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RESUMO 

.vii. 

PROCESSO DE ADSORCÃO - DESSORCÃO, DURANTE 

O DESLOCAMENTO MISCÍVEL DE SULFATO EM LATOSSOLOS 

SIDNEIDE MANFREDINI 

- Autor -

DR. REYNALDO L.VICTÕRIA 

- Orientador -

São analisados alguns aspectos do processo de adsorção

-dessorção, durante o deslocamento miscfvel de sulfato em dois Latosso

los: Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho Amarelo, textura média. Foram uti 

1 izados dois modelos para a simulação das curvas de eluviação de sulfato: 

o modelo 1, assumindo a existência de um único tipo de sítio de adsorção e

uma relação entre a concentração na fase adsorvida e a concentração na so

lução em equilfbrio. S vs. C, linear; o modelo 2, assumindo a existência de 

dois tipos de sítios de adsorção, de equilfbrio instantân�o e de equilíbrio 

cinético, e uma relação S vs. C, não 1 inear. 

Ambos os modelos se mostraram inadequados descrição 

das curvas de eluviação de sulfato. Os resultados apresentados evidenciam 

a existência de uma histerese acentuada no processo de adsorção- dessorção 

de sulfato, mesmo para sitias em que a adsorção pode ser considerada ins

tantânea. 



SUMMARY 

ADSORPTION - DESORPTION PROCESS, DURING 

SULFATE MISCIBLE DISPLACEMENT INTO LATOSOLS 

.vii i. 

SIDNEIDE MANFREDINI 

- Author -

DR. REYNALDO L. VICTÓRIA

- Adviser -

Adsorption-desorption process, during sulfate miscible 

displacement into Latosol�� is studied. One-site linear and two-site 

non-1 inear adsoption-desorption models, were used to simulate experimental 

breakthrough curves. Both models failed to predict the sulfate breakthrough 

curves. The results presented, suggest a very strong hysteresis in the 

adso_rption-desorption process, even to sites in which the adsorption could 

be considered instantaneous. 



1. 1 NTRODUÇÃO

Resultados de pesquisas realizadas nos Últimos anos têm evi 

denciado a importância do sulfato como ânion acompanhante no que se refere 

a mobilidade do cálcio no solo. Por apresentar mobil.idade moderada, de a

cordo com as observações experimentais, o sulfato se constituiria no ânion 

mais apto a conduzir o.cálcio em profundidade no sol� a taxas adequadas ao 

aproveitamento pelo sistema radicular das culturas. 

A velocidade de deslocamento de ambos, cálcio e sulfato, 

determinada, por um lado, pela natureza e intensidade das interações que 

se verificam entre o ânion e a superfície reativa do solo e, por outro, p� 

las pr6prias condições de circulação da água no interior do perfil. Desta 

forma, a organização estrutural dos constituintes do solo, definindo age� 

metria dos espaços vazios bem como a superfície efetiva de adsorção, e 

xerce marcada influência no deslocamento miscível destes íons. · 

O presente trabalho veio a ser iniciado sob a perspectiva 

. de uma avaliação da influência de características físicas relacionadas com 
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a organização espacial dos constituintes do solo, como estado de agregação 

e grau de compactação, no deslocamento miscível de sulfato no solo. 

Ao definir tal objetivo, assumia-se nesta fase, que o pro

cesso de adsorção de sulfato pela superfície reativa do solo, pudesse ser 

satisfatoriamente representado por uma equação linear do tipo Langmuir e 

fosse plenamente reversível em relação à concentração da solução em equil.!_ 

brio. Esta hipótese alicerçava-se tanto em informações disponíveis na l it� 

ratura específica,quanto na anil ise das isotermas obtidas preliminarmente� 

As primeiras curvas de eluviação de sulfato em Latossolo Rb 

xo, obtidas experimentalmente, contudo, evidenciaram que pelo menos parte 

desta hipótese não se comprovava. A adsorção de sulfato neste solo não se 

configurava como.um processo plenamente reversível. 

Tentativas posteriores de conseguir uma ajustagem a estas 

curvas experimeniais, atrav�s da utilização de um modelo teórico de deslo

camento misc1vel de solutos no solo, que considera a adsorção como uma fu.!:!_ 

ção linear da concentração da solução em equil Íbrio, resultaram infrutífe 

ras. 

Tais constatações transformaram a questão da adsorção em ob 

jeto central do presente trabalho, uma vez que se torna invlivel uma anil i 

se mais profunda de aspectos fÍsicoi relacionados ao deslocamento miscível 

de solutos reativos no solo, sem que o respectivo processo de adsorção-de� 

sorção seja satisfatoriamente definido. 

A partir da utilização de dois modelos teóricos, escolhidos 

em função do conceito de adsorção neles incorporado, procurou se analisar 

alguns aspectos relacionados ao processo de adsorção-dessorção como dispo

nibilidade efetiva de sítios de adsorção, reversibilidade da reação e natu 

reza do equilíbrio durante o deslocamento miscível de sulfato no solo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Os mecanismos envolvidos na adsorção de ânions pela super

fície mineral do solo são de natureza mais complexa que os envolvidos na 

adsorção de citions. Enquanto a adsorção relativa de um cátion, presente 

na solução de equil Íbrio, se dá proporcionalmente a sua concentração efeti 

va e à energia com que é adsorvido, a adsorção aniônica é fortemente depe.!:!_ 

dente do pH, ·concentração do ânion e presença de outros fons na solução de 

equ i 1 Íb ri o (HARWARD e REI SH!AUER, 1966). 

Prótons e hidroxi las se cónsti tuem nos Tons determinantes do 

potencial na adsorção não específica de ânions pela superfície mineral do 

solo. Em meio ácido, com pH abaixo do ponto de carga zero, a concentração 

de prótons internamente ao plano de Helmholtz, excede a concentração de h..!_ 

droxilas, gerando uma carga 1 íquida positiva. Os ânions que irão contraba

lançar esta carga se distribuirão externamente ao plano de Helmholtz e na 

camada difusa de Gouy-Chapman. A adsorção não específica de um ânion é pr� 

porcional à sua concentração na solução de equil Íbrio e independe da natu-
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reza do mesmo (HINGSTON et alii, 1967 e 1968). 

Certos ânions, em especial os oxiânions, como o sulfato e o 

fosfato, podem substituir os grupos O, OH e OH2 nas l igaçÕes coordenadas 

com íons metálicos. Este tipo de adsorção, dita específica, envolve essen

cialmente a química dos compostos de Fe e Al do complexo coloidal. 

A fração mineral do complexo coloidal do solo é composta ba 

sicamente por filossil icatos (minerais de·argila) e Óxidos de Fe e Al, cu

ja constituição e distribuição depende das condições de formação e grau de 

evolução do solo. Solos de regiões de clima tropical úmido que se caracte

rizam, via de regra, por um grau de intemperismo mais acentuado que os de 

regiões de clima temperado, apresentam simultaneamente uma predominância de 

minerais de argila do tipo 1 :1 e teores de óxidos de Fe e Al mais elevados, 

o que lhes confere uma maior capacidade de adsorção ani5nica.

A adsorção específica de ânions pelos minerais de arg1la 

envolve um mecanismo de substituição com as hidroxilas das arestas dos oc

taedros de Al. Desta forma, as argilas do tipo 1:1 apresentam proporciona.!_ 

mente maior quantidade de sítios de substituição ani5nica que as argilas do 

tipo 2:1 (HARWARD e REISENAUER, 1966). 

A capacidade de substituição ani5nica dos minerais de ar 

gila do tipo 1 :1, varia com ó tamanho do cristal e o grau de cristal inida

de. Quanto menor o cristal, maior a superfície específica, maior a propor

ção de hidroxi las expostas superficialmente e maior a capacidade de substi 

tuição ani5nica. A caulinita mal cristalizada, na qual a sobreposição dos 

folhetos de octaedros de Al e tetraedros de Si é imperfeita, também apre -

senta proporcionalmente uma maior quantidade de hidroxilas expostas super

ficialmente (RUELLAN e DELÉTANG, 1967). 
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As superfícies dos óxidos e hidróxidos de Fe e Al se consti 

tuem numa mistura de O, OH e OH
2

, ligados por coordenação, aos Íons metál i 

cos situados logo abaixo da superfície. Os Íons OH- podem estar ligados por 

uma, duas ou.três coordenações com os fons metálicos, mas somente aqueles 

1 igados por uma �nica coordenação parecem ser passíveis de substituição por 

outro elemento de ligação (PARFITT, 1978). 

Os Óxidos de Fe e Al podem estar presentes no solo com dif� 

rentes graus de cristali nidade e hidratação, sendo que, quanto maior o grau 

de hidratação e menor o grau de cristalinidade� maior será sua capacidade 

de adsorção aniônica. Fe e Al podem também estar presentes no solo na for

ma d� compostos orgânicos, cujas estruturas nao sao ainda bem conhecidas, 

bem como .na forma de Óxidos de Fe em que um ou mais átomos de Fe foram subs 

tituídos por átomos de Al. 

Muito embora as estruturas da maioria dos Óxidos de Fe e Al 

sejam hoje conhecidas, os mecanismos envolvidos na adsorção específica de 

ânions por estes minerais não foram de todo identificados, como de 

não são plenamente conhecidos os mecanismos de adsorção específica 

nions pela superfície dos minerais de argila. 

resto 

de a-

A intensificação das pesquisas sobre adsorção de fosfato e 

sulfato pelos constituintes do solo, verificada a partir da década de 60, 

tem induzido, pela multiplicação dos resultados convergentes, um gradual 

progresso .na compreensão destes mecanismos. Na real idade, embora já de há 

muito se soubesse da capacidaoe dos oxiânions de participar da esfera de 

coordenação dos hidróxidos de Fe e Al (GRAHAM e THOMAS, 1947), só no . ..

1n1-

cio da década de 60 é que começou a se configurar a teoria da adsorção es

pecífica de ânions. 
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Encontra-se no trabalho desenvolvido por KAMPRATH et alii

(1956), um Ótimo testemunho sobre o nível das incertezas que os pesquisad� 

res enfrentavam na �poca. Nele, os autores, a partir da observação de que 

a isoterma de adsorção de sulfato pelo solo estudado obedecia a equação de 

Langmuir, concluem: "Isto pode indicar que o sulfato foi adsorvido por uma 

reação de troca, entretanto conforme foi assinalado por Davis, certas rea

ções de precipitação. também obedecem a equação de Langmuir11
• Mais adiante, 

analisando a influência da concentração de fosfato na adsorção de sulfato,

eles concluem: "Isto poderia possivelmente sugerir que neste solo os 

fosfato e sulfato foram retidos pelos mesmos mecanismos. No geral, os 

1ons 

re-

sultados indicam que os solos e minerais de argila estudados apresentam u

ma maior afinidade pelo fosfato do que pelo sulfato".· 

Firmaram-se a partir de então, duas grandes frentes de pes

quisa no que concerne à adsorção de sulfato. A primeira em que se procura

va verificar a influência do pH e da presença de cátions e outros ânions, 

na adsorção e dessorção de sulfato; a segunda, em que se propunha identi

ficar as caracter,sticas particulares de adsorção dos diferentes consti

tuintes do solo. 

A diversidade dos fatores envolvidos e a complexidade das 

interações que concorrem para a adsorção e dessorção de sulfato, aliadas 

às dificuldades de.ordem experimental que se interpunham à análise do efei 

to de um determinado fator isoladamente, limitaram em muito a interpretação 

dos resultados obtidos. 

Mesmo que, teoricamente, se pudesse pressupor os mecanismos 

atraves dos quais outros ânions influíriam na adsorção e dessorção de sul

fato, como: a) pela mudança do pH da solução de equflíbrio, b) competição 
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por sítios de adsorção - substituição aniônica, c) reação de precipitação 

e d) formação de quelatos com Fe e Al - ânions orgânicos; a detecção de 

qual ou quais destes mecanismos seriam ativados por um determinado ânion� 

se constituía em uma tarefa árdua do ponto de vista técnico e experimen

tal. É o que se verifica, por exemplo, no trabalho desenvolvido por CHAO 

(1964). Estudando a influência de 26 diferentes ânions na adsorção de sul

fato por 3 diferentes solos, o autor não consegue ir além da identificação 

dos ânions que -i nterfer-em na:-adso.rção de sul fato e de uma certa ordenação 

dos mesmos, em função da intensidade em que se verificava esta interferên

cia. 

Tampouco o efeito dos cátions sobre a adsorção de sulfato 

pode_ ser analisado pelo estabelecimento de uma relação unívoca de causa e 

efeito. CHAO et alii (1963), observaram que a magnitude da adsorção de sul 

fato pelo solo, a partir de diferentes soluções salinas, variava em função 

da natureza do cátion associado [CaS0 4 >K 2S0 4 >(NH4 ) 2S0 4 >Na2S0 4 ] e em função 

da valência do cátion saturante (AJ3+ > Ca2 + > K+). A explicação mais plausi_ 

vel para estes resultados, segundo os autores, é a da alteração do poten

cial eletrocinética. Os câtions polivalentes reduzi riam o potencial eletroc_!_ 

nético dos colÕides do solo e, em conseqüência, a repulsão elétrica, au 

mentando as possibilidades de ânions como o sulfato serem retidos. Esta hi 

pótese, entretanto, não leva em consideração que a redução do pH, ocasion� 

da pela adição de um cãtion como o A1 3 +, por exemplo, pode induzir o apar�

cimento de cargas positivas na superfície dos colÕides ou, ainda, a afinid� 

de específica do sulfato por um determinado cãtion. 

Dificuldades equivalentes foram enfrentadas no desenvo l-i.drileE_ 

to dos trabalhos que objetivavam identificar as características de adsor

ção de sulfato pela superfície reativa do solo. É nesta área que encontram 
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-se os resultados aparentemente mais discrepantes e que só podem ser anal i

sados sob a perspectiva das 1 imitaç�es impostas pela mane1ra com que foram 

conduzidos os experimentos que os originaram. 

A estreita dependência entre pH e as quantidades de cloreto 

e sulfato adsorvidas, verificada para os dois solos com que trabalharam le

vou BERG e THOMAS (1959) a sugerirem a não existência de sítios de troca a 

niônica permanente no solo, mas que tais sítios eram formados e aumentavam 

numericamente com o decréscimo do pH. 

CHAO et alii ( 1964) 1 emb ram que WILLIAMS e STE I NBERG ( 1962 ), 

chegaram mesmo a afirmar não haver qualquer correlação entre a capacidade 

de adsorção de sulfato pelo solo e os teores de argila, Fe e Al nele conti 

dos, porque o efeito do pH sobre a mesma, se sobrep�e ao de todos os ou

tros fatores. Embora em muitos trabalhos anteriores, e mesmo posteriores, 

como os de BARROW (1967) e NOR (1981), esias correlaç�es não tenham sido 

encontradas, a afirmação de Williams e Steinberg não deve ser encarada se

não como uma meia-verdade, uma vez que as cargas positivas responsáveis p� 

la adsorção aniônica são formadas pelo efeito do pH sobre estas 

eles. 

O aparecimento de cargas positivas nas superfícies 

superfí-

colai-

dais do solo está relacionado ao efeito do pH sobre as propriedades anfóte 

ras dos grupos reativos destes constituintes (CHAO,et alii, 1962). No caso

dos Óxidos de Fe e Al, a dependência entre pH e a ocorrência de sítios de tro

ca aniônica é mais acentuada, como mostram CHAO et alii (1964) e HARWARD e 

REISENAUER (1966). 

Ocorre que, com o decréscimo do pH, as estruturas destes C0.!:1_ 

-

postos sao desestabilizadas, dando origem a formas mais hidratadas, mais 
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solúveis e mais reativas. CHAO et alii (1964) observaram que a adsorção de 

sulfato por hidróxidos de Al aumenta com o decréscimo do pH, atingindo um 

máximo em pH 4,0. Abaixo deste pH, a adsorção de sulfato passa a decrescer 

em função da dissolução destes hidróxidos. 

A saturação em H+ pode igualmente desestabil izar e dissolver 

os folhetos de octaedros de Al dos minerais de argila, 1 iberando o Al des

tas estruturas (BAWEJA et alii, 1978). 

Os Óxidos de Fe apresen tam pontos isoelétricos mais baixos 

que os Óxidos de Al, o que lhes confere maior estabilidade em meio ácido 

(CHAO et alii, 1964). Os pontos isoelétricos da hematita e da goetita bem 

cristalizadas são, respectivamente, 2, 1 e 3,2, podendo se situar a pH mais 

baixos à medida que estes Óxidos de Fe apresentem maior cristalinidade 

(RUELLAN e DELÉTANG, 1967). 

Como se pode verificar, a reatividade destas superffcies 
-

diferenciada, assim como e diferenciado o efeito do pH sobre as mesmas. De� 

ta forma, pode-se entender porque as tentativas de se correlacfonar os teo 

res de Fe e Al com a capacidade de adsorção ani3nica pelo solo, sem se i

dentificar as formas de ocorrência ou manter um controle sobre o pH, apre

sentam muitas vezes resultados negativos. 

A fração Fe 1 ivre, determinada a partir do extrato obtido 

pelo método do citrato-ditionito de sódio, por exemplo, engloba desde o Fe 

orgânico 1 iberado quando do pré-tratamento com H
2

0
2 

(OADES, 1963),o gel de 

Fe altamente hidratado que recobre as partículas de argila, a goetita e a 

hematita puras com diferentes graus de cristalinidade, bem como aquelas 

que apresentam substituição parcial dos átomos de Fe por Al. A distribui-

ção destes compostos na fração Fe l ivre, varia de solo para solo em função 
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das condições de formação dos mesmos. Assim sendo, solos que apresentam 

teores equivalentes de Fe livre, podem apresentar um comportamento bastan

te diferenciado no que se refere a adsorção aniônica. 

CHAO et alii (1962), optaram como abordagem metodológica p� 

ra identificar a contribuição dos diferentes constituintes na capacidade de 

adsorção an i Ôn i ca g loba 1 do sol o, pela comparação com a capacidade de ad sorção 

remanescente após a eliminação progressiva destes constituinte� Os resulta 

dos não foram conclusivos, muito embora eles tenham conseguido detectar de

pressões significativas na capacidáde de adsorção de sulfato, após a elimina

ção das fraçÕes matéria orgânica,Fe livre eAl trocável.Além do fato já discu 

tido,de que estas frações podem apresentar composições diferenciadas de um 

solo para outro, a metodologia definida pelos autores carreou uma 1 imitação� 

dicional à interpretação dos resultados obtidos: os processos de dissolução s� 

letiva , empregados para a eliminação dos diferentes constituintes do solo , 

provocam profundas alterações físicas e químicas no sistema remanescente. 

A síntese de certos Óxidos de Fe e de Al, em laborató-

rio , representou uma possibilidade de superação de boa parte das dificulda 

des experimentais, permitindo a real caracterização do comportamento dos 

diferentes compostos no que se·refere a adsorção aniônica. 

CHAO et alii (1964), promovendo o recobrimento das partícu

las de solos , originalmente com baixá capacidade de adsorção de sulfato , 

por Óxidos de Fe e de Al hidratados , sintetizados em laboratório , consta�a 

ram que para teores equivalentes de ambos os Óxidos e mesmo pH, as a-

mostras enriquecidas com hidróxidos de Al apresentaram uma maior capacida

de adsortiva. Posteriormente , AYLMORE et alii (1967) puderam verificar qu� 

em que pese em termos absolutos a adsorção de sulfato pela pseudoboemita 
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(óxido de Al) ser maior do que pela hematita (óxido de Fe), a adsorção por 

unidade de área superficial era idêntica para ambos os compostos. 

Se do ponto de vista quantitativo, a utilização de compos

tos sintetizados possibilitou um avanço na identificação das característi

cas de adsorção do sulfato pelos constituintes do solo, .do.ponto de vista 

qualitativo, ela foi fundamental. 

As isotermas de adsorção de sulfato, obtidas a partir de a

mostras de solo natural podi.am, em alguns casos, serem descritas por uma e 

quação linear do tipo Langmuir, o que indicaria a existência de uma adsor

ção máxima, KAMPRATH et alii (1956) e BARROW (1967). Em outros casos, a re 

lação entre concentração na fase adsorvida e concentração na solução de e

quilfbrio� se apresentava como uma função não linear, CHAO et alii (1962) 

e BARROW (1967), o que começou suscitar a idéia da existência de mais de um 

tipo de sítio de adsorção. 

Através de um estudo bastante detalhado das características 

de adsorção do fosfato pela caulinita pura, e pela gibsita e pseudoboemita 

obtidas sinteticamente, MULJADI et alii (1966) verificaram que as isoter

mas apresentavam três regiões distintas, indicando a existência de três ti 

pos de sítios de adsorção energéticamente diferentes para o fosfato. A pri

meira é a segunda regiões estariam relacionadas com a afinidade do Íon fos 

fato por sftios energeticamente diferentes, associados à primeira e segun

da hidroxilas de uma célula Al (OH)2 • Estes sítios seriam comuns tanto à su 

perfície da caulinita, quanto à dos óxidos de Al hidratados . A terceira re 

gião estaria relacionada à oclusão do fosfato em estruturas amorfas ou se

mi cristal i nas. 

AYLMORE et alii (1967), observaram a existência de duas re-
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giões distintas nas isotermas de adsorção de sulfato pela caulinita, que 

corresponderiam à primeira e.segunda regiões das isotermas de fosfato des

critas por MULJADI et aZii (19bb). O processo de sorção, segundo os resul

tados apresentados, foi plenamente reversível com respeito a concentraçao, 

para ambas as regiões. Já para a pseudoboemita e hematita, as isotermas o-
-

bedeceram a uma equaçao do tipo Langmuir e se mostraram quase que complet� 

mente irreversíveis com relação à concentração. Os autores sugerem que pa

ra estes Óxidos, os sítios do tipo 1 seriam completamente saturados a bai

xas concentrações de equilíbrio, o que significa que a faixa de concentra

ção por eles utilizada seria de domínio da segunda região. O caráter irre-

versível do processo de sorção poderia estar relacionado a uma reorienta 
-

çao da fase adsorvida. 

Embora jã de hã muito se cogitasse que a adsorção de ânions 

pudesse estar relacionada a um mecanismo de substituição das h i d rox i 1 a s ,

nos complexos de coordenação com Íons metálicos, certas observações exper.!_ 

mentais, �parentemente conflitantes, dificultava� em muito o estabelecime.!:!_ 

to de um modelo que pudesse definir este mecanismo. Se, por um lado, a ad

sorção de sulfato parecia não ser afetada pela concentração de cloreto pr� 

sente na solução de equil Íbrio (CHAO, 1964), o que levava a crer que este 

ânion não competiria com o sulfato pelos mesmos sítios de troca; por outro 

·lado, a constatação de que o fosfato podia deslocàr o cloreto dos sítios de

adsorção (QUIRK, 1960), levava a crer que estes ânions competiriam pelos 

mesmos sítios de troca. MULJADI et aZii (1966) ,sugeriram que o cloreto te 

ria acesso somente aos sítios correspondentesàprimeira região da isoterma 

de adsorção de fosfato. Os sítios desta região, também são disponíveis para 

o sulfato, conforme o visto anteriormente; logo, a observação feita por 

CHAO (1964), aparentemente se contrapunh� a sugestão feita por MULJADI et
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aZii (1966). 

HINGSTON et aZii (1967, 1968 e 1974), foram os primeiros a 

propor um modelo para a adsorção aniônica, razoavelmente consistente e a

brangente. Eles agruparam a adsorção aniônica em específica e não-específJ_ 

ca. 

A adsorção não-específica representaria efetivamente um fe

nomeno de superfície. Com o abaixamento do pH, a superfície reativa adsor

veria um excesso de prótons, passando a apresentar uma carga líquida posi

tiva, que seria responsável pela adsorção não-específica de ânions. Esque-

maticamente a adsorção não-específica de ânions poderia ser representada 

por: 

�, 
�OH 
% 

�I 
�H 
�O + ... Cl 
--::;,H 

A adsorção específica estaria relacionada a um mecanismo de 

substituição de hidroxilas do complexo de coordenação com Íons metálicos, 

por ânions que apresentariam uma certa habilidade em participar da esfera 

de coordenação. Para o sulfato,. a adsorção específica poderia ser represe� 

tada por: 

%1 �I %! 
.:% 

%OH ::::::oH �OH /'.'. / /. 

�I sO2 - _,. 1 Hso: �I + + + OH 
� 

4 � � 
� H �OH ;::::-HSO4 :.---:OH+ �, �, :;;:-1 
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De acordo com este modelo, o ânion seria adsorvido na forma 

ácida, e cada mol de sulfato adsorvido na forma de Hso:, neutralizaria um 

equivalente de cargas superficiais. 

Este modelo passou a ter plena aceitação por parte de ou

tr.os pesquisadores, como BARROW (1970), GEBHARDT e COLEMAN (1974) e PAR

FITT (1978), só vindo a sofrer uma análise crítica atravésde RAJAN (1978). 

Analisando a adsorção de sulfato por hidróxidos de Al, sob 

condições estritamente controladas, RAJAN (1978) verificou a existência de 

uma relação não-1 inear entre a quantidade de sulfato adsorvido por um la

do, e liberação de hidroxilas e neutralização de cargas por outro. Nas con 

diçÕes em que se desenvolveu o experimento, pH 5,0, o sulfato em solução 

êstaria todo na forma de so:-. Se ele adquirisse um próton da superfície, 

conforme o sugerido por HINGSTON et aZii (1974), a relaçã6 entre su 1 fato 

adsorvido, por um lado, e hidroxilas 1 iberadas e cargas neutralizadas, por 

outro, deveria ser l fnear. 

A partir da estequiometria verificada entre a quantidade de 

sulfato adsorvido e H
2

0 de 1 igação e OH- 1 iberados na máxima adsorção, RA

JAN (1978) sugere que os mecanismos envolvidos na adsorção de sulfato se

riam similares iqueles envolvidos na adsorção de fosfato (RAJAN, 1976 e RA 

JAN et alii, 1974): 

ou, 

/

ºH

l 
Al

" 
+ 

OH
2 

/

ºH

T 
Al

"" 

+ 

OH 

so!-

/
ºH

l 
Al

" 
S0

4 

S02 -

/

ºH

l 
4 

Al
" 

S0
4 
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Ambas as reaçoes induziriam o aparecimento de uma carga lí

quida negativa na superfície. A neutralização desta carga.se daria pelo de� 

locamento de outro elemento de 1 igação pelo sulfato adsorvido: 

o 

+ OH

Evidências da formação destas estruturas anelares pelo sul

fato foram obtidas por PARFITT (1978) em Óxidos de ferro. 

A velocidade e a magnitude de formação destes anéis são de

terminadas pela carga do ânion. Para o sulfato, RAJAN (1978) verificou que 

97%doânion adsorvido induziu a formação destas estruturasem um período de 3 

horas. O ligeiroaumentonas cargas negativas, induzido pelo aumento da con

centração de sulfato na fase adsorvida, indicaria segundo o autor, que so

mente uma pequena fração do ânion teria sido adsorvido através de ligações 

simples. 

As isotermas de adsorção mostraram que a velocidade de rea

ção era consideravelmente alta (90% em 10 min); e que a adsorção de sulfa

to aumentava com o aumento da concentração em equilíbrio, àté um certo 1 i

mite, passando então a decrescer. Uma vez saturada a superfície, as subse

qüentes reações se dariam sobre uma superfície praticamente neutra. No ca

so do fosfato, em condições similares, os polímeros de Al se rompem, resul 
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tando num aumento da adsorção daquele ânion (RAJAN, 1976 e RAJAN et alii , 

1974) . Neste experimento, a concentração de Al em solução não aumentou com 

o aumento da concentração de sulfato na fase adsorvida, como seria de se es

perar, caso houvesse o rompimento dos pol Ímeros. 

Como se pode constatar, os resultados apresentados por Ra

jan contrapõem-se não apenas ao modelo proposto por HINGSTON et alii (1967 

e 1968) , como também à interpretação feita por MULJADI et alii (1966), qua� 

to à natureza dos sítios de troca associados às diferentes regiões da iso

terma. 

O mecanismo, através do qual se -dá a adsorção específica de 

ânions, conforme foi visto, é totalmente distinto do mecanismo envolvido na 

adsorção de cátions. Desta forma, a questão que se coloca hoje não difere, 

em substância daquela formulada por KAMPRATH et alii (1956): Qual o signi

ficado de um eventual ajuste, propiciado por uma equação do tipo Langmuir 

ou Freundlich, a isotermas de adsorção de um ânion como o sulfato? 

Os avanços na compreensao dos mecanismos envolvidos na ad

sorção de ânions têm sido pequenos, face a elevada densidade de pesquisas 

desenvolvidas nas Últimas décadas, o que indica a necessidade do aprofund� 

mento e diversificação na abordagem desta questão. 

A caracterização do comportamento dinâmico do sulfato no so 

lo, através de experimentos de deslocamento miscível, pode concorrer para 

a elucidação de importantes aspectos relacionados ao processo de adsorção

dessorção deste ânion. O estudo comparativo de curvas de eluviação de sol� 

tos reativos e não reativos, obtidas a partir de experimentos de desloca -

menta miscfvel, têm possibilitado o estabelecimento de relações entre o pr� 

cesso de adsorção e certas ,variáveis como concentração do Íon na solução 



do solo, densidade de cargas superficiais e velocidade da agua nos 

(NIELSEN e BIGGAR, s/d). 
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poros 

AYLMORE e KARIM (1968), foram, provavelmente, os primeiros 

pesquisadores a se utilizarem de modelos teóricos, desenvolvidos a partir 

de experimentos de deslocamento miscivel, na tentativa de taracterização do 

comportamento dinâmico do sulfato em meio poroso adsortivo. Utilizaram, p� 

ra tanto, os modelos propostos por GLUECKAUF (1949) e LAPIDOUS e AMUNDSON 

(1952), que assumem a existência de uma relação linear entre concentração 

do ion na fase adsorvida (S) ,e concentração na solução em equilibrio (C), 

e o modelo proposto por HIESTER e VERMEULEN (1952), que assume o processo 

de adsorção como obedecendo a uma equação do tipo Langmuir. Qual itativame.!!_ 

te os três modelos forneceram uma razoável aproximação com a curva experi

mental. Entretanto, a não correta definição, do ponto de vista fisico, dos 

fenômenos de dispersão hidrodinâmica e difusão, levou os autores, a consi

der�-los inadequados à descrição do movimento de ions reativos no complexo 

sistema em que se constitui o solo. 

Modelos mais elaborados e menos empiricos vem sendo desen -

volvidos desde então, cada qual levando em conta um certo número de infor

mações e pressupostos, fornecendo um certo número de informações (NASCIMEN 

TO FILHO, 1978). 

Nestes modelos, o processo de adsorção tem sido assumido era 

como obedecendo a uma equaçao do tipo Langmuir, era a uma equação do tipo 

Freundl ich, era a uma simples relação 1 inear entre.S e C. Igualmente dife

renciados, são os conceitos quanto a natureza do equilibrio (instantâneo ou 

cinético) e quanto ao fenômeno de histerese, neles incorporados. 

A eficiência destes modêlos, na descrição das curvas de elu 
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viação de um determinado Íon dependerá, sobretudo, da correta definição do 

processo de adsorção-dessorção. Em contrapartida, no caso de Íons como o 

sulfato, cujos mecanismos de sorção não são ainda bem conhecidos, a util i

zação dos modelos de deslocamento miscível pode representar uma possibil i

dade de ava 1 i ação da ef i d ênc ia dos diferentes conceitos existentes, na de� 

crição do processo de adsorção-dessorção. 
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3, MATERIAL E MÉTODOS 

3. 1. Teoria do Método de Estudo do Des1ocamento Hiscíve1 de Soluto no 

So1o. 

Processo em equi 1 Íbdo - os processos de adsorção - dessor

çao, em adição às transformações biológicas, são os principais mecanismos 

que controlam a concentração de so!- no solo. A adsorção - dessorção do

2- -

S0 4 pode ser medida pela tecnica de incubação.de determinada massa de so-

lo com soluções de diferentes concentrações do ânion. 

Processos dinâmicos - os processos de fluxo de massa e difu 

são, são responsáveis pelo transporte de solutos não reativos através de um 

meio poroso inerte. A equação que descreve a difusão unidimensiohal é dada 

pela lei de Fick: 

J = -Do
a (C8) 

d X 

( 1 ) 



onde: 
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J = fluxo de íon que atravessa uma secçao transversal do solo d� 

área unitária, por unidade de tempo (g . cm-2 . h-1).

Do coeficiente de difusão do .. solo (cm2 . h -i).= 10n no 

distância percorrida pelo 
.. 

solo (cm) . X = 10n no 

e concentração do .. 

solução do solo (µg/cm3 H
2

0) = 10n na 

0 = umidade do solo (cm3 H
2

0/cm3 solo) 

Como a difusão de íons ou moléculas na água que atravessa um 

meio poroso, é comandada por inúmeros parâmetros físicos e químicos, deve

-se usar um coeficiente de difusão hidrodinâmica D , que seria a resultan
p 

te destas componentes, ao invés de Do (OLSEN e KEMPER, 1968). 

onde_: L = 

Le =

A =

= 

'Y =

distância 

distância 

D = D 0 (L/Le)2 . A . a . y 
p 

-

macroscopica percorri da pelo 

real percorri da pelo 10n. 

-

area da secçao transversal. 

mobilidade relativa da agua. 

r 10n. 

fator responsável pela adsorção negativa. 

Assim a equaçao (1) pode ser reescrita: 

J = -0D 
p 

ac 

dX 
(2) 

A movimentação da água através de um meio poroso, induz a 

movimentação de solutos no mesmo sentido por fluxo de massa. Assim, para u 
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ma condição em que o soluto se move por difusão e por fluxo de massa, a e

quação (2) passa a: 

onde: 

J 
= -0D � + qC

dX 
(3) 

D= coeficiente que representa os efeitos combinados de difusão e 

dispersão hidrodinâmica. 

,.. ( 
-2 -1)qC = fluxo de I ons g • cm . h 

Em condiç�es de fluxo em equilibrio din�mico, a combinação 

da lei de Fick com a equação de continuidade pode ser usada: 

onde: t = tempo (h). 

a(ec) a(J) 
= 

-

dX 

-

Substituindo J da equaçao anterior, tem-se: 

a(ec) a 
=--

dX dX 

ac (D0 -- - qC) 
dX 

Considerando 0 e D constantes e dividindo por 0 ambos os mem 

bros da equação, ternos: 

onde: 

ac 

clt 
= D 

clx2 

ac - v--

dX 

v = q/0 = velocidade média da água nos poros. 

(4)
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A equação (4) descreve a curva de eluviação de um soluto 

não reativo, cuja velocidade corresponde a da agua. 

Considerando-se uma condição de fluxo de água em equilíbrio 

dinâmico através de uma coluna de solo homogênea, na qual, a partir de um 

instante t > O, inicia-se um processo de alimentação contínua com uma solu 

ção de concentração Co de um soluto não reativo, teremos as seguintes con

dições inicial e de contorno: 

e = o 

C = Co 

e = o 

X> Ü

X = Ü

X ➔ ex, 

t = o 

t > o

t > o

onde: C 0 = concentração inicial do soluto (g/cm3 ).

x = distância vertical relativa ao ponto de aplicação da solução 

(cm). 

t = tempo decorrido a partir do início da infiltração da solüção 

( h) 

C = concentração do efluente a uma dada distância x no solo para 

um determinado tempo t. 

NIELSEN e BIGGAR (1962), propoem a solução analítica para a 

equação (4), sujeita às condições inicial e de contorno acima, como sendo: 

e 

Co 
= -- erfc 1 [ ·( :x - vt )

2 � 

vx 
-D-

+ e

onde: erfc é a função erro complementar. 

_ erfc (
x + vt �] 

14rn; 
(5)
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O primeiro membro da equação (5) representa a concentração 

relativa do soluto no efluente do solo para uma distância x, tempo t, velo 

cidade média v e coeficiente de dispersão D, determinados. 

Considerando a condição particular em que a solução conten

do o soluto não reativo, seja aplicada ao solo durante um intervalo de tem 

po determinado, ap6s o qual seja restabelecida a infiltração com igua, te

remos as seguintes condições inicial e de contorno: 

e = o 

C = Co 

e = o 

X > Ü 

X = Ü 

X = Ü 

t = o

Ü < t < t 1 

sendo: t 1 = tempo de infiltração da solução contendo o soluto. 

A equaçao (4), sujeita às condições de contorno acima, tem 

segundo BIGGAR e NIELSEN (1976) a seguinte solução: 

[ ( ) 

vx 

( )] e t -D- ' X + vt
= -.- erfc � + e . erfc 

� C 0 2 4Dt 4Dt 

-- erfc --;=======:;-- + e • erfc l 
[ ( 

X - V ( t - t l ) 
) 

v;
( 

X + V ( t - t l ) )] 

2 / 4D(t - t 1 ) 
1 

/ 4D(t - t 1 ) 
1 (6) 

A quase totalidade dos Íons, excetuando-se alguns ânions c� 

mo o cloreto, nitrato, acetato e iodeto, em solos que não apresentam cargas 

positivas, interagem com a matriz do solo. A interações que ocorrem entre 

um determinado Íon e a matriz do solo, podem ser classificadas em duas ca

tegorias: reações reversíveis e reações irreversíveis. 
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São consideradas reaçoes reversíveis os processos de troca 

iônica (adsorção-dessorção) entre a fase sólida e a solução do solo. 

Por reações i rrevers í veis, compreende-se as transformações 

de natureza biológica que certos compostos de nitrogênio e enxofre 

sofrer. 

podem 

A adsorção-dessorção interfere com o movimento do Íon na so 

lução do solo, afetando o balanço entre as quantidades que entram e que 

saem da coluna de solo. Um termo que represente este efeito deve ser adi

cionado à equação (4). 

onde: 

ac 

a t 

= D 
ac 

- V--· -

ax 

p = densidade global do solo (g/cm3). 

P as 
- --.--

0 . at 

S = concentração na fase. adsorvida, µg de soluto/g de solo. 

(7) 

Em condições de equil Íbrio, a adsorção pode ser expressa em 

alguns casos, por uma equacao linear da forma: 

sendo que: 

S = KC + a 

as 
= K 

ac 

at at 
(8) 

Substituindo é3S/é3t na equação (7) e rearranjando, tem-se: 



(1 + �) 
0 

ac 

a t 
= D ac 

- v--

dX 

definindo-se o coeficiente de retardamento R, como sendo: 

tem-se·: 

ou 

R= 1 +_e!S_ 
0 

R �=D a2c 

clt ax2

ac o 
--=--

clt R 

ac 
- v--

clx 

v ac 
- -----

R ax 
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(9) 

( 1 O) 

A solução analítica da equação (10), fixadas as condições_!__ 

nicial e de contorno explícitas anteriormente para o caso específico de a

plicação do soluto reativo na forma de um pulso, serâ: 

e 
. . -· 

Co 

2 

= -.-.-
2 

erfc 

X 
-�t

erfc R 

/4 _D t 
R 

X -
_v_(t 

R 

/4 -º-(t 

vx X +�t
-D- erfc R + e· 

/4 -º-t 
R 

vx X + �(t - t 1)-D- R ( 11 ) +e • erfc

/4 -º (t - t 1)
R 
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Nem sempre o fenômeno de adsorção pode ser descrito por uma 
..., 

equaçao 1 i nea r. 

SELIM et alii (1976), desenvolveram um modelo para a descrJ_ 

ção do transporte de solutos através do solo, que prevê a coexistência de 

dois tipos de sítios de adsorção. Os sítios do tipo 1, caracterizam-se pór 

atingirem o equilíbrio instantaneamente, enquanto nos do tipo 11 o equil í

brio é dependente do tempo. 

Levando-se em conta a existência destes dois tipos de sítios 

de adsorção-dessorção, a equação 17) pode ser reescrita: 

ac 

at 

= o ..,...a
...,..

2_c_ - v -2_Ç__ - -E-(�
+ 

ax2 ax 0 at 

as 1 1 

) a t 

onde SI e SI I são as quantidades adsorvidas nos sítios do tipo 

pect ivamente e, 

as 1 0 K ;i. C n - K
2

SI =--

a t p 

as 1 1 0 K Cn - K4S II=--

a t p 

( 12) 

e 11 res-

( 13) 

( 14) 

onde: K1 e K
2 

representam os coeficientes de velocidade de aproximação e 

afastamento (h-
1

) para os sítios do tipo 1. 

K3 e K4 representam os coeficientes de velocidade de aproximação e 

afastamento.·(h-
1

) para os sítios do tipo 11.



Note-:-se que: 

S = SI + SI 1 

onde: S = concentração total na fase adsorvida. 

.27. 

( 15) 

Considerando que somente uma fração f dos sítios ocupados 

sejam do tipo 1, tem-se: 
SI = fS e SI 1 = (1 - f)S 

Pela isoterma de Freud] ich tem-se: 

S = K 1 C
N ( 16) 

Se os sítios do tipo I estiverem em equil Íbrio, ôSl/ôt = O, 

a equação (13) pode ser reescrita como: 

SI =---- ( 17) 

Se os sítios do tipo 11 estiverem em equilíbrio , ôSI 1/ot=O, 

e: 

SII =-- ( 18) 

Quando tanto os sítios do tipo I quantcr os·do tipo 11 esti

verem em equilíbrio, ôS/ôt = O. Substituindo-se as expressoes de SI e SI 1 

na equação (15) e simplificando-a, tem-se: 

0 ( 
s 

=
-;-

( 19)
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fazendo: 

temos que a equação (19) se transforma na equação (16) e K ª e n podem ser 

determinados experimentalmente. 

Supondo-se agora que os sítios do tipo I estejam em equilí

brio e os do tipo 11 sejam dependentes do tempo, a equação (12) combinada 

com a (14) e a derivada da (17), dará após a simplificação: 

ac a2c ac N P 
R' --= D--- v - (K

3
C· --K 4 SII)

at clx2 clx 0 

onde R 1 representa o coeficiente de retardamento, expresso por: 

0 

Considerando as condições experimentais de fluxo da 

(20) 

agua 

em equil Íbrio din�mico, através de uma coluna de solQ homogênea� qual é� 

plicada uma solução de concentração Co·durante um intervalo de tempo t 1 à

pós o qual é restabelecido o fluxo de água, têm-se as seguintes condições 

inicial e de contorno: 
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e = o o � X � L t = o

SI = o o � X � L t = o

s li ·= o o :;,; X s L t = o 

vC - D� = vCo X = o t < t1 
dX 

vC - D 2f_ = o X = o t > t1 
dX 

ac 
o L t > o= X = 

dX 

onde: C 0 = concentração do Íon no pulso (mg/ml). 

L = comprimen to da coluna (cm). 

t e  t1 = _duraç_ão total do ex_per.irnento_� do puls.o respectjvamente 

(mi n). 

Usan do as condições acima, SELIM et alii (1 976) apresenta

ram a seguinte solução numérica para a equação_(20): 

e�+ 1 e�
J . J 

Lh 

estabilidade. 

= D 

- V 

c�+1 - 2 c� +1
--J+1 · J 

2 (llX) 2 

cn+1 - c�+1
j+1 J

llX 

cn+1 cn ' n + . 1 - 2 e.+ e. 
1 J- + D j + 1 J J-

2(11X)2 

[K3 (tJ r- K,(SI l)j]

Sendo llX < D/v e llt < vllX/2, para satisfazer o critério de 

J e n representam os incrementes de distância e tempo res

pectivamente, sendo: 

x = Jllx 

t = n.6t 

J = o, 1, 2, 3, ... . 

n = O, 1, 2, 3, ... . 

J 

n
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3.2. Procedimento 

Para que o confronto entre as curvas de eluviação do sulfa-

to, obtidas experimentalmente, e as estimadas através dos dois modelos 

serem analisados [equação (10) e (20)], possa ser efetuado, torna-se 

a

im-

prescindfvel que o experimento seja conduzido em estreita observ�ncia 

condiç�es inicial e de contorno estabelecidas quando da solução analftica 

as 

dos mesmos. 

3.2.1. Obtenção das curvas de eluviação experimentais 

As curvas de eluviação foram obtidas através de ensaios de 

·infiltração em condições de fluxo em solo saturado, realizados a partir de

amostras dos horizontes superficiais de dois Latossolos: Latos�olo Roxo e

Latossolo Vermelho-Amarelo, textura média.

Amostras de TFSA foram acondicionadas homogeneamente em ci

lindros de plástico acrfl ico. As colunas de solo assim obtida�fixadas ver 

ticalmente, foram inicialmente saturadas cóm uma solução de Ca(N0) 2 0,01N, 

por 24 horas, aplitada através de um alimentador acoplado à sua base, sen

do mantida carga hidráulica constante e igual a zero com relação ao topo 

da coluna. Após a saturação, deu-se infcio ao processo de infiltração ver

tical descendente. Para tanto, dois alimentadores foram acoplados ao topo 

da coluna, de modo a que pudessem ser utilizados alternadamente sem permi-

tir a entrada de bolhas no sistema, e assegurando a manutenção de fluxo 

constante. Estes alimentadores foram montados de forma a garantir a manu-
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tenção de carga hidráulica constante e igual a zero em relação ao topo da 

coluna (VICTÕRIA, 1980). 

Iniciou-se o processo de infiltração, utilizando-se apenas 

um dos alimentadores, mantendo-se a ligação da coluna com o segundo al imen 

tador interrompida. Foi utilizada uma solução 0,01N de Ca(N0
3

)2, ao invés 

de água, para evitar que uma eventual desestabilização estrutural ocasiona 

da pela l ixiviação de cátions pudesse afetar a porosidade do solo. 

Atingida a condiç'ão de fluxo constante, substituiu-:se o flu-: 

xo do alimentador 1, contendo a solução de nitrato de cilcio, pelo al imen

tador 2, contendo uma solução de Ca(N0
3

)
2 O,OlN + CaS04 + CaCl

2
, com con

centrações determ_inadas de sulfato e cloreto� Iniciou-se a coleta das aliqu� 

tas do efluente, através de um coletor auto�tico de frações, marca TOYO, 

ajustado ao bico de saída à base da coluna. 

Após a infiltração de um volume conveniente desta solução,o 

fluxo do alimentador 2 foi novamente interrompido; restabelecendo o flu�o 

da solução de nitrato de ·cálcio (alimentador 1), que atuou desta feita co

mo solução �e_?] __ oc:adora do pulso de sulfato e cloreto. 
2_ 

Foram determinadas as concentrações de S04 e Cl em cada a 

lÍquota de efluente coletada. Os teores de Cl foram determinados através 

.da utili_zaç�o de um titulàdor a_u.tomático da.marca B.UCHLER-COTLOVE. Os teo-
2_ -

res de S04 foram determinados �or turbidimetria em sistema de injeçao por 

fluxo, segundo o sistema proposto por KRUG (1980). A partir dos resultados 

destas ªnál ises, foram estabelecidas as curvas experimentais de eluviação 

em função do tempo, C/C 0 vs t. 
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Sendo: C = concentração.do Íon na al Íquota A de efluente. 

C 0 = concentração do Íon no pulso. 

t = intervalo de tempo decorrido desde o início do pulso aié a 

coleta da alíquota A. 

Tabela 1 - Descrição dos experimentos de deslocamento miscível de cloreto 

e sulfato. 

Experimento 

comprimento da coluna (cm) 

área da secção transversal (cm2 ) 

densidade global do solo (g/cm3 ) 

umidade do solo saturado (cm3 /cm3 ) 

velocidade média da água nos poros (cm/min) 

concentração de Cl no pulso (µg/ml) 

concentração de S042 no pulso {µg/ml) 

volume do pul-so-(ml) 

volume total deslocado (ml) 

tempo de duração do pulso (min) 

coeficiente de disper�ão (cm2 .h- 1
)

-----------Solo-------------

LV LV 

30 30 

25,52 25,52 

1,44 1,37 

0;44 0,47• 

1,01 1,07 

139 161 

400 450 

.. 672 768 

4.423 5.095 

59 
0,8 

60 
1 , O 

LR 

30 

25,52 

1 , 04 

0,55 

0,56 

184 

405 

LR 

30 

25,52 

1 , 20 

0,51 

0,47 

139 

402 

992 · 800 

5.219 4.612 

126 
1 ,6 

131 
0,5 



.33. 

3.2.2. lsotermas de adsorção 

Foram determinadas as isotermas de adsorção de Langmuir 

(so!- e Cl-) e Freundl ich (so!-) para os dois solos, em amostras naturais 

e esterilizados com radiação gama de fonte de cobalto 60 (1 ,5 Mrad). 

A relação entre a concentração da solução em equil Íbrio,C, 

e a concentração na fase adsorvida, S, foi determinada experimentalmente 

a partir da técnica de incubação, Suspensões contendo 5 g de TFSE e 50 ml 

de soluções de concentrações adequadas de so!- (de 30 a 300 ppm) ou Cl� 

(de O a 100 ppm), foram incubadas por 18 horas, sob agitação intermiten � 

te. Decorrido est� período, as amostras foram centrifugadas e as concen -

traçÕes do Íon no sobrenadante, deter�ina�as. 

Da regressão linear entre S e  C, foram estimados os valo

res de K para a determinação dos valores de R, utilizados no'modelo que 

pressupõe a adsorção linear (equação 10). 

A partir das isotermas de Freundl ich, foram estimados os 

valores de K' .e N para� detecmi�aç�p d9s valores de R', utilizados no mo_ 

delo que considera a existência de dois tipos de sítios de adsorção (equ� 

ção 20). 

3.2.3. Ajuste das curvas de eluviação teóricas 

Na estimativa das curvas de eluviação pelo modelo que pre•• 

ve adsorção linear, equação (10), foi utilizado o programa de computação 

proposto por VICTÕRIA (1980). Os valores de t1, v, x, 0 e p foram obtido5 
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experimentalmente durante os ensaios de infiltração, .e os valores de D es 

timados pelo método de ajuste de curvas pelo quadrado mínimo. 

sendo: t1 = tempo de duração do pulso (mi n), 

velocidade média da 
-

do solo = q/0 (cm/min), V agua nos poros 

sendo 0 = umidade volumétrica do solo saturado. 

X = comprimento da coluna, 

Na estimativa das curvas teóricas de eluviação pelo modelo 

que considera a existência de dois tipos de sítios de adsorção, foi utili 

zado o programa de computação proposto por SELIM et alii (1976) e utiliza 

do por CAMARGO (1978) no estudo de deslocamento miscível do fósforo. Nes

te modelo os valores de K
3

, K4 e f (fração de sítios ocupados que são do 

tipo 1), são estimados por ajustagem de curva. 

3.2.4. Características dos solos utilizados 
.. 

A escolha dos solos a serem utll izados obedeceu aos segui� 

tes critérios: 

a) que os solos apresentassem um mesmo padrão de organização espacial, de

forma a minimizar a importância do componente físico nas possíveis di

ferenças verificadas quanto ao deslocamento miscível de solutos.
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b) que esta organizão,,espacial se caracterizasse pela ausência de uma ma

croestruturação desenvolvida e estratificação marcada, o que facilita-

ria sua r�produção em condiç6es de laboratório.

c) que os solos apresentassem, potencialmente, capacidade de adsorção de

sulfato acentuadamente diferenciadas,

A partir destes critérios foram selecionados dois latosso

los: Latossolo Roxo (LR) e Latossolo Vermelho-Amarelo, textura média (LV), 

sendo coletadas amostras da camada superficial (10 cm) , cujas caracterfs

ticas granulométricas, mineralógicas e químicas são apresentadas nas Tabe 

las 2, 3 e 4. 

3.2.4.1. Caracterfsticas qufmicas e granulométricas 

As ahálises químicas e �ranulométricas, necessáriasi carac 

terização das amostras de solci utilizadas, foram realizadas nos laborató

rios da Seção de Pedologia do Instituto Agronômico de Campinas, segundo os 

métodos de rotina neles empregados: 

. composição gran�lomnêtrica: método da pipeta e dispersão com hexametafo� 

fato de sódio 1% e NaOH 0,1N, sob agitação lenta (28 rpm) por 18 horas 

(GROHMANN�e �AI�, 1973). 

pH em áglllla e emm solução de KC1 1N: determinação potenciométrica após três 

horas de repouso; relação solo-lfquido 1 :2,5. 

�pH: calculado pela diferença: pH(KCl) - pH(H
2

0) (MEKARU e UEHARA, 197�

carbono orgânico (C); oxidação da matéria orgânica com solução de bicro 

mato de potássio em meio ácido, e titulação do excesso com solução de 
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sulfato ferroso amoniacal 0,5N (VETTORI, 1969). 

bases trocáveis: extração por agitação de 10-g- de TFSA com 100 ml de 

HN03 0,05N. O cálcio e o magnésio foram determinados no extrato por es

pectrofotometria de absorção atômica, utilizando-se solução de Óxido de 

lantânio a 0,2% para eliminar interferência do alumínio e fósforo. O p� 

tássio foi determinado por fotometria de chama . 

. alumínio trocável: extração por agitação de 5 g de TFSA com 100 mi de elo 

reto de potássio 1N e titulação com NaOH 0,1N • 

. acidez titulável (H
+ 

e Al 3
+

): extração por agitação de 5 g de TFSA com 

100 ml de acetato de cálcio 1N a pH 7 de titulação com NaOH 0,1N, usan

do fenolftaleína como indicador. 

3.2.4.2. Caracterização miner-alÕgica da fração argila 

Amostras de solo foram previamente di.soersar em solução 0,1N 

de NaOH + 1% de hexametofosfato de sódio, sob agitação lenta (28 rpm) por 

18 horas. Após é1 d_ispersijq_,_proc�d_eu-.se a eleminação da fração areia por 

tamizagem via úmida. A fração limo foi eliminada por sedimentação em cen

trífuga a 750 rpm por 3 min, obtendo-se desta forma a fração argila isola 

da. 

ferro total: extração em ácido sulfúrico 1 :1 à 160°c e determinação co

lorimétrica (RAIJ e VALADARES, 1974). 

ferro livre: amostras de 1 g de argila foram submetidas a tratamento. _com 

peróxido de hidrogênio à quente, para eliminação da matéria orgânica. A 

extração do ferro foi feita pelo método citrato-ditionito de sódio.(JACK 

SON, 1956, e a determinação dos teores de ferro no extrato por colorime 
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tria, ,usando o-fenantrol ina como indicadora . 

. goetita e hematita: a gibsita e os minerais de argila sil icatados foram 

eliminados seletivamente da fração argila, de acordo com o procedimento 

descrito por NORRISH e TAYLOR (1961). Amostras de 2 g de argila foram dJ_ 

geridas em 200 ml de NaOH 5N, por 1 hora à 1000c. A seguir foram acondJ_ 

cionadas em membrana semipermeável e submetidas à diálise por 1 semana, 

para eliminação do Na e dos subprodutos de solubilização dos minerais si 

l icatados e gibsita. Os óxidos de ferro insolúveis, assim isolados, fo-

ram então lavados duas vezes com cloreto de potássio 0,5N, três vezes 

com cloreto de potássio 0,3N, quatro vezes com etanol e posteriormente 

secas em estufa à 1100c. Os teores de goetita e hematita foram determi

nados por análise termoponderal . 

. gübsita e mminerais si) icatados: amostras da fração argila foram tratadas 

com peróxido de hidrogênio 100 voluines, à quente, para el iminação da ma

téria orgânica e a seguir com citrato-ditionito de sódio para elimina -

ção dos Óxidos de ferro. As amostras foram então levadas repetidas ve

zes, até a completa elimina,ção do�_sais. A análise por difração de raio� 

-X, evidenciou a existência exclusiva de caulinita como forma de mine •

rais silicatados. A determinação dos teores de gibsita e caulinita se 

deu por análise termoponderal. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em se tratando de solos altamente intemperizados, os latas

solos se caracterizam por apresentarem uma fração argila constituída pred� 

minantemente por minerais sil icatados do tipo 1:1 e Óxidos de Fe e Al, o 

que os torna potencialmente ca�azes de reter quantidades significativas 

de sulfato. Desta forma, a óiferença nos teores de argila observada entre 

as amostras dos dois latossolos utilizados, Tabela 2, serviria como indica 

dor de que, ao menos do ponto de vista quantitativo, a disponibilidade de 

sítios para a adsorção de sulfato deveria ser igualmente diferenciada. 

Os resultados anal Íticos apresentados na Tabela 3, eviden

ciam as semelhanças quahto à natureza mineralógica dos constituintes da 

fração argila destes solos. Quantitativamente, pode-se verificar pela dis

tribuição destes constituintes nas amostras dos dois solos, que o LR apre

senta mesmo proporcionalmente, teores mais elevados dos Óxidos de Fe e Al, 

que se constituem nas superfícies mais reativas quanto à adsorção de sulfa 

to. No LR, os Óxidos de Fe e Al representam 61% da fração argila, enquanto 
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no LV apenas 32%. 

A existência de carga 1 íquida superficial positiva, sugeri

da pelo valor positivo de 6pH observado para o LR, Tabela 4, concorre para 

acentuar as diferenças quanto à disponibilidade de sítios de adsorção aniô 

nica entre este solo e o LV. 

A determinação das isotermas de adsorção em amostras de so

lo naturais e esterilizadas, teve como objetivo definir quantitativamente 

uma eventual participação da atividade biológica na retirada de sulfato da 

solução em equilíbrio. 

As transformações de natureza biológica que o enxofre pode 

sofrer no solo são agrupáveis em quatro categorias, segundo STARKEY (1966) 

e DOMMERGUES e MANGENOT (1970): 

assimilação e imobilização do enxofre em matéria orgânica específica, 

. oxidação do enxofre e compostos orgânicos de enxofre, 

. mineralização ou decomposição de compostos orgânicos de enxofre, e 

• redução do sulfato por bactérias anaeróbicas.

A imobilização e a redução do sulfato representam mecanismo 

de retirada de sulfato da solução em equilíbrio (sumidouros), enquanto a 

mineralização e a oxidação represeniam mecanismos de reposição (fontes). 

Dadas as condições em que foram desenvolvidos os ensaios de 

incubação e de infiltração: meio anaeróbico, temperatura superior a 20°c

e relação C/S baixa; pode-se supor que tanto a imobil ização do sulfato qua.!:: 

to a oxidação de formas mais reduzidas de enxofre estariam prejudicadas. 

A mineralização em meio anaeróbico, segundo estes autores, 1 iberaria ácido 
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Tabela 2 - Distribuição granulométrica das amostras de solos utilizadas. 

LV 

LR 

Arg L 

------------- ------------ % 

15 

85 

3 

7 

OBS.: Arg = argila ($<0,002 mm); 
L = 1 imo (0,002�$<0,053 mm); 

AF = areia fina (0,053�$<0,2 mm); 
AG = areja grossa (0,2�$<2,0 mm). 

AF 

51 

6 

AG 

31 

2 

Tabela 3 - Composição mineralógica da fração argila das amostras de solo u 

ti 1 i zada s. 

LV 

LR 

Fe 
tota 1 

Fe 
1 ivre goetita hematita gibsita cau 1 i n i ta 

------------------------- g/100 g TFSE ---------------------------

0,6 

21 ,4 

0,5 

20,2 

0,3 

3,6 

0,2 

16,6 

4,2 

30,4 

9,0 

31 , 7 

Tabela 4 - Características químicas das amostras de solo utilizadas. 

e 

% 

LV O, 7 

LR 0,9 

Ca 

0,2 

3,0 

Mg K 

meq/100 g TFSA ------------

O, 1 

0,8 

0,10 

0,02 

0,7 2,1 

0,0 2,6 

pH(KCl) 

5, 1 

5,8 

5,3 

5,6 

6pH 

-0,2

+0,2
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sulfÍdrico em lugar do sulfato. Desta forma, a redução do sulfato por bac

térias anaer6bicas se constituiria na Gnica transformação bio16gica capaz 

de alterar sensivelmente a concentração de sulfato na solução em equilí

brio. 

Como se pode observar, através dos resultados apresentados 

na Tabela 5, o tratamento com radiação y ocasionou diminuições nas , rela

ções entre concentração inicial e final do sulfato na solução em equilí

brio, que se refletem nos valores de adsorção máxima estimados. 

Tabela 5 - Parâmetros estimados a partir de uma equação do tipo Langmuir � 

plfcada aos resultados obtidos pela técnica de incubação. 

Anion b k r 

'µg/g 

LV (N) s0-2 
4 

134,41 0,0357 0,98861 

lV (E) S0,..
2 

4 
128·,37 0,0261 0,98732· 

LR (N) s0-
2 

4 
775,19 O, 16 78 0,95125 

LR (E) s0- 2 
4 

606,0.§_ 0,0190 0,95063 

LR (N) Cl 94,78 ·,0,0096 0,97169 

OBS.: N = amostras de solo naturais e E = amostras de solo esterilizadas 

por 1 , 5 Mrad de radiação gama, 

b = adsorção máxima; k = constante da energia de adsorção e 

r = coeficiente de correlação. 
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Estes resultados entretanto não sao conclusivos. Em se tra-

tando de solos naturalmente.bem aerados, nos quais a população original 

de microrganismos anaerÕbicos deve apresentar baixa densidade, dificilmen

te se poderia atribuir à ativioaàe desta população, retiradas de sulfato 

da solução em equilíbrio da ordem das que se verifica, através do confron

to entre as_ isotermas obtidas a partir de amostras de solo natural e este 

rilizadas.A redução no valor de adsorção máxima indica ter havido uma alte-

ração na inclinação da isoterma.A quantidade de sulfato reduzido por açao 

bacteriana é função do nível populacional destes microrganismos, e não da 

concentração do ânion no meio. Desta forma, se se tratasse exclusivamente 

de eliminar a açã� destes microrganismos, o tratamento com radiação y deve 

ria ter induzido simplesmente um deslocamento da curva e não uma mudança 

na inc I inação. 
-

De outra parte , em que pese nao se dispor de maiores refe 

rências na 1 iteratura específica, a radiação y deve interagir com a matriz 

do solo, especialmente com a matéria orgânica. Mudanças nas estruturas qu_!_ 

micas destes compostos, ou mesmo alterações no estado energ�tico dos 1ons 

metálicos que participam dos complexos coordenados, decorrentes de tais i� 

terações, podem ter afetado a disp·onibilidade de sítios de troca aniônica, 

resultando numa diminuição líquida dos mesmos . 

Os experimentos de infil�ração, que propiciaram a obtenção 

das curvas de eluviação de cloro e sulfato, enco�tram-se descritos na Tabe 

la 1. 

Por uma questão de simplicidade, passar-se-á a denominar de 

11modelo 1 1
1 àquele que considera a adsorção como sendo uma função I inear da 

concentração em equilíbrio e de ''modelo 211 àquele que considera esta fun

ção como sendo exponencial. 
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Tabela 6 - Parâmetros estimados a partir de uma equação do tipo Freundlich 

aplicada aos resultados obtidos pela técnica de incubação. 

Solo 

LV 

LR 

LR 

Ânion 

Cl 

K' 

13,48 

120,45 

3,86 

N 

0,48 

0,29 

0,53 

r 

0,99573 

0,89418 

0,99490 

A �pl icação de um pulso de soluto não reativo em estudos de 

deslocamento miscivel, fa�il ita a estimativa do coeficiente que representa 

os efeitos combinados de difusão e dispersão hidrodinâmica (D). Com esta 

finalidade, são utilizados freqüentemente ânions como o cloreto ou·o nitra 

to. 

A adsorção destes ânions se dá por mecanismo dito não-espe

cTfico (HINGSTON et alii, 1967 e 1968), no qual o ânion é retido como con

tra-fon na camada difusa que se estabelece em oposição a uma carga 1 fquida 

superficial positiva. Em solos que apresentam carga 1 fquida superficial n� 

gativa, como o LV (LipH_ = 0,2), estes ânions -deverão se comportar como so

lutos não reativos. 

Utilizando o modelo 1, no qual o fator de retardamento e ex 

pressa por: 

R = 
pK 

+--
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. , ~ 
e considerando que para o caso particular de um soluto nao reativo, tem-se 

que K = O e R = 1, foi possivel obter uma perfeita ajustagem entre a curva 

estimada teoricamente e a curva experimental de eluviação de cloretoemLV, 

como se pode observar na Figura 1. 

Entretanto, em solos que apresentam carga superfi-

cial positiva, como o LR, estes ânions passam a se comportar como solutos 

reativos. 
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0,90 

0,80 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

O, 10 

10 20 30 40 50 60 70 80 

K = O 
Resultados 

Experimentais 

90 100 t (min.) 

Figura 1 - Curva de eluviação de Cl em LV. Experimento E 1 - modelo 1.
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Conforme o frisado anteriormente, o sulfato pode ser retido 

no solo, tanto por adsorção não-específica, quanto por adsorção específi -

ca. Os sítios de troca relacionados à adsorção não-específica de sulfato, 

estariam igualmente disponíveis para a adsorção de outros ânions, como o 

cloro ou o nitrato e corresponderiam, segundo MULJADI et alii (1966), à pr..!_ 

meira região da isoterma de adsorção do fosfato, que corresponde também 

primeira região da isoterma de sulfato (AYLMORE et alii, 1967). 

Desta forma, o estudo comparativo de isotermas e curvas de 

el uvi ação de sulfa to com as de um ân ion como o cloreto, pode concorrer para 

que se estabeleça os limites de participação dos dois mecanismos envolvi

dos na adsorção de sulfato. 

A adsorção não-específica de um determinado ânion é govern� 

da por um lado pelos fatores que condicionam a d]sponibil idade. de. cargas 

positivas, como pH e nível eletrolítico da solução em equilíbrio, e por ou 

tro pela valência e concentração relativa do ânion em questão. 

A adsorção máxima de cloreto pelo-,LR, estimada a partir de u

ma E?guaç�.o d.o tipo Lan_gmuir, foi de 94,7� ].!g/g TFSE, qu� corresponde . a 

0,0027 meq/g TFSE. Cabe relembrar que a isoterma de adsorção·de cloreto foi 

estabelecida a partir dos resultados de ensaios de incubação realizados em 

presença de nitrato (Q,01N de nitrato de cálcio). Nesta condição, a adsor

ção de cl<Dreto e nitrato, ambos monovalentes, será proporcional a suas con

centrações relativas; o que equivale dizer que o valor de adsorção máxima 

d�clpreto estimado, não representa a disponibilidade total de sítios de ad-

sorção não-especiflca de ânions. 

Em função da existência de uma carga l Íquida positiva, os 

dois experimentos de deslocamento miscível de cloro e sulfato em LR foram 
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conduzidos de maneira diferenciada. No experimento E
3

, os pulsos de cloreto 

e sulfato foram aplicados individualmente e nesta ordem, intercalados por· 

solução deslocadora. No experimento E4, de forma análoga ao que se verifi

cou para os dois experimentos com LV, cloretoe sulfato foram aplicados em 

um Único pu 1 so .. 

Utilizando o modelo 1, e considerando que para o caso de um 

soluto reativo o valor de K será dado por: 

S = KC + a sendo K > O , 

foi possfvel em E
3

, obter uma ajustagem satisfat6ria entre a curva te6rica 

e- a- curva -exper imen-ta-1 -de e l uv lação-de c-loreto·em LR (F-i gura '2). A · adsorção· .. ·

de cloro pelo LR neste experiment� ,se deu a taxas correspondentes àquelas 

determinadas a partir da isoterma (K = 0,26). 

-·· - A adição-de-sul fato de cálcio (402 ppm de su Hato)· ao pu 1 so

de c J o reto, induziu em E4, alterações nas taxas de adsorção do cloreto pelo LR, 

conforme se depreende da análise das curvas de eluviação apresentadas na 

Figura-3,· A li-nha contínua representa a curva ·de eluviaçã-o· te6'rica·estimá-· 

da pelo modelo 1, para K = 0,26, 

A retração da parte frontal da curva experimental em rela

ção a te6rica, evidencia um aumento nas taxas de adsorção do cloreto. Pode· 

-se verificar pelas integrais das curvas, que o excedentedecloreto adsorvi

do inicialmente foi completamente deslocado no intervalo de tempo que vai 

de t � 114 min a t � 210 min. A partir de então, voltaiam a prevalecer as 

mesmas taxas de troca previstas pela isoterma. 



C/C0 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

o_,60 

0,50 

0,40 

O, 10 

o 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
1 
, 

, 

I 
, 
1 
1 
' 

' 
• 

' 

' 

' 

I 
I 
' 

I 
' 

' 
. 
I 

I 

' 
I 

I 

I 
I 

I 

, 

,, 

.. 
., 

.,. 

---------,, 
,.,.

--

1 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 
' 

\ 
\ ' '

' 

.47. 

----- K = O

--R.=0,26 

• • • • Resultados 

Experiment::ais 

' .......... .... ........ 
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Figura 2 - Curva de eluviação do Cl em LP, Experimento E 3 - Modelo 1
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K = O 

K = 0,26 

Resultados 
Experimentais 

• 

120 140 160 180 200 220 240 260 

t (min) 

Figura 3 - Curva de eluvi�çio do Cl em LR. Experimento E 4 - Modelo



.49. 

A 1 inha tracejada representa a curva -teórica de eluviação p� 

ra solutos não reativos. Do confronto entre as curvas, pode - se observar 

que a liberação do excesso de cloro adsorvido, só passa a ocorrer após ter

-se verificado o deslocamento de cerca de 65% do pulso (t = 114 min), e 

que o ajuste entre a curva teórica e a curva experimental de eluviação do 

cloro, se dia partir do momento em que praticamente todo o pulso foi des

locado (t - 210 min). 

As sucessivas alterações nas taxas de adsorção e dessorção 

de cloro, verificadas neste experimento, ao que tudo indica, estão relaci� 

nadas a alterações na força iônica da solução em contato, ocorridas duran

te o processo de infiltração. 

As isotermas de adsorção de sulfato, determinadas experime.!:!_ 

talmente para ambos os solos, ajustaram-se razoavelmente tanto a uma equa

ção do tipo Langmuir quanto a de Freundl iih, como se pode verificar atra

vés dos coeficientes de correlação (Tabelas 5 e 6); o que a princípio via

biliza a utilização de ambos os modelos, 1 e 2, na descrição das curvas de 

eluviação deste ânion. 

De fato, ambos os modelos propiciaram boa ajustagem entre 

as curvas teóricas por eles estimadas e as curvas experimentais de eluvia

ção de sulfato em LV, Figuras 4 a 7.

Como se pode observar nas Figuras 4 e 6, as curvas de elu

viação de sulfato em LV, mantiveram as mesmas formas das curvas de eluvia

ção do cloro, que neste solo se comporta como soluto não reativo, apresen

tando-se em relação a estas, apenas ligeiramente deslocadas, o que indica 

que as taxas de adsorção envolvidas foram baixas. 
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--K
3 = º· ºººº

f = O, 11 

••• Resultados 
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Figura 5 - Curva de eluviação de sulfato em LV. Experimento E 1

Modelo 2 
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- K == 0,07 (s0 ,. -2) 
- - - K = O (cÇ) 

••• Resultados 
Expe·r i mentais 

• 
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Figura 6 - Curva de eluvlaçio de sulfato em LV. Experimento E 2

Modelo 1 
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Figura 7 - Curva de eluviação de sulfato em LV. Experimento E 2

Modelo 2 
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O coefjciente de adsorção estimado a partir da isoterma de 

adsorção de sulfato em LV, foi K = 1, 11. No modelo 1, o fator de retarda

mento correspondente a este valor de K, seria R = 4,63 para o experimento 

E1 e R = 4,24 para o experimento E2 • Entretanto, os valores do fator de re 

tardamento que possibilitaram os melhores ajustes entre curvas teóricas e 

experimentais, nos dois casos, foram respectivamente, R = 1 ,23 e R = 1,20, 

que correspondem a um coeficiente de adsorção K = 0,07. 

Este valor de K, sensivelmente inferior ao valor potencial 

estimado a partir da isoterma, permite que se infira que a disponibilidade 

efetiva de sítios para a adsorção de sulfato, nestes experimentos, esteve 

muito aquém da di�ponibil idade potencial apresentada por este solo . .  HOFF

MAN (1973), que obteve resultados equivalentes na avaliação do deslocamen

to miscível de gl icerofosfato no solo, considerou que o fato de o valor de 

K estimado através de ajustagem de curvas ser inferior ao obtido através 

da isoterma, invalida a hipótese fundamental assumida neste modelo, qual s� 

ja, a de que todos os sítios de adsorção seriam de equilíbrio instantâneo. 

No modelo 2, assume-se que: 

s11 = (1 - f)S

ou seja, os sítios do tipo 1, em que a adsorção é instantânea, representam 

uma fração f da disponibilidade total de  sítios de adsorção. Para os SI-

tios do tipo 11, em que a adsorção passa a ser uma função do tempo, tem-se 

que K3 e K4 representam respectivamente, as velocidades de aproximação e� 

fastamento do Íon em relação ao sítio de adsorção. 
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Os valores de f, K3 e K4 neste modelo, sao estimados por a

justagem de curvas. 

Como se pode verificar nas Figuras 5 e 7, o ajuste entre cu.!:_ 

va -teórica e experimental, para ambos os experimentos, foi obtido com os 

valores de f = 0,11 e K 3 e K4 = 0, 00000. Estes resultados sao coerentes 

com o valor de K estimado através do modelo 1, permitindo quantificar e, 

de certa forma, qualificar a disponibilidade efetiva de sítios de adsorção 

de sulfato, verificadas nestes experimentos. 

O fato de os valores de K3 e K4, que possibilitaram o me

lhor ajuste entre curva teórica e experimental, terem sido zero, indica que 

os sítios do tipo 11 não chegaram a interagir. Desta forma, o valor de f 

encontrado passa a representar a parcela de sítios de adsorção que efetiv� 

mente participou do processo de troca. Em outras palavras, o processo de 

adsorção-dessorção de sulfato, nestes experimentos, esteve limitado a um ú 

nico tipo de sítio de adsorção, os de equilíbrio instantâneo, e a disponi

bilidade efetiva de sltios de adsorção de sulfato verificada, representou 

apenas 11% da disponibilidade total apresentada por este solo. 

Segundo SELIM et aZii (1976), em se tratando de equil Íbrio 

cinético, a probabilidade de sítios do tipo 11 interagirem, diminui a medi 

da que decresce o tempo de residência do soluto nas vizinhanças dos mes-

mos. Assim sendo, para as condições de fluxo verificadas nestes experimen

tos, com valores de velocidade média da água nos poros elevados, o tempo 

de residência teria sido restritivo à ocorrência de interações sulfato- sí 

tios do tipo 11. Embora seja lógico e aparehtemente justifique os resulta-

dos obtidos, o argumento apresentado por estes autores não permite qual-

quer inferência sobre a natureza dos chamados sítios de equilíbrio cinéti

co. 
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Considerando que a solução do solo se distribui por regiões 

de fluxo dinâmico e de estagnação, GENUCHTEN e WIERENGA (1976) sugerem 

que as variações nas taxas de adsorção verificadas nos experimentos de de� 

locamento miscfvel, sejam função da distribuição espacial dos sítios de ad 

sorção e das condições de circulação da água. Eles propõem que todos os sí 

tios sejam d e  equilíbrio instantâneo, variando apenas as taxas de desloca

mento do Íon. Nas regiões de estagnação, o deslocamento se dá essencialmen 

te por difusão, sendo portanto sensivelmente mais lento do que na região 

de fluxo dinâmico, onde predomina o fluxo de massa. A dependência do tempo 

para as interações entre o Íon e os sítios localizados nas regiões de es

tagnação, estaria relacionada às baixas taxas de deslocamento do íon nes

tas regiões e a distância a ser percorrida pelo mesmo. Em agregados gran

des, a região de estagnação, constitufda pelos microporos, e ampla e as 

distâncias a serem percorridas pelo fon tornam-se longas. 

Esta abordagem conceitual permitiria uma interpretação mais ra 

zoável dos resultados obtidos nos experimentos de deslocamento miscfvel de 

sulfato em LV. Em condições de fluxo saturado e velocidades elevadas, como 

as que se verificaram nestes experimentos, os processos de troca estiveram 

praticamente restritos aos sítios localizados em torno dos macrosporos·. O 

pequeno alongamento da parte posterior da curva de eluviação de sulfato 

indicaria que uma pequena parcela de sítios de adsorção localizados em re

giões de menor mobilidade, também participaram do processo de troca. 

As condições verificadas nestes experimentos não foram as 

deais para que se efetuasse uma análise mais consistente do processo de ad 

sorção-dessorção de sulfato neste solo. Além das velocidades envolvidas se 

rem elevadas, observou-se nestes experimentos uma acentuada discrepância 
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entre as quantidades de sulfato adiconadas ao solo, através do pulso, e as 

quantidades de sulfato efetivamente envolvidas no processo de troca. Cons_!_ 

derando que em ambos os experimentos, apenas 11% dos sítios participaram� 

fetivamente do processo de troca, pode-se avaliar que em E 1 a quantidade 

de sulfato relacionada a estes sítios tomando-se como base de cálculo, a 

capacidade máxima de adsorção estimada (Tabela.5), corresponde a 6% da 

quantidade de sulfato adicionada ao solo através do pulso, enquanto em E2 

corresponde a apenas 4%. Este fato concorreu para que houvesse um predoml_ 

nio dos fatores físicos na definição das formas das curvas de eluviação de 

sulfato, como se pode inferir das semelhanças existentes entre estas e as 

curvas de eluviaç�o de cloreto (Figura 4 e 6).

Mesmo assim, pode-se verificar através de um balanço de ma� 

sa, que em E 1 apenas 1% do sulfato adsorvido foi recuperado no efluente. Em 

E
2

, provavelmente em função do maior volume de água deslocado, a recupera

ção aumentou para 11%. Estes baixos Índices de recuperação sugerem a exis

t�ncia de uma histerese acentuada no processo de adsorção-dessorção de sul 

fato. 

Como a sorçao de sulfato pela caulinita, segundo AYLMORE et

aZii (1967), é plenamente reversível com respeito à concentração em equill_ 

brio, pode-se deduzir destes resultados que os sítios de troca envolvidos, 

estiveram associados predominantemente às superfícies dos Óxidos de Fe e 

Al. 

A importância do fenômeno de histerese na dinâmica do sulfa 

to em solos que apresentam teores elevados de óxidos de Fe e Al, é ressal

tada pelos resultados obtidos nos experimentos de deslocamento miscível em 

LR. 

O intervalo de duração do pulso de sulfato em E tt foi de 
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t = 131 min. Como se pode observar, através da linha tracejada representa

da na Figura 8, para as condições de fluxo verificadas neste experimento, 

a parte do pulso que não interagiu teria sido totalmente deslocada do solo 

em t = 220 min. Entretanto, o sulfato so começa a surgir no efluente em 

t = 250 min, o que significa que todo o sulfato aplicado ao solo, através 

do pulso, foi adsorvido e só posteriormente passou a ser dessorvido. 

A quantidade de sulfato aplicada ao solo, neste experimen

to, corresponde a 45% da capacidade máxima de adsorção estimada a partir 

da isoterma. Não se pode afirmar que esta fração represente a disponibil i

dade de sítios para a adsorção de sulfato pelo LR, nestas condições de flu

xo, uma vez que ·a alimentação através do pulso parece ter sido 1 imitante, 

mas ela �epresenta a parcela de sítios que efetivamente interagiu. 

Em E
3, Figura 9, a relação sulfato aplicado/capacidade máxi 

ma de adsorção foi de 65%. Esta maior proporção de sulfato aplicado parece 

ter sido responsável pela antecipação relativa da curva de eluviação, ver_!_ 

ficada neste experimento, conforme se depreende da sensível mudança na in

clinação da curva observada após a interrupção do pulso. Uma eventual redu 

ção na disponibilidade de sítios de adsorção, decorrente da maior intensi

dade de fluxo, poderia também induzir uma antecipação da curva de eluvia

ção. Todavia, apesar do maior volume de água deslocado, verificou-se que a 

concentração média de sulfato na fase adsorvida, ao fim deste experimento, 

era de 288 µg/g TFSE contra 258 µg/g TFSE em E4• Isto indica que a fração 

de sítios que efetivamente interagiu em E3 foi maior do que em E 4
• 
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Concorre para evidenciar a importância da histerese no pro

cesso de adsorção-dessorção de sulfato por este solo, a baixa recuperaçao 

no efluente, verificada em ambos os experimentos. Em E 4, a recuperação de 

sülfato no efluente, para o intervalo de tempo considerado, foi de 34%. Em 

E 4, provavelmente em função do maior volume de água deslocado e do exceden 

te de sulfato aplicado através do pulso, a recuperação foi de 43%. 

Diante do exposto, torna-se compreensível que o modelo I se 

mostre inadequado à descrição das curvas de eluviação de sulfato, uma vez 

que o conceito de equilíbrio instantâneo, nele embutido, se refere tanto à 

adsorção quanto à dessorção. 

De fato, como se pode observar nas Figuras 8 e 9, as curvas 

teóricas proporcionadas por este modelo, a partir do coeficiente de adsor-

ção estimado através da isoterma (K = 1 ,93), apresentaram-se antecipadas 

em relação às curvas experimentais. Além disto, como se pode constatar por 

integração, para o intervalo de tempo considerado, as curvas teóricas for

necidas por este modelo, prevêm a total recuperação, no efluente, do sulfa 

to aplicado através do pulso. 

O modelo 2 assume a inexistência de histerese no processo 

de adsorção-dessorção associado aos sítios do tipo 1, de equilíbrio instah 

tâneo. Para os sítios do tipo 11, a histerese é representada pela diferen

ça entre as velocidades de aproximação (K) e afastamento (K4 ), do íon em 

relação ao sítio de troca, sendo fixada em: 
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sendo: 0 = umidade vo 1 umé t r i ca do solo saturado, cm3 • cm-3 , 

f = fração de sítios do tipo 1 ' 

p = densidade global do solo, g . cm-3, 

K = coeficiente de distribuição estimado a partir da isoterma de 

Freundl ich ,.cm 3.
-1

g .

De tal forma, que considerando f = 0,20 e K
3

=4,OOOOOmin- 1
, 

ter-se-ia, para o experimento E3
, K 4 = 0,02195 min� 1

• A curva proporciona

da pelo modelo 2, a partir dest�s valores de f, K3 e K4, é apresentada na

Figura 10. 

Como se pode verificar, a curva teórica superestima a recu

peraçao de sulfato no efluente, prevendo, para o intervalo de tempo consi

derado, que ela atinja a 56% do sulfato aplicado através do pulso. Tentati 

vas de obter uma ajustagem entre a curva teórica proporcionada por este mo 

dela e a experimental, através de alterações nos valores de K3 e f, resul

taram em: 

para valores deK3<4,0O.OOO, -observou-se uma antecipação do pico (mai·or

valor de C/C0) e do início da curva. 

para valores de K
3

j4,OOOOO, veriftcou-se a manuten�ão da posição, no tem-

po, e ampliação v�rtical do pico, associada a um retardamento�do 

.da curva. 

para valores de f < 0,20, verificou-se a manutenção da posição, no 

po, e retração vertical do pico, associada a uma antecipação do 

da curva. 

. .. . 

1n1c10 

tem-

. .. . 1n1c10 
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. . .  Kesultados experimentais 

-- K3 4,00000 
. -1 

m1n 

K4 0,02195 
. -1 

m1n 

f = 0,20 

� = 3,00000 min- 1

K4 0,01646 
. -1

m1n 

f 0,20 

-·-·- K3 = 10, 00000 min- l 

K4 = 0,05488 . _ 1 
m1n 

f = 0,20 

• • 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

t (min) 

Figura 10 - Curva de eluviação de sulfato em LR. -. Experi 

mente E 3 - modelo 2. 



. para valores de f > 0,20, verificou-se a manutenção da posição, no 

po, � ampliaçijo vertical do pico, associada a um retardamento do 

da curva. 

.64 . 

tem-

. .. . 1n1c10 

As tentativas de conseguir ajustagem entre as curvas teóri

cas, estimadas a partir do modelo 2, e a curva de eluviação de sulfato ob

tida no experimento E 4, apresentaram resultados equivalentes. 

SELIM et aZii (1976) ao proporem o modelo 2, definem: 11sí

tios de adsorção que interagem rapidamente com o soluto, isto é, instanta

neamente, podem interagir em questão de minutos ou poucas horas. Interva

los de tempo tão pequenoi, entretanto, podem ser insuficienies para sftios 

de adsorção que interagem mais lentamente com o solut;o em solução11 • 

Entretanto, como se pode constatar observando os exemplos a 

presentado na Figura 10, mesmo para valores de K
3 

extremamente elevados, da 

ordem do que se poderia considerar como equilíbrio instantâneo, as curvas 

previstas pelo modelo 2, apresentam-se antecipadas em relação a curva exp� 

ri mental. 

Poder-se-ia aventar as condições de fluxo intenso verifica

das nestes experimentos, como uma das causas que teriam concorrido para a 

inadequação deste modelo à descrição das curvas de eluviação de sulfato. 

GENUCHTEN et aZii (1974), haviam verificado que para condi

çoes de fluxo intenso, tanto o modelo de equilíbrio instantâneo, quanto o 

de equilíbrio cinético, se mostravam inadequados à descrição das curvas de 

eluviação experimental. SÓ que os resultados por eles apresentados, demon� 

tram ter havido uma antecipação da curva experimental, com relação às cur

vas teóricas previstas pelos modelos, o que indicaria que a disponibilida-
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de efetiva de sítios de troca esteve aquêm da disponibilidade potencial,de 

forma análoga ao que se verificou com os experimentos de deslocamento mis

cível de sulfato em LV. 

Entretanto, como se pode verificar nas Figuras 8, 9e 10,com 

os experimentos de deslocamento miscível de sulfato em LR, ocorreu o inve.!::_ 

so. As curvas experimentais de eluviação apresentaram-se retardadas em re

lação às curvas previstas por ambos os modelos. 

Seria de se esperar, como os próprios SELIM et aZii (1974) 

sugerem, que em condições de fluxo tão intenso quanto as verificadas nes

tes experimentos, somente os sítios de equilíbrio instantâneo interagissem 

com o sulfato em solução. Contudo, em se tratando de equilíbrio instantâ

neo, uma participação proporcionalmente maior de sítios do tipo 1, implic� 

ria em uma maior recuperação de sulfato no efluente, para os intervalos de 

tempo considerados. 

Os resultados obtidos nos experimentos de deslocamento mis

cível de sulfato em LV, dão conta da existência de uma histerese acentuada 

no processo de adsorção-dessorção, associada a sítios em que a adsorção p� 

de ser considerada instantânea. Os resultados obtidos nos experimentos com 

LR, parecem indicar a mesma direção. A inadequação do modelo 2 à descrição 

das curvas experimentais de eluviação de sulfato, da mesma forma que a do 

modelo 1, está relacionada a não previsão desta histerese. 

Nos experimentos de deslocamento miscível, em que o soluto 

reativo é aplicado ao solo através de um pulso de longa duração, equivale.!:!_ 

te a vários volumes de poros, a curva de eluviação tende a apresentar duas 

regiões distintas. 

A primeira região corresponde ao intervalo de deslocamento 
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do pulso. Inicialmente, a concentração de soluto na fase adsorvida é nula, 

de forma que, ao ser iniciado o pulso, a movimentação de soluto se dá no 

sentido solução-fase adsorvida. Com a manutenção do pulso, a diferença en

tre concentração na fase adsorvida e em equilíbrio tende a decrescer, até 

tornar-se nula. O movimento líquido de soluto no sentido solução-fase ad

sorvida, também tende a decrescer, em função da diminuição do gradiente de 

concentração ou pela gradual saturação da superfície de adsorção, até tor

nar-se nulo. Nestas condições a curva de eluviação apresenta uma forma as

cendente até atingir o valor de C/C 0 = 1. Pode-se dizer de maneira simpl i� 

ta, que a forma desta região da curva de eluviação é determinada pelo pro

cesso de adsorção. 

A segunda região corresponde a parte posterior da curva de 

eluviação. Interrompido o pulso, com a aplicação da solução deslocadora,oÊ._ 

serva-se uma situação inversa da inicial; A concentração na fase adsorvida 

passa a ser maior do que na solução, induzindo a uma movimentação líquida 

de soluto no sentido fase adsorvida-solução. O movimento 1 Íquido de soluto 

neste sentido, também tende a decrescer com a diminuição do gradiente de 

concentração, até tornar-se nulo. Conseqüentemente, esta região da curva 

de eluviação tende a apresentar uma forma descendente. 

Estas duas regiões podem ser claramente identificadas, por 

exemplo, nas curvas de eluviação de fosfato em Alfisol, apresentadas por 

CAMARGO (1978), mesmo para os experimentos em que se percebe que a superf_!_ 

cie de adsorção não chegou a ser saturada. 

Pelo que foi discutido anteriormente, pode-se constatar que 

a curva de eluviação de sulfato obtida no experimento E4, Figura 8, não a

presenta a primeira região, sendo toda sua forma definida pelo processo de 
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dessorção e, é clàro, pelos condicionantes físicos. O fluxo se manteve cons 

tante durante todo o experimento, o que indica não ter havido nenhuma alte 

raçao significativa na estrutura do sistema, logo, a forma da curva de elu 

viação foi definida predominantemente pelo processo de dessorção. 

Em que pesem as semelhanças quanto a forma, entre esta cur

va e aquelas obtidas por CAMARGO (1978), seu significado é totalmente di-

verso. A forma ascendente da parte frontal da curva, neste caso, indica 

que a dessorção se deu a taxas crescentes até atingir um máximo, so então, 

passando a decrescer. Este comportamento, como se pode observar na Figura 

9, de certa forma, se confirma em E
3

• 

O que se conhece hoje, sobre adsorção-dessorção de sulfato 

não permite a interp�etação destes resultados. 
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5. CONCLUSÃO

Os resultados apresentados demonstram a inadequação, de am

bos os modelos utilizados, à descrição de curvas de eluviação de sulfato 

em solos que apresentam teores elevados ·de Óxidos de Fe e Al. Não foi pos

sível, face os resultados obtidos, aprofundar a questão da 1 inearidade ou 

não do processo de adsorção. A existencia de uma histerese acentuada no pro 

cesso de adsorção-dessorção, associado a sítios em que a adsorção pode ser 

considerada instantânea, ao que tudo indica, seria responsável por esta i

nadequação. 

Os mecanismos envolvidos na adsorção de sulfato, como foi 

amplamente discutido, são de natureza completamente distinta dos mecanis

mos envolvidos na adsorção de cátions, e definem, conforme se discutiu,um 

comportamente dinâmico, igualmente diferenciado. O estudo do comportamen

to dinâmico do sulfato no solo, e sua modelização; passam obrigatoriamen

te pela compreensão e modelização do processo de adsorção-dessorção. 

O trabalho desenvolvido por RAJAN (1978), representa um 
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real avanço neste sentido. A ident�ficação das estruturas anelares, forma

das a partir das interações sulfato-óxidos de Fe ou Al, permite que se com 

preenda o real significado da reorientação da fase adsorvida, aventada por 

AYLMORE et alii (1967), como provável causa da irreversibilidade do prece� 

so de sorção deste ânion. 

Os resultados ora apresentados, concorrem para a compreen

sao do processo de adsorção de sulfato pela superffcie reativa do solo, ao 

permitirem que se visualize o caráter instantâneo do mesmo. Por outro la

do, eles revelam a necessidade de estudos mais detalhados, no que se refe

re as caracterfsticas de estabilidade das estruturas anelares formadas pe

las interações sulfato-óxidos, uma vez que elas se constituem no condicio

nante do processo de dessorção. 
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