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COMPORTAOTU DO TTSf' RO EM SOLOS

TROPICAIS. I I . CÍNCTICA OE RETENÇÃO*

V,C. Bittencoutá. - Depta. Químicü - LSALÍv

E. ZcmbcUo J<\. -Bo ls i s ta - CNEN

R E S U M O

A equação cinética de 2a. ordem de KUO e

pregada no estudo da retenção do P em solos tropicais que contem

teores variáveis de óxidos de ferro.

Os dados experimentais revelam que todo processo de reten-

ção depende dos teores e da atividade dos dxidos de ferro presentes

nas amostras de solos. Por sua vez, o mecanismo de retenção se da

em 2 ou 3 etapas e está relacionado com a adsorção máxima e a capa-

cidade adsorvente das várias amostras que foram determinadas pelas

equações de Langmuir e de Freundlich, respectivamente.

A etapa final da interação apresenta pequenos valores para

as constantes de velocidade de reação sendo atribuída a um processo

de difusão dos íons fosfatos retidos na superfície dos óxidos para

as camadas mais internas, com a formação de compostos fosfatados de

ferro mais estáveis.

* Trabalho apresentado a IX Reunião Anual de Fertilidade do Solo.

Belo Horizonte, MG., 19/4.

Recebido para publicação em 20 de novembro de 1 974.
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THE COMPORTMENT OF P IN TROPICAL
SOILS. II. RETENTION KINETICS

S U M M A R Y

The KUO and LOTSE (1972) kinetic 2 n d order equation was

used in P retention studies in tropical soils that contain various

amounts of free iron oxides.

The experimental data showed that the whole P retention

process depends on the levels and the reactivities of the iron

oxides in the soils. It was established that the retention

mechanism occurs in 2 or 3 stages and it is related to both the

maximum adsorption and the absorbent capacity of the several soils

as determined by the Langmuir and the Freundlich equations

respectively.

The final step of the P interaction which shows small

rate constants is due to a diffusion of the phosphate ions from

the oxide surface to the internal layers producing more stable

iron-phosphate compounds.
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1 INTRODUÇÃO

Muitos tem sido os trabalhos que tratam das reações do fos-

fato nos solos (KANWAR, 1956; LEAVER e RUSSEL, 1957; RAMULU et ai.,

1967; HARTER, 1969)3 principalmente com os que contém altos teores

de óxidos de ferro e/ou de alumínio, os quais apresentam uma inten-

sa capacidade de retenção do ãnion (LARSEN et ai., 1959; FASSBENDER,

1969; BITTENCOURT e ZAMBELLO Jr., 1973).

Independentemente das reações envolvidas na fixação dos fos

fatos, um estado de equilíbrio é admitido entre o P localizado na

fase sólida e aquele da fase líquida, e isotermas de adsorção, como

a de Langmuir e de Freundlich, podem ser usadas para descrever esse

mecanismo (OLSEN e WATANABE, 1957; BITTENCOURT e ZAMBELLO Jr., 1973).

A ligação do fósforo com os componentes dos solos pode se

dar através de vários processos como adsorção, precipitação, substi

tuição isomórfica e troca aniônica (DUNBAR e BAKER, 196b). Eviden-

temente, dependendo das condições locais, algumas interações ocor-

rem com maior intensidade, enquanto que outras se conduzem lentamen

te. Por isso, tem sido sugerido que a retenção dos fosfatos ocor-

re em várias etapas, as quais são descritas através de equações ci-

néticas (HARTER, 1969; LOURENÇO, 1972; VANDERDEELEN et alii, 1973).

Conforme estabelecem KUO e LOTSE (1972), a reação do fosfa-

to com a caolinita e com o carbonato de cálcio obedece a uma equa-

ção cinetica de 2a. ordem, deduzida a partir da isoterma de Langmuir,

isto é:

, x-B-A _ ... , B+A
I n — T - = 2 K t + I n •• •••

x - B +A B - A
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onde x e a quantidade de fosfato retido em um tempo t_, K a constan-

te de velocidade da reação e A e B constantes e expressas pelas se-

guintes equações:

B = 4 (Co >b *h e A = (B2 - Cob}1/2

nas quais, Co é a concentração inicial de P na solução de equilí-

brio; b a adsorçao máxima e K a constante de seletividades, ambas

calculadas pela isoterma de Langmuir.

Tendo em vista essas considerações, o objetivo deste traba-

lho R o emprego da equação de KUO e LOTSE (1972) no estude cinético

do P em alguns solos do Estado de São Paulo.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o estudo cinético da retenção do fosfato foram usados

solos cujas principais características são apresentadas no Quadro 1

e já foram descritas por BITTENCOURT e ZAMBELLO Jr. (1973).

A determinação dac quantidades de P retidas nos v/ários tem-

pos foi feita transferindo-se várias vezes 5 g de cada amostra de

solos para erlenmeyers de 125 ml, as quais acrescentaram-se quanti-

dades convenientes de solução de KH PQ (280 e 600 ug P/g para a TE

e o LR; 200 e 280 Ug P/g para o LEa, Pml e Pln), 10 ml de solução

de CaCl 0,05 M e água destilada até um volume final de 50 ml. Ca-

da suspensão recebeu ainda uma gota de clorofórmio para evitar a

ação dos microrganismos e logo após foram agitadas por diversos in-

tervalos de tempo, que são indicados nas Figuras adiante. As sus-

pensões foram centrifugadas e no extrato sobrenadante o fósforo foi

determinado pelo método colorimétrico baseado no reativo sulfo-bis-

muto molibidlico com redução pelo ácido ascórbico (JEAN, 1956; CA-

TAM e BATAGLIA, 1968).

Os solos resultantes dos estudos cinéticos de 24 e 60 horas,

foram separados das soluções de equilíbrio e fracionados de acordo

com o método de CHANG e JACKSON (1957).



Quadre 1 - Características dos solos estudados*

S o l o

Mat.
Org.

Fe2°3
livre

A12°3 Cat, troc. b**

Cd2+ CTC \xg P p/g
emg/lQOg de solo

K.***

TE
(Palendalf) 5,5 43,27 3,08 9,83 1,92 6,26 11.38 639,12 397,2

LR
ÍAcroiumox] 4,7 44.47 3,87 10,28 1,37 4.38 12,79 642.67 294,4

LEa
[AcrahumoxJ 4,1 22,3G 2,80 2,50 0,41 0,42 5,09 362,32 257,0

Pml
(Tropudalf) 4,2 18.56 0.50 0,86 1.06 0.70 4.66 249.36 132.1

Pln
(Tropudalf) 5,2 13.50 0,77 0,79 0,86 1,27 3,34 142,65 57.7

* BITTENCOURT e ZA14BELLO Jr. s 197S
** Adsorção máxima calculada pela isoterma de Langmuir.
*** Calculada pela isoterma de Freundlich. CD
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O diferente comportamento cinético dos vários solos ê veri-

ficado através das marchas de retenção do P em função do tempo (Fi-

gura D- Enquanto a TE e o LR, que apresentam altos teores de ar-

gila e de óxidos hidratados de ferro conseguem reter em aproximada-

mente 15 minutos a quase totalidade do P adicionado, o LEa, o Pml e

principalmente o Pln mostram um processo inicial cada vez mais len-

to. Apesar das velocidades das interações se apresentarem de ma-

neira diversa, a capacidade de retenção do ãnion após 72 horas é

praticamente igual para os diversos solos, com exceção do Pln, que

r,e mostra menos reativo, Como a adsorção máxima desse solo é bem

inferior às das outras amostras (BITTENCOURT e ZAMBELLO Jr., 1573),

admite-se que o Pln atinge um estado de saturação em P mais facil-

mente que as outras amostras, as quais nas mesmas condições ainda

apresentam lugares vazios para retenção do ãnion.

A velocidade do processo de retenção, por sua vez, pode tarn

bém ser relacionada com os valores da constante K' da equação de

Freundlich, os quais decrescem na mesma ordem,isto é, TE > LR > LEa

> Pml > Pln (BITTENCOURT e ZAMBELLO Jr., 1973) É sugerido que es-

sa constante estima aproximadamente a capacidade adsorvente das pa£

tículas (KHAN, 1973),

Em termos percentuais e considerando uma concentração ini-

cial de 280 ug P/g, a TE chega a reter 89,8% do P adicionado em um

intervalo de tempo de até 15 minutos. Esse valor tende a decrescer

para as outras amostras, de modo que o LR retém 71,9%, o LEa 57,5%,

o Pml 38,9% e o Pln apenas 13,9% no mesmo período de tempo» Entre-

tanto após 72 horas todas as retenções são superiores a 90%. A di-

ferença de comportamento entre a TE e o LR que apresentam teores se_

melhantes de óxidos de ferro livre, pode ser atribuída a uma maior

reatividade dos óxidos do primeiro solo em relação ao segundo (RA-



300

200

Ug P retido
g de solo

1G0

10 20 4ü

Tempo (horas)

70

Figura 1 - Retenção do fósfoi o pelos vérios soloi (Co = 2dú ug P/solo) em

função de tempo de equilíbrio. CD
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MIJLU et al.t 1967; BITTENCOURT e MONTANHEIRO, 1974a). Por sua vez

os solos LEa, Pml e Pln possuem teores decrescentes de óxidos de

ferro e possivelmente outros constituintes, como os óxidos de alu-

mínio, compostos de cálcio, minerais de argila e mesmo matéria or-

gânica devem ser os responsáveis pela retenção do fosiato(HSUt1964;

KAFKAFI et al.s 1967; HARTER, 1969). Nessas condições um processo

de menor velocidade de retenção, porém de capacidade semelhante, é

observado.

Os dados cinéticos obtidos através da equação de KUO e LOTSE

(1972)s bem como os valores de A e B e as constantes de velocidade

das reações são apresentadas nas Figuras 2, 3, 4, 5 e 6 e nos Qua-

dros 2 e 3, respectivamente. Para as diversas etapas há uma perfei

ta concordância com a equação cinética proposta, pois significãn-

cias de 0,1% foram obtidas.

A etapa inicial de retenção (I) foi admitida ocorrer em 15

minutos, pois dificuldades experimentais não permitem a obtenção

de dados em intervalos de tempo menores. Assim as respectivas cons

tantes das velocidades das reações para essa etapa foram avaliadas

mais grosseiramente.

Como já foi salientado por KUO e LOTSE (1972), a equação ei

nética proposta de 2a. ordem considera duas variáveis, isto é, a

concentração de P da solução de equilíbrio e a saturação do mate-

rial sólido. Portanto, é esperado que os valores de K variem com

esses fatores e com as propriedades dos solos que os determinam'

Analisando-se os dados cinéticos, verifica-se que a constan

te de velocidade de reação K_ para a Ia. etapa da retenção do ânion

fosfato, em todos os solos, decresce com o aumento da concentração

inicial de P, enquanto que KT_ e K-rr-r para as 2a. e 3a. etapas mos-

tram comportamento variável. KUO e LOTSE (1972) verificaram esse

procedimento no CaCCL e atribuem um decréscimo de K com o aumento
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x-B-A

5 10

O Co = 280 yg P/g solo

A Co = 600 yg P/g solo
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Figura 2 - Dados cinéticos da retengão de fósforo pela ÍE.
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log x-9-A
x-B + A

O Co = 2SÜ \ig P/g solo

A Co = 60G yg P/g solo

30 40

Tempo (horas)

Figura 3 - Dados cinéticos da retenção de fSsforo pelo LR.



Q Co = 200 ug P/g solo
A Co = 280 ug P/g solo

ID 20 30 40

Tempo (horas]

50 60 7C

Figura 4 - Dados cinêticos da retenção de fósforo pela Lta.



, o

.13.

o
r.

o
a
w

a

Q)
n

o
n

ai

o
r
01

0)
i,
TI
a
Li
O
u

• H
•P

• ai
c

o
n
a

M
•H

rn CD

o



2 í

log -x-B-A
x-B+A

1 4

° C o = 200 pg P/g s o l o

A Co = 280 Mg P/g s o l o

5 10 20 30 4 0

Tempo (horas)
50 60 70

Figura 6 - Dados cinéticos da retençã
o de fósforo pelo Pln.
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emQuadro 2 - Valores das constantes A e B para os diversos solos

função das concentrações iniciais de P da solução de e-

quilíbrio (Co).

Pg P/g solo

TE

LR

LEa

Pml

Pln

280

600

280

600

200

280

200

280

200

280

19,3465

4,7681

20,9438

7,5711

10,6175

6,6512

8.9579

5,0591

7,0196

3,5681

47,1949

63,1949

48,5297

64-,5297

30,5904

34,5904

28,8909

32,8909

26,7521

30,7521
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Quadro 3 - Valores das constantes de velocidade das reações de re-

tenção de P pelos solos em função das concentrações i n i -

c ia is da solução de equ i l íb r io (Co).

Solo

TE

Co
Pg P/g
solo

280

600

0

0

Constantes

I

.2822

.1919

de velocidade da

E t a p a

II

0,0094

0,0164

reação

0

0

III

,0007

,0060

280 0,2712 ü.0094 0.0009
L R

600 0,1820 0,0162 0,0042

200 0,2545 0,0074 0,0026
LFa

280 0,1752 0,0035 0,0052

200 0.1858 - 0,0051

P m l 280 0,1614 - 0,0042

200 0,1737 - 0,0031

P l n 280 0,1486 - 0,0025
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da força iõnica da solução. Entretanto, no case presente, todas as

suspensões foram preparadas em solução de CaCl 10 ~M e conseqüente

mente a variação da força iônica devida ao aumento da concentração

de P é desprezível.

Valores maiores de K.T são apresentados pela TE seguido de

psrto pelo LR e pelo LEa, e depois com maior diferença pelo Pml e

Pln, isto é, a mesma ordem decrescente do teor dos óxidos de ferro

é obedecida. Sugere-se que nessas condições o P ocupa inicialmente

as cargas de alta energia, que se encontram disponíveis no momento,

as quais estão relacionados com o valor da adsorção máxima determi-

nada pela isoterma de Langmuir. E* o caso da TE e do LR que além de

apresentarem óxidos de ferro mais reativos (BITTENCOURT e M0NTAMEI_

RO, 1974a), tambe'm mostram maiores valores para b_ (BITTENCOURT e

ZAMBELLO Jr., 1973) .

Esses fatos podem ainda ser confirmados através da observa-

ção da variação da constante de velocidade K. da segunda etapa da

reação, a qual somente se manifesta nos solos que contém teores mais

elevados de óxidos de ferro, com a TE, o LR e o LEa. Assim o LEa

em presença de concentrações iniciais mais elevadas de P na solução

de equilíbrio tende a apresentar valores menores de K , aparentan-

do que uma certa saturação das cargas dos óxidos mais reativos já

foi atingida. Além disso essa 2a. etapa de retenção no LEa tende a

se prolongar por um intervalo de tempo maior do que na TE e no LR,

que por possuirem um valor maior da adsor^ão máxima ainda apresen-

tam cargas de alta energia disponíveis,

A etapa III do processo de retenção mostra tendências opos-

tas, podendo-se reunir os solos em 2 grupos, isto é, TE, LR, LEa e

Pml, Pln. Esse comportamento pode 9er atribuído a uma variação na

velocidade de difusão do P, que inicialmente retido na superfície

dos óxidos transloca-se para as camadas mais internas (VANDERDELEEN

et alii, 1973; BITTENCOURT e MONTANHEIRO, 1974b). Assim nos solos

mais ricos em óxidos de ferro o processo ocorre com maior velocida
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de em presença de concentrações iniciais de P mais elevados, enquan_

to que no Pml 9 Pln essa velocidade de difusão tende a decrescer.

Com o aumento da concentração de fosfato no interior das partículas

haverá uma tendência para a formação de compostos mais estáveis com

o Fe, os quais determinarão então a velocidade do processo de difu-

são.

Os dados obtidos através do fracionamento do P (CHANG e

JACKSON, 1957} apôs o tempo de equilíbrio correspondente a 3a. eta-

pa (Quadre 4), revelam que realmente há um aumento no teor de com-

postos contendo P e Fe em detrimento dos constituintes de P-Al. A-

lém disso, os solos colocados no 1* grupo apresentam um teor de P

solúvel em NH.C1 praticamente desprezível e constante, enquanto que

o Pml e o Pln chegam a manter por volta de 10% de P nessa forma até

24 horas.

0 teor da fração do P ligada ao Ca mostra um ligeiro acrés-

cimo com o tempo indicando que também esse tipo de combinação pode

contribuir para a 3a. etapa do mecanismo de retenção de P.
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CJuadro 4 - Porcentagens de P nas várias frações ios solos, apo's a

adição de 280 yg/g e para tempos de equilíbrio de 24 e

6ü horas.

Tempo de
equilíbrio P-NH4C1 P-Nh^F P-NaOH

horas

TE

LR

LEa

24

60

0

0

,63

.63

44

23

,26

.43

42

60

,83

,54

12

15

,28

.40

24

60

0

0

,56

,58

54

39

,74

,66

33

45

,31

,66

11

14

,39

,10

40

60

0,

0,

50

54

53

45

,84

,12

39

48

,75

,91

5

5

,91

,43

24

60

9

1

.30

,29

30

24

.24

,42

31

37

.82

,25

28

37

.64

,04Pml

24 10,90 70,27 11,26 7,57

P l n 60 1,95 67,07 18,03 12,95
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