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RETENÇÃO DO FÓSFORO ( 3 2 P ) POR OXIDOS DE FERRO SINTÉTICOS*

V.C.&ãXtncoiVUt - Oepto. de Química - ESALQ
H.N.S.UortfanhWtO - Bolsista - CNEN

R E S U M O

Qs~ dadoo obtjrdes noste- trabalho mostraram quo a- retenção do

P por óxidos de ferro pode ser atribuída a dois processos de adsor-

ção, um químico e um físico. 0 primeiro que se dá com grande inte£

sidad'? com as quantidades iniciais adicionadas de P é de natureza

química sendo seguido pela interação física, após a superfície

das partículas atingirem uma certa saturação. •

Ê sugerido que o fosfato adsorvido qjimicamente induz uma

carga negativa nas partículas, as quais, passam a repulsar novas

quantidades do elemento que seriam fisicamente adsorvidas. Entre-

tanto, devido a um processo de difusão dos íons fosfatos para as

camadas mais internas dos óxidos, a superfície destes se recüpsra e

novas porções do ãnion podem ser retidas.

- Trabalho apresentado à XXVI Reunião Anual da Sociedade Brasilei^
ra para o Progresso da Ciência. Recife, Pe., 1 974. ~*

Recebido para publicação em 20 de novembro de 1 974.



PHOSPHORUS RETENTION ( 3 2 P ) BY SYNTHETIC IRON OXIDES

S U M M A R Y

The P retention by iron oxides was characterized as a

chemical adsorption process followed by a physical adsorption. The

former process was very intense with initial amounts of added P but

after a certain surface saturation is reached physical interaction

occurs.

It was supposed that the chemically adsorbed phosphate

confers a negative charge on the iron oxide particles, which repels

any further physical adsorption of the anion. However due to

diffusion of phosphate ions into the internal layers of the iron

oxides, their surface can retain further amounts of P.
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1. INTRODUÇÃO

O P adicionado a sclcc Latcscl Roxo, Terra Roxa Estruturada

e Latosol Vermelho Escuro - f**R arenosa se combina inicialmonts de

uma maneira intensa com os constituintes ferrosos, porém esses va-

lores tendem a atingir um máximo e depois decrescer, com o aumento

da concentração do íon na solução de equilíbrio. Esse comportamen-

to não é entretanto observado para as frações de fosfato que se li-

gam ao Al e ao Ca (BITTENCOURT e ZAMBELLC JR., 1973).

De um modo geral, os selos do Estado de São Paulo contém

teores consideráveis de constituintes ferrosos, principalmente ma£

netita, concreções ferruginosas e õxidos de ferro livre (SERVIÇO NA_

CIONAL DE PESQUISAS AGRONÔMICAS, 1960). Muita atenção tem sido da-

da para a influência desses compostos nas propriedades dos solos,

principalmente com respeito a retenção de fosfatos (KITTRICK e

JACKSON, 1956; SUMNER, 1963; MOURA FILHO e BUOL, 1972). Assim tem

sido verificado que a adsorção máxima de P calculada pela isoterma

de Langmuir esta altamente correlacionada com o teor de õxidos de

ferro livre dos solos (BITTENCOURT e ZAMBELLO JR., 1973).

Apesar do Fe ocorrer em diversas formas, a fração mais rea-

tiva nos processos iônicos é aquela denominada de "oxido de ferro

livre", a qual se encontra na fração argila dos solos e é constituí^

da principalmente de óxidos de ferro amorfos e cristalinos (OADEC,

1963). Entretanto, devido a falta de métodos analíticos apropria-

dos, esses óxidos tem sido classificados apenas quanto a sua reati-

vidade (SCHWRTMANN, 1964; McKEAGUE et aliit1971; BITTENCOURT e MON-

TANHEIPO, 1974). Portanto, o estudo das reações que particularmen-

te ocorrem entre o P e 09 constituintes ferrosos é até certo ponto

difícil de ser interpretado quando se empregam amostras de solos.

Desse modo o objetivo deste trabalho é o estuda dessas reações, ern-
32pregando-se soluções marcadas can P e óxidos de ferro sintéticos.
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2. MATERIAL E MÉTODO

2.1. Oxidos d» ferro sintéticos

A prepara^au dua uxidus alntâtícüâ ja füi desurild por

BITTENCOURT e MONTANHEIRO (1974), forem 8m resjmo, consta da praci-

pitação do Fe de uma solugio de Fe^íSO^ 0.01 M com NH4OH 0.1 M

a pH 4,2 e da queima do precipitado .3 x/árias temperaturas. Para sim

plificaçâo, os óxidos serão denominados de Ox , Ox Q e Ox , de

acordo com a temperatura a que foram submetidos.

A identificação através dos difratogramas de raio X R dos

tennogramas (BITTENCOUR? e MONTANHEIRO<t 1974) evidenciaram que o

0xin apresenta-se predominantemente constituído de substincia amor_

fa ao passo que o 0Xqnn mostra picos de hematita bem cristalizada e

o Ox,. características intermediárias, isto é, de material pobre-

mente cristalizado. Além disso, ainda de acordo com esses autores,

a extração diferencial do Fe com oxalato ácido de amônio e ditio-

nito-citrato de sódio indicou que a reatividade dos materiais de-

cresce do 0x1[1Q para o QXÇQQ
 e deste para o

2.2. Isotermas de retenção do fósforo

As isotermas de retenção do P pelos óxidos sintéticos foram

obtidas pela agitação de 50 mg do material com 25 ml de solução de

CaCl. 0,01 II contendo doses crescentes de P (9,3 a 120,88 ug P/ml)
32as quais, foram marcadas recebendo cada uma 25 mCi de P na forma

de fosfato de sódio livre de carregador. Séries de suspensões fo-

ram agitadas por 2, 7, 22, 47, 90, 240 e 360 horas, após o que fo-

ram centrifugadas e alíquotas da solução sobrenadante transferidos

para pranchetes. Após secagem com lâmpada infra vermelha foram ra
2~~

dioensaladas usando-se um detector Geiger-Muller de Janela(l,4mg/cm ).

A diferença entre o teor de P adicionado e o que restou na solução

após o equilíbrio foi considerado como "P retido" pelo oxido.
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2.3, Retenção física e química do P

Os materials uzaõso para o tcrnpc de equilíbrio de 360 he-

ras, após a centrifugaçao foram lavados várias vezes com solução

ae Na Cl 1 M, com álcool etílico e deixados secar ao ar. Alíquotas

foram então tratadas com soluções de oxalato ácido de amõnio e di-

tionito-citrato de sódio sucessivamente (BITTENCOURT e MONTAli'HE'IR0s

1974). 0 teor de P nos extratos resultantes foi determinado pelo

método colorimátrico baseado no emprego do reativo rulfo-bismuto-mo

libdico com redução pelo ácido ascórbico (JEAN, 1956; CATANI e BA-

TAGLIA, 1968).

A quantidade de P adsorvido fisicamente foi considerada nejs_

te trabalho como sendo a diferença entre o teor total do elemento

retido após o tempo de equilíbrio de 360 horas, e o teor determina-

do nos óxidos por extração com soluções de oxalato ácido de amônio

e ditionito de sódio-citrato de sódio (BITTENCOURT e MONTANHEIR0,

1974). Por outro lado, as concentrações de P determinados através

dos processos de extração foram considerados como sendo a fração

adsorvida qulmicamente.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As isotermas de adsorção do P pelo óxidos de ferro sintéti-

cos, a vários intervalos de tempo de equilíbrio (Fig. 1) indicam que

a quantidade do ânion retido decresce do 0xin para o Ox e é pra_

ticamente desprezível no Ox . Os dados concordam com os valores

dos índices obtidos pela extração diferencial (FeO/Fed), os quais,

caracterizam uma maior reatividade do Ox em relação ao 0x_ e

ao 0x g 0 Q (BITTENCOURT e MONTANHEIRO, 1974).

As isotermas de adsorção obtidas com o ux 1 D 0» indicam uma

retenção inicial aniõnica de alta energia, que tende a atingir um

valor máximo e depois decrescer com o aumento da concentração de P

adicionado. Esse comportamento, entretanto, não é apresentado pelo

Ox. e portanto pode ser atribuído a uma característica de reten-

ção dos óxidos de ferro mais reativos. Um mesmo tipo de reação já

foi encontrado por BITTENCOURT e ZAMBELLO JR. (1973) em solos do Eŝ

tado de São Paulo que apresentam altos teores de óxidos de ferro li

vre (IR e LEa).

Oe acordo ainda com a Fig. 1, o valor máximo de retenção de

P, começa ocorrer somente após um tempo de equilíbrio de 22 horas.

Parece que nessas condições, o fosfato inicialmente adsorvido induz

uma certa carga negativa à partícula do oxido, a qual seria então

responsável pela repulsão de novas quantidades do ânion. DESPHANDE

et alii(1968) admitem que as partículas de óxidoò de ferro podem se

tornar negativas pela adsorção de ãnlons como o fosfato e portanto

passam a apresentar uma pequena atividade como agente cimentante do

solo. Do mesmo modo tem sido verificado que a CTC de solos tropi-

cais é aumentada pela adição de fosfatos (SCHALSCHA et áliit 1972).

Conforme Já tem sido verificado o P pode se combinar com os

constituintes dos solos através de vários processos (BITTENCOURT e

ZAMBELLO JR., 1974), os quais podem ser divididos em físicos e quíroi
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360 h.

100

500

2 .

2 a 360 h.

Fig. 1 - Isotermas de adsorção do P por óxidos de ferro

após vários tempos de equilíbrio.
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cos. 0 primeiro corresponde a uma interação do ion com a superfí-

cie das partículas dos solos, enquanto que o último tende a dar ori_

gem a formação de compostos de baixa solubilidade ou acarretar a

oclusão do P.

No üx (Fig. 2J, as quantidades de P combinadas quimica-

mente tendem a crsscer rapidamente e adquirir um valor constante

com o aumento da concentração do âniun na solução de equilíbrio, in_

dicando que um estado de saturação é atingido. Entretanto esse prp_

cesso de combinação química, é menos intenso no Ox , e, apesar de

uma certa saturação inicial sor conseguida, pode ser observado um

ligeiro aumento na retenção do P com a concentração da solução de

equilíbrio.

D 0x q n Q mostra uma retenção de P desprezível indicando que

as substâncias bem cristalizadas apresentam realmente uma pequena

reatividade e portanto participam apenas discretamente os processos

iônicos dos solos. Nestas condições, possivelmente se dá uma rea-

ção inicial entre os radicais superficiais do oxido e o fosfato,

formando uma camada protetora tie fosfato precipitado que isolaria o

oxido cristalino (TAYLOR et alii 1965). Este fosfato retido entre-

tanto é na sua maior parte extraído com oxalato de amônio (Tabela 1)

indicando que apesar do 0xg_Q se mostrar cristalino ao raio X, uma

pequena fração mais reativa ainda persiste, a qual, poderia ser res_

ponsável pela pequena reatividade dessa substância. Esses dados,

até certo ponto coincidem com os obtidos por McKEAGUE et alii(19?l)

que verificaram que o nxalato extrai uma certa quantidade de Fe da

goetita e da hematita.

A reação de retenção mais lenta porém crescente mostrada pe_

Io OXcnr, possivelmente é devida a difusão dos íons fosfatos inicia^

mente localizados na superfície para o Interior das partículas. Es-

se comportamento já foi observado por SYERS et alii(1970)t os quais

admitiram que em alguns solos contendo óxidos de ferro cristalinos

não completamente formados, o P é Incorporado às camadas inferiores
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Tabela 1 - Fósforo adicionado, retido e extraído pelos diversos óxidos de ferro após um tempo da

equilíbrio de 360 horas.

Oxido

Oxmn
xuu

OxqnnD U U

^ q o n

4.65
9.30

18.60
41.84
60.44

4,65
9.30

18.60
41.84
60.44

4.65
9,30

18.60
41.84
60.44

Tnf =» 1 T̂ ot1 i rir* -

4,65
9.30

13,99
12.36
10.19

4.20
5.69
6.38
7.19
7,19

0,109
0,367
0,420
0,250
0,837

P

E x

Oxalato

2.43
4,70
6.79
6,85
6,82

2,11
3,09
3,40
3,97
4,09

0,084
0,320
0,389
0,236
0,794

t r a í d o

Dit ionito

P/g de oxido •

_

-
-
-
-

0,26
0.36
0,38
0,48
0,40

0,025
0,047
0.031
0,014
0,043

Total

2,43
4,70
6,79
6,85
5,82

2.37
3.45
3,78
4,45
4,49

0.109
0,367
0,420
0.250
0,837

extraído

2,22
4,60
7,20
5.51
3,37

1,83
2,24
2,60
2,74
2,70

-
-
-
-
-
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destes, aumentando os teores de P ocluído a custa das formas mais

solúveis. Do mesmo modo, DE (1961) verificou que a não linearidade

das isotermas de Freundlich obtidas para o processo ds retenção do

fosfato pelos oxidos de ferro pode ser explicada admitindo-se um

processo de adsorçao química com a formação de várias camadas. Além

disso, RAMULU et alii(1967) obtiveram altas correlações entre a fi_

xação do P e os teores de Fe extraídos com oxalato e ditionito, evi_

denciando a formação de ligações de maior energia entre os íons.

Portanto o processo de retenção pode ser considerado como sendo cons

tjtuído inicialmente de uma adsorçao química, a qual, ocasionando

una certa saturação momentânea das cargas dos oxidos, é então se_

guida da adsorção física. 0 primeiro processo é considerado par-

cialmente reversível (BACHE, 1964), porém com a penetração do ânion

para as camadas mais internas (BAUWIN e TYNER, 1957) dá-se uma espé_

cie de regeneração das superfície dos oxidos, as quais se tornam

novamente a reter maiores quantidades de P (JURINAK, 1966).

Percentualmsnte, comparando-se as adsorções físicas e quími^

ca (Figs. 3 e 4) observa-se que, principalmente no 0x,nn os proces-

sos dependem da concentração do P adicionado. Assim, a adsorção

química tende a predominar na presença de baixas e altas concentra-

ções do elemento na solução de equilíbrio, enquanto que a interação

física adquire um valor máximo em concentrações intermediárias. Po-

de ser admitidj que com teores mais elevados de P na solução de e-

quilíbrio, novas cargas sejam desenvolvidas para a adsorção química,

as quais sendo satisfeitas vão conferir um caracter negativo as pa£

tículas, provocando uma certa repulsão dos íons fosfatos.

0 OXçnn entretanto devido a uma menor reatlvldade não apre-

senta esse tipo de interação. Porém de qualquer modo, a adsorção

física tende a decrescer ligeiramente com o aumento da concentração

do P adicionado, enquanto que a adsorção química mostra um certo a£

mento. Ainda deve ser notado que apesar de suas características de

material mal cristalizado, o Ox5un retém quimicamente cerca de 60%
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do P total retirado da solução de equilíbrio o que vem evidenciar

que esses materiais pedem contribuir significativamente para as pro

priedades iõnicas dos solua.

Os dados do estudo cinético da retenção total de P (adsor-

ção físies • adsorção química) pelo Ox e 0Xcnn são apresenta-

dos na Fig. 5. No primeiro caso para uma concentração inicial de

18,60 u.g P por mg de oxido, duas constantes de velocidade são obse£

vadas, as quais caracterizam dois tipos de interação. Uma primeira

mais intensa que pode ocorrer num prazo de até 2 horas (deve ser sa_

lientado que a primeira determinação analítica foi feita nesse in-

tervalo de tempo) e a segunda mais lenta que se prolonga até 360 h£

ras. Para concentrações de P inicial mais elevadas (120,90 ug P/mg

de oxido) somente uma interação se manifesta e um estado de equil£

brio é atingido mostrando que nessas condições uma certa saturação

da superfície é atingida. 0 mesmo ocorre com o 0x_ que apresen-

tando uma menor capacidade de retenção e já mostra o estado de

equilíbrio com uma concentração inicial de 18,60 Vg P por mg de óxî

do.

Portanto de um modo geral pode ser sugerido que nos solos

os dois processos de retenção do P devem se manifestar e a predomi-

nância do um sobre o outro dependerá da concentração do elemento na

solução de equilíbrio, da reatividade dos constituintes presentes

e do estado de saturação de suas superfícies.



Concentração Inicial (yg P/mg de oxido)
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Fig. 5 - Adsorção de P pelo O x
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 e Oxcnn 8 m 'função do tempo de equilíbrio.
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