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RESUMO

A quantificação da composição mineralógica, geoquímica e da fase amorfa total

de solos embasam o entendimento do avanço do processo de intemperismo de rochas

e da formação de solos. Este trabalho teve como objetivo a determinação destas

composições em amostras do topo do solo de três bacias hidrográficas de florestas

tropicais. As amostras de solo SB 1 e 2 (da bacia do rio Soberbo, no Parnaso - RJ), BM

1 e 2 (da bacia do rio Bonfim, no Parnaso - RJ) e SM 1 e 2 (da bacia de Santa Marta,

no ParnaCaparaó - ES) foram submetidas à análise da composição geoquímica (Si, Al,

Fe, Ca, Mg, Ti, K, Na, P, V, Mn, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Pb) por fluorescência de raios x

(FRX), análise da composição mineralógica por difração de raios x (DRX) associada ao

método de Rietveld e análise do teor de amorfos totais por adição padrão (LiF) na DRX

e Rietveld. A mineralogia principal é composta quartzo, caulinita, gibbsita, goethita,

micas e feldspatos. O quartzo (5,4 - 16,7%) e a caulinita (6,9 - 10,4%) apresentam

quantidades semelhantes nos três solos. Em SM o solo apresenta abundância de

gibbsita (36,1%) e goethita (25,3%), enquanto os solos de SB e BM são ricos em

feldspatos (43,2% e 47%, respectivamente) e micas (21,6% e 18,7%, respectivamente).

Os amorfos inorgânicos variaram de 40,2 (SB) a 48,1% (BM). As razões molares entre

os minerais sugerem que os feldspatos podem estar transformando diretamente em

gibbsita no processo de intemperismo. A composição geoquímica é dominada por

silício, alumínio e ferro. O solo de SM é mais abundante em alumínio (25,7%) e ferro

(26,7%) quando comparado com o solo de SB (17,3% de Al2O3 e 20,4% de Fe2O3) e de

BM (17,3% de Al2O3 e 15,1% de Fe2O3). Já os solos do Parnaso apresentam maior

quantidade de silício (46,3% para SB e 53,4% para BM) do que SM (40,9%). As razões

molares minerais e geoquímicas indicam um processo de intemperismo mais avançado

para o solo da cabeceira de drenagem de Santa Marta (ParnaCaparaó) do que para as

cabeceiras de drenagem dos rios Soberbo e Bonfim (Parnaso).
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ABSTRACT

The quantification of the mineralogical, geochemical and total amorphous

compositions of soils cements the understanding of the advance of the weathering

process in rocks and soil formation. This work aimed to determine those compositions in

topsoil samples from three hydrographic watersheds from tropical forests. The topsoil

samples were taken from Soberbo watershed (SB1 and SB2, in Parnaso - RJ), Bonfim

watershed (BM1 and BM2 in Parnaso - RJ) and Santa MArta watershed (ParnaCaparaó

- ES). Samples were analysed for Si, Al, Fe, Ca, Mg, Ti, K, Na, P, V, Mn, Ni, Cu, Zn, Rb,

Sr, and Pb (XRF) and mineralogy (XRD). The main mineralogy is made of quartz,

kaolinite, gibbsite, goethite, micas, and feldspars. Quartz (5.4 - 16.7%) and kaolinite

(6.9 - 10.4%) are in similar quantities in all three soil samples. The SM soil has great

amount of gibbsite (36.1%) and goethite (25.3%), whereas SB and BM soils are rich in

feldspars (43.2% e 47%, respectively) and micas (21.6% e 18.7%, respectively).

Inorganic amorphous material varies from 40.2% (SB) to 48.1% (BM). The molar ratios

between minerals suggest that feldspars may be transforming straight to gibbsite in the

weathering process. Geochemistry composition is dominated by silicon, aluminum and

iron. SM soil is richer in aluminum (25.7%) and iron (26.7%) when compared with SB

soil (17.3% for Al2O3 and 20.4% for Fe2O3) and BM soil (17.3% for Al2O3 and 15.1% for

Fe2O3). Differently, Parnaso soils present larger quantities of silicon (46.3% for SB and

53.4% for BM) than SM soil (40.9%). Both mineral and geochemical molar ratios

indicate a way more advanced weathering process for the Santa Marta watershed than

for the Soberbo and Bonfim river watersheds.
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1. INTRODUÇÃO

Os solos são sistemas complexos compostos por três fases: sólida, líquida e

gasosa. O componente principal em termos de quantidade é o componente sólido,

formado por uma parte inorgânica (mais abundante) na forma de minerais e amorfos e

por outra parte de matéria orgânica (Lepsch, 2010). Principalmente essa parte

inorgânica dos solos é dividida em classes de tamanho conforme o diâmetro médio das

suas partículas. As classes granulométricas da argila e da silte (respectivamente,

<0,002 mm e entre 0,002 e 0,063 mm de diâmetro) concentram em sua composição

geoquímica e mineralógica informações sobre a gênese do solo, seu grau de

intemperismo, algumas de suas propriedades físicas, entre outras (Alves et al, 2005).

Os minerais que compõem o solo apresentam condições variadas de

estabilidade na superfície da Terra, conforme características do meio, como pH e

potencial de oxidação ou redução. Portanto, os minerais silicáticos são os mais

abundantes em condições de superfície (principalmente os que têm mais resistência ao

intemperismo), sendo formado por tetraedros de silício e oxigênio compartilhados

formando uma rede. Alguns deles como os filossilicatos também apresentam na sua

estrutura octaedros de alumínio e oxigênio ligados aos tetraedros geralmente por

cátions de grande raio como os metais alcalinos. Neste grupo estão os argilominerais,

assim denominados por figurarem quase que exclusivamente na fração argila de solos.

Outros minerais presentes nos solos são os óxidos e hidróxidos, formados pelo

intemperismo de minerais mais complexos e sendo responsáveis pelo controle de

diversas espécies químicas no sistema solo.

A técnica de difração de raios x se baseia no fenômeno da difração de uma

radiação incidente em centros de espalhamento presentes em estruturas cristalinas.

Porém, esse espalhamento acontece somente em determinadas direções, quando a

radiação incidente forma um ângulo apropriado com os planos cristalinos (Mota, 2008).

Os principais comprimentos de onda dos raios x utilizados são entre 0,5 e 2,5 Å

(equivalente a 10-10 m), uma vez que é uma radiação na mesma ordem de grandeza

das menores distâncias interatômicas (Alves et al, 2005). O espalhamento coerente

(espalhamento sem alteração no comprimento de onda) da radiação incidente na DRX
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torna possível a identificação dos parâmetros da rede cristalina e da distribuição dos

átomos nos cristais analisados (Pansu e Gautheyrou, 2006).

A DRX de difração por pó se mostra uma das técnicas mais eficientes para a

determinação de minerais na fração argila, identificação essa que exigiria mais etapas,

mais tempo e maior quantidade de amostra se feita por outras técnicas. Dependendo

das posições atômicas na rede cristalina, as diferentes ondas espalhadas de maneira

coerente numa mesma direção podem interferir umas nas outras de maneira destrutiva,

cancelando o seu sinal, ou construtiva, observando nesta direção um máximo de

espalhamento, também chamado de pico de Bragg. A difração nos planos

cristalográficos é regida pela Lei de Bragg, que impõe a condição para esses

espalhamentos ocorrerem com interferência construtiva (Figura 1). Assim, a difração só

ocorrerá para uma determinada família de planos cristalinos (dhkl) que obedeça a

Equação 1 (Bragg, 1992; Mota, 2008; Alves et al, 2005)

λ = 2𝑑
ℎ𝑘𝑙

* 𝑠𝑒𝑛θ

Equação 1: Lei de Bragg.

Figura 1: Ilustração da geometria da Lei de Bragg na difração.

Os compostos cristalinos são os que apresentam uma estrutura tridimensional

periódica e de longo alcance. Sua unidade básica é chamada de cela unitária, que por

satisfazer uma série de condições de simetria, é considerada a menor unidade

representativa de um cristal, tanto no seu formato, quanto nas suas propriedades. As

dimensões da cela unitária na forma dos comprimentos das suas arestas (a, b, c) e dos
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ângulos entre os planos (α, β, γ), definem os sete diferentes sistemas cristalinos

possíveis (Figura 2), que em ordem de maior para menor simetria são: cúbico (a = b =

c; α = β = γ = 90°), tetragonal (a = b ≠ c; α = β = γ = 90°), ortorrômbico (a ≠ b ≠ c; α = β

= γ = 90°), romboédrico (a = b = c; α = β = γ ≠ 90°), hexagonal (a = b ≠ c; α = β = 90°, γ

= 120°), monoclínico (a ≠ b ≠ c; α = γ = 90°, β ≠ 90°) e triclínico (a ≠ b ≠ c; α ≠ β ≠ γ ≠

90°) (Alves et al, 2005).

Figura 2: Sete sistemas cristalinos e indicação das suas dimensões (imagens por

Daniel Mayer, DrBob e Bor75, sob licença CC BY-SA 3.0, agrupadas pelo autor).

Durante a análise de DRX, os raios x são produzidos numa fonte, incididos na

amostra e sua difração é registrada no detector. No meio desse caminho podem existir

ainda diversas outras etapas, como a seleção do comprimento de onda da radiação, do

ângulo da radiação, entre outros. Como resultado da análise, o que se obtém é o

difratograma de raios x, que registra a intensidade dos picos de difração (na unidade de

contagem de fótons pela unidade de tempo) e a posição destes picos (em 2θ (°)),

relacionando-as graficamente.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Como os picos são medidas diretas dos feixes difratados pela amostra, existe

uma relação entre as áreas dos picos de difração e a quantidade das fases que

originaram esses picos. Alguns métodos matemáticos foram desenvolvidos para

estabelecer esta relação e assim conseguir quantificar as fases minerais de uma

amostra. Dentre eles, o desenvolvido pelo holandês Hugo Rietveld em 1969 vem se

apresentando como um dos mais eficientes. Inicialmente proposto para o refinamento

de estruturas cristalinas a partir de dados de difração de nêutrons, passou a ser usado

também em dados de difração de raios x e em meados da década de 80 descobriu-se

sua aplicabilidade para a quantificação de fases cristalinas e do teor total da fase

amorfa em misturas minerais (Alves et al, 2005; Pecharsky e Zavalij, 2005; Rietveld,

1969).

O método de Rietveld para quantificação das fases cristalinas leva em conta as

três seguintes considerações teóricas: 1) cada estrutura cristalina possui seu próprio

espectro de difração com picos em posições e intensidades características, 2) a

superposição de mais de um espectro de difração num mesmo ponto é contabilizada

por adição simples, sem considerar nenhuma interferência, 3) a integral da superfície

do espectro de difração de cada fase é proporcional à porcentagem dessa fase na

amostra (Philippo et al, 1997).

Dessa maneira, o método busca ajustar um difratograma calculado a partir de

modelos matemáticos das fases previamente identificadas na amostra ao difratograma

obtido experimentalmente. Esse ajuste é feito por mínimos quadrados, ou seja, de

modo a minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre cada ponto calculado e

seu respectivo ponto observado.

Esse difratograma calculado pelo método de Rietveld tem como base a Equação

2.

Equação 2: Para cálculo das intensidades de difração pelo método de Rietveld.
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Onde: yi é a intensidade do ponto i em um difratograma acima do background; Φ

é o fator de escala, que se relaciona com o teor da fase na amostra; 𝜏 é o fator de

correção de Brindley; F(hkl) é o fator de estrutura do plano (hkl), que contempla os

efeitos de espalhamento de raios X de todos os átomos que constituem a cela unitária

e o seu quadrado corresponde à amplitude total da radiação espalhada; m(hkl) é o fator

de multiplicidade do plano, que corresponde ao número de planos (hkl) que são

equivalentes e têm seus picos de difração em um mesmo valor de 2θ; LP(hkl) é o fator

de Lorentz-polarização, que contempla as características geométricas da medida;

T(hkl) é o fator de temperatura para o plano; P(hkl) é o fator de orientação preferencial,

utilizado para o corrigir quando este efeito é observado; E(hkl) é o fator de extinção da

radiação para o plano; Ω é a função de perfil, que são os modelos empíricos utilizados

para descrever o formato dos picos de difração (gaussiana, lorentziana ou

pseudo-Voigt). Finalmente, H é a largura à meia altura do pico de difração e A é o fator

de assimetria do pico. A soma presente na equação representa que yi corresponde à

soma de todas as reflexões (hkl) que contribuem para a intensidade de um mesmo

ponto do difratograma (Alves et al, 2005).

Os materiais amorfos em uma amostra não provocam o aparecimento de picos

de difração, justamente por não serem materiais cristalinos, dando indicações de sua

presença apenas através de leves ondulações na linha de base do difratograma.

Porém, o método de Rietveld permite a quantificação da fase amorfa total através da

adição de um padrão conhecido às demais fases cristalinas e comparação dos

resultados obtidos no refinamento.

A difração de raios x é uma análise não destrutiva, de simples aplicação quando

se tem acesso ao material necessário e que fornece informações precisas sobre as

fases analisadas. O método de Rietveld consegue quantificar os minerais presentes

sem a necessidade da utilização de curvas padrão e padrões de calibração, por se

basear puramente em propriedades cristalográficas (Alves et al, 2005). Dessa forma, a

utilização destes métodos aliados também à análise da composição geoquímica geral

de solos, constituem excelentes ferramentas para o entendimento do avanço do

processo de intemperismo de rochas e da formação de solos.
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Nos últimos anos a utilização do método de Rietveld tem aumentado no

Departamento de Geoquímica da UFF com sua utilização em projetos de pesquisa de

mestrado e monografia sob a orientação da professora Carla (Duarte, 2017; Freitas,

2014; dos Santos, 2016; Silva, 2018).

2. OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivos a determinação da composição geoquímica e

a quantificação da fase mineral e da fase amorfa inorgânica do topo do solo de três

bacias hidrográficas de florestas tropicais, as bacias do rio Soberbo e do rio Bonfim

(localizadas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos - RJ) e a bacia de Santa Marta

(Parque Nacional do Caparaó - ES).

3. ÁREA DE ESTUDO

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) localiza-se no estado do

Rio de Janeiro e está representado por uma área protegida de 10,653 ha, abrangendo

os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim. A temperatura média da

região varia entre 13 e 23 °C e o índice pluviométrico médio anual entre 2300 e 3000

mm, caracterizando verões brandos sem estação seca com abundância das

precipitações nos meses de inverno. Além disso, o relevo interfere no regime das

chuvas, e podem ser observadas variações meteorológicas nas vertentes oceânicas e

continentais (Martins et al, 2008).

Quanto à geologia, o PARNASO faz parte do Complexo Paraíba do Sul, que é

constituído por gnaisses, granitos pós-tectônicos da Suíte Intrusiva da Serra dos

Órgãos e por sedimentos aluvionares e litorâneos. Possui relevo fortemente

montanhoso, apresentando suas maiores elevações na faixa que acompanha a linha

divisória dos municípios que corresponde ao divisor de bacias. De modo geral, quase

não se observam superfícies planas e quase 50 % da área do parque é composta de

encostas com mais de 30° de declividade, sendo o ponto mais alto a Pedra do Sino a
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2275 m. A cobertura do solo é composta principalmente por Florestas Pluviais Montana

e Baixo-Montana, e os solos de tipo Cambissolos, Neossolos e Latossolos (Martins et

al, 2008).

Já o território do Parque Nacional do Caparaó localiza-se na divisa entre os

estados do Espírito Santo e Minas Gerais, abrangendo cinco municípios do lado

capixaba e quatro do lado mineiro. O clima do parque é tropical de altitude/subtropical,

sua temperatura média mensal varia de 19 a 22 °C, com máxima absoluta de 36 °C nas

áreas mais baixas, e mínima absoluta de 4 °C negativos nos picos mais altos. No

território do Parque, os índices pluviométricos são altos, com uma precipitação média

anual de 1400 mm (de Almeida, 2015; Gobbo et al, 2015).

O conjunto rochoso do qual faz parte o Maciço do Caparaó distribui-se na

direção norte-sul, envolvendo rochas metamórficas de médio a alto grau de

metamorfismo. Seu entorno apresenta uma morfologia de mar de morros com geologia

gnáissica. No bloco montanhoso (Maciço do Caparaó) predomina um complexo

constituído por Migmatitos e Gnaisses Granitizados, localmente migmatizado com

diques de anfibolitos, dioritos e gabros intimamente associados (Rodrigues, 2011).

O parque possui numerosos rios perenes, de pequeno e de médio porte, que,

devido à topografia, apresentam forte declividade, favorecendo a ocorrência de quedas

d’água. O ponto de maior altitude é o Pico da Bandeira a 2890 m. A vegetação

característica é de Floresta Pluvial Tropical, mas constitui uma formação de origem

secundária ou remanescente, em vários níveis de regeneração (Santos, 2013), devido,

principalmente, à alteração da vegetação nativa pela ação do fogo, pela extração de

madeiras nobres e pelo desmatamento, derivado do histórico de plantação de café e

formação de pastagens na área hoje ocupada pelo parque. Poucas áreas, em locais de

acesso mais difícil, foram preservadas dessas transformações (Gobbo et al, 2015). Ao

longo do Parque Nacional do Caparaó é possível identificar diferentes tipos de solo e

de cobertura desse solo, como Latossolos em regiões de floresta montana;

Cambissolos em regiões florestas alto-montanas, escrubes e campos de altitude;

Neossolos em escrubes e campos de altitude e organossolos em campos de altitude

(Rodrigues, 2011).
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Apresenta-se ainda a Figura 3 a seguir, com destaque para a localização dos

Parques no Brasil, e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo,

assim como uma visão mais detalhada da região que ocupam.

Figura 3: Localização dos Parques Nacionais (à direita) no Brasil e nos estados e a

altitude dos Parques com as bacias em destaque (à esquerda).

4. METODOLOGIA
4.1 Desenho amostral
Coletou-se entre 0 e 5 cm de solo com cobertura florestal, evitando-se clareiras,

sempre abaixo da serrapilheira. Foram feitas coletas em dois períodos diferentes

(novembro de 2018 nas duas bacias do PARNASO e em fevereiro de 2019 em todas as

três bacias). A Tabela 1 resume essas informações de data e local para cada uma das

amostras trabalhadas.
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Tabela 1: Amostras coletadas nas diferentes bacias de acordo com o período.

Data da
coleta

Bacia
hidrográfica

Nome da
amostra

2/11/2018 Soberbo SB 1

3/11/2018 Bonfim BM 1

7/02/2019 Soberbo SB 2

8/02/2019 Bonfim BM 2

10/02/2019 Santa Marta SM 1

11/02/2019 Santa Marta SM 2

Dentro de cada bacia, as duas amostras foram retiradas em locais diferentes,

obtendo-se uma melhor representatividade do solo da bacia.

4.2 Preparação das amostras
Ao chegarem no laboratório, as amostras de solo foram dispostas em bandejas

de alumínio, onde foram deixadas para secar ao ar por, no mínimo, 24 horas. Após a

secagem, foram homogeneizadas na própria bandeja e então quarteadas e

destorroadas, aproveitando-se este processo para também retirar, por catação, parte

da matéria orgânica mais grosseira como pequenos galhos, raízes mais evidentes,

parte de folhas etc., facilitando a posterior remoção por ação química. Os quartos foram

então armazenados em sacos plásticos devidamente identificados.

Pesou-se 30 g de cada amostra (com o cuidado de homogeneizá-las antes) para

proceder à remoção da matéria orgânica por oxidação com peróxido de hidrogênio

(H2O2) 10 volumes. Nas primeiras amostras, adicionou-se 10 mL de peróxido por vez,

enquanto que para as amostras da segunda coleta, a fim de aumentar a eficiência na

ação do peróxido, diminuiu-se para 5 mL a cada adição e buscou-se manter sempre o

peróxido na geladeira enquanto não estava sendo utilizado. Foi feita adição sucessiva

com intervalos de pelo menos 1 hora. Observou-se forte efervescência (liberação de

gás) nas primeiras adições, indicando reação química. O processo foi mantido por
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algumas semanas, e encerrado quando já não se observava mais a liberação de gás

no momento da adição e nem se observava mais matéria orgânica visível boiando na

mistura.

Levou-se então as amostras para a estufa a 80°C, temperatura segura para

secá-las sem que alguns minerais possivelmente presentes fossem destruídos por uma

temperatura alta demais. Após secagem por 48 horas, separou-se 15g para posterior

peneiração. A peneira utilizada foi Telastem GRANUTESTⓇ com abertura de 0,063 mm

(63 μm), a fim de selecionar as frações silte e argila, que são as frações mais reativas

do solo. Utilizou-se água destilada para auxiliar na peneiração. E então mais uma vez

as amostras foram levadas à estufa para secagem a 80°C, sendo então guardadas na

forma de pó em frascos plásticos.

4.3 Geoquímica
A geoquímica foi determinada por análise de espectrometria de fluorescência de

raios X (FRX), método não destrutivo e que utilizou a fração fina (silte e argila) das

amostras já sem a matéria orgânica. Essa análise foi feita no espectrômetro MalvernⓇ

Panalytical Epsilon 3 (do Departamento de Geoquímica da UFF) pelo responsável

técnico do respectivo laboratório.

Os resultados da análise foram obtidos na forma elementar. Porém, para se

utilizar uma notação mais adequada à comparação com a mineralogia dos solos,

converteu-se os valores para os respectivos óxidos dos elementos maiores, utilizando

fator de correção baseado na variação de massa do elemento para o óxido (JCU,

acesso em 10 abr. 2021).

4.4 Mineralogia
A mineralogia foi determinada por análise de difração de raios X (DRX) de pó,

também feita com a amostra peneirada a 63 μm (frações silte e argila) e sem matéria

orgânica. A análise foi feita no Laboratório Multiusuário de Difração de Raios X da UFF

(LDRX-UFF) em difratômetro BrukerⓇ D8 Advance, para difração de pó, análise de

policristal para determinação de diferentes fases. No laboratório, a amostra foi

macerada para evitar quaisquer agregações e depois foi disposta no porta-amostra
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com os cuidados de manter a superfície do pó nivelada e homogênea, mantendo uma

orientação aleatória dos cristais dos minerais, a fim de se obter um difratograma

representativo da amostra. As análises foram feitas em varredura de 5 a 100° de

ângulo para o raio x incidente, efetuando-se medida a cada 0,02° e cada medida

durante 0,5s. Utilizou-se ainda uma rotação de 15 rpm para o porta-amostras durante a

medida. Esses parâmetros foram repetidos para todas as amostras.

4.4.1 Identificação e quantificação das fases minerais
A identificação e a quantificação da fase mineral nos difratogramas obtidos

foram feitas em dois softwares diferentes, ambos da BrukerⓇ, o DIFFRAC.EvaⓇ para

identificação e o DIFFRAC.TopasⓇ para quantificação. Para identificar os minerais, o

programa recebe a entrada de uma base de dados contendo a posição e intensidade

dos picos característicos de cada mineral, e então, analisando o difratograma, é

possível comparar com as informações dessa base para determinar, qualitativamente,

quais os minerais estão presentes na amostra.

O programa DIFFRAC.TopasⓇ usado para a quantificação permite a aplicação

do método matemático de Rietveld. Este método utiliza modelos dos minerais

previamente identificados e monta um difratograma que será então ajustado ao

difratograma obtido experimentalmente (Alves et al, 2005). Os difratogramas são então

refinados para definir a porcentagem de cada mineral na amostra de acordo com as

suas intensidades relativas.

A função de perfil utilizada para o refinamento no Topas foi por parâmetros

fundamentais. Os outros parâmetros são apresentados na árvore de itens da Figura 4,

cada um abrangendo uma classe de parâmetros do ajuste.
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Figura 4: Árvore das classes de parâmetros apresentada pelo DIFFRAC.TopasⓇ.

Os parâmetros do perfil de emissão (Emission Profile) (Figura 5) adicionados já

estavam pré-definidos em um arquivo “.lam” para as fontes do feixe de raio x utilizadas,

que nas análises das amostras de SB 1 e BM 1 foi uma fonte com anodo de cobre e

nas demais análises, uma fonte com anodo de cobalto. A radiação da fonte é filtrada

para que incida na amostra apenas a radiação Kα, proveniente das menores transições

eletrônicas dos elementos do anodo. O perfil dessa radiação para o cobre é definido

por 5 linhas de emissão, enquanto para o cobalto é definido por 3 linhas (parâmetros

dos perfis detalhados no Anexo A).

Para refinar o Background (Figura 6) foram utilizados o polinômio de Chebyshev

(de ordem 5 a 10) e o parâmetro 1/x (só não utilizado nas amostras SB 1 e BM 1).

Os parâmetros do equipamento (Instrument) (Figura 7) também já estavam

pré-definidos em arquivo “.par” com as configurações do difratômetro D8 Advance

(parâmetros do instrumento detalhados no Anexo A).

Nas correções (Corrections) (Figura 8), atentou-se para os parâmetros de Zero

error, que foi desabilitado em todas as amostras, de Sample displacement (mm), que

foi habilitado e refinado para todas as amostras, permitindo ao programa melhor ajustar

esse valor de deslocamento. O fator de polarização LP factor foi fixado em zero para

todas as amostras, por ser um parâmetro próprio do instrumento. Em miscelânea

(Figura 9), nenhum dos parâmetros foi utilizado.
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Figura 5: Print dos parâmetros do perfil de emissão no DIFFRAC.TopasⓇ.

Figura 6: Print dos parâmetros de background no DIFFRAC.TopasⓇ.
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Figura 7: Print dos parâmetros instrumentais no DIFFRAC.TopasⓇ.

Figura 8: Print dos parâmetros de correção no DIFFRAC.TopasⓇ.



25

Figura 9: Print dos parâmetros de miscelânea no DIFFRAC.TopasⓇ.

4.4.2 Quantificação da fase amorfa e estimativa da sua composição
A quantificação de amorfos foi feita por uma técnica de adição-padrão utilizando

o fluoreto de lítio (LiF), que na forma mineral recebe o nome de griceita. Esta

substância é um bom padrão interno para um difratograma, pois, além de possuir

estrutura cristalina definida, apresenta um difratograma simples, com poucos picos e

que não ficam sobrepostos a nenhum dos principais picos dos minerais encontrados na

amostra (Cordeiro et al, 2014; Weibel et al, 2017; Pacheco et al, 2021).

Para se utilizar a técnica, primeiramente obteve-se o difratograma do padrão

puro, utilizando os mesmos parâmetros das amostras no BrukerⓇ D8 Advance, exceto

a rotação, que foi retirada. O difratograma foi então refinado por Rietveld no software

TopasⓇ a partir de um arquivo “.cif” de estrutura da griceita obtido na literatura

(Wyckoff, 1963). Deste refinamento, foi gerado um modelo para ser usado

posteriormente na quantificação dos amorfos.

Depois, foi feita a adição do padrão interno em cada uma das amostras, de

modo que o LiF representasse por volta de 10%m/m da mistura final. Essas misturas de

amostra com padrão (detalhadas na Tabela 2) foram passadas mais uma vez no

difratômetro. Os difratogramas obtidos foram levados à quantificação pelo TopasⓇ mais

uma vez, utilizando, além dos modelos dos outros minerais presentes, o modelo

refinado para o padrão. Porém, tendo em vista que a porcentagem do padrão é

conhecida, pode-se definir o quão maior a porcentagem do LiF está dos 10% para
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determinar quanto a fase mineral está sendo superestimada na amostra. Dessa

diferença retira-se um fator de correção, que é a razão entre a porcentagem conhecida

de LiF na amostra (valor real) e a porcentagem apresentada na quantificação (valor

medido).

Tabela 2: Massa do padrão interno (mPI) e da amostra (mamostra pura) e a porcentagem real

do padrão na mistura (%real PI) usada para o cálculo do fator de correção.

mPI (g) mamostra pura (g) %real PI

SB 1(LiF) 0,099 0,903 9,9

SB 2(LiF) 0,102 0,899 10,2

BM 1(LiF) 0,098 0,901 9,8

BM 2(LiF) 0,100 0,898 10,0

SM 1(LiF) 0,101 0,903 10,1

SM 2(LiF) 0,099 0,900 9,9

A porcentagem de todas as fases foi multiplicada então por esse fator de

correção. A diferença entre o total das fases cristalinas e o 100% é a quantidade de

fase amorfa na amostra, tal como calculado em Santos, 2009.

As medidas de difração das amostras com a adição do padrão interno foram

feitas nos mesmos termos das análises apenas das amostras puras. A varredura entre

5 e 100° de ângulo do raio x incidente, em incrementos de 0,02° com 0,5s para cada

medida, com rotação de 15 rpm. O refinamento posterior pelo método de Rietveld

destas amostras foi feito com os mesmos parâmetros pré-definidos para o perfil de

emissão, com o detalhe de todas as medidas terem sido feitas com a fonte de raios x

de cobalto e também com os mesmos parâmetros pré-definidos para o instrumento. As

correções aplicadas também foram iguais às amostras puras e o background teve sua

contribuição contabilizada por polinômios de Chebyshev de ordem 5 para todas

amostras e pelo fator 1/x nas SB 2(LiF), BM 2(LiF) e SM 2(LiF).
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Os valores de porcentagem da fase amorfa e das fases minerais combinados

com a geoquímica dos elementos maiores (Fe) de cada amostra serviram também para

estimar a sua composição na fase amorfa (Jones et al, 2000).

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Composição mineral do solo
5.1.1 Identificação dos minerais
Os minerais identificados nas amostras de solo com o auxílio do programa

DIFFRAC.EvaⓇ são apresentados, juntamente com sua composição química, na

Tabela 3 no final desta seção. Como já esperado em amostras de solos, eles são em

sua maioria minerais silicatos, a começar pelo quartzo, um mineral tectossilicato

bastante organizado e geralmente presente na fração silte do solo. Outros

tectossilicatos também presentes na amostra são os feldspatos, conjunto de minerais

primários que podem ser subdivididos nos K-feldspatos, que contêm íons potássio

como contra-íons entre seus tetraedros de silício polimerizados, e também nos

plagioclásios (também chamados Na,Ca-feldspatos), que apresentam os íons sódio ou

cálcio como contra-íons em sua estrutura. Exemplos de K-feldspatos encontrados nas

amostras são os minerais microclina e ortoclásio, enquanto que como representantes

dos plagioclásios podemos encontrar albita, andesina, labradorita e oligoclásio.

Outros minerais silicatos encontrados foram os filossilicatos, que têm como

característica uma menor polimerização dos seus tetraedros de silício do que os

tectossilicatos. O mais representativo desses minerais é a caulinita, produto comum de

processos de intemperismo de solos. Encontrou-se também, em algumas amostras, o

mineral crisotilo e ainda o grupo das micas, que inclui os minerais muscovita, biotita e

ilita.

Encerrando a presença dos silicatos, encontrou-se ainda os inossilicatos

anfibólios, representados principalmente pela hornblenda e pela actinolita em alguns

casos. Encontrou-se também minerais óxidos e hidróxidos, como a gibbsita, importante

na análise do nível de intemperismo das amostras, o anatásio e o rutilo, minerais de

titânio e a goethita, principal reservatório de ferro na fase mineral. Também foi
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encontrado em uma das amostras a ilmenita, que apresenta tanto titânio quanto ferro

em sua estrutura.

Por fim, destaca-se a presença dos minerais weddelita e whewelita em algumas

das amostras. Suas composições químicas são semelhantes, sendo ambos oxalatos

de cálcio, mas o primeiro é dihidratado, e o segundo, monohidratado, com uma

molécula de água a menos em sua célula unitária, como pode ser visto na Tabela 3.

Conforme Mikutta, et al, 2005, que é um artigo de revisão sobre o pré-tratamento de

amostras de solo para remoção de matéria orgânica, a utilização de peróxido de

hidrogênio pode produzir íons oxalato, que, uma vez em solução, podem formar

complexos com íons cálcio também presentes na solução. Portanto, é possível que a

presença destes minerais em algumas amostras venha da cristalização destes

complexos hidratados produzidos durante o processo de remoção da matéria orgânica.

Apesar disso, também existem compostos orgânicos e presença de íons cálcio no solo

florestal, então não é possível descartar a origem desses minerais ou de parte da sua

quantidade como vinda do ambiente natural. Não havendo como determinar a origem

exata desses minerais, destaca-se a importância de constantemente se buscar

maneiras mais eficientes de remover a matéria orgânica das amostras.
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Tabela 3: Minerais identificados e suas respectivas composições químicas.

Mineral Composição química geral

Quartzo SiO2

Feldspatos
(K-feldspatos + plagioclásios)

(K,Na,Ca)(Si,Al)4O8

Caulinita Al2Si2O5(OH)4

Gibbsita Al(OH)3

Micas K(Al,Mg,Fe++)2,3(AlSi3)O10(OH,F)2

Anfibólios (Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2

Anatásio/Rutilo TiO2

Weddelita Ca(C2O4)•2(H2O)

Whewelita Ca(C2O4)•(H2O)

Crisotilo Mg3Si2O5(OH)4

Goethita FeO(OH)

Ilmenita FeTiO3

5.1.2 Refinamento pelo método de Rietveld
Para a obtenção dos resultados de quantificação da fase mineral, os prints dos

difratogramas ajustados pelo método de Rietveld são apresentados no Anexo B. Os

parâmetros para o cálculo do ajuste podem ser divididos em parâmetros que definem

ou corrigem fatores relacionados à instrumentação da medida e os que estão

relacionados às condições de preparação da amostra.

Os parâmetros instrumentais tratam dos aspectos do difratômetro durante as

medidas, para que o cálculo possa ser ajustado de acordo. Um destes parâmetros é o

perfil da fonte emissora de raios x, que pode usar diferentes elementos em seu anodo,

mudando assim o comprimento de onda do seu raio x emitido. Essa diferença no

comprimento de onda tem impacto, por exemplo, deslocando o ângulo de difração ou

alterando a intensidade dos picos de alguns minerais (Alves et al, 2005).
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Durante a análise das amostras de SB 1 e BM 1 o raio x incidido foi o CuKα,

proveniente da fonte com anodo de cobre, enquanto na análise das demais amostras

de SB e BM e das duas amostras de SM, o raio x incidido foi o CoKα, uma vez que foi

necessário fazer uma mudança para fonte com anodo de cobalto pelo LDRX-UFF. Essa

mudança de comprimento de onda tem impacto no deslocamento de picos de difração

e também na intensidade dos picos de alguns minerais devido a obstáculos de

absorção do comprimento de onda da radiação incidida. Os outros parâmetros

instrumentais (de medidas dos ângulos, posicionamento dos braços do instrumento ou

do porta-amostras, abertura dos colimadores e fendas etc.) não foram refinados, todos

foram importados de arquivos já pré-definidos para o instrumento e tubo de raios x

utilizados, e seus valores mantidos fixos.

Os parâmetros relacionados às condições de preparação das amostras podem

ser divididos entre correções no deslocamento dos picos de difração e correções nas

intensidades dos picos de difração. Como representante do primeiro, o erro no zero do

instrumento (zero error) intenta corrigir definições erradas do zero de ângulo em um ou

mais dos braços do difratômetro, sendo o braço do detector e/ou o da fonte de raio x, e

pode ser minimizado pelo correto alinhamento do goniômetro. É geralmente constante

por toda a escala de ângulos de difração, sendo um valor facilmente corrigido

(Pecharsky e Zavalij, 2005). Porém, nas amostras do presente trabalho ele foi

desabilitado, uma vez que quase não se mexe manualmente nos braços do

equipamento e que a calibração e manutenção dos movimentos automáticos próprios

das medidas estavam em dia.

O segundo fator com influência no deslocamento de picos de difração é a

correção de deslocamento da amostra (sample displacement), que caracteriza um

deslocamento que possa existir entre a amostra contida no porta-amostras e o eixo do

goniômetro. Essa correção é de suma importância, uma vez que não há como se ter

certeza da exata posição da superfície da amostra (Pecharsky e Zavalij, 2005). Este

parâmetro foi habilitado e refinado juntamente com as fases do difratograma.

Os parâmetros de correção na intensidade dos picos de difração incluem o fator

de Lorentz-polarização (LP factor), que inclui as características geométricas da medida.

O seu cálculo expressa a polarização do feixe de raios x difratados e o fator de Lorentz,
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que quantifica a oportunidade do plano cristalográfico difratar para cada valor do ângulo

de incidência (Alves et al, 2005). No presente trabalho, o fator LP foi tratado em todas

as medidas como um parâmetro constante, como sendo característico da parte

instrumental.

Outro parâmetro que é essencial para obter um ajuste de qualidade, é o da

orientação preferencial nas fases. A teoria da difração assume que os cristais

presentes na amostra estão aleatoriamente orientados, de modo que todos os planos

de difração possam manifestar suas intensidades conforme de fato estão presentes na

amostra. Isso só seria totalmente possível se o número de cristais na amostra fosse

infinito ou se todos os cristais presentes fossem esféricos. Porém, a realidade é que

cristais com formato de placas ou de agulhas possuem orientações preferenciais ao

serem colocados no porta-amostras (Pecharsky e Zavalij, 2005; Alves et al, 2005).

Além da correção matemática que pode ser feita no ajuste, a preocupação com

orientações preferenciais deve vir desde um preparo apropriado do porta-amostras

para que nenhuma orientação seja favorecida. Porém, diante da inevitabilidade de se

impedir totalmente esse favorecimento, a correção foi feita utilizando uma expansão em

harmônicos esféricos (spherical harmonics), funções de ordem sempre par, devido à

existência da centros de inversão na difração. As ordens mais utilizadas são as ordens

mais simples de 2 ou 4, sendo suficientes para descrever a orientação preferencial em

sistemas com pouca simetria. No caso de haver cristais com maior grau de simetria,

ordens maiores podem ser necessárias (Pecharsky e Zavalij, 2005).

No presente trabalho a orientação preferencial foi tratada com cautela, como

sendo necessária apenas se as intensidades dos picos do difratograma medido e do

calculado estivessem visualmente diferentes. Ainda assim optou-se por não utilizar a

orientação por harmônicos esféricos em alguns dos refinamentos, por mais que se

consiga observar diferenças entre os gráficos dos dois difratogramas.

O chamado fator de absorção pode ter influência considerável na intensidade

dos picos de difração, uma vez que ao atravessar qualquer material com espessura

finita (Pecharsky e Zavalij, 2005), um feixe de radiação pode sofrer uma atenuação por

absorção do material. Essa absorção é geralmente expressa por um coeficiente de

absorção linear, que depende da densidade do material (sendo específico para cada
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elemento) e também depende do comprimento de onda da radiação incidente (Alves et

al, 2005).

O fator de absorção não foi explorado neste trabalho. Porém, Segundo Alves et

al, 2005, a análise de minerais de ferro feita com fonte de raios x Kα de cobre deve

passar por um cuidadoso processo de moagem, uma vez que partículas maiores

aumentam a absorção de radiação nesse comprimento de onda, o que não é

necessário caso a radiação incidida seja a de CoKα. Chama-se a atenção, portanto,

para a não identificação do mineral goethita nas amostras de SB 1 e BM 1, como

mostrado na Tabela 5 da seção seguinte. Além do fato da goethita ser mesmo pouco

representativa nesses solos, atenta-se para o detalhe de que as análises de difração

em SB 1 e BM 1 foram as únicas que utilizaram fonte de raio x de cobre. Portanto,

considerando que todas as amostras tiveram o mesmo pré-tratamento, sugere-se que a

dificuldade na detecção da goethita se deve a uma perda de intensidade nos já

pequenos picos de difração característicos do mineral, uma vez que este mineral

também já apresenta geralmente baixa cristalinidade. Reconhece-se então que a

utilização do fator de correção da absorção poderia ter feito boa diferença no

refinamento dessas amostras.

Por fim, a contribuição do background é geralmente contabilizada através de

funções analíticas com coeficientes que são refinados com os demais parâmetros. A

função utilizada neste trabalho foi a função polinomial de Chebyshev (Pecharsky e

Zavalij, 2005). Nos primeiros ajustes feitos, foi utilizada uma ordem para os coeficientes

da função de valor bem alto, igual a 10. Porém, conforme se trabalhou mais com os

difratogramas, percebeu-se que pouco afetava o ajuste visual dos difratogramas este

alto valor, estabelecendo a ordem de 5 como um valor padrão e suficiente para uma

boa descrição do background em todos os refinamentos, como também recomenda o

manual do software DIFFRAC.Topas (BRUKER, 2009).

Portanto, dos ajustes apresentados, aqueles para as amostras BM 1 e SM 2

utilizaram a função com ordem 10 e todos os demais foram refinados com funções de

Chebyshev de ordem 5. Essa diferença não promove grandes alterações visuais no

ajuste dos difratogramas e altera levemente os indicadores matemáticos da precisão do

ajuste. Um outro fator de correção do background também precisa ser aplicado quando
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o início do difratograma (menores ângulos) apresenta uma distorção decrescente,

como exemplificado na Figura 10. É necessário então habilitar a correção do fator 1/x

para que o difratograma calculado acompanhe a mesma distorção e essa área não seja

computada como uma diferença no ajuste. Como pode ser acompanhado nos prints

dos ajustes no Anexo B, foi necessário usar o parâmetro 1/x nos ajustes das amostras

SB 2, BM 2 e nas duas de SM.

Figura 10: Exemplo de distorção de 1/x do background no refinamento do difratograma,
com a intensidade (em números de contagem) nas ordenadas e os ângulos de difração

(em °) nas abscissas.

Pelo fato do processo de refinamento possuir muitos parâmetros e variáveis, ele

está sujeito a pequenas variações a cada vez que se refaz um ciclo de ajuste por

mínimos quadrados para um mesmo difratograma. Essas variações não alteram

significativamente o resultado da quantificação, mas elas apontam para a necessidade

de uma metodologia de refinamento, ou seja, que se estabeleça uma ordem para as

etapas do refinamento, como apontam Mota, 2008 e Pecharsky e Zavalij, 2005.

Começando então pela inclusão dos parâmetros com maior impacto, como os modelos

das fases e os ajustes do background e só depois passando para para inclusão e
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ajuste de outros parâmetros, fazendo, a cada ciclo de refinamento, uma avaliação das

diferenças entre os difratogramas calculado e medido à procura de problemas no ajuste

ou equívocos que se possa ter cometido no refinamento. Nos difratogramas

apresentados, não foi seguida nenhuma metodologia de refinamento pré-definida, o

que poderia ter sido proveitoso para uma maior concisão nos resultados obtidos. Como

dito, não há grande impacto na quantificação dos minerais presentes, porém, pode-se

discutir sob essa perspectiva os fatores R, que são índices de erro do refinamento por

Rietveld.

O programa DIFFRAC.TopasⓇ apresenta três principais fatores para indicar a

qualidade estatística do ajuste por mínimos quadrados do difratograma calculado ao

difratograma medido. São eles o Rwp, o Rexp e GOF. O fator R de perfil ponderado (Rwp,

de “weighted profile”) é o índice que lida mais diretamente com a diferença em cada

ponto do difratograma calculado para o mesmo ponto do difratograma medido,

diferença essa que sempre se busca minimizar no método dos mínimos quadrados. O

Rwp é calculado pela soma das raízes quadradas da diferença minimizada em cada

ponto ponderada pela intensidade no mesmo ponto, ou seja, considerando o peso da

intensidade em cada ponto. O fator R esperado (Rexp, de “expected”) pode ser definido

como o melhor valor de Rwp possível de ser obtido para aquele conjunto de dados. Seu

cálculo considera a situação onde se têm um modelo ideal para o difratograma medido,

modelo esse que prevê o valor estatisticamente verdadeiro para todas as intensidades

em todos os pontos do difratograma, e então apresenta qual seria o Rwp nessa

situação, uma vez que os próprios dados medidos também têm suas limitações. Já o

GOF (do inglês “goodness of fit”), nada mais é do que o índice do quanto o Rwp do

ajuste se aproxima do seu ideal Rexp através da razão entre esses dois índices (Toby,

2006).

É importante dizer que estes parâmetros indicam apenas a qualidade estatística

do ajuste, sem considerar o sentido geoquímico da análise, podendo algumas vezes

apresentar valores enganosos. Logo, é sempre essencial o acompanhamento visual,

gráfico, do ajuste, para que se entenda se as alterações matemáticas feitas são

adequadas ao contexto da amostra. Além disso, como estes índices consideram todos

os pontos do espectro de difração, é inevitável que haja uma influência do background
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em seus valores, significando que, em uma amostra que possua grande contribuição

(ou até uma contribuição moderada) do background em suas intensidades vai

apresentar bons valores nos índices de erro ainda que tenha sido feito um ajuste pobre

com relação às fases minerais (Toby, 2006; Pecharsky e Zavalij, 2005).

Fato é que estes índices precisam ser considerados com cautela, mas ainda

assim são parâmetros valiosos e que devem ser levados em conta com o todo da

quantificação. Seus valores para os refinamentos feitos no presente trabalho são

apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Fatores R estatísticos do refinamento das amostras.

SB 1 SB 2 BM 1 BM 2 SM 1 SM 2

Rwp 8,05 7,85 5,50 7,00 6,24 5,28

Rexp 2,33 3,45 2,52 3,42 2,94 2,90

GOF 3,45 2,28 2,18 2,05 2,12 1,82

Considerando que para todos os índices o valor alvo é sempre de 1, e

analisando os valores apresentados em conjunto com os prints dos ajustes no Anexo

B, chama-se a atenção primeiramente para os fatores R esperados de SB 1 e BM 1,

que são os melhores valores dentre as amostras, o que indica dados de difração

melhor ajustados. Estas amostras foram as primeiras a serem medidas, com fonte de

raio x de cobre, como já comentado. Os parâmetros de medida (incremento da

varredura, tempo de incidência da radiação etc) foram definidos desde estas primeiras

amostras e mantidas para as amostras seguintes que utilizaram fonte de raio x de

cobalto. Porém, avalia-se agora se estes parâmetros não eram mais adequados às

medidas com a radiação CuKα, e que ao mudar para a radiação de cobalto, deveria ter

sidos adaptados e ajustados alguns destes parâmetros de medida, permitindo a

obtenção de valores mais precisos para os difratogramas das outras amostras (SB 2,

BM 2 e SM 1 e 2).

Nas amostras SB 1 e BM 1, apesar de um bom valor de Rexp, observa-se que os

seus ajustes já não foram tão adequados, apresentando valores de GOF relativamente
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altos (principalmente a amostra de SB 1) e apresentando ajustes (Figuras 12 e 14, no

Anexo B) com discrepâncias claras entre os difratogramas calculado e medido,

principalmente em ângulos menores. As duas amostras de SM apresentam o melhor

conjunto de índices, em um conjunto de dados com qualidade razoável (representado

pelo Rexp) e uma boa indicação de erro estatístico também (Rwp). Pode-se atribuir isso a

uma boa etapa de identificação das fases cristalinas nesses solos, visto ter um

difratograma mais simples e com menos sobreposições e até por ser mais simples

também, é bem possível que haja uma maior contribuição do background nos

difratogramas de Santa Marta, melhorando a qualidade estatística do ajuste com uma

boa previsão do background pelo polinômio de Chebyshev.

5.1.3 Quantificação dos minerais
Na Tabela 5 apresenta-se os resultados da análise de DRX após o tratamento

pelo método matemático de Rietveld no software apropriado.
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Tabela 5: Composição mineralógica (em %) das amostras e as médias para cada uma

das bacias.

Minerais (%) SB 1 SB 2 Média
SB

BM 1 BM 2 Média
BM

SM 1 SM 2 Média
SM

Quartzo 6,8 13,1 9,9 4,6 6,3 5,4 18,7 14,7 16,7

K-Feldspatos 20,1 36,6 28,3 32,0 32,8 32,4 8,8 4,1 6,4

Plagioclásios 21,9 8,0 14,9 8,3 21,0 14,6 4,1 0,9 2,5

Caulinita 4,6 9,2 6,9 7,3 12,1 9,7 10,0 10,8 10,4

Gibbsita 4,4 17,8 11,1 6,7 16,4 11,5 35,4 36,8 36,1

Micas 34,2 9,1 21,6 33,6 3,9 18,7 ND ND ND

Anfibólios 1,7 ND 0,8 0,8 ND 0,4 ND ND ND

Anatásio/Rutilo 1,8 ND 0,9 1,6 2,1 1,8 0,4 1,5 0,9

Wheddelita/
Whewelita

ND ND ND 0,1 ND 0,05 ND 1,2 0,6

Crisotilo 4,5 ND 2,2 5,0 ND 2,5 ND ND ND

Goethita ND 6,3 3,1 ND 5,4 2,7 22,7 28,0 25,3

Ilmenita ND ND ND ND ND ND ND 2,2 1,1

Os valores identificados como ND (não detectados), indicam, nesse caso, os

minerais cujos picos característicos não foram identificados nos difratogramas das

amostras. Indica-se a média entre as duas medidas de cada bacia também, sendo

estes os valores discutidos.

O intemperismo químico é o processo de transformação na estrutura e na

composição de minerais que estão expostos às condições da superfície da Terra,
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sendo essencial no entendimento da composição dos solos. Os minerais podem ser

divididos em minerais primários e secundários, onde os primeiros geralmente possuem

estrutura mais complexa e maior instabilidade nessas condições de superfície, sendo

mais facilmente intemperizáveis por diversos processos como dissolução, hidrólise,

oxidação etc. Já os minerais secundários são os produtos do intemperismo dos

minerais primários, e são compostos principalmente por argilominerais (filossilicatos),

óxidos, hidróxidos, carbonatos, entre outros (Ryan, 2014).

Os minerais mais abundantes no topo dos solos florestais do Parnaso e

ParnaCaparaó são feldspatos (que juntam os K-feldspatos e os plagioclásios

representados na tabela), caulinita, gibbsita, quartzo e mica. Este último presente

somente no Parnaso. Entre estes a caulinita, a gibbsita e parcialmente o grupo das

micas são minerais secundários, formados por processos de intemperismo. A goethita

e o crisotilo também. A goethita, principal reservatório cristalino de ferro nos solos

estudados, é um hidróxido de ferro III geralmente formado em ambientes oxidantes ou

como produto de intemperismo de outros minerais de ferro. O crisotilo, que é um

filossilicato do grupo das serpentinas, geralmente formados da alteração de silicatos

magnesianos como a olivina, o piroxênio e os anfibólios. Quanto ao quartzo,

juntamente com o anatásio e a ilmenita, são minerais bem resistentes ao intemperismo.

Por fim, os feldspatos, assim como os anfibólios, são minerais primários, formadores de

rocha e facilmente intemperizáveis (Ryan, 2014 e Klein e Dutrow, 2012).

Observa-se grande diferença entre os solos do Parnaso e o do ParnaCaparaó

no que diz respeito às porcentagens dos feldspatos, que são muito mais abundantes

em SB e BM, representando 43,2% e 47% de suas fases minerais, respectivamente,

enquanto que SM apresenta apenas 8,9% de feldspatos. A gibbsita também se

destaca, mas tem a relação inversa, sendo muito mais abundante na bacia de Santa

Marta do que nas bacias do Parnaso. A caulinita, por sua vez, apresenta valores

próximos em todas elas, variando entre 6,9 e 10,4% nas médias.

É possível estabelecer uma relação de intemperismo entre os minerais

feldspatos, a caulinita e a gibbsita, como se ilustra nos esquemas a seguir, adaptados

de Ryan, 2014. A Equação 3 apresenta a reação de hidrólise de um K-feldspato por

ação de ácido carbônico dissolvido na água da chuva formando a caulinita, que
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assimila a água e mais um átomo de alumínio na formação da folha octaédrica

característica da estrutura dos argilominerais. De forma semelhante na Equação 4,

temos a hidrólise da albita, um mineral do grupo dos plagioclásios (feldspatos sódicos e

cálcicos), que, dependendo das condições do intemperismo, pode formar tanto a

caulinita, quanto a gibbsita. E a Equação 5 descreve a reação de destruição da

caulinita para formar a gibbsita que, conforme Coelho e Rosolen, 2016, é um processo

favorecido em ambientes ácidos e com intensa lixiviação. Melfi et al, 1999 também

afirma que num meio tropical úmido, a via normal de alteração dos minerais feldspatos

por dissolução é a formação de caulinita, mas em alguns casos pode levar direto à

produção de gibbsita (Ryan, 2014; Press et al, 2006).

Equação 3: Hidrólise de um K-feldspato na presença de ácido carbônico para formação

de caulinita.

Equação 4: Hidrólise da albita para formação (a) da caulinita e (b) da gibbsita na

presença de ácido carbônico.
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Equação 5: Formação da gibbsita a partir da destruição da caulinita.

Tendo isso em vista, observa-se a grande quantidade de feldspatos nos solos de

SB e BM, nos quais representam quase a metade de toda a sua fase mineral e os seus

menores índices de gibbsita, por volta de 11%. Ao mesmo tempo, o solo de SM é pobre

em minerais primários e possui grande quantidade de gibbsita em sua composição

mineralógica. Dessa forma, é possível afirmar que o solo de SM é um solo bastante

intemperizado, cujos processos de transformação dos minerais instáveis ocorrem com

mais intensidade, enquanto que os solos do Parnaso conseguem preservar uma

grande representatividade de minerais primários por mais tempo, indicando a baixa

ocorrência de lixiviação, menor intensidade de intemperismo.

As razões molares entre os minerais também podem nos fornecer boas

informações sobre a relação intempérica. Considerando as massas molares da

caulinita e da gibbsita (258 e 78 g/mol, respectivamente) e a massa molar média entre

os minerais feldspatos (270,5 g/mol), apresenta-se, na Tabela 6, as razões molares

feldspatos/caulinita, feldspatos/gibbsita e caulinita/gibbsita.

Tabela 6: Razões molares entre os minerais feldspatos, caulinita e gibbsita para as

médias das bacias.

Razões molares Média SB Média BM Média SM

Felds/Caul 6,0 4,6 0,8

Felds/Gibbs 1,1 1,2 0,1

Caul/Gibbs 0,2 0,3 0,1

Os resultados para Santa Marta apenas confirmam o que já havia sido exposto.

Nas duas razões que envolvem a divisão pela fração molar de gibbsita são muito

baixas, indicando uma avançada transformação tanto de feldspatos quanto de caulinita

em gibbsita. Da mesma forma a razão feldspato/caulinita apresenta um valor próximo à
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unidade, enquanto que a relação estequiométrica encontrada na reação da Equação 3

é de 2:1, apontando um déficit da fração molar do mineral primário.

Para SB e BM, a superioridade dos minerais primários sobre a caulinita ficam

evidentes na razão felds/caul, indicando ou que essa transformação não ocorre muito,

ou que, quando ocorre, essa caulinita produzida é retirada do meio de alguma forma,

por erosão ou pela transformação da própria caulinita. Quando atenta-se para as outras

razões, com a gibbsita como denominador, é possível reconhecer um déficit de

caulinita em relação a gibbsita, uma vez que a razão tem valor menor do que a relação

estequiométrica de 1:2 apresentada na Equação 5, e que a razão felds/gibbs é

bastante equilibrada, próxima à relação estequiométrica da reação da Equação 4.

Diante desses resultados, pode-se especular ou que os feldspatos estão sendo

intemperizados formando diretamente a gibbsita, ou a caulinita formada é

constantemente transformada em gibbsita. De toda forma, o alto conteúdo de

feldspatos também sustenta a conclusão de que o intemperismo é pouco avançado nos

solos das bacias do Parnaso.

5.2 Composição geoquímica do solo
Apresenta-se, na Tabela 7 a seguir, os resultados da análise de FRX, após as

devidas conversões de elementos para óxidos.
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Tabela 7: Principais óxidos e elementos das amostras, suas porcentagens e partes por

milhão (para os menos abundantes) e as respectivas médias por bacia.

Óxidos SB 1 SB 2 Média
SB

BM 1 BM 2 Média
BM

SM 1 SM 2 Média
SM

SiO2 (%) 41,0 51,7 46,3 49,5 57,3 53,4 43,5 38,4 40,9

Al2O3 (%) 16,3 18,3 17,3 17,5 17,2 17,3 24,5 26,9 25,7

Fe2O3 (%) 23,4 17,4 20,4 16,4 13,8 15,1 25,4 28,1 26,7

CaO (%) 2,6 ND 1,3 2,0 1,1 1,5 0,5 0,9 0,7

MgO (%) 4,0 0,9 2,4 2,6 0,4 1,5 0,5 0,1 0,3

TiO2 (%) 2,9 2,7 2,8 2,0 1,4 1,7 2,2 3,4 2,8

K2O (%) 4,4 6,6 5,5 5,3 5,4 5,3 1,3 0,5 0,9

Na2O (%) 0,6 0,1 0,3 0,8 0,9 0,8 ND ND ND

P4O10 (%) 2,6 1,0 1,8 2,1 1,4 1,7 1,0 0,9 0,9

V (ppm) 790,5 630,2 710,3 527,5 370,3 448,9 721,2 965,4 843,3

Mn (ppm) 2870 855,7 1862,8 2440 750,7 1595,3 2130 793,9 1461,9

Ni (ppm) 180 66,2 123,1 168 114 141 172,8 174,1 173,4

Cu (ppm) 141,4 107,4 124,4 86,5 85,3 85,9 241 ND 120,5

Zn (ppm) 867,2 338,6 602,9 589,2 365,8 477,5 317,8 300,6 309,2

Rb (ppm) 898,6 586,3 742,4 1010 915,9 962,9 254,9 78,1 166,5

Sr (ppm) 1180 729,4 954,7 741 447,2 594,1 218,8 150,9 184,85

Pb (ppm) 426,9 262,7 344,8 220,9 593,5 407,2 252,3 148,5 200,4
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Os valores que aparecem como ND (não detectados) indicam os elementos não

detectados pelo equipamento, ou seja, cuja quantidade, se existente, é inferior ao limite

de detecção de 0,1 ppm do espectrômetro. É indicada também a média entre as duas

medidas de cada bacia, que serão os valores utilizados na discussão dos resultados.

Dos óxidos apresentados, observa-se claramente a abundância de três deles

principalmente. O silício representa quase metade da composição de SB e SM e mais

da metade em BM, sendo o mais abundante dos três. O alumínio e o ferro vêm em

seguida com valores que também não alteram muito entre si, apesar de se identificar

valores mais altos de ambos no solo de SM.

O silício é de papel fundamental na geoquímica de qualquer solo, pois tem como

principal fonte os silicatos, a classe de minerais mais abundante que existe. Esses

minerais são formadores de grande parte das rochas-matriz e, consequentemente,

também formam a base da composição mineralógica dos solos. A maior parte desses

minerais são aluminossilicatos, ocorrendo a substituição de alguns átomos de silício

por átomos de alumínio na estrutura tetraédrica formada pela ligação com os oxigênios.

Uma vez que o silício e o alumínio são semelhantes em raio e a variação de carga

causada por essa substituição pode ser compensada em outra parte da estrutura do

mineral, é um processo bastante comum e dá origem a minerais bem presentes nos

solos (Press et al, 2006 e Ryan, 2014).

Cita-se entre eles a caulinita, a microclina e a albita (minerais feldspatos), a

muscovita (uma mica), entre muitos outros e o quartzo, que não é um aluminossilicato

por que não sofre essa substituição no Si, mas é de grande importância na composição

dos solos. Suas composições químicas foram resumidas na Tabela 3. Dessa forma, os

aluminossilicatos também são uma grande fonte de alumínio nos solos. O ferro

completa o trio dos mais abundantes, sendo encontrado principalmente na estrutura do

mineral goethita, um hidróxido de ferro III, quando na forma cristalina, mas também

atua como um importante componente da fase amorfa dos solos.

A mobilidade dos elementos, ou sua solubilidade, indica a facilidade com que os

elementos podem ser solubilizados e removidos da fase solo por agentes intempéricos.

Essa mobilidade pode ser controlada por diversos fatores do meio, como condições
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oxidantes ou redutoras, acidez e alcalinidade do solo. De maneira geral, a ordem

decrescente de mobilidade dos principais elementos é Ca > Na > Mg > K > Si > Al > Fe

> Zr > Ti (adaptado de Ryan, 2014). Os metais alcalinos possuem maior solubilidade,

enquanto elementos intermediários dependem mais das condições do meio, como por

exemplo o alumínio, cujos hidróxidos apresentam comportamento anfótero, sendo

reativos em meios mais ácidos e mais básicos. Esses compostos apresentam,

portanto, uma menor solubilidade em pH neutro, faixa comum nos ambientes dos

processos geoquímicos superficiais (Ryan, 2014).

Um parâmetro importante que se calcula é o Ki, que consiste na razão entre os

valores de SiO2 e Al2O3 (expressos em %m/m) divididos pelos seus respectivos pesos

moleculares (Claessen et al, 1997). Os valores calculados para as médias das bacias

são apresentados na Tabela 8.

Tabela 8: Valores calculados de Ki para cada amostra e médias nas bacias.

Média SB Média BM Média SM

Ki (SiO2/Al2O3) 4,6 5,2 2,7

O Ki é um bom indicador do nível de intemperismo do solo, uma vez que, como

se observa na ordem de mobilidade, o silício é um elemento mais móvel do que o

alumínio, e, portanto, será mais solubilizado e terá sua concentração diminuída em

relação ao Al se o solo em questão apresentar alto índice intempérico. Dessa forma,

valores menores de Ki indicam solos mais intemperizados. Além disso, quando o solo

possui abundância de minerais primários, o Ki tende a ser maior, uma vez que estes

minerais mais instáveis são silicatos, e costumam ter poucos ou nenhum átomo de

alumínio em sua estrutura, como os anfibólios e a olivina (um dos silicatos mais

reativos, de fórmula (Mg,Fe)2SiO4).

Como uma forma de ilustrar, pode-se calcular o Ki para diferentes minerais a

partir da proporção de óxidos de Si e Al na sua estrutura. Portanto, um solo composto

apenas por K-feldspatos teria Ki por volta de 6, um composto apenas por plagioclásios

teria Ki entre 5,6 e 3, todos altos valores para a razão. Enquanto que um solo composto

apenas pela caulinita, mineral secundário, apresentaria Ki igual a 2, e um composto



45

apenas por gibbsita teria Ki igual a zero. Dessa forma, os altos valores de Ki para os

solos de SB e BM, próximos de 5, são mais uma indicação do seu intemperismo pouco

avançado, enquanto o valor mais próximo de 2,7 de SM indica um solo mais

intemperizado, com minerais mais estáveis, como foi indicado na discussão da fase

mineral.

Atenta-se também para o fato da presença de quartzo aumentar em muito o

valor de Ki nos solos, uma vez que o Ki para esse mineral tende ao infinito. Porém,

como sua quantidade é relativamente semelhante nos solos estudados, não influencia

na interpretação dos resultados.

5.3 Fase amorfa do solo
A escolha de um padrão interno que seja adequado para utilização em uma

amostra é um processo que deve ser feito com cuidado. Este padrão não poder ter

picos coincidentes com minerais presentes na amostra, deve ter poucos picos de

difração e estrutura cristalina definida. Porém, além disso, um critério que não foi

considerado para a escolha da griceita e que pode ter influenciado nos resultados de

amorfos totais, é que é importante que o padrão tenha massa molar próxima às

massas dos minerais presentes na amostra. Como a griceita (LiF) apresenta elementos

leves, tem massa molar igual a 26 g/mol, enquanto que alguns minerais bem

abundantes nas amostras, como os feldspatos, podem apresentar massa molar de até

278 g/mol. Assim, é importante também a atenção para este critério.

Após medida dos difratogramas com padrão interno e seu refinamento,

apresenta-se na Tabela 9 o cálculo da porcentagem de material amorfo.
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Tabela 9: Porcentagem real (%real PI) e medida (%medida PI) do padrão interno (PI), o

fator de correção aplicado, a porcentagem de amorfos totais para cada amostra e a

média para cada bacia.

SB 1 SB 2 Média
SB

BM 1 BM 2 Média
BM

SM 1 SM 2 Média
SM

%real PI 9,9 10,2 - 9,8 10,0 - 10,1 9,9 -

%medida PI 18,4 15,5 - 18,9 19,3 - 18,3 17,3 -

Fator de correção 0,54 0,66 - 0,52 0,52 - 0,55 0,57 -

% Amorfos totais 46,2 34,2 40,2 48,1 48,2 48,1 44,9 42,9 43,9

Ao contrário da fase cristalina, os compostos amorfos têm seus átomos

aleatoriamente dispostos em toda a sua extensão, sendo dito que possuem uma

estrutura atômica periódica de curto alcance (Alves et al, 2005). Observa-se nas

amostras analisadas uma quantidade maior de amorfos no solo de BM (48,1%) seguido

por valores parecidos de SM (43,9%) e SB (40,2%). A fim de ter mais informações

sobre esta fase, seguiu-se o procedimento em Jones et al, 2000 para estimar a

composição de ferro no material amorfo, ao comparar a quantificação das fases amorfa

e mineral com a composição geoquímica total do ferro na amostra. O resultado é

apresentado na Tabela 10.

Tabela 10: Comparação entre a % de Fe cristalino (goethita e ilmenita) e o Fe total

(FRX) das amostras.

SB 1 SB 2 BM 1 BM 2 SM 1 SM 2

Fe total (FRX) (%m/m) 23,4 17,4 16,4 13,8 25,4 28,1

Fe cristalino
(goethita e ilmenita)

(%m/m)

0,0 3,7 0,0 2,5 11,3 15,0

Fe amorfo (%m/m) 23,4 13,7 16,4 11,3 14,1 13,1
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Apesar da porcentagem de ferro total ser maior nos solos de SM, ele se

encontra em grande parte na fase mineral, apresentando apenas metade de sua

quantidade no Fe amorfo. Já nos solos de SB e BM, devido às pequenas quantidades

ou à inexistência de minerais que contém ferro, a maior parte deste elemento se

encontra na sua fase amorfa.

5.3.1 Refinamento do LiF
O modelo matemático da griceita (fluoreto de lítio) utilizada nos ajustes passou

antes por um ajuste ele mesmo, a fim de que fosse o mais representativo possível do

padrão interno que seria reconhecido em meio aos picos dos minerais nas amostras.

Esse refinamento do LiF foi feito a partir de uma medida de difração do LiF puro e

utilizando um modelo “.cif” da griceita para ajustar ao difratograma medido. Esse

arquivo “.cif” foi encontrado através da plataforma do COD (Crystallography Open

Database) no trabalho de Wyckoff, 1963. O print do refinamento é apresentado na

Figura 11 a seguir, e os seus parâmetros, na Tabela 11.

Figura 11: Print do ajuste do padrão LiF por Rietveld no DIFFRAC.Topas®.
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Tabela 11: Parâmetros de refinamento do padrão LiF.

Parâmetros

Fatores R Rwp 5,43

Rexp 3,22

GOF 1,68

Fases cristalinas Griceita Detalhes no Anexo A

Background 1/x 3321,861

Polinômio de
Chebyshev

15 coeficientes

Instrumento Arquivo
“D8 UFF instrum.par”

Detalhes no Anexo A

Perfil de emissão Arquivo
“CuKa5.lam”

Detalhes no Anexo A

Correções Erro do zero 0,2146454 (ajustado)

Deslocamento da
amostra (mm)

0,5044888 (ajustado)

Fator LP 0,0001 (ajustado)

Rugosidade superficial -

Absorção (1/cm) 6,448621 (ajustado)

Espessura da
amostra (mm)

0,7975119 (ajustado)

Correção de intensidade Aplicada

Observa-se o excelente ajuste através dos dois difratogramas calculado e

medido quase que sobrepostos, e também através dos índices de qualidade estatística,

que são excelentes considerando que o conjunto de dados apresenta pouca

contribuição do background e que o sistema é cúbico, e portanto bastante simétrico, o

que acaba por dificultar a obtenção de bons parâmetros estatísticos (Pecharsky e

Zavalij, 2005). Porém, atenta-se para o fato desta estrutura ser cúbica, com muita

simetria e poucos picos, sendo necessário refinar mais parâmetros do que nas



49

amostras para conseguir um bom ajuste gráfico e estatístico. Alguns destes parâmetros

não têm significado físico, como espessura da amostra; e o fator LP, que foi fixado em

todos os outros ajustes, mas foi refinado neste, apresentando valor próximo a zero.

Esse ajuste foi feito, portanto, com mais interesse em moldar gráfica e

estatisticamente o difratograma calculado ao medido do que em reproduzir as

condições de preparação e medida da amostra. Aponta-se que a maneira como foi

conduzido este refinamento pode ter induzido valores enviesados no seu resultado.

Depois de feito o refinamento, utilizou-se a função de gerar um arquivo de estrutura

(“.str”), a fim de transformar o difratograma calculado em um modelo da fase mineral da

griceita, e que foi usado nos refinamentos da adição padrão. As informações do modelo

se encontram no Anexo A.

6. CONCLUSÃO

A mineralogia principal do topo de solo florestal em cabeceiras de drenagem do

Parnaso (2 amostras de SB e 2 amostras de BM) e do ParnaCaparaó (2 amostras de

SM) é composta por quartzo, caulinita, gibbsita, goethita, micas e feldspatos. O quartzo

(entre 5,4 e 16,7%) e a caulinita (entre 6,9 e 10,4%) apresentam quantidades

semelhantes nas médias das amostras dos três solos estudados. A gibbsita tem

valores muito maiores na média de SM (36,1%) do que em SB e BM (11,1 e 11,5%,

respectivamente). A goethita é abundante nas amostras de SM (média de 25,3%), mas

é nula ou presente em poucas quantidades nas amostras de SB e BM. Em

compensação, as amostras de SB e BM apresentam grande quantidade de feldspatos

(43,2 e 47%, respectivamente em suas médias) enquanto SM é pobre nesses minerais

(média de 8,9%). As micas também estão bem presentes nas amostras do Parnaso

(médias de 21,6% para SB e 18,7% para BM) e são nulas em SM. A maior quantidade

de amorfos totais foi encontrada para a amostra de BM (48,1%, sendo 13,8%

associada ao Fe), seguido por SM (43,9%, sendo 13,6% associada ao Fe) e, por fim, a

amostra de SB com o menor valor (40,2%, sendo 18,5% associada ao Fe). As razões

molares entre os minerais sugerem que os feldspatos podem estar sendo diretamente

transformados em gibbsita no processo de intemperismo.
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A composição geoquímica das amostras é dominada por silício, alumínio e ferro.

As amostras de SM são mais abundantes em alumínio (média de 25,7%) e em ferro

(média de 26,7%) quando comparado às de SB (médias de 17,3% de Al2O3 e 20,4% de

Fe2O3) e de BM (médias de 17,3% de Al2O3 e 15,1% de Fe2O3). Já as amostras do

Parnaso apresentam maior quantidade de silício (médias de 46,3% para SB e 53,4%

para BM) do que SM (40,9% de média).

Aponta-se para as amostras do solo da bacia hidrográfica de Santa Marta,

localizada no Parque Nacional do Caparaó, um processo de intemperismo bastante

avançado, com predominância de minerais secundários e baixo valor de Ki (2,7).

Também são amostras mais ferrificadas, principalmente na fase mineral, razão de

apresentarem coloração mais avermelhada.

Quanto às bacias dos rios Soberbo e Bonfim, localizadas no Parque Nacional da

Serra dos Órgãos, as amostras dos seus solos apontam serem pouco intemperizadas,

com grande presença de minerais primários, principalmente feldspatos e altos valores

de Ki (médias de 4,6 para SB e 5,2 para BM). As altas razões molares entre feldspatos

e caulinita e as razões muito baixas entre caulinita e gibbsita apontam para uma

formação mínima da caulinita ou uma transformação constante da caulinita em gibbsita

por meios de intemperismo.

Todos os ajustes feitos pelo método de Rietveld, desde os feitos para as

amostras puras, até o refinamento do LiF e os ajustes com a adição desse padrão para

estimar a fase amorfa total, foram de muito aprendizado e proveito no entendimento

desse método tão complexo.
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ANEXO A

Tabela 12: Parâmetros de entrada para a fase da albita.

Parâmetros “.str” da albita

Grupo espacial C-1

Parâmetros de rede a (Å) 8,145

b (Å) 12,786

c (Å) 7,150

α (°) 94,28

β (°) 116,60

γ (°) 87,66

Coordenadas atômicas Na1 x=0,26750, y=0,98020, z=0,15100

Na2 x=0,26530, y=0,00000, z=0,13850

Si1 ou Al1 x=0,00950, y=0,16800, z=0,20750

Si2 ou Al2 x=0,00530, y=0,82070, z=0,23800

Si3 ou Al3 x=0,69100, y=0,11000, z=0,31050

Si4 ou Al4 x=0,67970, y=0,88180, z=0,35950

O1 x=0,00650, y=0,12830, z=0,96780

O2 x=0,59050, y=0,99620, z=0,27850

O3 x=0,81690, y=0,10700, z=0,19430

O4 x=0,81910, y=0,85250, z=0,26120

O5 x=0,00950, y=0,30110, z=0,26800

O6 x=0,02470, y=0,69360, z=0,22950

O7 x=0,20850, y=0,10870, z=0,38850

O8 x=0,18440, y=0,86740, z=0,43450
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Tabela 13: Parâmetros de entrada para a fase do anatásio.

Parâmetros “.str” do anatásio

Grupo espacial 141

Parâmetros de rede a (Å) 3,782

b (Å) 3,782

c (Å) 9,514

α (°) 90,0

β (°) 90,0

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Ti x=0,00000, y=0,00000, z=0,00000

O x=0,00000, y=0,00000, z=0,79190

Tabela 14: Parâmetros de entrada para a fase da goethita.

Parâmetros “.str” da goethita

Grupo espacial 62

Parâmetros de rede a (Å) 9,960

b (Å) 3,023

c (Å) 4,605

α (°) 90,0

β (°) 90,0

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Fe x=0,35390, y=0,25000, z=0,45230

O x=0,69960, y=0,25000, z=0,79200

OH x=0,55310, y=0,25000, z=0,29600
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Tabela 15: Parâmetros de entrada para a fase da biotita.

Parâmetros “.str” da biotita

Grupo espacial 12

Parâmetros de rede a (Å) 5,358

b (Å) 9,290

c (Å) 10,240

α (°) 90,0

β (°) 100,354

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas O1 x=0,98230, y=0,00000, z=0,83340

O2 x=0,32170, y=0,23150, z=0,16450

O3 x=0,12980, y=0,16970, z=0,39050

O4 x=0,36650, y=0,00000, z=0,59940

Fe1 ou Mg1 x=0,00000, y=0,65460, z=0,50000

Fe2 ou Mg2 x=0,00000, y=0,00000, z=0,50000

K x=0,00000, y=0,50000, z=0,00000

Si ou Al x=0,07300, y=0,16730, z=0,22280
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Tabela 16: Parâmetros de entrada para a fase do crisotilo.

Parâmetros “.str” do crisotilo

Grupo espacial C1c1

Parâmetros de rede a (Å) 5,340

b (Å) 9,241

c (Å) 14,689

α (°) 90,0

β (°) 93,66

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Mg1 x=0,88520, y=0,19800, z=0,23030

Mg2 x=0,37470, y=0,37710, z=0,23270

Mg3 x=0,88180, y=0,52350, z=0,22040

Si1 x=0,02570, y=0,36410, z=0,04100

Si2 x=0,52080, y=0,53350, z=0,04000

O1 x=0,07260, y=0,19780, z=0,00000

O2 x=0,23870, y=0,47500, z=0,00230

O3 x=0,73950, y=0,42140, z=0,00630

O4 x=0,04380, y=0,35960, z=0,15600

O5 x=0,53200, y=0,53700, z=0,15500

OH1 x=0,72990, y=0,36300, z=0,28780

OH2 x=0,23950, y=0,19700, z=0,27910

OH3 x=0,53340, y=0,20530, z=0,18070

OH4 x=0,20250, y=0,54160, z=0,29600
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Tabela 17: Parâmetros de entrada para a fase da gibbsita.

Parâmetros “.str” da gibbsita

Grupo espacial P12_1/n1

Parâmetros de rede a (Å) 8,685

b (Å) 5,077

c (Å) 9,736

α (°) 90,0

β (°) 94,5

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Al1 x=0,16790, y=0,52950, z=-0,00230

Al2 x=0,33440, y=0,02360, z=-0,00240

O1 x=0,17790, y=0,21830, z=-0,11150

O2 x=0,66920, y=0,65580, z=-0,10230

O3 x=0,49840, y=0,13150, z=-0,10440

O4 x=-0,02050, y=0,62930, z=-0,10680

O5 x=0,29710, y=0,71780, z=-0,10520

O6 x=0,81940, y=0,14910, z=-0,10150

H1 x=0,10100, y=0,15200, z=-0,12400

H2 x=0,59500, y=0,57300, z=-0,09800

H3 x=0,50300, y=0,13700, z=-0,19000

H4 x=-0,02900, y=0,80100, z=-0,10700

H5 x=0,29300, y=0,72400, z=-0,19600

H6 x=0,81500, y=0,16000, z=-0,19000
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Tabela 18: Parâmetros de entrada para a fase da hornblenda.

Parâmetros “.str” da hornblenda

Grupo espacial 12

Parâmetros de rede a (Å) 9,830

b (Å) 18,050

c (Å) 5,305

α (°) 90,0

β (°) 104,7

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Ca, Na1, Mg1 ou Fe1 x=0,00000, y=0,72320, z=0,50000

Na2 x=0,00000, y=0,50000, z=0,00000

Mg2 ou Fe2 x=0,00000, y=0,91270, z=0,50000

Mg3 ou Fe3 x=0,00000, y=0,82260, z=0,00000

Mg4 ou Fe4 x=0,00000, y=0,00000, z=0,00000

Si1 ou Al1 x=0,28180, y=0,08480, z=0,29740

Si2 ou Al2 x=0,29090, y=0,17170, z=0,80630

O1 x=0,11100, y=0,08730, z=0,21860

O2 x=0,12040, y=0,17270, z=0,72790

O3 x=0,88860, y=0,00000, z=0,28420

O4 x=0,36730, y=0,24850, z=0,78960

O5 x=0,34730, y=0,13740, z=0,10120

O6 x=0,34360, y=0,11880, z=0,59450

O7 x=0,66330, y=0,00000, z=0,71610
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Tabela 19: Parâmetros de entrada para a fase da ilmenita.

Parâmetros “.str” da ilmenita

Grupo espacial 148

Parâmetros de rede a (Å) 5,087

b (Å) 5,087

c (Å) 14,084

α (°) 90,0

β (°) 90,0

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Fe x=0,00000, y=0,00000, z=0,64460

Ti x=0,00000, y=0,00000, z=0,85360

O x=0,31740, y=0,02330, z=0,24510

Tabela 20: Parâmetros de entrada para a fase da griceita (LiF).

Parâmetros “.str” da griceita (LiF)

Grupo espacial Fm-3m

Parâmetros de rede a (Å) 4,028

b (Å) 4,028

c (Å) 4,028

α (°) 90,0

β (°) 90,0

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Li x=0,00000, y=0,00000, z=0,00000

F x=0,50000, y=0,50000, z=0,50000
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Tabela 21: Parâmetros de entrada para a fase da caulinita.

Parâmetros “.str” da caulinita

Grupo espacial C1

Parâmetros de rede a (Å) 5,156

b (Å) 8,945

c (Å) 7,405

α (°) 91,7

β (°) 104,9

γ (°) 89,8

Coordenadas atômicas Si1 x=0,99420, y=0,33930, z=0,09090

Si2 x=0,50640, y=0,16650, z=0,09130

Al1 x=0,29710, y=0,49570, z=0,47210

Al2 x=0,79260, y=0,33000, z=0,46990

O1 x=0,05010, y=0,35390, z=0,31700

O2 x=0,12140, y=0,66040, z=0,31750

O3 x=0,00000, y=0,50000, z=0,00000

O4 x=0,20850, y=0,23050, z=0,02470

O5 x=0,20120, y=0,76570, z=0,00320

OH1 x=0,05100, y=0,96980, z=0,32200

OH2 x=0,96490, y=0,16650, z=0,60510

OH3 x=0,03480, y=0,47690, z=0,60800

OH4 x=0,0334, y=0,85700, z=0,60940
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Tabela 22: Parâmetros de entrada para a fase da microclina.

Parâmetros “.str” da microclina

Grupo espacial C-1

Parâmetros de rede a (Å) 8,643

b (Å) 12,929

c (Å) 7,190

α (°) 90,1

β (°) 116,2

γ (°) 89,6

Coordenadas atômicas K x=0,28670, y=0,99850, z=0,14060

Si1 ou Al1 x=0,00950, y=0,18440, z=0,22250

Si2 ou Al2 x=0,00910, y=0,81680, z=0,22490

Si3 ou Al3 x=0,71050, y=0,11840, z=0,34130

Si4 ou Al4 x=0,70950, y=0,88260, z=0,34330

O1 x=0,00050, y=0,14400, z=0,99770

O2 x=0,63820, y=0,00110, z=0,28090

O3 x=0,82510, y=0,14720, z=0,22280

O4 x=0,82780, y=0,85340, z=0,22740

O5 x=0,03670, y=0,31160, z=0,25800

O6 x=0,03780, y=0,69030, z=0,26020

O7 x=0,18150, y=0,12400, z=0,40750

O8 x=0,17900, y=0,87490, z=0,40850
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Tabela 23: Parâmetros de entrada para a fase da muscovita.

Parâmetros “.str” da muscovita

Grupo espacial 15

Parâmetros de rede a (Å) 5,184

b (Å) 8,993

c (Å) 20,069

α (°) 90,0

β (°) 95,69

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Al1 ou Fe1 x=0,25100, y=0,08380, z=0,00040

K x=0,00000, y=0,09860, z=0,25000

Si1 x=0,03450, y=0,42950, z=0,36460

Si2 x=0,45140, y=0,25820, z=0,13550

Al2 x=0,03450, y=0,42950, z=0,36460

Al3 x=0,45140, y=0,25820, z=0,13550

O1 x=0,04290, y=0,06170, z=0,45010

O2 x=0,38360, y=0,25110, z=0,05360

O3 x=0,03800, y=0,44470, z=0,44630

O4 x=0,41280, y=0,09250, z=0,16820

O5 x=0,25160, y=0,37260, z=0,16880

O6 x=0,24690, y=0,30830, z=0,34260
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Tabela 24: Parâmetros de entrada para a fase do ortoclásio.

Parâmetros “.str” do ortoclásio

Grupo espacial 12

Parâmetros de rede a (Å) 8,589

b (Å) 13,005

c (Å) 7,192

α (°) 90,0

β (°) 116

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Si1 ou Al1 x=0,00900, y=0,18420, z=0,22260

Si2 ou Al2 x=0,70780, y=0,11850, z=0,33950

O1 x=0,00000, y=0,85130, z=0,00000

O2 x=0,36720, y=0,00000, z=0,72180

O3 x=0,83070, y=0,14660, z=0,22180

O4 x=0,03640, y=0,31260, z=0,25460

O5 x=0,18210, y=0,12540, z=0,40630

K x=0,71680, y=0,00000, z=0,86420
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Tabela 25: Parâmetros de entrada para a fase do oligoclásio.

Parâmetros “.str” do oligoclásio

Grupo espacial C-1

Parâmetros de rede a (Å) 8,169

b (Å) 12,851

c (Å) 7,124

α (°) 93,6

β (°) 116,4

γ (°) 89,5

Coordenadas atômicas Na1 ou Ca1 x=0,26890, y=0,00400, z=0,13310

Al1 ou Si1 x=0,00780, y=0,16580, z=0,21240

Si2 ou Al2 x=0,00350, y=0,81780, z=0,23280

Si3 ou Al3 x=0,68820, y=0,10950, z=0,31690

Si4 ou Al4 x=0,68240, y=0,87960, z=0,35740

O1 x=0,00490, y=0,13040, z=0,97660

O2 x=0,58710, y=0,99380, z=0,27890

O3 x=0,81350, y=0,10720, z=0,19030

O4 x=0,81890, y=0,85110, z=0,25070

O5 x=0,01480, y=0,29490, z=0,27710

O6 x=0,01880, y=0,69020, z=0,21870

O7 x=0,20070, y=0,10910, z=0,38660

O8 x=0,18780, y=0,86700, z=0,43200
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Tabela 26: Parâmetros de entrada para a fase da andesina.

Parâmetros “.str” do andesina

Grupo espacial C-1

Parâmetros de rede a (Å) 8,179

b (Å) 12,880

c (Å) 7,112

α (°) 93,4

β (°) 116,2

γ (°) 90,2

Coordenadas atômicas Na1 ou Ca1 x=0,26810, y=-0,01880, z=0,16800

Ca2 ou Na2 x=0,27180, y=0,02700, z=0,10220

Si1 ou Al1 x=0,00690, y=0,16420, z=0,21480

Si2 ou Al2 x=0,00350, y=0,81650, z=0,23120

Si3 ou Al3 x=0,68600, y=0,10890, z=0,31810

Si4 ou Al4 x=0,68190, y=0,87890, z=0,35640

O1 x=0,00390, y=0,13030, z=0,98100

O2 x=0,58280, y=0,99190, z=0,27870

O3 x=0,81410, y=0,10550, z=0,19150

O4 x=0,81630, y=0,85250, z=0,24430

O5 x=0,01490, y=0,29100, z=0,27960

O6 x=0,01470, y=0,68760, z=0,21570

O7 x=0,19790, y=0,10860, z=0,38420

O8 x=0,18960, y=0,86650, z=0,42900
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Tabela 27: Parâmetros de entrada para a fase da labradorita.

Parâmetros “.str” da labradorita

Grupo espacial C-1

Parâmetros de rede a (Å) 8,174

b (Å) 12,874

c (Å) 7,102

α (°) 93,5

β (°) 116,1

γ (°) 90,5

Coordenadas atômicas Ca1 ou Na1 x=0,26660, y=0,98700, z=0,16200

Ca2 ou Na2 x=0,27330, y=0,03090, z=0,09500

Si1 ou Al1 x=0,00620, y=0,16320, z=0,21530

Si2 ou Al2 x=0,00260, y=0,81630, z=0,23060

Si3 ou Al3 x=0,68480, y=0,10880, z=0,31770

Si4 ou Al4 x=0,68060, y=0,87900, z=0,35710

O1 x=0,00390, y=0,12900, z=0,98080

O2 x=0,57990, y=0,99120, z=0,27860

O3 x=0,81300, y=0,10360, z=0,18920

O4 x=0,81580, y=0,85300, z=0,24440

O5 x=0,01440, y=0,28950, z=0,28170

O6 x=0,01220, y=0,68660, z=0,21300

O7 x=0,19720, y=0,10740, z=0,38160

O8 x=0,19020, y=0,86600, z=0,42930
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Tabela 28: Parâmetros de entrada para a fase do quartzo.

Parâmetros “.str” do quartzo

Grupo espacial 154

Parâmetros de rede a (Å) 4,912

b (Å) 4,912

c (Å) 5,404

α (°) 90,0

β (°) 90,0

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Si x=0,47000, y=0,00000, z=0,66667

O x=0,41500, y=0,26800, z=0,78600

Tabela 29: Parâmetros de entrada para a fase do rutilo.

Parâmetros “.str” do rutilo

Grupo espacial 136

Parâmetros de rede a (Å) 4,594

b (Å) 4,594

c (Å) 2,960

α (°) 90,0

β (°) 90,0

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Ti x=0,00000, y=0,00000, z=0,00000

O x=0,69490, y=0,00000, z=0,00000
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Tabela 30: Parâmetros de entrada para a fase da weddelita.

Parâmetros “.str” da weddelita

Grupo espacial 87

Parâmetros de rede a (Å) 12,370

b (Å) 12,370

c (Å) 7,356

α (°) 90,0

β (°) 90,0

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas C x=0,44640, y=0,24150, z=0,10530

O1 x=0,35640, y=0,24580, z=0,18290

O2 x=0,23550, y=0,46340, z=0,17990

Ca x=0,30110, y=0,80070, z=0,00000

O3 x=0,11450, y=0,85100, z=0,00000

O4 x=0,38410, y=0,98080, z=0,00000

O5 x=0,00000, y=0,00000, z=0,31700

O6 x=0,00000, y=0,00000, z=0,76000

H1 x=0,16600, y=0,07100, z=0,10500

H2 x=0,35000, y=0,01800, z=0,11500
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Tabela 31: Parâmetros de entrada para a fase da whewelita.

Parâmetros “.str” da whewelita

Grupo espacial 14

Parâmetros de rede a (Å) 6,290

b (Å) 14,583

c (Å) 10,116

α (°) 90,0

β (°) 109,5

γ (°) 90,0

Coordenadas atômicas Ca1 x=0,96760, y=0,12430, z=0,05460

Ca2 x=0,99680, y=0,12360, z=0,43570

C1 x=0,98320, y=0,32010, z=0,24520

C2 x=1,00090, y=0,42700, z=0,24920

C3 x=0,51890, y=0,12660, z=0,18120

C4 x=0,45050, y=0,11730, z=0,31310

O1 x=0,97560, y=0,28260, z=0,13220

O2 x=1,00660, y=0,46590, z=0,13950

O3 x=0,97990, y=0,28190, z=0,35500

O4 x=1,00730, y=0,46580, z=0,36140

O5 x=0,36140, y=0,14180, z=0,06900

O6 x=0,72450, y=0,12270, z=0,19740

O7 x=0,24380, y=0,12290, z=0,29570

O8 x=0,60730, y=0,10680, z=0,42640

O9 x=0,39320, y=0,34590, z=0,10220

O10 x=0,59130, y=0,38290, z=0,39080

O11 x=0,38800, y=0,39600, z=0,09900
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O12 x=0,58400, y=0,40900, z=0,39200

H1 x=0,48700, y=0,37200, z=0,05100

H2 x=0,51000, y=0,36400, z=0,42600

H3 x=0,53000, y=0,36700, z=0,32000

Tabela 32: Parâmetros do perfil de emissão da radiação Kα do cobre com cinco linhas.

Área Comprimento de onda (Å) Lorentz HW (mÅ)

0,0159 1,534753 3,6854

0,5791 1,540596 0,437

0,0762 1,541058 0,6

0,2417 1,544410 0,52

0,0871 1,544721 0,62

Tabela 33: Parâmetros do perfil de emissão da radiação Kα do cobalto com três linhas.

Área Comprimento de onda (Å) Lorentz HW (mÅ)

0,5981 1,788960 0,47

0,0503 1,789879 0,3357

0,3516 1,792850 0,8052
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Tabela 34: Parâmetros do difratômetro D8 Advance do LDRX-UFF.

Parâmetros

Primary radius (mm) 250

Secondary radius (mm) 250

Linear PSD 2θ angular range of LPSD (°) 3,7

FDS angle (°) 0,36

Beam spill, sample length (mm) 25

Correct Intensity Não aplicada

Full axial convolution Filament length (mm) 12

Sample length (mm) 25

Receiving slit length (mm) 16

Primary Sollers (°) 2,5

Secondary Sollers (°) 2,5

N Beta 30
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ANEXO B

Figura 12:  Print do ajuste da amostra SB 1 por Rietveld no DIFFRAC.Topas®.

Figura 13: Print do ajuste da amostra SB 2 por Rietveld no DIFFRAC.Topas®.

Figura 14: Print do ajuste da amostra BM 1 por Rietveld no DIFFRAC.Topas®.
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Figura 15: Print do ajuste da amostra BM 2 por Rietveld no DIFFRAC.Topas®.

Figura 16: Print do ajuste da amostra SM 1 por Rietveld no DIFFRAC.Topas®.

Figura 17: Print do ajuste da amostra SM 2 por Rietveld no DIFFRAC.Topas®.


