 
requerendo tratos conservacionistas e manejo cuidadoso. A grande percolação de 
água no perfil desses solos, associada à baixa CTC, pode provocar lixiviação de 
nutrientes. Essa é uma das razões por que os sistemas irrigados devem ser 
dimensionados levando-se em conta a textura do solo. Dessa forma, evitam-se 
problemas de perdas de solo e, conseqüentemente, de nutrientes.  
Os Latossolos Amarelos, além da baixa fertilidade e da alta saturação por alumínio, 
apresentam problemas físicos com limitações quanto à permeabilidade restrita 
(elevada coesão dos agregados, pois o solo é extremamente duro quando seco) e 
lenta infiltração de água. Os de textura mais argilosa têm certa tendência ao 
selamento superficial, condicionado pela ação das chuvas torrenciais próprias dos 
climas equatoriais e tropicais. Os solos, utilizados para lavouras ou pastagens, 
apresentam alta erodibilidade à proporção que permanecem desnudos. 
A difração de raios-X é uma técnica qualitativa desenvolvida para a identificação 
caracterização de compostos cristalinos, como é o caso dos minerais presentes nas 
amostras de solo. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
A coleta das amostras de solo se deu no território da Universidade Federal Rural da 
Amazônia – UFRA; provenientes de quatro perfis, nomeados 1; 2; 3 e 4, 
respectivamente, cujas localidades são: Perfil 1 (01°27’11”S, 48°26’34”W); perfil 2 
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(01°27’05”S, 48°26’29”W); perfil 3  (01°27’14”S, 48 °26’09”W); perfil 4 (01°27’14”S, 
48°26’23”W). Para realizar o procedimento da coleta  foi necessário utilizar uma pá 
reta para retirar o solo; um facão para retirar mais facilmente as raízes localizadas 
no perfil e um recipiente de polietileno com tampa roscável para guardar as 
amostras de forma segura. Os recipientes foram discriminados de acordo com o 
perfil que foi realizada a coleta das amostras de solo  com caneta permanente. Em 
seguida, foi realizada a determinação da classe textural de cada solo através do 
Guia para Indicação da Textura ao Tato.(4) Esse procedimento foi realizado utilizando 
uma piceta com água para umedecer uma pequena quantidade de solo que 
coubesse na palma da mão.  
A secagem das amostras foi realizada no mesmo dia de sua coleta, feita ao ar na 
casa de secagem de localizada no prédio de Ciência dos Solos da UFRA, à sombra 
e com ventilação natural. As amostras permaneceram durante 72 horas na casa de 
secagem. Após essa etapa, foram peneiradas a 2mm para a obtenção da TFSA 
(terra fina seca ao ar) e encaminhadas para o Laboratório de Caracterização de 
Materiais (LCM) do Instituto Federal do Pará - IFPA. Elas sofreram os processos de 
cominuição, por um pulverizador manual, cujo grau seja de ágata, e seguido de 
classificação através do peneiramento pela série Tyler de acordo com a seguinte 
ordem crescente de separação: 6mesh; 12mesh e 200mesh, preparando as 
amostras com diâmetro menor a 75 micrômetros, retirando, assim, objetos 
indesejáveis como raízes e nódulos de concreções, além de apresentarem 
geometria propícia para a preparação de amostras a serem analisadas pelo Difrator 
de Raios-X no LCM do IFPA. 
O Difrator de Raios-X é da firma Phillips, com um gerador PW 1730, goniômetro PW 
1050 e tubo de raios-X com ânodo de cobre PW 2233/20 e possui fenda de 
divergência fixa e a geometria usada é a de Bragg-Brentano. 
 
3 RESULTADOS E DICUSSÃO 
 
Através da análise de difração de Raios-X foi possível identificar apenas os minerais 
caulinita e quartzo em todas as quatro amostras de solos coletadas. No entanto, os 
resultados das análises macroscópicas para as amostras foram diversas.  
As amostras, classificadas juntamente com suas classes texturais e suas 
colorações, são originadas de: Perfil 1 – Concrecionário Laterítico, franco arenoso 
com coloração bruno claro acinzentado(10 YR 6/3, úmido),moderada,pequena a 
média, bloco sub- angular, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajosa; 
Perfil 2 – Latossolo Amarelo distrófico, franco argiloso com coloração bruno 
escuro(10YR 3/3, úmido), fraco, pequena e média subangular, friável, ligeiramente 
plástico, ligeiramente pegajoso; Perfil 3 – Latossolo Amarelo distrófico, franco 
arenoso com coloração bruno escuro(10YR 3/3, úmido), fraco, pequena e média 
subangular, friável, ligeiramente plástico, ligeiramente pegajoso e Perfil 4 – Gleissolo 
Pouco Húmico distrófico, argilo siltoso com coloração cinzento brunado claro(10YR 
6/2, úmido), moderada, média e sub-angular, firme, plástica e pegajosa. 
Baseado no “Guia para Indicação da Textura ao Tato”(4) os parâmetros selecionados 
de cada amostra estão ilustrados de acordo com as Tabelas 1; 2; 3 e 4, referentes à 
respectiva ordem  citada das amostras. 
Os parâmetros identificados no perfil 1 proporcionaram a classe textural areia franca, 
que apresenta sensação de muita areia com aderência difícil aos dedos. Os 
parâmetros estão ilustrados na Tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1 . Classe textural de Concrecionário Laterítico – franco arenoso 
Análises macroscópicas SIM NÃO 

Aprox. 2,5cm diâmetro do solo 
no ponto de aderência 

X  

Forma uma bola coesa X  
A bola se desfaz facilmente  X 

Forma cilindros finos  X 

 
Já os parâmetros identificados do Perfil 2 proporcionam a classe textural franco 
argilosa (Tabela 2), que apresenta a propriedade aderência maior que as demais 
classes texturais do presente trabalho. 

 
Tabela 2 . Classe textural de latossolo - Franco argiloso 

Análises macroscópicas SIM NÃO 
Aprox. 2,5cm diâmetro do 
solo no ponto de aderência 

X  

Forma uma bola coesa X  
A bola se desfaz 
facilmente 

 X 

Forma cilindros finos X  
Forma filamentos X  
Molda em forma de “U” X  
Material em “U” fendilha  X 
Molda em forma de anel X  
Anel fendilha  X 
Significantemente sedoso 
e escorregadio 

 X 

 
O perfil 3 apresenta a classe textural areia franca (Tabela 3). 
 

Tabela 3 . Classe textural de latossolo - Areia franca 
Análises macroscópicas SIM NÃO 

Aprox. 2,5cm diâmetro do 
solo no ponto de aderência 

X  

Forma uma bola coesa X  
A bola se desfaz facilmente  X 
Forma cilindros finos  X 

 
Diferente dos demais perfis, o 4 foi classificado como franco argilo-siltoso (Tabela 4), 
classe textural que se apresenta como moderadamente sedosa e escorregadia, 
adere ao polegar e ao indicador e é moderadamente modelável.  
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Tabela 4 . Classe textural de Latossolo - Franco Argiloso Siltoso 
Análises Macroscópicas SIM NÃO 

Aprox. 2,5cm diâmetro do 
solo no ponto de aderência 

X  

Forma uma bola coesa X  
A bola se desfaz 
facilmente 

 X 

Forma cilindros finos X  
Forma filamentos X  
Molda em forma de “U”  X 
Significantemente sedoso 
e escorregadio 

X  

 
 
4 CONCLUSÃO 
 
Os resultados obtidos pela DR-X e pela análise macroscópica notificaram que 
apesar do material de origem de cada solo ser diferente, os perfis apresentaram as 
mesmas composições mineralógicas. Os solos apresentaram diferentes 
propriedades macroscópicas, como cor, textura, consistência e absorção de água. 
As diferenças entre as propriedades macroscópicas dos solos devem ter ocorrido 
pelas diferentes proporções mássicas entre os minerais caulinita e quartzo para 
cada amostra, ou pela diferente distribuição territorial desses minerais no solo. 
Como o trabalho é preliminar, novas pesquisas serão desenvolvidas no intuito de 
explicar a diferença entre as propriedades verificadas no presente trabalho e 
analisar qual tipo de solo proporciona melhor plantio de certa cultura. 
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