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Resumo 

Foram estudados os minerais caulinita e goethita, 

adquiridos de forma comercial, e de suas misturas com 

proporções conhecidas de caulinita para goethita, 1:1; 

3:1; 4:1. Foram utilizadas as técnicas: Fluorescência de 

Raios X (FRX), Infravermelho (IV) e Difração de Raios X 

(DRX) para confirmar a composição das amostras que 

eram conhecidas e a DRX mostrou a possível presença 

do mineral muscovita na amostra da caulinita.  

Introdução 

Os minerais goethita FeO(OH) e caulinita Al2Si2O5 (OH)4 

estudados são bastante presentes em solos brasileiros 

(KÄMPF et al., 2012). Dessa forma, torna-se interessante 

seu estudo para futuras comparações em estudos de 

solos que possuem uma gama de minerais em sua 

estrutura. Para a identificação e confirmação da 

composição das amostras, adquiridas comercialmente e 

suas misturas, foram utilizadas: FRX, IV e DRX.  

Material e Métodos 

Os minerais foram obtidos de forma comercial na forma 

de pó. As nomenclaturas das amostras são: KA; GO; 

KA1GO1; KA3GO1; KA4GO1; correspondente a: 

caulinita; goethita e as proporções 1:1, 3:1 e 4:1, 

respectivamente. Para as análises de FRX e IV, as 

amostras foram preparadas em triplicata na forma de 

pastilhas de 13 mm prensadas a 40 kN e 60 kN, 

respectivamente, durante um minuto. Na IV foram 

utilizados 2 mg do mineral e 100 mg de KBr em cada 

amostra onde foram analisadas no modo absorbância. 

Obtidos os espectros do IV, as regiões de absorção eram 

identificadas por meio da pesquisa na literatura 

(GADSDEN, 1975). As amostras foram analisadas por 

DRX no modo contínuo com o passo em 2θ de 0,02 º, 

com velocidade de 2 º/min em 2θ de 3 º a 100 º. A partir 

dos difratogramas, foi feito a indexação dos picos de 

difração característicos, ou seja, comparado aos padrões 

de difração dos minerais caulinita e goethita por meio da 

literatura (MINCRYST, 2020).  

Resultados e Discussão 

As principais regiões de absorção de goethita e caulinita 

foram identificadas no espectro de IV tanto nas amostras 

GO e KA (Figura 1) quanto nas demais. A DRX mostrou, 

de forma qualitativa, a composição das amostras 

analisadas, porém, com a possível existência de um 

segundo mineral na fase caulinita, que apresentou K e 

uma discrepância entre as quantidades de Si e Al, 

identificada pelo FRX. Para a amostra KA, os três picos 

de difração, P1, P2 e P3, relativamente intensos (Figura 

2) indicam ser o mineral muscovita.

Figura 1. Espectros de IV das amostras GO e KA. 

 Figura 2. Picos (P1,P2 e P3) de difração característicos da 
muscovita. 

Conclusão 

Foi possível confirmar a composição das amostras 

conhecidas e a possível presença do mineral muscovita. 
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