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COMPORTAMENTO DO FÓSFORO EM SOLOS

TROPICAIS. I I I . REAÇÕES DE RETENÇÃO*

l/.C. Bitt&ncouAt - Depto, Química - ESALQ

E. ZembzJUo JA. - Bo ls i s ta - CNEN

R E S U M O

A troca isotópica do 32P de uma solução de equilíbrio com o

solo, pode ser descrita por 2 ou 3 reações de Ia. ordem, as quais

são determinadas principalmente pelos óxidos de ferro das amostras

consideradas. A reação 1 nos solos Terre» Roxa Estruturada e Lato-

sol Roxo é independente da força iônica da solução, sendo, portanto,

atribuída a uma adsorção química do fosfato na superfície da fase

sóliJa, com a posterior oclusão do íon nas camadas mais internas.

Como os valores das constantes de velocidade das reações II e III

dependem da força iõrrica da solução e como após essas interações uma

porcentagem considerável de P isotopicamente trocável é observado,

sugpre-se que a retenção do íon se dá através de dois processos, o5

quais correspondem a difusão do P, respectivamente, da camada de

hidratação para a superfície do sólido e da solução do solo para a

camada considerada.

Nos solos Latosol Vermelho Escuro - fase arenosa e nos Podz_o

lizados de Lir.s e Marília, variação Lins, as reações se processam

com maior intensidade na fase líquida e portanto menores quantida-

des do anion fosfato são sujeitos a adsorção química.

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

Belo Horizonte, MG. - 1974.

Recebido para publicação sm 20 de novembro de 1 974.
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THE BkHAVlGR OF P IN TROPICAL
SOILS. I I I . RETENTION REACTIONS

S U M M A R Y

The 32P isotopic exchange between the equilibrium solution

and the soil can be described by 2 or 3 first order reactions, which

are«einly determined by the iron oxide content of the samples. The

first reaction in Terra Roxa Estruturada and in Latosol Roxo soils

was found to be independent of the ionic strength of the soluction

and this may be atributed to a chemical adsorption of the phosphate

in the solid phase surface, with an ulterior occlusion of the ion in

the internal layers. Since the constant rates of the second and

third reactions was found to depend on the ionic strength of the

solution and after these interactions a considerable amount of

isotopic exchangeable P was observed, is suggested that 2 phosphate

diffusion processes occur. One from the hydratation snell to the

solid surface and the other from the equilibrium solution to the

hydratation shell.

The reactions in the Latosol Vermelho Escuro - fase arenosa-

and in the Podzolizados de Lins e Piarilia, variação Lins soils were

more intense in the liquid phase, and therefore less amounts of

phosphate was subject to chsmical adsorption.
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1. INTRODUÇÃO

O P, nos solos tropicais que apresentam uma alta capacidade

de retenção, tende a se ligar com maior energia aos óxidos de ferro

e aos de alumínio ativos. Os mecanismos dessas reações que se pro-

cessam em etapas pode ser descrito por uma equação cinética de 2a.

ordem, a qual é determinada pela concentração de P na solução de e-

quilfbrio e pela insaturação do complexo de retenção do solo (KUO e

LOTSE, 1972; BITTENCOURT e ZAMELLO Jr., 1974). Essas caracterís-

ticas de retenção aniônica, tem sido avaliadas pela adsorção máxima

e pela capacidade da fase adsorvente (BITTENCOURT e ZAMBELLO Jr.,

1973 e 1974).

De uma maneira geral, apesar dos principais constituintes

responsáveis pela retenção do P nos solos tropicais terem sido es-

tabelecidos, ainda várias dúvidas persistem quanto ao tipo da inte-

ração predominante, a qual é também, responsável pela posterior li-

beração do elemento para a solução do solo.

Tem sido sugerido que o P pode se combinar com os consti-

tuintes sólidos, através de processos de adsorção, precipitação,tro

ca iônica ou troca isomórfica (DUNBAR e BAKER, 1966). Evidentemen-

te, dependendo do tipo de interação, pode ser esperado um determina

do estado de equilíbrio dinâmico entre as fases sólida e líquida.

0 estudo cinétlco da reação da troca isotópica do 32P nos

Bolos fornece dados a respeito do tipo de interação do elemento com

a fase sólida (WEIKEL Jr. et ai., 1954). Do mesmo modo, o P isuto-

picamente trocável está relacionado com a velocidade de solubiliza-

ção dos fosfatos sólidos que constituem as formas de reserva dos s£

los (VLRICH et alii, 1962) e consequentemente com a disponibilidade

do elemento para as plantas.

As equações cinéticas de troca isotópicas já foram discuti-
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das por vários autores (MoKAÍ, 1938; DUFFIELD « CALVIN, 1946), Em

resumo, num sistema heterogêneo como uma suspensão aquosa de solo»

que foi marcado cem radioisótopo. o seguinte equilíbrio ê admitido

ocorrer:

AX • BX* = AX* • BX (1)

na qual, AX representa o elemento ligado no solo e BX* o eletrólito

adicionado que contém o íon marcado.

Supor.do-se que [Ãx] • Q\x]* = a. |Bx] • |Bx]* = b»|}o<]* = x,

\~BX\* = y e x - x*°, y - y** , em t = °°, então o processo de troca

isotópica ocorre a uma velocidade dada por,

R = K . a(a) @(b) (2)

onde a e 3 são funções quaisquer e K uma constante

A velocidade de aparecimento de x será dada por.

Desde que a/b = Xa/y» e portanto, fazendo-se as substitui-

ções necessárias e integrando-se, obtém-se:

m (y - y j = - R U^ b ) t • m xw (4)y j

Chamando-ae R . (a • b)/ab de K, chega-se que,

In (y - yw) • -Kt • In x,,,, (5)

Ainda com base nos dados referentes às atividades e a con-

centração de P na solução de equilíbrio, pode-se calcular a porcen-

tagem de P isotopleamente trocável que é definido pela seguinte ex-

pressão;

%P t r o c . - 100 . / o
y ^ YB . £ | (6)
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onde Yo e Ye são as atividades* respectivamente, da solução ini-

cial e no momento em que a reação considerada se iniciai Ps e Pt são

as quantidades totais de P respectivamente» da solução de equilí-

brio e do sólido (WEIKEL et alii, 19S4).

Tendo em vista todas essas considerações» o objetivo deste

trabalho é a determinação do tipo de interação que ocorre entre o P

adicionado e os constituintes do solo e a avaliação da posterior lî

beração do elemento retido para a solução» através do estudo cinéti^

co da reação de troca isotópica do 32P.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais usados neste trabalho constaram de amostras de

solos do Estado de São Paulo, classificadas como Terra Roxa Estrutu

rada (TE), Latosol Roxo (LR), Latosol Vermelho-Escuro - fase arenosa

(LEa) e Solos Podzolizados de Lins e Marília, variação Lins (Pln).

As principais características que já foram descritas por BITTENCOURT

e ZAMBELLO Jr. (1972) são apresentadas no Quadro 1.

0 método usado para os estudos cinéticos foi o seguinte:

cinco amostras de 75g de cada solo foram colocadas em erlenmeyers

de 1 litro, os quais, receberam 15, 30, 60, 90 ou 120 ml de solução

de CaCl2 0,5 M, solução de KH2PCU contendo 5 mg P/ml (TE e LR 10 ml;

LEa 6 ml e Pln 5 ml), água destilada até se obter um volume final

de 750 ml e uma gota de clorofórmio. As suspensões foram agitadas

por 90 horas para que uma condição de equilíbrio fosse obtida e lo-

go após "marcadas", recebendo cada uma 350 yCi de 32P, na forma de

fosfato de sódio livre de carregador. Os frascos foram novamente

agitados por 72 horas e em diversos intervalos de tempo, retiraram-

-se porções de 2 ml de cada uma das soluções, as quais foram então

centrifugadas. Nos sobrenadantes transferiram-se alíquotas de 1 ml

para pranchetas contendo uma gota de uma solução a 5% de Triton

x - 100 as quais a seguir foram secas com lâmpada infra-vermelha e

radioanaliaadas usando-se um detector Geiger-MÜller de janela (1,4

mg/cm2).

Após o período de equilíbrio, as suspensões foram centrifu-

gadas e o P determinado colorimetricamente no sobrenadante pelo mé-

todo baseado no emprego do reativo sulfo-bismuto-mollbdico com re-

dução pelo ácido ascórbico (JEAN, 1956; CATANI e BATAGLIA, 1968). 0

solo resultante foi lavado com solução de NaCl 111 e fracionado de

acordo com o método de CHANG e JACKSON (1957).



Quadro i - Características dos solos estudados*

Mat Fa O Cat. trÒC. b**

2 % . % % emg/100g

TE

(Palendalf) 5.5 43,2? 3,08 9,83 1.92 6.26 11.38 639,12 397,2

LR

(Acrohumox) 4,7 44,47 3.87 10,28 1,37 4.38 12,79 642,67 294.4

LEa

(Acrohumox) 4,1 22.30 2.80 2.50 0.41 0,42 5.09 362.32 257,0

Pin

(Tropudalf) 5.2 13.50 0,77 0,79 0,86 1,27 3,34 142,65 57,7

* BITTENCOURT e ZAMDELLO JR., 1973,

** Adsorção máxima calculada pela Isotexma de Langmuir.

*** Calculada pela Isoterma de Freundlxch.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desde que a tendência do P no sistema solo: solução de equi_

líbrio é se localizar quase que totalmente na fase sólida, pode ser

admitido na equação (5) que Y^ é desprezível em relação a Y. Por-

tanto os dados cinéticos apresentados nas Figuras 1, 2, 3 e 4 foram

cDtidos através das relações correspondentes aos valores de log Y

em função do tempo.

Conforme foi estabelecido (McKAÍ, 1928)sa reação de troca

isotópica é de Ia. ordem e independe dos processos envolvidos na re

tenção iônica. Sendo assim, nos sistemas solo: solução, a troca i-

sotópica é o resultado de várias reações de Ia. ordem e as respect^

vas curvas obtidas podem ser resolvidas em 2 ou 3 etapas, dependen-

do da natureza do solo.

Nos solos TE, LR e LEa que apresentam teores mais elevados

de constituintes ferrosos, pode-se identificar perfeitamente 3 rea-

ções enquanto que para o Pln apenas 2. Esses dados concordam com

outros já obtidos em um estudo cir.ético da fixação do P_, no qual foi

empregado uma equaçâc de 2a. arúemfBITTENCOURT e ZAMBELLO Jr. s 1974).

Por outro lado também é evidenciado, que a retenção do P_ está liga-

do aos teores e a reatividade dos constituintes ferrosos (BITTEN-

COURT e MONTANHEIRO, 1974).

Tem sido sugerido que em uma fase inicial o P_ adicionado ten_

de a ocupar as cargas de alta energia livres no momento e portanto

uma interação rápida entre o elemento e os constituintes ferrosos

pode ser esperada. Esse processo entretanto, é seguido por outros

mais lentos (BITTENCOURT e ZAMBELLO Jr.t 1974). Essas considera-

ções concordam perfeitamente com os dados mostrados pelas Figuras 5,

6, / e B> as quais indicam que o processo de retenção do P corres-

ponde a uma etapa inicial mais rápida seguidas de nutras que se pr£

cessam durante um intervalo de tempo maior.
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Figura 3 - Dados cinéticos da troca isotõpica do 32P com LEa em solução 0,01 M de CaCl2
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de K para o Pln.
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Os dados mencionados mostram também, que para os solos TE e

LR os valores de K são constantes enquanto que os de K e K

crescem com a força iônica. No caso do LEa que apresenta 3 rea-

ções e do Pln que mostra apenas 2, todos os valores de K sâo variá-

veis com a força iônica. Essas tendências podem ser explicadas em

termos da natureza da interação, desde que tem sido demonstrado que

a constante de velocidade da reação K. é somente influenciada pela

força iônica quando o íon, que é inicialmente colocado na solução

de equilíbrio, não passa a fazer parte da fase solida (WEIKEL et

alii, 1954). Assim, de acordo com Bronsted, conforme cita LAIDLER

(1965), a constante de velocidade da reação varia com a força iôni-

ca da solução, segundo a equação:

log K = B + ZaZb

na qual, K é a constante de velocidade da reação de troca isotópica,

B é uma constante, ZaZb o produto das cargas iõnicas dos reagentes

e p a força iõnica.

Como TE e o LR mostram uma reação de retenção inicial de £

muito intensa que praticamente não varia com a força iõnica,pode-se

sugerir que na Ia. etapa do processo o fon é quimicamente adsorvido,

principalmente na superfície dos constituintes ferrosos e depois . *

certo tempo tende a se deslocar para as camadas mais internas, dan-

do origem a compostos ocluídos (AMER et alii, 1955; SYRS et alii,

1970).

Por outro lado, as reações II e III nos solos considerados,

isto é, TE e LR devem corresponder principalmente a interações do P_

que ocorrem na fase líquida. Desse modo, com o desenvolver do pro-

cesso, uma certa saturação das superfícies mais reativas pode ser

atingida momentaneamente e uma difusão menos intensa do elemento se

processa da solução externa para a solução Interna e desta para a

superfície das partículas. Esses mecanismos são admitidos desde

que tem sido estabelecido que em volta das partículas sólidas exis-
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te um filme de água que forma uma camada de hidratação (solução in-

temaJ que contêm teores mais elevados de íons positivos ou negati-

vos do que a solução do solo propriamente dita, também denominada de

solução externa (WIKLANDER, 1964).

Quanto ao LEa e ao Pln já se nota uma maior influência da

força iônica sobre as reações. Provavelmente, devido a menor capa-

cidade de adsorçâo máxima desses solos (BITTENCOURT e ZAMBELLO Jr.,

1973) os processos de difusão na fase líquida predominam sobre as

interações com a fase sólida.

Os dados da porcentagem de P isotopicamente trocável (Qua-

dro 2) comprovam essas idéias, pois valores maiores foram obtidos

para as etapas que apresentam uma maior variação na constante de v£

locidade com a força iônica. Assim, de um modo geral, a porcenta-

gem de P isotopicamente trocável aumenta da reação II para a reação

III, evidenciando uma localização mais externa do P e consequente-

mente uma interação de menor energia. Nessas condições, se necessá_

rio, o ãnion se moverá mais rapidamente para a solução externa, res

taurando-a a um determinado nível de concentração (ULRICH e KARA-

PURKAR, 1962); se tornando dessa maneira disponível as plantas.

0 coeficiente angular das retas obtidas pela equação de

Bronsted é definido por ZaZb, desde que no caso presente do equilí-

brio solo:fosfato esse produto é diferente de zero. Para a TE, LR

e Pln, as relações apresentam valores crescentes e portanto ZaZb é

positivo, originado pela carga negativa das partículas dos solos e

do íon fosfato. Entretanto, para o LEa, o coeficiente angular é ne

gativo, mostrando que a superfície das partículas deve apresentar

uma carga positiva mais pronunciada, a qual pode ser determinada por

óxidos hidratados de ferro ativos ou por cargas residuais de íons

Al adsoryldos as cargas negativas dos minerais de argila (JACKSON,

1963; SCHAHABI e SCWEKTMANN, 1970). Esse fato poderia explicar a

alta constante de seletividade para o P apresentada por esse solo

(BITTENCOURT e ZAMBELLO Jr., 1973).



Quadro 2 - Porcentagem de P isotopicamente trocável para os diversos solos em função da força iõnica

da solução de equilíbrio.

S o l o R e a ç ã o 0,17 0.24 0,49

— %p isotopicamente trocável — — — — — — —

T E II 20,36 15,53 15,07

III 32,15 27,82 26,66

L R II 17,24 12,96 14,51

III 32,77 22.35 26.50

. c II 16,87 8,96 2,26
Lta

III 65,89 15.54 6,97

p i n II 15.23 9.52 1,46

III 72,21 18,78 8,51
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Finalmente, o fracionamento das amostras de solos (Quadro

3) mostra que as quantidades de P ligadas ao Al, Fe e Ca, pratica-

mente não se alteraram com a variação da força iônica da solução de

equilíbrio, mostrando portanto que somente as reações que se proces

sam fora da fase sólida estão sujeitas a este tipo de influência.



Quadro 3 - Fracionamento do P dos solos apôs o equilíbrio.

NH.F
4

Solo 0,17 0.24 0,49

NaOH

0,17 0,24

yg P/g solo

0,49 0.17 0,24 0.49

TE 292 285 297 145 159 143 102 118 117

LR 350 326 354 205 210 198 115 97 101

LEa 69 59 77 24 17 13 16

Pln 158 142 15 15 14 16 12 11 19
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