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RESUMO 

Nesse trabalho foram desenvolvidos procedimentos para a extração, caracterização e avaliação das 

nanopartículas minerais da fração argila de diferentes solos tropicais brasileiro. Os solos 

selecionados foram Nitossolo, Latossolo Vermelho acriférrico, Latossolo Amarelo, Argissolo e 

Cambissolo. As frações de areia, silte e argila dos solos foram separadas por meio de dispersão 

química e mecânica (agitação lenta) e em seguida a fração de argila foi separada por meio de dois 

processos (centrifugação e filtração, sendo que o processo de centrifugação forneceu amostras 

isentas de resíduos de quartzo). A caracterização granulométrica dos solos foi realizada por 

atenuação de raios gama, que mostrou a predominância de uma fração argila com partículas 

maiores para o Nitossolo e LVacriférrico e menores para o Cambissolo e o LVA. A caracterização 

mineralógica por difração de raios X (DRX) mostrou a presença de gibsita no LVA, LVacriférrico 

e Cambissolo, e de goethita no Cambissolo, LVA e Argissolo. Caulinita esteve presente em todos 

os solos, variando somente em intensidade. Já hematita e maghemita foram mais intensas no 

Nitossolo e LVacriférrico. Os resultados obtidos pela análise termogravimétrica (TGA) e pela 

espectroscopia de infravermelho (FTIR) confirmaram os resultados do DRX. Propriedades 

importantes como a área de superfície específica (ASE), cargas superficiais e ponto de carga zero 

(PCZ) foram determinadas por adsorção por nitrogênio (BET-N2),  que apresentou um aumento 

da ASE com a diminuição dos tamanhos das partículas das frações, sendo que o Cambissolo, 

apresentou o maior valor de ASE na fração argila fina, e isso se deve à maior quantidade de 

partículas de argila muito finas, conforme indicado pela técnica de espalhamento de luz dinâmica 

(DLS) e a análise granulométrica por atenuação de raios gama. Para o PCZ os maiores valores 

foram obtidos para o LVA, Cambissolo e LVacriférrico. Após a caracterização das nanopartículas 

minerais dos solos (fração argila fina) foram obtidas isotermas de adsorção do íon fosfato que 

determinou que o Nitossolo e o LVacriférrico possuem uma maior capacidade de adsorção por 

apresentarem maiores quantidades de óxidos de ferro e de alumínio. 
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ABSTRACT 

In this work, procedures were developed for the extraction, characterization and evaluation of 

mineral nanoparticles from the clay fraction of different Brazilian tropical soils. The selected soils 

were Nitosol, Acriferric Red Latosol, Red-yellow Latosol, Argisol and Cambisol. The soils were 

separated in its fractions (sand, silt and clay) by chemical dispersion and mechanical slow stirring, 

and than clay fraction were separated by filtration and centrifugation (this process provided 

samples without quartz residues). The granulometric characterization of the soils was carried out 

by gamma ray attenuation, which showed the predominance of larger particles in the clay fraction 

for Nitosol and Acriferric Red Latosol and smaller ones for Cambisol and Red-yellow Latosol 

(LVA). The mineralogical characterization by X-ray diffraction (XRD) showed the presence of 

gibbsite in LVA, Acriferric Red Latosol and Cambisol, and goethite in Cambisol, LVA and 

Argisol. Kaolinite was present in all soils, varying only in intensity. Hematite and maghemite were 

more intense in Nitosol and Acriferric Red Latosol. The results obtained by the thermogravimetric 

analysis (TGA) and infrared spectroscopy (FTIR) confirmed the results of the XRD. Important 

properties such as the specific surface area, surface charges and zero charge point (PCZ) were 

determined by nitrogen adsorption (BET-N2), which showed an increase in the specific surface 

area with a decrease in the particle sizes of the fractions. The Cambisol, presented the highest 

specific surface area value in the fine clay fraction due to the greater amount of very fine clay 

particles, as indicated by the dynamic light scattering technique (DLS) and particle size analysis 

by gamma ray attenuation. For the PCZ, the highest values were obtained for the LVA, Cambisol 

and Acriferric Red Latosol. After the characterization of soil nanoparticles (fine clay fraction), 

adsorption isotherms of the phosphate ion were obtained, showing that the Nitossol and Acriferric 

Red Latosol have greater adsorption capacity due to their larger amounts of iron and aluminum 

oxides. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O Brasil é um dos grandes líderes mundiais na produção de alimentos, fibras e proteína 

animal e o setor agropecuário tem grande importância para a economia nacional, impactando 

positivamente no Produto Interno Bruto nacional de forma sustentável nas últimas três décadas. 

Nesse período a produção de grãos aumentou cinco vezes enquanto que a área plantada aumentou 

1,6 vezes, de modo que a produtividade teve um aumento praticamente linear, passando de cerca 

de uma para quase quatro toneladas por hectare (www.conab.gov.br). Um ponto chave nesse 

processo é o desenvolvimento de tecnologias agrícolas adaptadas às condições de solo e climas 

tropicais. 

 Solos formados na região tropical podem diferir significativamente daqueles formados nas 

regiões temperadas devido às altas temperaturas médias anuais, chuvas intensas e muitas vezes em 

períodos concentrados e altas taxas de evapotranspiração. Regiões tropicais incluem florestas 

tropicais, savanas, regiões áridas e semiáridas e ambientes controlados por monções. Esses solos 

apresentam composições mineralógicas peculiares consistindo de minerais de argila tipo 1:1 com 

pouca presença de minerais 2:1 que são típicos de regiões temperadas. Eles são frequentemente 

caracterizados por altas taxas de mineralização da matéria orgânica e processos de intemperismo 

intensos, que levam em geral a solos de baixa fertilidade natural, com minerais altamente 

intemperizados, solos profundos e de boa drenagem, mesmo quando com altos teores de argila. As 

propriedades estruturais e de agregação são influenciadas pela presença de agregados de argila, 

óxidos de ferro e microagregados organominerais que controlam as propriedades químicas, físicas 

e hidrológicas desses solos. Além disso, muitas reações químicas são controladas por cargas 

dependentes de pH da caulinita, óxidos e oxi-hidróxidos de ferro e alumínio e da matéria orgânica. 

 O estudo dos minerais do solo é de fundamental importância, tanto para sua classificação 

como para o seu uso em atividades agrícolas e outras aplicações de engenharia civil, geologia, na 

área ambiental, etc. Na agricultura a composição mineralógica dos solos influencia na fertilidade 

do solo, na capacidade de armazenar água, de reter o carbono orgânico, nutrientes e poluentes. 

 Os solos são formados por processos de intemperismo atuando na rocha consolidada pela 

ação do clima (chuva, temperatura) e microrganismos em uma escala de tempo geológica. Como 

resultado o solo apresenta partículas minerais em uma escala de milímetros (ou de centímetros 

quando cascalho está presente) até nanômetros. A fração das partículas minerais de tamanho areia 

(2 mm a 50 µm) é composta basicamente de minerais primários (quartzo, mica e feldspato, dentre 

outros) e a fração argila (< 2 µm) composta preferencialmente por minerais secundários (argilas 

silicatadas, óxidos de ferro e alumínio e outros), enquanto o silte (50 µm a 2µm) é uma mistura de 

minerais primários e secundários. Os minerais primários são originários das rochas metamórficas 
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ou magmáticas e que não sofreram alteração em sua estrutura e composição e os secundários são 

formados pela desintegração de minerais menos resistentes, à medida que se desenvolve a 

alteração da rocha e a formação do solo. Quanto menor o tamanho da partícula maior a sua 

superfície específica e maior sua atividade, tendo maior importância nos processos químicos, 

físicos e biológicos do solo (adsorção, difusão, agregação, oxidação-redução, etc).[1, 2, 3, 4] 

 Convencionalmente os estudos de solos realizam caracterizações das frações 

granulométricas areia, silte e argila, bem como as mineralogias dessas frações, sem quantificar a 

fração argila em subclasses de tamanhos. Entretanto, estudos recentes [1, 2, 3, 4] tem mostrado a 

importância de se caracterizar as nanopartículas do solo de modo a se estabelecer relações entre 

essa fração mineral nanométrica do solo e suas propriedades funcionais. 

 Nanopartículas são partículas de tamanho nanométrico, que possuem alta reatividade 

devido ao seu pequeno tamanho e consequente área de superfície específica (ASE). A ASE das 

partículas é proporcional ao inverso do diâmetro (para partículas esféricas: ASE=6/d, onde  é a 

densidade e d é o diâmetro) [5]. Além disso, possuem características estruturais diferenciadas, 

como maior reatividade, comparado com o mesmo material na escala micrométrica ou 

macroscópica. A reatividade superficial das nanopartículas pode ser explicada por uma mudança 

no arranjo dos átomos da superfície, com a maior fração dos átomos localizados na superfície [6]. 

Minerais com tamanho de partículas característicos muito reduzidos como alofano, apresentam 

ASE extremamente alta, como de 900 m2/g obtido para partículas de 3,5 a 5 nm [6]. 

 A definição convencional estabelece que nanopartículas são partículas com pelo menos 

uma das dimensões menor que 100 nm [7]. Alternativamente, um estudo [8] propôs que o limite 

de nanopartículas deveria ser definido como o tamanho no qual as suas propriedades se 

diferenciam daquelas do material total, que é, tipicamente da ordem de 10 nm. Os mesmos autores 

desse estudo estabeleceram a diferença entre nanopartículas minerais e nanominerais, sendo o 

primeiro as partículas que ocorrem na nonoescala, mas que podem existir também em escalas 

maiores e o último aquelas que só existem na nanoescala. Exemplos bem conhecidos de 

nanopartículas minerais dos solos são as argilas e óxidos e hidróxidos de ferro e manganês [1, 8]. 

A ferridrita pode ser considerada um nanomineral, uma vez que só é encontrada em solos, águas 

superficiais, subterrâneas e oceanos, na forma de cristais arredondados com diâmetro da ordem de 

10 nm, nunca tendo sido observado com tamanhos maiores que 20 nm [2]. 

 Em geral uma pequena proporção das nanopartículas minerais apresenta-se como 

partículas isoladas, pois a maioria encontra-se associada com coloides orgânicos ou recobrindo 

outras partículas minerais. Por essa razão nanopartículas minerais são difíceis de se separar e 

coletar do volume do solo e a extração produz em geral, pequenas quantidades [1]. Da mesma 
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forma, a caracterização das nanopartículas do solo requer técnicas analíticas e espectroscópicas 

avançadas. Dentre essas técnicas têm-se utilizado a microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM), microscopia de força atômica (AFM) e outras como 

a caracterização por difração de raios-X (DRX), termogravimetria (TGA), espectroscopia de 

Infravermelho, difração por laser e adsoção por nitrogênio (BET-N2). 

 Atualmente, existe um número relativamente pequeno de estudos de caracterização das 

nanopartículas minerais naturais dos solos. Dentre eles Lu e colaboradores [2] verificaram a 

presença de dois tipos de nanopartículas minerais, clorita/vermiculita na forma de nanofolhas com 

tamanhos entre 120-150 nm, nanobastões com tamanhos entre 10-20 nm, e ferrohidrita com 

tamanhos entre 1 e 7 nm. No Brasil, são escassos os estudos de caracterização de nanopartículas 

do solo, mas a presença de solos altamente intemperizados com altos teores de óxidos de ferro 

podem ser indicativos da presença e importância das nanopartículas do solo nas suas propriedades 

químicas, físicas e biológicas. 

 Solos altamente intemperizados como os Latossolos (classe de solos de maior ocorrência 

no Brasil) apresenta a fração argila, que é a fração mineral mais ativa do solo, formada basicamente 

de caulinita (mineral tipo 1:1), óxidos e oxi-hidróxidos de ferro e alumínio como a hematita, 

goethita, gibsita e maghemita. Esses minerais apresentam cargas superficiais dependentes de pH, 

da mesma forma que a matéria orgânica do solo, apresentando importantes funções de estruturação 

e agregação do solo, bem como de adsorção de nutrientes, sequestro de carbono, transporte e 

remediação de poluentes. 

 Dessa forma, esse trabalho propõe realizar a extração e caracterização de nanopartículas 

minerais de algumas das principais classes de solos Brasil e entender o efeito dessa fração mineral, 

na adsorção de nutrientes, especialmente do íon fosfato. Como é uma área de pesquisa muito nova 

não existem procedimentos e protocolos experimentais definidos tanto para a extração como 

caracterização dessas nanopartículas e o trabalho terá também o objetivo de definir/estabelecer 

procedimentos, principalmente no que diz respeito à extração das nanopartículas. 

 Utilizando-se a técnica de atenuação de raios gama para a caracterização da distribuição do 

tamanho das partículas do solo pretende-se identificar as classes de solos brasileiros com a maior 

ocorrência de nanopartículas minerais. Para esses solos as nanopartículas minerais serão 

caracterizadas por técnicas como a difração de raios-X (DRX), análise termogravimétrica (TGA), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de Infravermelho e potencial Zeta, 

dentre outras. Finalmente, serão realizados experimentos para se avaliar a importância das 

nanopartículas minerais na adsorção de fósforo no solo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Formação e composição dos solos 

 O solo é um meio complexo e heterogênio formado por partículas minerais e orgânicas de 

tamanhos que variam de milímetros a nanômetros [9] e sua formação é resultado da ação de 

processos de intemperismo e pedogênese. O intemperismo proporciona a fragmentação e 

degradação química dos minerais das rochas, produzindo um material semiconsolidado e alterado, 

que constitui o saprólito (horizonte de transição entre o solo e rocha) e que por meio dos processos 

pedogenéticos de adições, perdas, translocações e transformações de materiais, solutos e energia 

evolui para a formação do solo [10]. 

 O desenvolvimento dos solos envolve fatores que variam de região para região, sendo eles 

a composição da rocha matriz (ígnea, sedimentar ou metamórfica), clima (chuva, temperatura, 

vento, etc), relevo, organismos e tempo [11,12], levando a materiais com diferentes composições 

físicas, químicas e mineralógicas. Dessa forma, solos de regiões tropicais têm composição 

mineralógica bastante diferente daqueles de regiões temperadas, pois se desenvolvem em 

condições de clima quente e úmido, favorecendo a presença de minerais em estágios avançado de 

intemperismo. Os minerais dos solos são constituídos por minerais primários, que provêm da rocha 

original com pouca modificação e secundários, que são produtos da transformação ou 

decomposição dos minerais primários durante a pedogênese [13]. Os minerais primários mais 

comuns em solos brasileiros são o quartzo, muscovita, feldspatos e micas, e os secundários mais 

comuns são a caulinita, os óxidos e oxi-hidróxidos de Fe e Al, e em alguns casos minerais 

magnéticos como a magnetita e maghemita. Os minerais do solo são importantes fontes de 

nutrientes para as plantas. Feldspatos, por exemplo, são fontes de cálcio (Ca) e potássio (K), 

fosfatos, sulfatos e carbonatos são fontes de P, enxofre (S), Ca e Mg respectivamente [14]. 

 O estudo dos minerais do solo é importante para a sua classificação e para compreender o 

efeito da sua composição nas propriedades físicas e químicas do solo, na reserva de nutrientes para 

as plantas e no manejo sustentável, quer seja para fins agrícolas, edificações, laser, disposição de 

resíduos e demais usos. 

 A cor do solo está relacionada com a composição de alguns minerais característicos e à 

presença de matéria orgânica (MOS). Solos escuros são resultados de altos teores de MOS. Os 

óxidos de Fe são responsáveis pela pigmentação vermelho-amarronzada dos solos. A hematita 

determina cores mais avermelhadas e a goethita cores mais amareladas, sendo que teores mais 

baixos de Fe no material de origem, baixas temperaturas, alta umidade, alta MOS e baixo pH são 

os principais fatores que favorecem a formação da goethita em detrimento da hematita [15,16]. 
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Solos com predomínio de goethita, devido a sua maior superfície específica, geralmente fixam 

mais P do que solos hematíticos [17,18]. 

 A MOS inclui resíduos de plantas e animais em vários estágios de decomposição, produtos 

derivados dessa decomposição e substâncias orgânicas alteradas quimicamente ou pela ação de 

microorganismos [19]. Em solos altamente intemperizados, a matéria orgânica tem grande 

importância no fornecimento de nutrientes às culturas, retenção de cátions, complexação de 

elementos tóxicos e micronutrientes, estabilidade da estrutura, aeração, infiltração e retenção de 

água, e na biomassa microbianas, tornando-se, assim, um componente fundamental da sua 

capacidade produtiva [20].    

 A parte mais decomposta da MOS e os minerais secundários apresentam-se normalmente 

como coloides e são os responsáveis pela atividade química dos solos. As principais propriedades 

físico-químicas do complexo coloidal são sua superfície específica (SE) e a presença de cargas 

elétricas. A superfície específica depende do tipo de mineral e do tamanho das partículas. Os 

coloides do solo podem desenvolver cargas elétricas negativas ou positivas, as quais podem ser 

permanentes ou variáveis (dependente do pH). As cargas permanentes são predominantemente 

negativas e resultam da substituição isomórfica do Si por Al nos tetraedros e do Al por Fe ou Mg 

nos octaedros da caulinita, e do Fe por Al na goethita e hematita [18]. As cargas dependentes de 

pH ocorrem na matéria orgânica, na caulinita e nos óxidos e oxi-hidróxidos de Fe e Al [21]. 

 As cargas negativas da matéria orgânica são dependentes de pH: com a elevação do pH, 

ocorre dissociação de grupos carboxílicos e fenólicos e, por consequência, há um aumento 

significativo das cargas superficiais negativas nas substâncias húmicas. No caso de solos em 

estágio avançado de intemperismo, com cargas predominantemente variáveis, dependentes de pH 

e cuja fração argila é dominada por caulinita e óxidos e oxi-hidróxidos de Fe e Al, a contribuição 

da matéria orgânica é preponderante, mas as cargas desses coloides minerais apresentam 

importantes funções de estruturação (cimentação) e sorção, principalmente em solos com baixos 

teores de MOS [21]. 

 Os minerais secundários e a fração coloidal da MOS, sendo os principais responsáveis pelas 

cargas elétricas do solo, atuam na sorção dos macro e micronutrientes das plantas (cátions e 

ânions). No caso da sorção ou troca de ânions, as cargas positivas do solo são neutralizadas pelos 

ânions (HCO3
-, NO3

-, H2PO4
-, HPO4

2-, SO4
2- e Cl-) e na sorção ou troca de cátions as cargas 

negativas do solo são neutralizadas pelos cátions (H3O
+, NH4

+, K+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe2+, Mn2+, 

Zn2+, Al3+, Al(OH)2+, Na+) presentes na solução do solo [22]. 

 Com a elevação do pH nas partículas dos óxidos e oxi-hidróxidos de Fe e Al, ocorre a 

dissociação das hidroxilas e, consequentemente, o desenvolvimento de cargas negativas. Com a 
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acidificação do solo ocorre a protonação das oxidrilas com desenvolvimento de cargas positivas, 

que são importantes para a retenção dos ânions. Na caulinita as cargas negativas são formadas 

pelas faces quebradas dos cristais de argila e pela dissociação do grupo OH- na borda do cristal 

[22]. 

 A capacidade de troca de cátions (CTC) está relacionada com o potencial do solo em 

adsorver cátions e, portanto, com a fertilidade do solo. Os fatores que afetam a CTC são a MOS, 

tipo e quantidade de minerais na fração argila (partículas minerais com diâmetros menores que 2 

m), superfície específica e pH. A CTC originada a partir das cargas dependentes de pH (CTC 

variável), oriundas da matéria orgânica e de constituintes minerais como caulinita e óxidos e oxi-

hidróxidos de Fe e Al constitui-se no mais importante componente de cargas negativas e da CTC 

dos solos tropicais [22].   

 

2.2 Principais minerais da fração argila dos solos 

 A fração argila do solo é definida como as partículas minerais com tamanho menores que 

2 μm. Solos tropicais altamente intemperizados possuem mineralogia da fração argila formada 

principalmente por argilominerais tipo 1:1, óxidos, oxi-hidróxidos de ferro e alumínio e materiais 

amorfos. Caulinita, hematita, goethita e gibbsita são os principais minerais secundários 

encontrados nos solos brasileiros altamente intemperizados. A presença desses minerais em 

grandes quantidades na fração argila em detrimento de outros minerais silicatados se deve à maior 

solubilidade do silício em relação ao Fe e ao Al [23]. 

 O grau de intemperismo é expresso pela relação Ki (SiO2/Al2O3) obtida por dissolução com 

ácido sulfúrico (ataque sulfúrico). A relação Ki separa os solos gibsíticos (Ki<0,75) dos 

cauliníticos (Ki>0,75) na classe dos latossolos. O termo latossolo origina-se de laterita, que 

significa material altamente intemperizado. Os latossolos são considerados solos de mineralogia 

simples, compostos por quartzo, muscovita e feldspato nas frações areia e silte. Magnetita e ilmeita 

com pequenas quantidades de quartzo prevalecem na fração grosseira, quando derivadas de rochas 

básicas como o basalto [24].  

 A seguir são descritas as estruturas e principais características da caulinita, goethita, 

hematita e gibbsita, que são os principais minerais da fração argila nos solos brasileiros altamente 

intemperizados: 

 

Caulinita  

 Origina-se da alteração de minerais primários, especialmente feldspatos e micas ou 

minerais secundários tipo 2:1, em diferentes condições ambientais [23]. Em geral, climas bem 

quentes e úmidos, em condições de boa drenagem e baixo pH, típicos de clima tropical, favorecem 
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a gênese da caulinita. Solos cauliníticos apresentam em geral, baixo grau de cristalinidade [25]. A 

forma da caulinita varia desde partículas hexagonais até partículas com alto grau de desordem 

estrutural com formas tubulares. As menores partículas de caulinita apresentam baixo grau de 

cristalinidade e são desidroxiladas mesmo em temperaturas mais baixas [16]. 

   Caulinita é constituída por lâminas tetraedrais de Si4+ ligadas a lâminas octaedrais de Al3+, 

através do compartilhamento dos oxigênios dos tetraedros. Devido à ligação forte entre as camadas 

(ligações O-OH ou pontes de hidrogênio), não apresenta expansão e contração como ocorre nos 

minerais de argila tipo 2:1. A fórmula química da caulinita é Al2Si2O5(OH)4. Apresenta pequena 

quantidade de carga estrutural (carga permanente) devido à substituição isomórfica, mas a maioria 

das cargas ocorre nas bordas das partículas devido à protonação e desprotonação dos grupos 

hidroxílicos expostos. Impurezas de minerais de argila 2:1 na caulinita contribuem também para 

as cargas negativas permanentes [26]. Por outro lado, por ser um mineral não expansivo, promove 

boa drenagem e aeração do solo [27]. 

 

Goethita 

 É formada pelo intemperismo de minerais ricos em ferro, pela mudança do estado de 

oxidação Fe2+ (ferroso) para Fe3+ (férrico), por cristalização ou por redissolução e precipitação da 

ferridrita. Tem fórmula química (-FeOOH) e estrutura ortorrômbica constituída de cadeias duplas 

de octaedros ocupados por Fe e seus vértices formados por O e OH. É a forma mineral mais estável 

dos óxidos de ferro em solos e ocorre em quase todas as regiões e climas. A sua formação é 

favorecida em regiões de baixas temperaturas, condições de elevados teores de umidade, de 

matéria orgânica e de pH ácido. Confere a coloração amarelada e marrom aos solos e pode ocorrer 

associada à hematita [25, 28, 29].  

 Substituições isomórficas de Fe por Al na estrutura dos óxidos de ferro são bastante comuns 

e influenciam no tamanho da célula unitária e cristalinidade do mineral. Essas substituições tendem 

a ser maiores para a goethita do que para a hematita, conferindo maior tamanho do cristal, 

superfície específica e reatividade para o solo [30]. Em geral, apresenta-se no solo na forma 

tubular, agulha ou pseudo placas [31]. 

 

Hematita 

 A hematita é formada pelo rearranjamento interno e dehidratação da ferridrita em 

condições de boa drenagem, alta temperatura, umidade suficiente para alto intemperismo e 

lixiviação de Al, pouca matéria orgânica, baixa atividade biológica e pH próximo a 7 [23]. A taxa 

de transformação de ferridrita em hematita é acelerada em condições oxidativas, enquanto que 

para a Goethita o processo é mais lento e predominante de solos com baixa drenagem [32]. A 
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hematita é menos estável que a goethita [23]. Com fórmula química -Fe2O3, possui estrutura 

básica constituída por octaedros de Fe, rodeado por seis átomos de O e/ou OH.  

 

Gibbsita 

 A gibbsita Al(OH)3 é um mineral não silicatado formado pelo empilhamento da unidade 

básica com 2 planos de hidroxilas em empacotamento denso com Al3+ na forma de camadas. O Al 

aparece em 2/3 dos espaços octaedrais e são distribuídos formando anéis hexagonais. Cada Al 

compartilha 6 hidroxilas com outros 3 átomos de Al de modo que cada hidroxila seja dividida por 

2 átomos de Al. A gibbsita tende a crescer mais nas direções dos eixos x e y e pouco na direção z 

e quando bem cristalizada apresenta-se na forma de lâminas hexagonais, embora formato de 

prisma tem sido também observado [16, 33]. 

 O desenvolvimento de cargas é governado pela protonação e desprotonação das hidroxilas 

de coordenação dupla. Assim, o modelo estrutural proposto permite supor que os ions Al3+ nas 

bordas dos anéis Al6(OH)12 manifestarão sempre cargas positivas de superfície. Por esse motivo a 

gibbsita tem sido associada à adsorção de ânions da solução do solo [33]. 

 Cristais de gibbsita extraídos de solos brasileiros têm sido relatados com morfologia 

subarredondadas, com diâmetros entre 50 e 100nm [34] e prismática [35]. Devido ao alto valor do 

ponto de carga zero (PCZ) da gibbsita (pH entre 7 e 8), que é maior do que o da caulinita (pH entre 

3 e 4) é um mineral com importante função na estabilidade dos agregados do solo [36, 37]. 

 Há dois mecanismos básicos propostos para a formação da gibbsita em solos: i) rápida 

dissolução nas etapas iniciais de intemperismo de aluminosilicatos (principalmente feldspatos), 

onde a gibbsita é um dos primeiros produtos formados; ii) intenso e lento intemperismo, incluindo 

a dissolução de caulinita (desilificação). Nos dois casos há necessidade de boa drenagem, reduzida 

quantidade de sílica e bases. Apesar da gibbsita se originar de uma variedade de rochas, no Brasil, 

a maior parte se origina de rochas ricas em ferro [20]. Por esses motivos a gibbsita tem sido 

encontrada tanto em solos altamente intemperizados como os latossolos e argissolos, como em 

solos jovens (cambissolos, por exemplo) [38]. 

 

2.3 Importância dos minerais nas propriedades dos solos 

 Nos últimos anos, tem-se observado interesse no estudo de nanominerais do solo 

propriedades e comportamentos em diferentes condições nos solos. Pesquisas recentes mostraram 

que propriedades físicas e químicas como elasticidade/compressibilidade [39], energia livre de 

superfície [40, 41] compressibilidade [42] e comportamento de fusão [43], mudam 

significativamente com a escala nanométrica.  
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 Relações entre tamanho e propriedades eletrônicas e estruturais foram encontradas para os 

minerais anatase (diâmetro de 2-130 nm) e rutilo (diâmetro de 3,6-60 nm) [44]. Em outra 

investigação, mostrou-se que, embora a estrutura de duas formas de ferrihidritas fossem bastante 

semelhantes, as pequenas diferenças nas propriedades magnéticas entre duas amostras foram 

causadas principalmente por diferenças nas rotações magnéticas na superfície da partícula, 

relacionadas ao tamanho médio das nanopartículas [45]. Variações nas cargas superficiais ocorrem 

em função do tamanho da partícula, como mostrado no trabalho de Vayssieres e colaboradores 

[46], medindo-se o ponto de carga zero (PCZ) ou ponto isoelétrico de partículas de maghemita 

com tamanhos entre 3,5 e 12 nm. 

 Estudos da relação entre estrutura e tamanho das nanopartículas tem despertado bastante 

interesse nos últimos anos. Os motivos das mudanças em propriedades fundamentais de superfícies 

sólidas não são totalmente conhecidos em nanopartículas naturais complexas, como as que 

ocorrem nos solos. Assim, compreender as propriedades físicas e químicas da superfície das 

nanopartículas é essencial para entender o comportamento delas e suas funções em sistemas 

ambientais [47]. O tamanho de partícula do precursor, no processo de formação do solo, pode ter 

um controle sobre o tamanho do mineral nesse solo recém-formado como resultado do processo 

de transição de fase.  

 Uma variedade de métodos exploratórios, tais como a espectroscopia FTIR, a 

espectroscopia Raman, DRX e TEM, foram utilizados para caracterizar a estrutura e/ou a 

morfologia dos nanoparticulados de hematita (α-Fe2O3) com tamanhos entre 7 e 120 nm [48].  

 Estudos demonstraram também que a estabilidade das nanopartículas é afetada pelo seu 

tamanho. Por exemplo, rutilo foi encontrado como a fase estável em tamanhos de partículas 

grandes, independentemente do pH [49]. O efeito do tamanho de partículas na sua agregação é 

ilustrado em um estudo recente [50], onde foi relatado que partículas de 5 nm formam agregados 

maiores em comparação com partículas de 32 nm nas mesmas condições de pH e concentrações 

sólidas. 

 O tamanho da partícula também pode controlar a extensão e a taxa de reação de 

transferência de elétrons. Como exemplo, Bose e colaboradores [51] estudaram a redução da 

hematita (α-Fe2O3) com diferentes tamanhos de partículas (11 a 99 nm), por uma bactéria redutora 

de Fe. Os resultados sugeriram que a bactéria redutora de Fe utiliza diferentes mecanismos de 

transferência de elétrons para reduzir Fe (III) nas nanoparticulas de hematita. Os mecanismos 

variaram com o grau de agregação das nanopartículas e a taxa de redução de Fe dependia do 

tamanho e forma dessas nanopartículas. 
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2.4 Extração e caracterização de nanopartículas no solo 

 De todos os sistemas onde nanopartículas minerais naturais estão presentes, o sistema solo 

é especialmente reativo e complexo [52]. Embora nanopartículas minerais do solo tenham sido 

isoladas com composição simples, como por exemplo o mineral alofano em Andisol [53] a maioria 

das nanopartículas extraídas de solos tem composição complexa.  

 Devido ao pequeno tamanho, alta superfície específica e defeitos na superfície as 

nanopartículas do solo são altamente reativas a moléculas externas [54]. Por esse motivo e também 

ao fato dessas nanopartículas se ligarem fortemente à matéria orgânica do solo gerando agregados 

organominerais resistentes, nanopartículas do solo podem ser difíceis de serem isoladas em 

algumas situações [53]. 

 Não existe um procedimento padronizado de extração das nanopartículas do solo. Diversos 

trabalhos têm utilizado procedimentos variados, em geral com uma etapa de pré-tratamento para a 

remoção da matéria orgânica com peróxido de hidrogênio, uma etapa de dispersão com ultrassom 

e/ou dispersantes químicos e a separação por diversas técnicas como peneiramento, sedimentação, 

centrifugação e ultracentrifugação. A Tabela 1 apresenta uma síntese da revisão dos trabalhos de 

extração e caracterização de nanoparículas minerais de solos, indicando os procedimentos e 

técnicas utilizadas. 
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Tabela 1. Revisão dos trabalhos sobre extração e caracterização de nanopartículas minerais de solos. 

 
I: ilita; K: caulinita; V: vermiculita; C: calcita; V-C: intercamadas de V e C; S: esmectita; F: ferridrita; Mt: montmorilonita; Mv: muscovita; H: haloisita; Gt: 

Goethita; Gb: Gibsita; Ht: hematita; R: rectorita; A: anastase; Mh: magnetita; R: rutilo; Qz: quartzo; At: albita; Af: alofano; Mc: mica; Ab: albita; ICP: 

Espectrometria de Absorção Atômica; FT-IR: Espectrometria no Infravermelho por Transformada de Fourier; XRD: Difração de Raios X; TGA: Análise Termo-

gravimétrica; NMR: Ressonância Magnética Nuclear; TEM-EDS: Microscopia Eletrônica de Transmissão com espectroscopia com dispersão de energia; AFM: 

Microscopia de Força Atômica; DLS: Espalhamento de Luz Dinâmica; SEM: Microscopia Eletrônica de Varredura; ZP: Potencial Zeta (mobilidade eletroforética); 

PENE: peneiramento; SEDI: sedimentação; CENT: centrifugação; ULFT: ultra-filtração. 
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 Dos 13 trabalhos encontrados, 6 deles são de solos da China, 2 do Brasil e os demais da 

Rússia, EUA, Índia e Chile. Ou seja, a maioria desses solos é de regiões temperadas e subtropicais, 

com predominância de minerais de argila tipo 2:1, como ilita, esmectita, vermiculita, dentre outros 

(Tabela 1). Esses minerais possuem, em geral, alta superfície específica e cargas constantes que 

independem do pH do solo, exatamente o oposto do que ocorre com a caulinita e os óxidos e oxi-

hidróxidos de Fe e Al, muito comuns nos solos tropicais brasileiros. Verifica-se que cada estudo 

estabelece as faixas de tamanhos das nanopartículas de interesse sem um critério claro, mas em 

geral considera-se como nanopartículas aquelas com tamanho menor que 200 nm. As técnicas de 

caracterização das nanopartículas mais utilizadas foram as de difração de raios-X (DRX) para a 

identificação dos minerais e a microscopia eletrônica de transmissão (TEM) para a visualização e 

quantificação do tamanho das partículas e agregados. Outras técnicas comumente utilizadas foram 

a de espalhamento de luz dinâmica (DLS) para a caracterização do diâmetro hidrodinâmico e a 

mobilidade eletroforética para o cálculo do potencial Zeta (ZP), a espectroscopia de infravermelho 

com Transformada de Fourier (FT-IR) e a termogravimetria (TGA) para a caracterização 

mineralógica. A etapa de dispersão é em geral realizada por ultrassom de ponteira, com variadas 

energias e tempos de ultrassom e em alguns casos utiliza-se o procedimento de agitação com 

dispersante químico. 

 Em um trabalho recente Ndzana e colaboradores [55] estudaram nanopartículas de um 

Alfisol (Planossolo) da China com 18% de argila e 43 % de silte na camada superficial (0-27cm) 

e subsuperficial (27-48cm), utilizando XRD, FT-IR, TGA e ICP nas frações de 25-100 nm e 100-

2000 nm. Os resultados mostraram que os minerais de argila presentes nas frações de 100-2000 

nm foram ilita, caulinita, vermiculita e traços de intercamadas de vermiculita e clorita. Com a 

diminuição do tamanho das partículas, os teores de caulinita e vermiculita diminuíram 

gradualmente e a ilita aumentou, sendo que na fração fina (25-100 nm) apenas ilita (em maior 

quantidade) e caulinita (traços) estavam presentes. Em geral, os minerais das frações mais finas 

apresentaram menor grau de cristalinidade. 

 Nanopartículas minerais de oito solos chineses altamente intemperizados foram extraídas 

em frações < 100 nm e 100-2000 nm [56]. Verificou-se a predominância de caulinita (K) e ilita (I) 

na fração mais fina. Na fração mais grosseira, além desses dois minerais (K, I) foram encontrados 

também óxidos de ferro (goethita e hematita). Nos trabalhos listados na Tabela 1, óxidos e oxi-

hidróxidos de Fe e Al de Fe e Al como hematita, goethita, gibsita e maghemita foram encontrados 

apenas nas frações nanométricas de solos do Brasil [57, 58], EUA [59] e China [56]. 
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 Lu e colaboradores [2] realizaram a extração e a caracterização de nanopartículas de um 

Anthrosol, encontrando aluminosilicatos com boa cristalinidade na forma de nanofolhas com 

tamanhos entre 120 e 150 nm (clorita-vermiculita) e partículas de ferridrita entre 1 e 7 nm. 

 A utilização da técnica de espalhamento de luz dinâmica (DLS) permite a determinação do 

diâmetro hidrodinâmico médio das nanopartículas em suspensão. A sua medida em soluções 

aquosas de diferentes pH's e forças iônicas permite avaliar a estabilidade e agregação das 

nanopartículas nessas soluções. O Potencial Zeta obtido pela medida da mobilidade eletroforética 

permite a análise das cargas superficiais e do ponto de carga zero (PCZ) ou ponto isoelétrico das 

nanoparículas (em função do pH). Avaliando o comportamento das cargas e do tamanho 

hidrodinâmico das nanopartículas de 12 solos da China, Li e colaboradores [52] mostraram que 

para Molisol e Alfisol, grandes quantidades de nanopartículas (diâmetro médio de 25 nm), que 

permaneceram estáveis, mesmo sem dispersante químico, por até 100 dias. Já para Ultisol e 

Entisol, pequenas quantidades de nanopartículas (diâmetro médio de 70 nm), foram extraídas e 

com baixa estabilidade nas soluções avaliadas. De um modo geral, avaliando-se todos os solos, 

verificou-se que a estabilidade das nanopartículas em suspensão é favorecida pelas seguintes 

condições: composição simples (menor número de minerais presentes), menor tamanho de 

partículas, menor concentração, baixa força iônica e alto pH. 

 

2.5 Adsorção de fósforo no solo 

 O fósforo (P) é um macronutriente que desempenha papel crucial no metabolismo das 

plantas, na transferência de energia das células, reprodução, respiração, fotossíntese e síntese de 

substâncias    orgânicas.  A adubação fosfatada é realizada pela adição de fosfatos solúveis ao solo, 

sendo que grande parte do adubo adicionado se torna indisponível devido ao processo de adsorção 

às partículas do solo [60]. 

 O P do solo ocorre nas formas inorgânicas (Pi) e orgânicas (Po), que contribuem em 

diferentes proporções para o P disponível para as plantas. O Pi é composto do íon fosfato na 

solução do solo, formas precipitadas com Al3+, Fe2+ e Ca2+ e adsorvidas aos óxidos e oxi-

hidróxidos de Fe e Al, além das formas sólidas dos minerais fosfatados [61]. O Po é originado dos 

resíduos vegetais, tecidos microbianos e dos produtos de suas decomposições [62].  

 Nos solos tropicais altamente intemperizados, o P predomina nas formas inorgânicas 

ligadas à fração mineral (P-adsorvido) e nas formas orgânicas estabilizadas física e quimicamente 

[63]. A adsorção de fosfato nos óxidos de Fe e Al ocorre através da troca de ligantes, processo no 

qual os grupos OH ligados monocoordenadamente aos metais Fe e Al são deslocados pelos íons 

H2PO4-, formando um novo complexo de superfície. Essa reação, por ser predominantemente 
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covalente, possui alta estabilidade e reduz assim a solubilidade de P. A consequência disso é a 

retenção de grande parte de P adicionado pela adubação. Estima-se que cerca de 10 a 20% do P 

aplicado em fertilizantes fosfatados seja disponibilizado para as culturas [64]. Isso implica, na 

necessidade do uso de grandes quantidades de P na adubação fosfatada para alguma saturação do 

P no solo, gerando excedente capaz de suprir as exigências nutricionais das culturas [65], o que 

torna o fornecimento de P parte expressiva do custo de produção [66]. 

 A adsorção de P em solos intemperizados é altamente influenciado pelo teor e mineralogia 

da fração argila, a matéria orgânica e a área de superfície específica do solo [67]. Óxidos e oxi-

hidróxidos de Fe e Al são tidos como os principais componentes minerais na adsorção de fósforo, 

sendo a goethita a mais efetiva. A gibsita tem também participação importante na adsorção de P, 

ao passo que a caulinita tem papel menos importante [68]. 

 A matéria orgânica tem papel ambivalente na adsorção de P, pois ela pode tanto adsorver 

como bloquear os sítios de adsorção que que ocorrem nas superfícies das argilas e dos óxidos de 

ferro e alumínio. Quanto à mineralogia e características de cristalinidade dos óxidos de ferro e 

alumínio, vários estudos tem mostrado que a capacidade de adsorção de fósforo parece estar 

relacionada com a área superficial dos óxidos e com o seu grau de cristalinidade [67]. A porosidade 

das partículas de argila também influencia a área de superfície específica e consequentemente a 

adsorção de P nos solos [69]. 
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3. OBJETIVOS 

 O objetivo geral desse trabalho é avaliar o efeito das nanopartículas minerais das principais 

classes de solos brasileiros altamente intemperizados em propriedades funcionais dos solos, 

especialmente na adsorção de nutrientes das plantas e na formação. 

Para tanto, os seguintes objetivos específicos são estabelecidos. 

- Desenvolver metodologias para dispersão e separação da fração argila dos solos em subclasses 

de tamanhos, utilizando procedimentos de sedimentação, ultrafiltração e centrifugação; 

- Caracterizar a mineralogia e propriedades como área de superfície específica, e cargas 

superficiais das subclasses de tamanhos das argilas; 

- Avaliar o efeito do tamanho das partículas e mineralogia da fração argila na adsorção de fósforo; 
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4. METODOLOGIA  

 Para esse trabalho foram selecionados 5 solos, sendo 4 do estado de São Paulo e um do 

Paraná, sendo eles: 1- Latossolo Vermelho Acriférrico, 2- Cambissolo Háplico, 3-Argissolo 

Vermelho Escuro, 4- Nitossolo Eutroférrico e 5- Latossolo Vermelho Amarelo (LVA). A Tabela 

2 apresenta alguns atributos químicos e mineralógicos desses solos. Os baixos valores de pH em 

KCl desses solos deve-se ao fato de terem sido coletados em área de mata ou de descanso, ou seja, 

sem atividades agrícolas, com exceção do Argissolo Vermelho Escuro que por ter sido submetido 

à calagem para cultivo apresenta um pH um pouco mais alto em comparação aos outros solos. 

 

Tabela 2. Atributos químicos e mineralógicos dos solos estudados nesse trabalho. 

 
 

 Os valores apresentados na tabela para o Ki (constante de intemperização) indicam o índice 

de intemperismo do solo, calculado pela relação %SiO2/%Al2O3 x 1,7, sendo que quanto menor 

esse valor mais intemperizado ou velho o solo é. Em geral considera-se um solo velho quando Ki 

< 2,2. Assim, o índice Ki mede o grau de decomposição da fração argila presente no solo. Na 

sequência de intemperismo os valores de Ki são mais altos para as argilas do tipo 2:1 

(montmorilonita, por exemplo), mais baixos para argilas do tipo 1:1 (caulinita, p.ex.), e bem mais 

baixos para gibbsita (hidróxido de alumínio). Os valores apresentados para o Kr (grau de 
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intemperismo) também indicam o nível de intemperismo dos solos, sendo que esse índice é 

calculado utilizando a seguinte relação: (%SiO2/0,6)/[(Al2O3 /1,02)+Fe2O3/1,6), e para os solos 

com Kr ≤ 0,75 são considerados oxídicos e com Kr >0,75 são cauliníticos. Dessa forma dentre os 

solos selecionados o Latossolo Vermelho Amarelo e o Latossolo Vermelho Acriférrico são os mais 

intemperizados e oxídicos. Os solos mais jovens (menos intemperizados) são o Argissolo e o 

Cambissolo e o Nitossolo. 

 A seguir são descritos os procedimentos experimentais utilizados para o preparo das 

amostras de argilas dos solos com diferentes tamanhos de partículas, os métodos utilizados na sua 

caracterização, assim como o procedimento utilizado para medidas de adsorção de fósforo nos 

solos e nas frações de argila dos respectivos solos. 

 

4.1 Dispersão, análise granulométrica e separação das frações de argila, silte e areia 

 Quanto ao tamanho das partículas minerais os solos podem ser classificados em 13 classes 

texturais em função das composições relativas de areia (partículas entre 2 mm e 50 μm de diâmetro 

equivalente), silte (50 μm a 2 μm) e argila (<2μm). A determinação da composição granulométrica 

é convencionalmente realizada por uma combinação de procedimentos de separação por peneiras 

(fração areia) e extração da fração argila dispersa após a sedimentação da fração silte baseado na 

lei de Stoke's (Eq. 1), que é denominado de método da Pipeta. Assim, é possível determinar o 

tempo para que todas as partículas de silte (> 2 μm) sedimentem uma altura h em um dado volume 

da solução com partículas de argila em suspensão, de acordo com a Eq. 1. A fração argila é então  

                 
(1) 

onde h (m) é a altura de sedimentação das partículas, η (poise) a viscosidade da água, g (m s-1) é a 

aceleração da gravidade, d (m) o diâmetro, Dp (kg m-3) a densidade das partículas minerais do solo 

e Dag (kg m-3) a densidade da água. 

 A granulometria das partículas do solo foi determinada por um método e equipamento 

desenvolvido por Vaz e colaboradores [74] que é baseado na medida da atenuação de um feixe de 

raios gama pelas partículas do solo em sedimentação (Figura 1a), utilizando a lei de Lambert-Beer 

de transmissão da radiação eletromagnética de alta energia (raios-gama) e da medida do coeficiente 

de atenuação em massa (cm2 g-1) conhecido. Dessa forma obtêm-se uma curva acumulada da 

composição granulométrica na faixa de 2 mm a 2 μm (Figura 1b). A medida nessa faixa de 

tamanhos de partículas demora cerca de 20 minutos por amostra, mas como o interesse é na medida 

de tamanho abaixo da escala micrométrica, o método foi adaptado para a medida da granulometria 

na faixa sub-micrométrica, por meio do acompanhamento do processo de sedimentação em longos 
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períodos de tempo. Para tanto, perfis de concentrações foram determinados em função da altura (a 

cada 2 cm em um recipiente de 16 cm contendo o solo disperso) e do tempo (t) de sedimentação 

para 7h, 24h (1 dia), 48h (2 dias), 72h (3 dias), 96h (4 dias), 168h (7 dias), 336h (14 dias), 432h 

(18 dias), 504h (21 dias), com o cuidado de se vedar as amostras no topo para evitar evaporação 

da solução nesse período. 

 

 
Figura 1. Analisador granulométrico de solos por atenuação de raios gama (a) e algumas curvas 

granulométricas típicas de solos de diferentes classes texturais (b). 

 

 A etapa de dispersão das partículas do solo é fundamental importância para a eficiência da 

análise granulométrica. Isso foi realizado pela combinação de um processo de dispersão química 

e desagregação mecânica. A dispersão química é baseada, fundamentalmente, no incremento da 

repulsão das partículas em resposta à elevação do seu potencial Zeta. Este processo é normalmente 

realizado pela saturação do complexo de troca catiônico com Na, pelo incremento das cargas 

negativas em resposta ao aumento do pH e pela diminuição da concentração de eletrólitos na 

solução, provocando a precipitação de compostos de Al ou Ca, segundo o cátion predominante no 

complexo de troca. A dispersão mecânica pode ser realizada por agitação rápida, agitação lenta ou 

ultrassom, neste trabalho a dispersão mecânica foi realizada por meio de agitação lenta. 

 Para tanto foram utilizados 40 g de solo e 10 mL de hidróxido de sódio (NaOH), 100 mL 

de água destilada (Figura 2a) e agitação em um agitador de Wagner (Figura 2b) por 16 horas. Após 

a dispersão completa das partículas as amostras foram transferidas para o analisador de raios-gama 

para a determinação granulométrica. O mesmo procedimento de dispersão foi utilizado para a 

separação das 3 frações granulométricas argila, silte e areia dos 5 solos.  
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Figura 2. Dispersão do solo com hidróxido de sódio (a) e agitação mecânica com agitador de 

Wagner (b), para a realização da análise granulométrica. 

  

4.2 Procedimento para remoção da matéria orgânica 

 Pesou-se 20 g de cada amostra de solo e em um béquer de 600 mL e adicionou-se 40 g de 

peróxido de hidrogênio 30%, deixando a solução reagir por 30 minutos, tempo necessário para a 

reação finalizar. Após o término da reação as amostras foram aquecidas em uma placa a 75 oC 

(Figura 3) até que a relação do volume do solo e do peróxido fosse de aproximadamente 1:1. 

Posteriormente, as amostras foram deixadas esfriar e em seguida transferidas para tubos de 

centrífuga de 100 mL com NaOAc pH 5 e centrifugadas por 10 minutos a 10000 rpm para remover 

os cátions liberados. Em seguida as amostras foram lavadas com etanol, centrifugadas novamente, 

o sobrenadante foi sifonado e o material sólido separado. 

 

Figura 3. Procedimento de queima de matéria orgânica das amostras de solo com H2O2 em placa 

térmica a 75°C. 

 

 A retirada de matéria orgânica do solo se faz necessária como operação preliminar em 

algumas das análises de solo a serem realizadas. O intuito foi de remover os coloides orgânicos e 

favorecer a dispersão das argilas, sendo utilizado também para destruir as substâncias carbonosas 

e assim evitar reações exotérmicas, bem como eliminar a camada de matéria orgânica que recobre 

(a)	 (b)	
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os minerais. O procedimento foi utilizado o objetivo de aumentar a eficiência do processo de 

dispersão e para evitar que a presença de matéria orgânica interfira no resultado das análises de 

DRX, TGA, BET, MEV-FEG e DLS. 

 

4.3 Procedimento de separação da fração mais fina da argila por meio de filtração utilizando 

filtros de 0,22μm e por meio de centrifugação 

As nanopartículas minerais (nanominerais) do solo influenciam propriedades relacionadas 

à qualidade do solo, tais como a capacidade de adsorção de nutrientes, água, agregação e 

resistência à erosão, acúmulo e resiliência do carbono orgânico. Para se avaliar o efeito das 

nanopartículas nas propriedades do solo, utilizou-se um procedimento de separação com o uso de 

membranas de filtração de PTFE com tamanho de poros de 0,22μm (membranas de 47 mm de 

diâmetro) em sistema a vácuo com o intuito de separar a fração nanométrica dos solos. Além disso, 

testou-se também o uso da centrifugação para a separação das nanopartículas, utilizando-se 11000 

rpm e tempos de 5 minutos e 20 minutos. 

 

4.4 Caracterização mineralógica por difração de raios-X (DRX) 

 Para a análise de DRX foram utilizadas 3 g de cada amostra, posicionadas em porta-

amostra de vidro com uma cavidade circular onde o material foi colocado e prensado 

manualmente, de modo a ficar com sua superfície plana. As medidas foram realizadas em um 

difratômetro de raios-X, marca Shimadzu, modelo XRD-6000, tubo com alvo de cobre, tensão de 

operação 30 kV, corrente de operação de 30 mA, com varredura angular contínua entre 5 e 85 

graus e velocidade de 1 grau/min. Análises foram realizadas para a fração silte (2-10 m), fração 

argila total, fração argila fina (< 0,22 m) separada por membrana de filtração e fração argila fina 

separada por centrifugação durante 5 e 20 minutos.. 

   

4.5 Análise da área de superfície específica das partículas por adsorção de nitrogênio (BET-

N2) 

 A área superficial das partículas foi determinada de acordo com o modelo de Brunauer-

Emmett-Teller - BET-N2 [75], usando a parte linear da isoterma de adsorção de N2 (pressão 

relativa entre 0,05 e 0,35). Com o modelo de BET é possível calcular a superfície específica de 

sólidos conhecendo o volume de gás necessário para cobrir toda a superfície com uma 

monocamada. A distribuição de poros entre 2 e 800 nm foi determinada de acordo com o método 

de Barrett-Joyner-Halenda (BJH) [75]. 
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 Amostras de 100 mg foram inseridas nas buretas de vidro e conectadas ao equipamento 

ASAP 2020 (Micrometrics, EUA) à temperatura de -195.15 °C (banho de nitrogênio líquido) e 

posteriormente submetido a vácuo para remoção da umidade e gases dissolvidos. Os parâmetros 

utilizados nas análises foram os seguintes: rampa de temperatura de 10oC/min até atingir 80oC na 

fase de evacuação, com taxa de evacuação de 5 mmHg/s durante 30 min; Na fase de aquecimento 

a temperatura variou 10°C/min até atingir 100°C. As amostras analisadas foram: solo inteiro, 

fração areia (2mm-2m) fração silte (50 a 2m), fração argila total (< 2mm), fração argila fina 

obtida por filtragem (< 0,22m). Para todas essas amostras houve extração da matéria orgânica 

com peróxido de hidrogênio, sendo, portanto, a área de superfície específica obtida, relativa apenas 

à parte mineral do solo.  

 

4.6 Análise de microscopia eletrônica de varredura com emissão por campo (MEV-FEG) 

 As amostras das frações argila fina (< 0,22 mm) dos 5 solos, após serem diluídas, foram 

preparadas em porta amostras de aço inox com silício, sendo colocado uma gota de cada amostra 

e secas em estufa, após esse processo as amostras foram submetidas a vácuo para análise. O 

equipamento utilizado é um microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo JEOL, 

modelo JSM 6071F, com voltagem de aceleração de 0,5 a 30 kV e filamento de emissão de 

tungstênio e resolução espacial de 1 nm. 

 

4.7 Tamanho hidrodinâmico das partículas pela técnica de difração de laser por eletroforese 

doppler 

 As análises foram realizadas no Zetasizer Nano ZS (Malvern, Inglaterra), que determina o 

tamanho hidrodinâmico das partículas na faixa de 0,6 nm a 6 μm. Para as medidas de tamanho 

hidrodinâmico foram utilizadas amostras das frações argila total e argila fina obtida por filtragem 

(<0,22m) e centrifugação por 5 e 20 minutos para os cinco solos estudados.  

 Para as medidas do potencial Zeta as amostras foram redissolvidas após a secagem, com 

aproximadamente 10mg de cada amostra acrescidas de 40mL de NaCl 0,01M e posteriormente 

retirada uma alíquota de 4mL dessa suspensão e adicionados novamente 40mL de NaCl, para a 

diluição da concentração original. O potencial Zeta foi analisado em pH 2, 3, 5, 6, 8 e 9 ajustados 

com 0,01M de HCl ou 0,01M de NaOH, com amostras em triplicata. O pH onde a carga foi 

próxima a zero foi considerado como ponto de carga zero (PCZ). 
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4.8 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 Para realização das análises termogravimétricas foram utilizados cadinhos de platina, 

massa de amostra entre 10 e 20 mg, razão de aquecimento de 10 °C/min em atmosfera de ar com 

vazão de 20mL/min. As amostras foram aquecidas a partir de temperatura ambiente até 900°C. 

As amostras foram analisadas em um analisador termogravimétrico do tipo TGA Q500, com 

analisador térmico acoplado a uma termobalança. 

 

4.9 Determinação de fósforo total por espectrofotometria (UV-vis) 

 O teor de fósforo total nas amostras de solo foi determinado por meio de medida 

colorimétrica de fosfomolibdato. A adsorção de fósforo foi avaliada após adição de fosfato 

monopotassico (KH2PO4) em doses equivalentes a 0 (branco), 40, 80, 120, 160, 200, 240 e 280 

mg L-1 de P, sendo utilizado 0,0025 mol L-1 de CaCl2 como eletrólito suporte. Amostras com 2 g 

de terra fina seca ao ar com 20 mL da solução de KH2PO4 no eletrólito suporte, em duplicata, 

foram agitadas por 24 h em agitador horizontal, para os cinco solos estudados. Após agitação as 

amostras foram centrifugadas por 20 minutos a 11000 rpm e retirado o sobrenadante para a análise 

do P por colorimétrica. As absorbâncias para as amostras foram medidas em 880nm em um 

espectrofotômetro UV-vis, modelo UV-1600, marca Shimadzu. A quantificação do P foi realizada 

por meio de uma curva analítica gerada com a adição das mesmas concentrações de KH2PO4 no 

eletrólito suporte. 

 

4.10. Medidas de Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho   

Os Espectros FTIR para as amostras de argilas separadas por centrifugação a 11000 rpm, 

durante 5 minutos e 20 minutos, foram obtidos a partir de pastilhas de Brometo de Potássio (KBr 

espectroscópico, VETEC). Para confecção das pastilhas cerca de 1 mg de amostra juntamente com 

99 mg de KBr foram homogeneizados e prensados, cada espectro foi obtido utilizando-se o 

Espectrômetro de Infravermelho Médio com Transformada de Fourier (FTIR), modelo Vertex 70, 

marca Bruker. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

5.1 Análise granulométrica dos solos por atenuação de raios gama 

 A granulometria, ou distribuição do tamanho de partículas, dos 5 solos são apresentadas na 

Figura 4, como as massas acumuladas do solo em função do diâmetro (curva granulométrica 

acumulada). Os símbolos circulares representam os pontos medidos pelo analisador 

granulométrico de raios gama e as linhas contínuas as curvas ajustadas pela técnica de mínimos 

quadrados, nas funções matemáticas Fredlung (solos 1, 3, 4 e 5) e logística (solo 2) [78]. Os valores 

das frações granulométricas de areia (2 mm a 50 μm), silte (50 μm a 2 μm) e argila total e suas 

frações (< 2μm), obtidos a partir da Figura 4, são apresentados na Tabela 3. 

 

 

Figura 4. Distribuições granulométricas (curvas acumuladas) dos 5 solos estudados (1-Nitossolo, 

2-LVA, 3-Argissolo, 4-Latossolo, 5-Cambissolo), determinadas pela técnica de atenuação de raios 

gama. 
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Tabela 3. Teores totais de areia, silte e argila, e frações de argila dos solos estudados. 

 

 

 

Figura 5. Distribuição das frações de argila dos 5 solos, obtido pelo analisador de raios gama. 

 

 Verifica-se grandes variações tanto nas frações globais de argila, silte e areia, como nas 

distribuições das frações de argila (10 nm a 2 m) entre os solos (Tabela 3 e Figura 5). Com relação 

as frações de argila, o Nitossolo e o LVacriférrico apresentaram predominância da fração mais 

grosseira (0,5 a 2 m), enquanto que para o Cambissolo houve predominância da fração mais fina 

(< 10 nm), com 19,5% dos 36,4% do total de argila, ou seja 54% da argila teve tamanho < 10 nm. 

Já no LVA não houve ocorrência de argila com tamanhos maiores que 200 nm, tal como no 

Cambissolo, mas com uma pequena diferença, pois quase não houve ocorrência de partículas 

menores que 10 nm (1,1%), sendo a fração de 10-50 nm a de maior ocorrência (14,4%). O 

Argissolo apresentou-se mais bem distribuído em termos da fração de argila, com ocorrência de 

partículas maiores (100 nm a 2 mm: 16,2%) e também menores (< 50 nm: 18%). 

 Essas diferenças na distribuição de tamanho de partículas das frações argila, aliado aos 

diferentes tipos de minerais presentes, devem influenciar significativamente nas propriedades de 

área de superfície específica e cargas superficiais dos solos e consequentemente em propriedades 

de adsorção de nutrientes e agregação desses solos.  

5.2 Caracterização mineralógica das frações argila total e fração nanométrica das argilas 
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 Os difratogramas obtidos para a fração silte são apresentados na Figura 6. Observa-se que 

a fração silte do Argissolo e Cambissolo é composta basicamente por quartzo e traços de caulinita 

e no caso do LVA há também pequenas quantidades de hematita e gibstita na fração silte. Já no 

Nitossolo e LVacriférrico há quantidades significativas de hematita, hematita+maghemita, gibsita 

e caulinita, além de quartzo. Apesar da caulinita ser um mineral normalmente encontrado apenas 

na fração argila, a sua ocorrência na fração silte pode ser devido à presença de agregados 

resistentes à dispersão. Melo e colaboradores [18] também encontrou caulinita na fração silte na 

forma de agregados que resistiram à desagregação mesmo com o uso de dispersante químico e 

ultrassom. Devido à presença de minerais secundários na fração silte do Nitossolo e LVacriférrico 

espera-se que a fração granulométrica silte tenha papel importante em propriedades de adsorção e 

agregação nesses solos, diferentemente dos demais, onde o silte é formado basicamente por 

quartzo. Além disso, os teores de silte do Nitossolo e LVacriférrico são os maiores dentre os 5 

solos (32,4% e 38,8%, respectivamente), reforçando a importância dessa fração nas propriedades 

funcionais desses 2 solos. 

A fração argila total apresentou quantidades variáveis de caulinita, goethita, hematita, 

gibsita e hematita/maghemita e quartzo (Figura 7). O quartzo, presente nas amostras do LVA e 

Argissolo pode ser devido a pequenos fragmentos desse mineral ou de contaminação durante o 

processo de sifonagem da argila dispersa, após a sedimentação do silte.  

 Os picos mais intensos de caulinita ocorreram para o Argissolo e o Cambissolo (solos 

cauliníticos), o que está de acordo com os valores do grau de intemperismo desses solos (Kr), que 

apresentaram os maiores valores (2,46 e 1,49, respectivamente - dados da Tabela 2).  

 O LVA e LVacriférrico apresentaram os maiores picos de gibsita. Os menores valores do 

grau de intemperismo Ki para esses dois solos (0,74 e 0,95 respectivamente - dados da Tabela 2) 

confirmam o processo extremo de intemperismo deles. A gibsita é originada do intenso 

intemperismo químico de rochas ricas em feldspatos ou outros minerais aluminosos em clima 

quente e úmido. A presença de gibsita ou caulinita nos solos é condicionada principalmente pelo 

conteúdo de sílica oriunda da evolução pedogênica [76]. Dessa forma, quando a dessilicação é 

moderada a caulinita é formada e quando é intensa forma-se a gibsita [77]. 

 O Nitossolo e o LVacriférrico são solos muito avermelhados e o LVA, Argissolo e 

Cambissolo mais amarelados-acinzentados. A cor do solo é influenciada principalmente pela 

presença de hematita (avermelhada) e goethita (amarelada). Assim, como esperado, o Nitossolo e 

LVacriférrico apresentou quantidades significativas de hematita e nenhuma goethita, ao passo que 

no LVA, Argissolo e Cambissolo predominou a goethita em detrimento da hematita. A maghemita 

é um mineral magnético e está presente na fração argila e silte do Nitossolo e LVacriférrico. Um 
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outro fator a ser notado é que para o Nitossolo e LVacriférrico as composições mineralógicas da 

fração argila e silte são muito semelhantes ao passo que para os outros solos há uma diferença 

marcante entre a mineralogia dessas 2 frações. 

 As diferenças de mineralogia entre a fração argila total e a fina separada por filtragem 

(<0,22m) foram pequenas (Figura 7), mas deve-se destacar a diminuição do pico da K para o 

Nitossolo e Argissolo, o aumento de Hm+Mh no Nitossolo, da Gb e Hm+Mh no LVacriférrico e 

aumento de Gb e Gt no LVA. Para o Cambissolo não houve mudança nos picos para as frações 

total e fina da argila.  

 Nas frações de argilas separadas por centrifugação, variando-se o tempo em 5 minutos e 

20 minutos (Figura 8), é possível observar que não há picos indicativos de presença de quartzo nas 

frações mais finas de argila dos solos, o que indica que o processo de fracionamento por meio de 

centrifugação foi mais eficiente, evitando resquícios de presença de silte ou areia nessas frações. 

Em geral, observam-se comportamentos similares aqueles verificados para as amostras de argila 

total e argila fina obtida por filtração em membrana de 0,22 m. Ou seja, com o aumento do tempo 

de centrifugação há uma tendência de diminuição nos picos da caulinita para o Nitossolo, 

Argissolo e LVA. No Cambissolo houve também diminuição do pico da caulinita, mas em menor 

intensidade. Assim, conclui-se que há uma tendência de maior concentração da caulinita em 

partículas de argila de tamanhos maiores, uma vez que sua concentração diminui com o aumento 

do tempo de centrifugação. Os picos mais intensos indicativos de presença de caulinita ocorrem 

no Nitossolo, Cambissolo e LVA. 

 O LVA e o LVacriférrico apresentaram os maiores picos para a gibsita, seguido do 

Cambissolo. Os picos de goethita foram mais intensos nas para o LVA, Argissolo e Cambissolo. 

Os picos de hematita e maghemita aparecem com mais intensidade no Nitossolo e LVacriférrico. 
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Figura 6. Difratogramas da fração silte (50-2 m) dos 5 solos (sem matéria orgânica) com a 

identificação das linhas características dos principais minerais (K: caulinita, Gb: gibsita, Hm: 

hematita, Mh: maghemita, Qz: quartzo). 
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Figura 7. Difratogramas da fração argila total (< 2 m: linhas pretas) e argila fina (< 0,22 m: 

linhas vermelhas) dos 5 solos (sem matéria orgânica) com a identificação das linhas características 

dos principais minerais (K: caulinita, Gb: gibsita, Hm: hematita, Mh: maghemite, Gt: goethita, Qz: 

quartzo). 
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Figura 8. Difratogramas das frações de argila obtidas por diferentes tempos de centrifugação (5 

min.: linha preta e 20 min.: linha vermelha) para os 5 solos com a identificação das linhas 

características dos principais minerais (K: caulinita, Gb: gibsita, Hm: he hematita, Mh: maghemita, 

Gt: goethita). 

 

5.3 Caracterização dos minerais da fração argila por análise termogravimétrica (TGA) 

 A análise térmica juntamente com a difração de raios-x, são técnicas que fornecem 

informações valiosas sobre os argilominerais. A DRX analisa apenas as propriedades dos materiais 

pela estrutura dos minerais, sendo a cristalinidade um pré-requisito.  

 As interpretações mineralógicas qualitativas das curvas TGA são baseadas em 

comparações de impressões digitais com minerais padrões já conhecidos. Embora as 

características térmicas de um mineral particular, especialmente as encontradas nas misturas do 

solo, possam variar um pouco em função da origem, cristalinidade, composição estrutural e 

química e pré-tratamento, seu comportamento térmico é geralmente expresso dentro de limites de 
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temperatura relativamente bem definidos. Muitas vezes é difícil identificar precisamente os pontos 

de inflexão inicial e final para uma reação específica contra uma perda contínua de massa, 

especialmente na presença de reações sobrepostas. O uso da derivada (DTG) pode auxiliar 

significativamente na resolução dessas reações e na identificação dos respectivos minerais. Segue 

abaixo as curvas termogravimétricas (Figuras 9 a 13) e suas respectivas derivadas para as cinco 

frações nanométricas dos solos: 

 

Figura 9. Curva termogravimétrica e derivada para fração nanométrica do Nitossolo. 

 

 

Figura 10. Curva termogravimétrica e derivada para fração nanométrica do LVA. 
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Figura 11. Curva termogravimétrica e derivada para fração nanométrica do Argissolo vermelho 

escuro. 

 

Figura 12. Curva termogravimétrica e derivada para fração nanométrica do Latossolo vermelho 

acriférrico. 

 

 

Figura 13. Curva termogravimétrica e derivada para fração nanométrica do Cambissolo. 
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 Abaixo segue uma tabela correlacionando as perdas de massa para cada amostra de acordo 

com a temperatura. Os percentuais tabelados foram calculados levando-se em consideração o total 

de amostra degradada. 

 

Tabela 4. Percentuais de perdas de massa para as frações argila separadas por filtragem (< 

0,22m) dos cinco solos estudados diferentes faixas de temperatura. 

 

Solo 

    Massa                     Pico 1                                 Pico 2                                   Pico 3     

      mg              T(°C)                  %                 T(°C)                   %                    T(°C)            % 

Nitossolo 12,43 39 10,4 262 - 323 19,2 - 16,1 481 48 

LVA 6,67 37 13,3 237 - 337 49,1 - 16,36 465 20 

Argissolo 9,81 43 20,8 331 33,7 473 45 

LVacriférrico 10,67 39 16 271 52 479 30,4 

Cambissolo 17,84 42 26 227 24 477 47,4 

  

 De acordo com as curvas analisadas e com a Tabela 4 é possível verificar que todas as 

amostras perdem massa em temperaturas próximas umas das outras, mas pelo percentual de perda 

de massa para cada amostra é possível verificar que a quantidade de minerais presentes para cada 

amostra varia. A perda de massa correspondente ao pico 2 na tabela são indicativos de gibsita e 

goethita, que geralmente na curva derivada apresentam dois picos entre 250 e 400°C e o pico 3 é 

indicativo da presença de caulinita e haloisita, que na curva derivada apresenta pico entre 400 e 

600 °C. O pico 1 é proveniente da eliminação de água. Comparativamente o nitossolo e o LVA 

apresentam dois picos na região de 200 a 400 °C, porém para o nitossolo é possível verificar a 

presença de um pico mais evidente (na curva derivada) na região que compreende a perda de massa 

correspondente a caulinita e haloisita. Para o LVA e o acriférrico o pico mais evidente é o pico 

que corresponde ao indicativo de presença de gibsita. O cambissolo também apresenta um pico 

mais evidente na região da caulinita e haloisita.  

  

5.4 Análise de área de superfície específica (ASE) por adsorção de nitrogênio - BET 

 A porosidade da fração argila é um dos aspectos mais importantes para o entendimento dos 

fenômenos físico-químicos que estão relacionados com a área superficial específica das partículas 

sólidas. Por meio de isotermas de adsorção e dessorção com N2 foi avaliado a área superficial 

específica e a porosidade das frações argila fina obtida por filtragem e argila total para os cinco 

solos. 
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 O tempo de degasamento e a temperatura são determinantes do valor de ASEBET da amostra 

e estão relacionados com a remoção de moléculas de água da superfície, permitindo que mais 

moléculas de N2 adsorvam-se à superfície sólida em monocamada.  

 No processo uma amostra acondicionada em um tubo sob vácuo é resfriada à temperatura 

criogênica e exposta ao nitrogênio sob uma série de pressões controladas com precisão. À cada 

aumento de pressão, o número de moléculas adsorvidas na superfície aumenta. A pressão em que 

o equilíbrio de adsorção ocorre é medida e a lei universal de gás é aplicada para determinar a 

quantidade de gás adsorvido. À medida que a adsorção continua a espessura da camada adsorvida 

aumenta. Qualquer microporo na superfície é rapidamente preenchido, fazendo com que a 

superfície livre se torne completamente coberta e finalmente os poros grandes são cheios. O 

processo deve continuar até o ponto de condensação volumétrica do nitrogênio. Em seguida o 

processo de dessorção deve começar no ponto em que a pressão é sistematicamente reduzida 

resultando na liberação das moléculas adsorvidas. Assim como no processo de adsorção a variação 

na quantidade de gás na superfície do sólido é quantificada. Esse processo de quantificação de 

dados descreve as isotermas de adsorção e dessorção. Análises das formas das isotermas revelam 

informações sobre as características da superfície e dos poros do material (valores referentes à área 

de superfície específica total, externa e interna, dentre outros parâmetros como tamanho e volume 

de poros).  

Os resultados obtidos para amostras de solo inteiro (sem remoção da matéria orgânica), das 

frações areia, silte, argila total e fração fina de argila (< 0,2 m) são apresentadas nas Tabelas 5 e 

6 e na figura 13. 

 

Tabela 5. Área de superfície específica (ASE) total, externa e interna, e tamanho médio de poros 

do solo inteiro (sem remoção da matéria orgânica) e das frações areia e silte (com remoção da 

matéria orgânica) obtidos por BET-N2. 
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Tabela 6. Área de superfície específica (ASE) total, externa e interna, e tamanho médio de poros 

das frações argila total e argila fina (com remoção da matéria orgânica) obtidos por BET-N2. 

 

  

 

 

 

 

Figura 14. Variação de superfície específica, tamanho de poros e volume de poros dos 5 solos 

estudados obtidos por BET-N2. 

 

 A área superficial específica de uma amostra de solo está diretamente relacionada com o 

teor de matéria orgânica, o tamanho, mineralogia e grau de cristalinidade dos minerais. Quando 

comparados com os resultados da distribuição granulométrica, os resultados mostraram que a 

superfície específica é inversamente proporcional ao tamanho das partículas, o que confere 
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diferenças significativas na adsorção de N2 nessas amostras e, portanto, nos parâmetros de área, 

volume e tamanho de poros.  

 Considerando o solo como um todo, incluindo a matéria orgânica, verifica-se que o 

Nitossolo e o LVacriférrico possuem os maiores valores de ASE e que as frações areia e silte 

também contribuem significativamente para a ASE total, diferentemente do que ocorre para os 

demais solos (Tabela 5). A fração argila é a mais ativa e que mais contribui com a ASE (Tabela 

6). Em geral, não houve muita diferença de ASE da argila entre os solos, mas a fração fina 

apresentou, em geral, maior ASE, como esperado. Os maiores valores de ASE foram obtidos para 

a fração argila fina do Cambissolo, provavelmente devido a presença da maior quantidade de 

partículas muito finas (menor que 10 nm), como pode ver verificado nos dados da Tabela 3.  

 Observa-se também que a principal contribuição na ASE na fração argila é devido às 

superfícies externas, uma vez que a contribuição da área externa é muito maior que da interna 

(microporos nas partículas). De um modo geral a relação área externa/área interna foi na média 

dos 5 solos de 2,5 vezes e 1,5 vezes para a areia e silte, respectivamente, ao passo que para argila 

total e argila fina foi de 5 vezes e 12 vezes, respectivamente. Isso se deve ao fato de que quanto 

menor a partícula menor será a possibilidade de ocorrência de fissuras ou microporos, 

principalmente considerando a ausência de minerais de argila 2:1 nesses solos. É interessante notar 

também que Nitossolo e LVacriférrico possuem a menor razão superfície externa/interna, ou seja, 

possuem mais fissuras e microporos relativamente aos outros solos, o que contribui também com 

as propriedades de adsorção de nutrientes, agregação e proteção da matéria orgânica do solo.  

 

5.5 Ponto de carga zero (PCZ) do solo 

O ponto de carga zero (PCZ) é a propriedade do solo mais importante para a descrição dos 

fenômenos decorrentes da dupla camada elétrica de interfaces reversíveis. As cargas do solo 

podem ser do tipo permanente, quando originadas de substituição isomórfica na formação dos 

minerais, principalmente da fração argila, ou dependentes do pH do meio (variáveis), sendo essas 

últimas comuns em solos tropicais altamente intemperizados ricos em óxidos de ferro e de 

alumínio. As cargas na superfície das partículas dos solos estão relacionadas aos fenômenos de 

superfície, como a dispersão/floculação, capacidade de troca de cátions e de ânions, adsorção de 

pesticidas e de metais pesados. Uma das formas de avaliar as cargas superficiais dos coloides do 

solo é por meio do potencial zeta, que é influenciado principalmente pela concentração eletrolítica 

e pelo pH da suspensão coloidal.  

Quando o potencial zeta se iguala a zero, o ponto de carga zero (PCZ) da partícula coloidal 

é alcançado. A carga elétrica e o PCZ são dependentes da proporção dos constituintes minerais e 
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orgânicos do solo. A condição do PCZ é obtida experimentalmente no valor de pH em que as 

partículas do solo não se movem num campo elétrico aplicado ou quando ocorre assentamento ou 

floculação delas. Este ponto aparece quando o valor da densidade das cargas dissociadas é zero 

[71]. 

 Foram realizadas medidas de potencial zeta dos cinco solos selecionados, variando-se o pH 

para a obtenção do ponto de carga zero das frações argila total (< 2m) e argila fina (< 0,2 m) 

para os 5 solos (Figura 15). Observa-se a predominância de cargas negativas que é característico 

dos solos tropicais intemperizados. A Tabela 7 apresenta os resultados do pHPCZ e potencial zeta 

(PZ) em pH=6,0, que é típico do pH do solo ideal para a maioria das culturas agrícolas. Os maiores 

valores de pHPCZ foram obtidos para o LVA, Cambissolo e LVacriférrico, muito provavelmente 

devido à presença de gibsita nesses solos. Valores mais altos de pHPCZ são indicativos de solos 

com maior agregação e estabilidade estrutural, pois tendem a ficar em estado floculado em pH 

próximo ao de cultivo (~ 6,0). Em geral, o pHPCZ da fração argila fina foi menor que da argila total, 

com exceção ao LVacriférrico e Cambissolo, indicando que a fração argila fina tem uma maior 

estabilidade estrutural. O aumento do potencial zeta em superfícies coloidais do solo se dá por 

desprotonação, especialmente da caulinita. Embora a caulinita seja formada por duas camadas 

basais que, em teoria, são eletricamente neutras (um tetraédrico de silício e um octaédrico de 

alumínio) estima-se que 10% de sua superfície total seja coberta por superfícies externas e bordas 

quebradas com grupos OH reativos. O PCZ da caulinita é relativamente baixo (entre 2,8 e 4,8) 

[79] e o aumento do pH nas frações causa desprotonação de bordas de superfície, aumentando a 

carga elétrica líquida negativa para as amostras analisadas. O aumento do potencial eletrostático 

com a variação de pH reduz as forças de atração entre a caulina e os óxidos de Fe e Al e aumenta 

as forças de repulsão entre os coloides [80]. Como resultado, a estabilidade da suspensão coloidal 

diminuiu [81] com o aumento do pH, que pode ser verificado claramente, principalmente para o 

LVA, Cambissolo e Argissolo. 
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Figura 15. Potencial zeta em função do pH da solução da fração argila total (< 2 m) e da fração 

argila fina (< 0,2 m) dos 5 solos avaliados. 

 

Tabela 7. Valores de pH do solo no ponto de carga zero (pHPCZ) para as frações argila total (< 2 

m) e fração argila fina (< 0,2 m) e do potencial zeta (PZ, mV) em pH=6,0. 
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5.6 Medidas DLS para as amostras de argilas centrifugadas dos 5 solos 

 A utilização da técnica DLS é bem difundida na literatura como uma técnica de análise do 

diâmetro médio de argilas do solo. A utilização dessa técnica neste trabalho teve como objetivo 

avaliar a confiabilidade do método de fracionamento físico por centrifugação. 

 

 

 

 

Figura 16. Diâmetro das partículas de argilas centrifugadas (variando-se o tempo), para os 5 solos, 

em função da intensidade. 
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Tabela 8. Valores de diâmetro médio da fração argila total dos 5 solos juntamente com o índice 

de polidispersividade (PDI). 

Solo Total Diâmetro médio (µm) PDI 

Latossolo Vermelho Acriférrico 0,34 0,45 

Cambissolo Háplico 0,56 0,57 

Argissolo Vermelho Escuro 0,42 0,54 

Nitossolo eutroférrico 0,38 0,53 

Latossolo Vermelho Amarelo  0,32 0,60 

 

 

Tabela 9. Valores de diâmetro médio das frações de argilas dos 5 solos juntamente com o índice 

de polidispersividade (PDI). 

Fração argila Diâmetro médio (µm) PDI 

Latossolo Vermelho Acriférrico 0,20 0,20 

Cambissolo Háplico 0,17 0,24 

Argissolo Vermelho Escuro 0,30 0,28 

Nitossolo eutroférrico 0,24 0,26 

Latossolo Vermelho Amarelo  0,21 0,31 

 

De acordo com os dados fornecidos pelas tabelas 8 e 9 é possível observar que os diâmetros 

médios das partículas dos solos sem o fracionamento (fração argila total), variaram de 0,32 a 0,56 

µm, e os diâmetros médios das frações de argilas centrifugadas por 20 minutos, dos 5 solos, 

variaram de 0,17 a 0,30 µm. Essa redução no diâmetro médio comprova a eficiência no processo 

de fracionamento por meio de centrifugação. 

 O índice de polidispersividade (PDI) refere-se à intensidade de luz dispersa por diferentes 

tamanhos de partículas. Valores de PDI <0,1 são indicativos de soluções monodispersas, ou seja, 

as partículas contidas em solução apresentam praticamente o mesmo tamanho. Para valores de PDI 

entre 0,1 a 0,7 são considera-se um sistema moderadamente polidisperso, sendo a faixa em que os 

algoritmos de distribuição do software do equipamento utilizado estão ajustados. Por fim, valores 

> 0,7 são indicativos de soluções muito polidispersas, ou seja, com uma larga faixa de variação de 

tamanhos de partículas. Analisando os valores de PDI obtidos para as amostras, tanto da argila 

centrifugada como da argila total, é possível observar que as soluções se classificam como 

moderadamente polidispersas. 

 A figura 16 é um demonstrativo de como ocorre uma diminuição nos tamanhos das 

partículas quanto mais se aumenta o tempo de centrifugação das soluções. 
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5.7 Caracterização da fração de argila centrifugadas por espectroscopia de infravermelho 

 Os espectros de infravermelho para as amostras de argilas centrifugadas a 5 e 20 minutos 

para os 5 solos estudados são representadas nas figuras 17, 18, 19, 20 e 21. 

 

Figura 17. Espectro de absorbância no infravermelho para as frações de argila do Nitossolo, 

centrifugadas (5 e 20 minutos). 

 

 

Figura 18. Espectro de absorbância no infravermelho para as frações de argila do LVA, 

centrifugadas (5 e 20 minutos). 
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Figura 19. Espectro de absorbância no infravermelho para as frações de argila do AVE 

centrifugadas (5 e 20 minutos). 

 

 

Figura 20. Espectro de absorbância no infravermelho para as frações de argila do LVacriférrico, 

centrifugadas (5 e 20 minutos). 
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Figura 21. Espectro de absorbância no infravermelho para fração as frações de argila do 

Cambissolo, centrifugadas (5 e 20 minutos). 

 

Na análise para atribuição de inorgânicos para as bandas presentes nos espectros de 

absorção no IV, observa-se no Nitossolo uma banda larga em 3434 cm-1 referente ao estiramento 

OH (νO-H) internos e externos da caulinita, a banda de 1637 cm-1 deve-se provavelmente ao 

estiramento assimétrico de carboxilatos (νC=O), estiramento de C=C aromáticos, e ao estiramento 

dos grupos amidas, em 1384 cm-1 pode ser uma banda referente a presença de impurezas de 

carbonato ou sulfato, em 1029 cm-1 contém o estiramento de silicatos contidos em argila e /ou 

quartzo. A região que vai da banda 916 cm-1 até 538 cm-1, destacam-se atribuições de vibrações 

de estiramento, angulares e no plano de materiais silicatados e grupos hidroxila da caulinita, 

haloisita e/ou da gibsita. Destacando-se em 743 cm-1 e 538 cm-1 possíveis vibrações em torno de 

íons de Al da caulinita, haloisita e goethita e gibsita. 

É possível observar que para os 5 solos analisados essas bandas de estiramento estão 

presentes, variando-se a intensidade para cada solo, e quando comparados esses resultados com os 

resultados de DRX se comprova a presença desses minerais nessas frações. Ocorrem bandas de 

estiramento bem significativas indicativas de presença de caulinita para todas as amostras, como 

foi observado também pela análise de DRX (Figuras 7 e 8). 

 O LVA e o LVacriférrico apresentaram bandas de estiramento mais intensas para a 

gibsita, o que também está de acordo com os resultados obtidos por DRX. As bandas referentes a 

hematita, maghemita e haloisita aparecem com mais intensidade nas frações de LVA e 
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LVacriférrico. As bandas de goethita são mais intensas nas frações de LVA, LVacriférrico e 

aparecem com pouca intensidade no cambissolo.    

 

5.8 Capacidade máxima de adsorção de fósforo (CMAP) 

 Vários são os atributos que podem influenciar a adsorção de fósforo no solo, sendo os 

principais o tipo e o teor de argila, de colóides amorfos e a matéria orgânica [82]. A capacidade de 

adsorção de fósforo nos solos tem sido relacionada, através de vários estudos, ao teor de argila e a 

sua superfície específica. Existem diversos estudos relacionando a capacidade de adsorção de 

fósforo com a área superficial dos óxidos de ferro e alumínio e com seu grau de cristalinidade. 

 As isotermas de adsorção descrevem as relações de equilíbrio entre a quantidade de um 

elemento adsorvido e a quantidade remanescente na solução final. Dentre os modelos de isotermas 

mais utilizados destaca-se o modelo de Langmuir, que permite a estimativa da capacidade máxima 

de adsorção de fosfato (CMAP) pelo solo [82]. 

 Nesse trabalho esse processo foi realizado com o intuito de correlacionar a CMAP para 

cada solo com a sua composição mineralógica.  

 A adsorção de fósforo no solo ocorre quando o íon fosfato (adsorvato) é sorvido pelos 

componentes do solo (adsorvente). A adsorção de fosfato nos óxidos de Fe e Al ocorre através da 

troca de ligantes, processo no qual os grupos OH ligados monocoordenadamente aos metais Fe e 

Al são deslocados pelos íons H2PO4-, formando um novo complexo de superfície. Essa reação, por 

ser predominantemente covalente, possui alta estabilidade e reduz assim a solubilidade de P. A 

consequência disso é a retenção de grande parte de P adicionado pela adubação. Por meio das 

isotermas de Langmuir é possível se estimar a quantidade de fósforo adsorvida por cada solo., 

Pelos dados obtidos (Tabelas 10, 11, 12, 13 e 14 e figura 22) observa-se que dentre os solos 

analisados, o Nitossolo e o LVacriférrico são os que apresentam as maiores capacidades de 

adsorção de fósforo, o que se deve às maiores quantidade de óxidos de ferro e alumínio, como 

pode ser comprovado pelos dados da tabela 2. Esse resultado está de acordo com diversos trabalhos 

na literatura que indicam que os óxidos de Fe e Al como os principais componentes que para a 

obtenção de elevados valores de CMAP nos solos [83]. Os valores de CMAP podem ser 

considerados como os maiores valores de fósforo adsorvido na isoterma, ou seja, 1.335 mg/kg para 

o LVacriférico (maior valor de CMAP) e 492 mg/kg para o Argissolo (menor valor de CMAP). 

Dentre todos os parâmetros do solo analisados os que melhor se correlacionaram com CMAP 

foram os teores de óxidos de Fe e Al determinados pela digestão ácida (ataque sulfúrico), os teores 

de argila total (por atenuação de raios gama) e área de superfície específica da argila total, como 

pode ser verificado na Figura 23.  
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A fração argila dos solos é a fração mais ativa quando se trata de adsorção de fósforo, 

devido à sua alta área superficial específica [82]. Isso ocorre em razão da maior densidade de sítios 

ácidos de Lewis na superfície dos coloides. Na fração argila os teores de óxidos de Fe e Al são os 

componentes mineralógicos que melhor se correlacionam com a CMAP [83]. Os óxidos de Fe 

mais estudados quanto à adsorção de P são a goethita (Gt) e a hematita (Hm), pois são os mais 

abundantes em solos oxídicos (White e Dixon, 2002), além de maghemita que tem se mostrado 

comum também em vários solos do Brasil. 

A adsorção de fósforo pela goethita ocorre principalmente na face do cristal. Já para a 

Hematita a adsorção é atribuída às faces não basais do mineral. A presença de goethita eleva a 

adsorção de fósforo quando comparada com a hematita. 

Por outro lado, a correlação dos teores de óxidos de alumínio (gibsita) com a adsorção de 

fósforo pode ser maior ou equivalente à dos óxidos de ferro. A caulinita, que ocorre nos 5 solos 

avaliados nesse trabalho, tem mostrado uma influência variável na adsorção do fósforo, podendo 

ser alta ou baixa [84]. 

 

Figura 22. Isotermas de adsorção de Langmuir para a quantidade de fósforo adsorvido por massa 

de solo (X/M) em função da concentração de equilíbrio de fósforo na solução (C). 
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Tabela 10. Quantidade de fósforo adicionado e adsorvido no LVA de acordo com as isotermas de 

adsorção de Langmuir. 

 LVA  
P - adicionado (mg/L) P em equilíbrio (mg/L) P adsorvido (mg/kg) 

40 3,13 336 

80 30,2 577,5 

120 68,6 605,6 

160 93,2 611,8 

200 127,5 616,5 

240 176 620,1 

280 197,7 621,2 

 

Tabela 11. Quantidade de fósforo adicionado e adsorvido no Nitossolo de acordo com as isotermas 

de adsorção de Langmuir. 

 Nitossolo  
P - adicionado (mg/L) P em equilíbrio (mg/L) P adsorvido (mg/kg) 

40 0,28 56,8 

80 6,43 669,3 

120 27,7 1074,6 

160 56,2 1184,8 

200 74,1 1213,8 

240 104,1 1241,5 

280 125,9 1253,7 

 

Tabela 12. Quantidade de fósforo adicionado e adsorvido no Cambissolo de acordo com as 

isotermas de adsorção de Langmuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13. Quantidade de fósforo adicionado e adsorvido no LVacriférrico de acordo com as 

isotermas de adsorção de Langmuir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cambissolo  
P - adicionado (mg/L) P em equilíbrio (mg/L) P adsorvido (mg/kg) 

40 4,64 134,5 

80 30,9 486,6 

120 64,2 639,8 

160 111,5 730,3 

200 119,8 740,2 

240 150,9 769 

280 171,2 782,9 

 Acriférrico  
P - adicionado (mg/L) P em equilíbrio (mg/L) P adsorvido (mg/kg) 

40 2,09 270,6 

80 8,07 677,7 

120 22,2 1021,1 

160 50,5 1218 

200 74,6 1280,8 

240 100,3 1317,2 

280 119,1 1334,6 
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Tabela 14. Quantidade de fósforo adicionado e adsorvido no Argissolo de acordo com as 

isotermas de adsorção de Langmuir. 

 Argissolo  
P - adicionado (mg/L) P em equilíbrio (mg/L) P adsorvido (mg/kg) 

40 12,1 134,3 

80 47,2 343,2 

120 86 452,3 

160 108,5 491,8 

200 141 532,7 

240 170,2 559,4 

280 195,3 577,4 

 

 

 
Figura 23. Correlações entre capacidade máxima de adsorção de fosfato (CMAP) com os teores 

de óxidos de Fe e Al (a), teores de argila total e área de superfície específica da argila (b). 
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5.9 Imagens de microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV-FEG) 

 A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica muito utilizada na avaliação da 

morfologia dos minerais de argilas e quando realizada juntamente com a espectrometria de energia 

dispersiva (EDS) permite também a estimativa da composição química aproximada da amostra. 

 No presente trabalho foi analisada somente a morfologia dos minerais de argila dos solos 

por MEV-FEG. Para cada solo foram avaliados cinco pontos para cada amostra (Figura 24, 25, 26, 

27 e 28) possibilitando verificar as diferenças morfológicas entre solos e as variabilidades para 

uma mesma amostra em função da composição mineralógica. A Figura 23 apresenta aglomerados 

de partículas com tamanhos em torno de 200 nm (a) para a fração argila fina (<0,22 m) para o 

nitossolo e estruturas rugosas (b), sendo possível verificar também pequenos prismas, indicativo 

da presença de caulinita nas duas imagens (a e b) e partículas sobrepostas, conhecidas como 

sobreposição de lamelas, características dos filossilicatos.  

Para todas as amostras é possível verificar, de um modo geral, formações de estruturas 

cristalinas semelhantes às estruturas presentes no Nitossolo. As composições mineralógicas dessas 

frações de argila fina obtidas por diferentes técnicas como a análise térmica, difração de raios-x e 

espectroscopia de infravermelho confirmam que os minerais presentes são basicamente os 

mesmos, ou seja, caulinita, hematita, goethita, gibsita e maghemita sendo que o que varia mais é 

a concentração relativa de cada mineral presente nos diferentes solos. Isso explica as imagens de 

MEV muito semelhantes obtidas para os diferentes solos. 

 

Figura 24. Imagens MEV-FEG de amostras da fração argila fina (<0,22m) do Nitossolo. 
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Figura 25. Imagens MEV-FEG de amostras da fração argila fina (<0,22m) do LVA. 

   

 

Figura 26. Imagens MEV-FEG de amostras da fração argila fina (<0,22m) do Argissolo 

vermelho escuro. 

 

 

Figura 27. Imagens MEV-FEG de amostras da fração argila fina (<0,22m) do LVacriférrico. 
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Figura 28. Imagens MEV-FEG de amostras da fração argila fina (<0,22m) do Cambissolo. 
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6. CONCLUSÕES 

 Em geral, todos os solos avaliados apresentaram alto grau de intemperismo, sendo o LVA 

e o LVacriférrico os mais intemperizados. O Argissolo e o Cambissolo são cauliníticos e os demais 

oxídicos, de acordo com os índices de intemperismo Ki e Kr, determinados a partir das medidas 

dos óxidos de Fe e Al. 

 A análise granulométrica dos solos mostrou a predominância de uma fração argila (< 2m) 

com partículas maiores para o Nitossolo e LVacriférrico e menores para o Cambissolo e o LVA, 

enquanto o Argissolo apresentou uma granulometria da fração argila melhor distribuída. A técnica 

de atenuação de raios gama mostrou-se bastante útil na caracterização das frações finas de argila. 

 Dentre os dois processos avaliados para a separação da fração fina da argila (filtragem e 

centrifugação) o da centrifugação forneceu amostras isentas de resíduos de quartzo e é também 

menos trabalhosa, sendo, portanto, recomendada para separação das partículas de argila 

nanométrica, ou nanopartículas.  

 As análises de difração de raios-X (DRX) mostraram a presença de gibsita no LVA, 

LVacriférrico e Cambissolo, e de goethita no Cambissolo, LVA e Argissolo. Caulinita esteve 

presente em todos os solos, mas com maior intensidade no Cambissolo, Argissolo e Nitossolo, em 

menores quantidades no LVA e LVacriférrico. Já hematita e maghemita foram mais intensas no 

Nitossolo e LVacriférrico. Os resultados obtidos pelas técnicas de TGA e FTIR mostraram 

resultados similares. 

 Em termos de área de superfície específica (ASE), obtida por BET-N2, os resultados 

mostraram que o Nitossolo e o LVacriférrico possuem ASE para as frações areia e silte muito 

acima de valores normalmente encontrados para essas frações, provavelmente devido à presença 

de quantidades significativas de hematita e maghemita, como indicado pela análise de DRX da 

fração silte. Para todos os solos verificou-se um aumento da ASE com a diminuição dos tamanhos 

das partículas das frações, como esperado. Isso ocorreu também na comparação da fração argila 

total e argila fina (<0,22m), sendo que o Cambissolo, apresentou o maior valor de ASE na fração 

argila fina (78,6 m2/g), dentre todos os solos, e que se deve à maior quantidade de partículas de 

argila muito finas, conforme indicado pela técnica de espalhamento de luz dinâmica (DLS) e a 

análise granulométrica por raios-gama. 

 Analisando-se a razão entre superfície específica externa/interna para as frações de argila 

total e argila fina (<0,22m) nota-se que o Nitossolo e o LVacriférrico possuem os menores valores 

devido à presença de fissuras e microporos nas partículas. Essa característica contribui também 

para as propriedades de adsorção de nutrientes, agregação e proteção da matéria orgânica, que são 

expressivas para esses 2 solos. 
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 Os maiores valores de pHPCZ foram obtidos para o LVA, Cambissolo e LVacriférrico, 

muito provavelmente devido à presença da gibsita nesses solos. 

 Com os resultados das análises de adsorção de fósforo nos solos (isotermas de adsorção) 

foi possível correlacionar a capacidade máxima de adsorção de fosfato de cada solo com as suas 

características mineralógicas. O Nitossolo e o LVacriférrico por apresentarem maiores 

quantidades de óxidos de ferro e de alumínio, juntamente com a caulinita apresentam uma maior 

capacidade de adsorção, quando em comparação ao Cambissolo, LVA e Argissolo. 

 Neste trabalho foram desenvolvidos procedimentos para a extração e medida de frações 

finas de argila, que incluem as nanopartículas minerais e avaliar o efeito dessas frações em 

propriedades de carga, área de superfície específica, adsorção e grau de intemperismo de 5 solos 

tropicais de diferentes classes. Em função da carência desse tipo de informação na literatura, esse 

trabalho deve ser continuado, visando um melhor refinamento das metodologias aqui propostas, 

aplicações em solos de outras classes e origens e o estudo da influência das nanopartículas no 

processo de agregação e estabilidade estrutural, o qual é muito importante e não foi abordado nesse 

trabalho. 

. 
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matter, biota and aggregation in temperate and tropical soils – effects of no-tillage. Agronomie, 

v.22, p.755-775, 2002. 

 

[73] NUNES, M.R.; da SILVA, A.P.; DENARDIN, J.E.; GIAROLA, N.F.B.; VAZ, C.M.P.; 

VAN ES, H.M.; da SILVA, A.R. Soil chemical management drives structural degradation of 

Oxisols under a no-till cropping system. Soil Research, 55(8): 819-831, 2017b. 

 

[74] VAZ, C.M.P.; OLIVEIRA, J.M.C.; REICHARDT, K.; CRESTANA, S.; CRUVINEL, P.E.; 

BACCHI, O.O.S. Soil mechanical analysis through gamma ray attenuation. Soil Technology, 

v.5, p.319-325, 1992. 

 

[75] BARRETT, E.P.; JOYNER, L.G.; HALENDA, P.P. The determination of pore volume and 

area distributions in porous substances. I. Computations from nitrogen isotherms. Journal of the 

American chemical society, v. 73, p. 373-380, 1951. 

 

[76] DE CASTRO, P.H.M.; VENDRAME, P.R.S.; PINESE, J.P.P. Mineralogia da fração argila 

de solos localizados em ilhas no alto Rio Paraná, PR/MS. Semina: Ciências Exatas e 
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