
 
 
 

 

 

COMPOSIÇÃO MINERAL DA FRAÇÃO ARGILA DE AMOSTRAS DE UM LATOSSOLO PELO 
MÉTODO DE RIETVELD COM DADOS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

Thalisson Cesar Wiertel (PIBIC/CNPq), Vladia Correchel, Sérgio da Costa Saab, Luiz Fernando Pires, André Maurício 

Brinatti (orientador), email: brinatti@uepg.br 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Física 

Universidade Federal de Goiás/Escola de Agronomia 

Ciências Exatas e da Terra/Física/Física da Matéria Condensada 

 

Palavras-Chave: Solo, Quantificação Mineralógica, Método de Rietveld. 

Resumo 

A determinação da composição mineral contribui de 

forma significativa no entendimento do solo. A 

quantificação mineral pelo Método de Rietveld com 

dados de Difração de Raios X (MR-DRX) pode ser útil 

em análises da fração argila de solos. E neste trabalho, 

foram estudadas amostras da fração argila de um 

Latossolo com predominância de Caulinita, Gibbsita, 

Hematita e Goethita. 

Introdução  

A determinação da composição mineral das frações 
argila pode contribuir no entendimento do funcionamento 
do solo, ou seja, na avaliação dos solos em relação à 
classificação e práticas agrícolas de manejo mais 
adequadas, entre outras, uma vez que as propriedades 
físicas e químicas dos solos sofrem influência direta 
principalmente dos seus constituintes argilominerais. O 
Método de Rietveld (MR) [1] é a construção de um 
padrão de difração calculado que, ao se ajustar com o 
padrão observado com dados de Difração de Raios 
X(DRX) [2], fornece, por exemplo, parâmetros 
estruturais, perfil de difração e a composição das fases 
minerais. Sendo assim, utiliza-se o termo refinamento ao 
ajuste dos parâmetros do padrão calculado até que se 
aproxime do observado. O ajuste dos parâmetros é feito 
pelo programa livre “General Structure Analysis System” 
(GSAS) [3] e a interface EXPGUI [4]. Desta forma, para o 
estudo de um Latossolo, foram realizadas análises de 
suas frações argilas. 

Material e Métodos 

As amostras do Latossolo são oriundas da Fazenda 

Santa Bárbara localizada no município de Joviânia – GO, 

e foram coletadas nas profundidades de 0 a 20 cm 

(SUP) e 20 a 40 cm (SUB) em um único ponto. Foram 

feitas triplicatas das profundidades para realizar as 

análises.  A coleta de dadios por DRX foi realizada em 

um Difratômetro RIGAKU, modelo: Ultima IV, com 

radiação de CuKα1 (λ= 1,5406 Å); no modo de varredura 

passo a passo, com passo de 0,02º com tempo de 

amostragem de 5 s, na extensão: 3º a 100º. Com esses 

dados, inciou-se a análise qualitativa, com a 

identificação dos picos de difração mais intensos de 

cada mineral em cada amostra.  Posteriormente, foi 

realizado o refinamento pelo MR para quantificação 

mineralógica, essa com estruturas cristalinas de partida 

de cada mineral da literatura. 

Resultados e Discussão 

A quantificação mineralógica pelo MR-DRX foi similar 
para as amostras de argila em triplicata, SUP e SUB. E 
por isso, é apresentado apenas o refinamento para uma 
amostra da SUP (Figura1) e sua quantificação onde  
foram encontrados os minerais e suas respectivas 
percentagem em peso : Anatásio (Ant), 5,9±0,1 %; 
Calcita (Cal), 1,4±0,1 %; Caulinita (Kln), 27,9±0,2 %; 
Gibbsita (Gbs), 26,0±0,3 %; Goethita (Gth), 11,8±0,2 %; 
Hematita (Hem), 18,3±0,1 %; Haloisita (Hls), 5,2±0,3 %; 
Quartzo (Qz), ≈0 % e Rutilo (Rt), 3,3±0,1 %. 

 
Figura 1 - Gráfico do MR-DRX da amostra de 0 a 20 cm. 

Conclusão  

A partir dos resultados, foi possível determinar a 
presença e suas respectivas percentagem em peso 
media para a SUP e SUB: Ant, 6,7±0,8 e 5,9±0,3 %; Cal, 
1,6±0,7 e 1,4±0,3 %; Kln, 26,5±2 e 23,4±4 %; Gbs, 
24,5±2 e 26,8±0,7 %; Gth, 13,2±1 e 12,9±3 %; Hem, 
19±0,6 e 18,3±0,3 %; Hls, 5,6±1 e 8,6±3 %; Qz, ≈0 e ≈0 
% e Rt, 2,2±1 e 2,5±0,4 %. 
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