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RESUMO
Os  óxidos  de  ferro  podem  ser  encontrados  no  ambiente  sob  diferentes  formas,  atribuindo  aos  solos  diferentes
colorações:  amarelas,  na  forma  de  goethita,  vermelhas,  na  forma  de  hematita,  alaranjadas  (lepidocrocita),  bruno-
avermelhadas (maghemita), pretas (magnetita) e vermelho-arroxeado (ferrihidrita). Entre os óxi-hidróxidos de ferro, a
goethita (α- FeOOH) é o mais comum encontrado em solos. Em condições naturais, os óxidos de ferro apresentam
diferentes cátions em substituição isomórfica ao ferro em sua estrutura cristalina, alterando seus atributos químicos e
mineralógicos. A síntese de óxidos de ferro com substituição isomórfica por outros metais pode ajudar no entendimento
do comportamento natural desses minerais em condições naturais. O objetivo deste trabalho foi sintetizar goethitas com
substituição isomórfica de ferro por cobalto em diferentes proporções e sua caracterização química e mineralógica. Os
resultados obtidos pela difratometria de raios-X mostram que o processo de síntese de goethita foi eficiente para as
amostras  com  até  10%  de  substituição  isomórfica,  formando  goethita  associada  à  lepidocrocita.Com  níveis  de
substituição isomórfica acima de 10%, outras fases foram encontradas como o carbito de cobalto.
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1 INTRODUÇÃO

Os óxidos de ferro  mais  comum em solos  são a  goethita,  a  hematita,  a  lepidocrocita,  a
maghemita, a magnetita e a ferrihidrita, por apresentarem forte poder de pigmentação. 

Entre os óxidos e hidróxidos de ferro a goethita (α- FeOOH) é o mais comum, possui cor
amarela a marrom, sendo mais comumente encontrada em regiões de clima, frio e úmido (COSTA et
al., 2009).

Durante a sua formação, pode ocorrer substituição isomórfica (SI) do ferro (Fe) por diversos
íons  metálicos  alterando,  assim,  seus  atributos  cristalográficos,  além  da  morfologia,  tamanho,
cristalinidade, solubilidade e cor. 

A  goethita  pode ser  sintetizada a partir  de sistemas contendo Fe3+  ou Fe2+,  podendo ser
formada numa ampla faixa de pH. 

Em condições de laboratório, a síntese de óxidos de ferro com diferentes níveis de SI por
outros  metais  pode auxiliar  no  entendimento  do comportamento  e  na correção da extensão da
substituição de amostras naturais (SCHWERTMANN et al.,1991). 

O objetivo do trabalho foi sintetizar goethita com substituição isomórfica de ferro por cobalto
em diferentes proporções e realizar caracterização química e mineralógica dos minerais sintetizados.

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram sintetizadas goethitas com crescentes níveis de substituição isomórfica do Fe pelo Co
(0-10%)

A goethita pura foi preparada, de acordo com o método descrito por Schwertmann & Cornell
(1991) com modificações. Utilizou-se 4,18 g na forma de Fe(SO4).7H2O, dissolvidos em 300 mL de
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água destilada pré aquecida a 90º C, após adicionou-se 33 mL de solução NaHCO3, na sequencia
agitou-se a amostra por uma hora, para formação da fase sólida. 

Os materiais sintetizados com diferentes graus de substituição de Fe por Co foram obtidas
pela adição de diferentes proporções de Co(SO4).7H2O. 

Após a síntese a solução sobrenadante foi retirada e armazenada em tubos de centrifuga
para a determinação dos teores de Fe e Co remanescentes. 

A fase sólida foi separada, lavada para remoção do excesso de sais e liofilizadas para sua
caracterização.

Após a secagem os minerais sintetizados foram caracterizados por difração de raios-X(DRX),
utilizando  amostras  em  pó  (WHITTING,  1965)  em  um  equipamento  Shimadzu  XRD-6000.  Os
difratogramas foram obtidos utilizando radiação CoKα, com varredura escalonada de 0,02 °2θ por
0,6s, entre 5 e 75 °2θ. 

A  identificação  das espécies  minerais  presentes  foram feitas  o  utilizando  software  X'Pert
HighScore Plus.

Para análise química total foram selecionadas 11 amostras escolhidas aleatoriamente. 
As análises foram feitas em duplicata, com aproximadamente 100 mg de cada mineral, que

foram alocados em tubos de ensaio de 75 mL, após adição de 7 mL de HCl 1:1 (v:v) e aquecidas a
95 ºC em bloco digestor. 

Após a digestão total,  as amostras foram transferidas para balão volumétrico de 100 mL,
completando-se o volume para determinação dos teores  de Fe e Co por  espectrofotometria  de
absorção atômica num equipamento Perkin-Elmer PinAAcle, modelo 900F, utilizando-se chama ar-
acetileno.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos pela difratometria de raios–X (Figura 1) mostram que com a adição de
até 10% de Co em substituição isomórfica ao Fe ocorre a formação da goethita (FeOOH) associada
à lepidocrocita (FeOOH). 

Nas  amostras  com  substituição  isomórfica  acima  de  0,2%  de  cobalto  foram  detectados
reflexos que foram atributidos à formação de carbeto de cobalto (CO3C).  Segundo Alvarez  et al.
(2015),  quando  a  goethita  foi  sintetizada  na  presença  de  altas  concentrações  de  Co,  ocorre  o
aparecimento de uma fase adicional sendo está a ferrita (CoFe2O4), quando substitui goethita/ Co-
ferro.

O alargamento dos reflexos de DRX com o aumento da SI revela a diminuição do grau de
cristalinidade  dos minerais  formados.  Esse  fato  deve  influenciar  diretamente  no  comportamento
químico e mineralógico desses minerais.

Pelos dados obtidos na análise química total das amostras (Tabela 1) foi possível observar
que,  houve  substituição  isomórfica  do  Fe  pelo  Co  nos  minerais  de  ferro  formados  (goethita  e
lepidocrocita), porém em quantidades sempre inferiores às pretendidas (Figura 2). 

Na amostra sintetizada com quantidade suficiente para 10 % de SI, o teor de Co determinado
foi de 6,12 % nos óxidos de ferro formados. 

A presença do Co em solução, mesmo em baixas concentrações, favoreceu a formação do
carbeto de cobalto, conforme dados apresentados pela DRX. 
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Figura 1: Difratogramas de raios-X (DRX) dos minerais formados com diferentes níveis de substituição
isomórfica (SI). *goe: goethita; Lep: Lepidocrocita; e Cco: carbito de cobalto.

Tabela 1: Quantidade de cobalto e ferro requeridas para realização da síntese e sua respectiva porcentagem
de substituição isomórfica (SI)

Minerais Quantidades SI %
 Requeridas  

0 Co 0 0,00
0,4Co 0,4 0,53
0,8Co 0,8 0,75
2,5Co 2,5 1,77
10Co 10 6,12
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Figura 2. Quantidade de cobalto requerida e análise química total.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A síntese de óxidos de ferro substituídos por metais em condições de laboratório foi eficiente
para as amostras com até 10% de substituição isomórfica nas goethitas, mais sempre menores que
as requeridas.

 As fases formadas nas sínteses de goethitas foram goethita, lepidocrocita sintetizadas até
10% de cobalto, carbeto de cobalto aparece na goethita 0,2 % de cobalto. 

O alargamento dos reflexos de DRX com o aumento da SI revela a diminuição do grau de
cristalinidade  dos minerais  formados.  Esse  fato  deve  influenciar  diretamente  no  comportamento
químico e mineralógico desses minerais.
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