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Introdução

Com a utilização crescente de fertilizantes, aumentou 
a necessidade de se conhecer a mobilidade vertical de 
cada nutriente no solo. A mobilidade dos nutrientes no 
perfil pode afetar a sua disponibilidade aos vegetais [1]
e as perdas por lixiviação [2]. Por isso, também pode 
influenciar na escolha das técnicas mais adequadas de 
fertilização do solo, como épocas e doses, o manejo 
inadequado da adubação potássica pode trazer 
problemas ambientais e/ou econômicos.

Outra forma amplamente adotada como alternativa 
para o suprimento de nutrientes, principalmente 
nitrogênio e fósforo, em áreas de agricultura familiar na 
região semi-árida e agreste do Nordeste do Brasil é a 
utilização de esterco [3].

A mobilidade dos íons no solo pode ser avaliada por
meio de técnicas baseadas em deslocamento de fluídos 
miscíveis e recursos computacionais. Modelos físicos e 
matemáticos resultantes de soluções de equação 
diferencial de transporte de solutos no solo, quando 
ajustados a dados experimentais oriundos de ensaios de 
lixiviação e eluição de íons em colunas de solo em 
laboratório ou no campo, por meio de programas 
computacionais constituem-se em ferramentas 
poderosas por possibilitarem a caracterização da 
mobilidade dos solutos no solo com base na dispersão, 
difusão e retardamento dos solutos em relação ao 
avanço da interface entre o líquido deslocador e o 
deslocado [4].

No trabalho em questão utilizamos dois fatores: o
fator de retardamento (R) expressa a capacidade de um 
meio poroso em reter um soluto durante um processo 
de escoamento de uma solução. O fator dispersivo D, é 
o processo responsável pelo espalhamento de um soluto 
ou de colóides em uma massa de água, este descreve o 
movimento de soluto em um meio poroso considerando 
os principais processos físicos envolvidos [5].

O objetivo do presente estudo foi obter evidências 
experimentais sobre o deslocamento descendente do 
potássio, em solo arenoso adubado com esterco bovino.

Material e métodos

O solo foi coletado no município de Esperança - PB, 
nas profundidades 0-20, 20-40, 40-60 cm. Foram 
efetuadas as seguintes análises físicas: granulometria 
pelo método do densímetro, densidade do solo (Ds) 

pelo método da proveta e densidade da partícula (Dp = 
2,64 g cm-3), todas as análises foram realizadas de acordo 
com a Embrapa [6], inclusive a determinação química do 
potássio extraível, por meio do fotômetro de chama 
(Tabela1).

O ensaio de transporte de íons em colunas de lixiviação 
foi realizado no Laboratório de Física do Solo no 
Departamento de Energia Nuclear (DEN) da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE).

O conjunto de transporte de íons foi composto de 
colunas de acrílico com 2,54 cm de diâmetro e 60 cm de 
comprimento, sendo as bases de PVC e que possuem 
internamente um anel de borracha para garantir uma 
perfeita vedação do sistema; na parte superior e inferior da 
coluna colocou-se uma chapa de latão de 3 mm espessura 
perfurada e em seguida um filtro de nylon para impedir a 
perda do solo durante a realização do ensaio. O solo foi 
seco ao ar, destorroado e peneirado em malha de 2 mm. O 
preenchimento das colunas foi realizado acondicionando o 
solo na coluna em camadas de aproximadamente 2 cm 
levemente compactada. A saturação do solo foi com fluxo 
ascendente, com uma solução salina de cloreto de cálcio 
(CaCl2) a 0,001 mol L-1. A solução de CaCl2 aplicada para 
saturar o solo foi armazenada em um becker de 1000 mL, 
ligado a uma conexão tipo “T”. As saídas laterais da 
conexão tipo T estavam dotadas de uma pequena torneira 
na parte superior, que foram fechadas quando observou-se 
um filme de solução no extremo superior da coluna. Após a 
saturação do solo, a coluna foi pesada, para quantificar o 
volume de poros. O Experimento foi conduzido com três 
repetições (coluna 1, coluna 2 e coluna 3).

A solução salina de CaCl2 foi adicionada na coluna de 
solo utilizando-se uma bomba peristáltica conectada por 
capilares a base superior da coluna, sendo os efluentes da 
solução coletados na base inferior em alíquotas no tempo a 
utilizando-se um coletor de frações automático.

A vazão de 0,256 cm min-1 utilizada na bomba 
peristáltica foi determinada com base na condutividade 
hidráulica saturada (Ksat). 

Os parâmetros hidrodispersivos (D e R) foram 
determinados por meio de ajustes, realizados de forma a 
minimizar os desvios entre a curva calculada e a 
experimental, utilizando o programa DISP 1.1 (DISP 1.1, 
2006) [7].
Resultados e Discussão

Ensaios de deslocamento miscível podem ser úteis no 
manejo da fertilização, no sentido de minimizar as perdas 



de nutrientes por percolação profunda, o 
comportamento do íon no solo estudado alerta para este 
fato. Outro dado importante ao se determinar a 
quantidade adicionada deve-se fazer o parcelamento 
para reduzir as perdas, verificar a concentração do íon
presente em maior concentração [8].

Para uma mesma velocidade média de escoamento
de uma solução, valores mais elevados do coeficiente
dispersivo-difusivo em virtude da maior mistura na 
interface entre os fluídos deslocado e deslocador. Com
base nos valores dos fatores de retardamento (Tabela 
2), não há interação do íon analisado com a fração 
coloidal dos solos. Melo et al. [9], estudando o 
deslocamento de cátions básicos em solos arenosos, 
encontraram valores similares ao do presente estudo.

Integrando as concentrações de K que foram eluidas 
de cada coluna de solo, obtiveram-se valores de 33, 39 
e 41 mg de K para as colunas 1 , 2 e 3,
respectivamente, a partir de uma massa de solo média 
de 526 g. Considerando-se uma área de 1 (um) ha e 
camada de 0-60 cm de solo com densidade média de 
1,7 t m-3, essas massas de K representam uma perda 
média de 644, 757 e 797 kg de K, para as colunas 1, 2 
e 3, respectivamente. Transformando para KCl e 
considerando 60% de K2O chega-se à uma perda ao
redor de 1.221 kg ha-1 de K.

Estes aspectos alertam para os perigos de 
contaminação de lençol freático ao fazer aplicações 
maciças de fertilizantes orgânicos em solos de baixa 
capacidade de adsorção, ou seja, baixo fator de 
retardamento, como é o caso deste.

Na tabela 2 e figura 1, têm-se os resultados obtidos 
para coeficiente dispersivo-difusivo e o fator de 
retardamento para o cátion estudado.

Observando, a curva de efluente do íon estudado 
(Figura 1), verifica-se que a mobilidade é elevada, ou 
seja, ocorre uma mínima interação solo-soluto, razão 
porque os fatores de retardamento situaram-se 
próximos de 1,0. Ferreira et al. [5], trabalhando com 
água residuária de café encontraram o fator de 
retardamento igual a 1,2 para o solo aluvial com 600 g 
kg-1 de areia.

O fator de retardamento, por ser uma característica 
que retrata a capacidade do solo em reter os solutos à 
medida que o fluxo de massa avança, depende das 
interações entre as fases líquidas e sólidas que ocorrem 
durante a percolação [9]. 

Os valores de R menores estão em consonância com a 
maior velocidade de avanço, proporcionando menor tempo 
de interação íon-colóide (Tabela 2).

De acordo com os dados apresentados neste estudo, 
devemos ter em mente que existe uma possibilidade de 
contaminação das águas subterrâneas pela movimentação 
dos íons, tendo-se em conta que um fator maior de 
retardamento significa menor mobilidade do íon no solo e, 
conseqüentemente, menor probabilidade de contaminação 
de águas freáticas.

Agradecimentos

Ao Laboratório de Física do Solo do DEN – UFPE e as 
instituições de fomento CAPES e CNPq.

Referências
[1] KLEPKER, D. & ANGHINONI, I. 1996. Modos de adubação, 

absorção de nutrientes e rendimento de milho em diferentes 
preparos de solo. Pesuisa. Agropeuária. Gaúcha, 2:79-86.

[2] CERETTA, C.A.; BASSO, C.J.; DIEKOW, J.; AITA, C.; 
PAVINATO, P.S.; VIEIRA, F.C.B. & VENDRUSCULO, E.R.O. 
2002. Nitrogen fertilizer split-application for corn in notill 
succession to black oats. Scientia. Agrícola., 59:549-554.

[3] MENEZES, R.S.C.; SALCEDO. I.H. 2007. Mineralização de N 
após incorporação de adubos orgânicos em um Neossolo Regolítico 
cultivado com milho. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, 11: 361-367.

[4] FERREIRA, P.A. 2003. Manejo de água planta em solos salinos. 
Viçosa: UFV, p.111. Apostila de aula do curso de Pós-Graduação.

[5]  FERREIRA, P.A.; GARCIA, G.O.; MATOS, A.T.; RUIZ, H.A.; 
BORGES JUNIOR, J.C.F. 2006. Transporte no solo de solutos 
presentes na água residuária de café conilon. Acta Scientiarum
Agronomy. Maringá, 28:29-35.

[6] EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 1997.
Manual de métodos de análise de solos. Rio de Janeiro: Centro 
Nacional de Pesquisa de Solos, 212p.

[7] BORGES JÚNIOR, J.C.F.; FERREIRA, P.A. 2006. Equações e 
programa computacional para cálculo do transporte de solutos do 
solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental v.10, 
n.3, p.604–611.

[8]   AGUIAR, M.I; LOURENÇO, I.P.; OLIVEIRA, T.S.; LACERDA, 
N.B. 2006. Perda de nutrientes por lixiviação em um Argissolo 
Acinzentado cultivado com meloeiro. Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e Ambiental v.10, n..4, p. 811-
829. Campina Grande.  

[9]   MELO, R.F.; FERREIRA, P.A.; MATOS, A.T.; RUIZ, H.A.;           
OLIVEIRA, L.B. 2006. Deslocamento miscível de cátions básicos           
provenientes da água residuária de mandioca em colunas de solo.           
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental v.10, n.2,            
p.456–465.

Tabela 1. Caracterização física e química de um Neossolo Regolítico no município de Esperança, PB.



Prof. Areia Silte Argila Ds COT K extraível

cm g kg-1 g cm-3 g kg-1 mg kg-1

0-20 892 90 18 1,53 8,5 4045
20-40 881 93 26 1,49 5,1 5407
40-60 827 99 74 1,5 4,1 4654
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Figura 1. Curvas de eluição do potássio em relação ao número de volume de poros, para o Neossolo Regolítico.

Tabela 2. Parâmetros do solo, para três repetições, do ensaio de deslocamento miscível, com Neossolo Regolítico.

Potássio (K)

Θs 0,36 0,35 0,35

v (cm h-1) 9,87 10,06 10,00

Q = v θs 3,53 3,53 3,53

D 23,46 23,99 24,37

R 1,00 1,01 1,01


