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RESUMO 

A eutrofização é uma das principais causas da deterioração da qualidade da água e o seu 

gerenciamento é de suma importância. Reduzir o aporte externo de nutrientes é 

essencial, mas muitas vezes não é suficiente devido ao processo de fertilização interna 

do sedimento. Nesse contexto, medidas de controle da eutrofização aplicadas nos 

ecossistemas aquáticos são necessárias para acelerar a recuperação. Dentre as técnicas 

de restauração utilizadas atualmente, encontra-se a remoção do fósforo reativo solúvel 

(FSR) através do uso de adsorventes de fase sólida, naturais ou modificados, uma das 

técnicas utilizadas na Geoengenharia. A aplicação da técnica em escala real pode ter 

alto custo dificultando a aplicação em países em desenvolvimento. Visando a redução 

do custo de aplicação, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de adsorção de 

fosfato de dois adsorventes naturais provenientes do semiárido potiguar, Planossolo 

Háplico (PLA) e o Luvissolo Crômico (LUV), em água natural de reservatórios da 

mesma região. O potencial de adsorção foi avaliado através de testes de adsorção em 

água natural dos reservatórios Dourado e Gargalheiras, utilizando um gradiente de 

concentrações de fosfato de 0 até 100 mg L-1. Com aplicação dos solos na água natural 

sem a adição de fosfato, tratamento que se aproxima da condição real de aplicação, a 

concentração de fosfato aumentou, ou seja, houve liberação. LUV obteve capacidades 

máximas de adsorção de 14,9 e 23,9 mg L-1 para, respectivamente, Dourado e 

Gargalheiras, enquanto PLA obteve capacidade máxima de adsorção de 16 e 17 mg L-1. 

De acordo com as isotermas encontradas os valores de capacidade máxima de adsorção 

podem ser superestimados, visto que as isotermas não atingiram o equilíbrio. A máxima 

eficiência de remoção de fosfato ocorreu próximo a concentração inicial de 50 mg L-1. 

A remoção de fosfato foi encontrada apenas nas concentrações elevadas de FSR, em 

comparação as condições naturais dos reservatórios do semiárido estudados. Sendo 

assim, os solos naturais do semiárido não obtiveram potenciais de adsorção adequados 

para a utilização na restauração dos ecossistemas eutrofizados da mesma região. Apesar 

das altas capacidades máximas de adsorção, as isotermas geradas não atingiram o 

equilíbrio, os valores encontrados para este parâmetro podem ter sido superestimados. 

Palavras–chave: remoção de fósforo, eutrofização, nutriente, adsorvente natural. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Eutrophication is one of the main causes of the deterioration of water quality and its 

management is of paramount importance. Reducing the external input of nutrients is 

essential, but it is often not enough due to the internal fertilization process of the 

sediment. In this context, eutrophication control measures applied to aquatic ecosystems 

are necessary to accelerate recovery. Among the restoration techniques currently used, 

there is the removal of soluble reactive phosphorus (FSR) through the use of solid phase 

adsorbents, natural or modified, one of the techniques used in Geoengineering. 

Applying the technique on a full scale can be costly, making it difficult to apply it in 

developing countries. Aiming to reduce the cost of application, the objective of this 

study was to evaluate the phosphate adsorption potential of two natural adsorbents from 

the semi-arid Potiguar region, Plano Haplic (PLA) and Luvissol Chromic (LUV), in 

natural water from reservoirs in the same region. The adsorption potential was evaluated 

through adsorption tests in natural water from the Dourado and Gargalheiras reservoirs, 

using a phosphate concentration gradient from 0 to 100 mg L-1. With soil application in 

natural water without the addition of phosphate, a treatment that approximates the actual 

application condition, the phosphate concentration increased, that is, there was release. 

LUV had maximum adsorption capacities of 14.9 and 23.9 mg L-1 for, respectively, 

Dourado and Gargalheiras, while PLA had a maximum adsorption capacity of 16 and 

17 mg L-1. According to the isotherms found, the maximum adsorption capacity values 

can be overestimated, since the isotherms did not reach equilibrium. The maximum 

phosphate removal efficiency occurred close to the initial concentration of 50 mg L-1. 

Phosphate removal was found only at high FSR concentrations, compared to the natural 

conditions of the studied semiarid reservoirs. Thus, natural semi-arid soils did not 

obtain adequate adsorption potentials for use in the restoration of eutrophic ecosystems 

in the same region. Despite the high maximum adsorption capacities, the generated 

isotherms did not reach equilibrium, the values found for this parameter may have been 

overestimated. 

 

Keywords: phosphorus removal, eutrophication, nutrient, natural adsorbent. 

  

 

 



9 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 A eutrofização é um processo natural que consiste no aumento da produtividade 

primária decorrente do enriquecimento por nutrientes, principalmente fósforo (P) e 

nitrogênio (N) (LE MOAL et al., 2019; SMITH; SCHINDLER, 2009). Um dos 

sintomas mais notórios do processo de eutrofização é a proliferação de cianobactérias, 

podendo causar odores desagradáveis, morte de peixes devido à depleção de oxigênio e 

maiores custos com o tratamento de água potável (PAERL, 2018; SMITH; 

SCHINDLER, 2009). Além disso, podem prejudicar os serviços ecossistêmicos e 

atividades antrópicas, como irrigação, recreação, aquicultura, pesca e abastecimento 

humano (PAERL; PAUL, 2012). 

A primeira etapa para neutralização da eutrofização é cessar o aporte externo de 

nutriente, controlando as fontes pontuais e difusas (COOKE et al., 2005; PAERL et al., 

2016). Mas muitas vezes, as respostas nos corpos hídricos, devido às reduções das 

cargas externas, podem ser atrasadas ou ter pouco efeito, devido à reciclagem de 

nutrientes tendo como fonte o sedimento rico nesses compostos, denominada 

fertilização interna, que continua sustentando a eutrofização e a proliferação de algas 

por longos períodos de tempo   (FASTNER et al., 2016; LÜRLING et al., 2016; 

SØNDERGAARD; JENSEN; JEPPESEN, 2003; SONDERGAARD; JENSEN; 

JEPPESEN, 2001).  

Diante do cenário de eutrofização e escassez hídrica, a recuperação dos 

ecossistemas aquáticos eutrofizados é de suma importância, necessitando, dessa forma, 

desenvolver estratégias de restauração e/ou mitigação. O gerenciamento eficiente da 

eutrofização exige o controle do aporte externo de nutrientes, sendo necessário reduzir 

também o fósforo disponível na coluna d’água e no sedimento (DOUGLAS et al., 2016; 

LÜRLING et al., 2016). 

Técnicas atuais de controle das cargas internas, como as da geoengenharia, 

utilizam materiais que buscam intervir nos ciclos biogeoquímicos do sistema aquático, 

particularmente no controle de fósforo (P) particulado e dissolvido da coluna d’água e 

no bloqueio da liberação do P móvel do sedimento (LÜRLING et al., 2016, 2020; 

SPEARS et al., 2013, 2014). Nas últimas duas décadas, adsorventes de fósforo de fase 

sólida ganharam considerável interesse como ferramenta da geoengenharia (LÜRLING 

et al., 2016; LÜRLING; OOSTERHOUT, 2013; SPEARS et al., 2013).  
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A adsorção consiste na transferência de íons entre solução e o material sólido, 

pelas cargas elétricas presentes na superfície do adsorvente (MCBRIDE, 1994). A 

adsorção e a precipitação fazem parte do processo de sorção. A adsorção acontece pelas 

ligações eletrostáticas ou covalentes e, através dessas ligações, o fosfato é acumulado na 

superfície do material na interface sólido-água (SPOSITO, 1984). A precipitação 

acontece com a ligação de cátions solúveis em água com fosfato. A adsorção e 

precipitação são mecanismos de difícil diferenciação nos modelos matemáticos. 

Os materiais adsorventes utilizados para remoção do fósforo do meio aquático 

podem ser: minerais naturais; materiais naturais ou produzidos sinteticamente; argila 

mineral modificada ou solo; e subprodutos de mineração, processamentos industriais e 

minerais (DOUGLAS et al., 2016). Dentre os adsorventes, as argilas têm se mostrado 

promissoras na remoção de P e utilizadas na restauração de lagos eutrofizados (MUCCI 

et al., 2018). Uma das argilas que se destaca é a Bentonita Modificada com Lantânio 

(BML), também chamada de Phoslock® (DOUGLAS, 2002), que tem sua eficiência 

comprovada na remoção do fósforo reativo solúvel da água e no bloqueio da liberação 

deste nutriente do sedimento (COPETTI et al., 2016; LÜRLING et al., 2016). Apesar de 

todos os benefícios, o Phoslock® é um produto de alto custo e pode encarecer o 

gerenciamento de ecossistemas eutrofizados, limitando a sua aplicação em escala real 

nos países em desenvolvimento (MUCCI et al., 2018).  

Portanto, a busca de materiais de baixo custo, como solos naturais da própria bacia 

de drenagem de mananciais, tem sido testados, apresentando potenciais de adsorção de 

fósforo para mitigação da eutrofização em ecossistemas aquáticos (DOUGLAS et al., 

2016; MONICELLI et al., 2021; MUCCI et al., 2018; NOYMA et al., 2016, 2017). 

Assim novos adsorventes devem ser eficazes, de baixo custo e seguros. Para avaliar se 

esses novos materiais atendem a essas características, a primeira etapa deve ser 

demonstrar a eficácia e segurança em condições controladas, isto é, em experimentos 

em bancada/laboratório, para posterior etapa de maior complexidade ambiental, 

experimentos de campo e em escala ecossistêmica (LÜRLING et al., 2016). 

Nos testes realizados com novos adsorventes, além do potencial de remoção de P, é 

necessário avaliar as características físico-químicas dos materiais e as condições 

ambientais que interferem no processo de adsorção de P (LI et al., 2016). Isto 

principalmente, porque cada lago possui características intrínsecas e extrínsecas 

diferentes que podem afetar nesse processo (LÜRLING et al., 2020). Um exemplo 

dessas condições ambientais é a presença de substâncias húmicas na água, as quais 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857420303207?casa_token=D9Vc95fgJ40AAAAA:HYNgmYzo1k3bB0NqaerEj8a67-APzzH6ORZy0RzHKGRfjLdPcGEz0h09JXKny0AmPo1ttMjiV3Q#bb0120
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podem competir pelos sítios de ligação com o fosfato, reduzindo assim o potencial de 

adsorção (DITHMER et al., 2016; LÜRLING; WAAJEN; VAN OOSTERHOUT, 

2014). O pH é outro fator que pode alterar as cargas superficiais do adsorvente e mudar 

a atividade de cátions que também são possíveis ligantes para o fosfato (GEELHOED; 

HIEMSTRA; VAN RIEMSDIJK, 1997) e as concentrações de fosfato (PO4-) (FUNES 

et al., 2018) que podem interferir na sorção. Portanto, É necessário que os novos 

adsorventes sejam testados em experimentos laboratoriais com condições controladas 

para avaliar a sua eficácia e os seus efeitos, para posterior aplicação em escala real 

(MUCCI et al., 2018). 

Os reservatórios da região semiárida tropical são naturalmente mais suscetíveis a 

eutrofização (BARBOSA et al., 2012). Características destas regiões, como a seca 

prolongada, a intermitência dos rios, as chuvas irregulares e concentradas em poucos 

meses do ano e as altas taxas de evaporação interferem diretamente na qualidade da 

água nos reservatórios (BRAGA et al., 2015; FIGUEIREDO; BECKER, 2018), 

influenciando na redução do volume de água, que pode levar a um aumento na 

concentração de nutrientes e no desenvolvimento de cianobactérias (BRAGA; 

BECKER, 2020). Durante o evento extremo de seca prolongada, o esgotamento hídrico 

causa uma piora na qualidade da água dos reservatórios desta região, provocando 

problemas com a quantidade e a qualidade da água (BRASIL et al., 2016; MEDEIROS 

et al., 2015; ROCHA JUNIOR et al., 2018). Os reservatórios da região também estão 

vulneráveis ao aumento de P na coluna d’água pela ocorrência da fertilização interna a 

partir do sedimento devido as condições ambientais, como ressuspensão com o vento, 

anoxia, baixa profundidade pH e temperatura (CAVALCANTE et al., 2021; 2018). 

O potencial de adsorção de fósforo por solos naturais do semiárido tropical, como o 

Planossolo e Luvissolo, já foram avaliados utilizando água deionizada enriquecida com 

fosfato, e nestas condições, se mostraram potenciais adsorventes de fosfato 

(MONICELLI et al., 2021). Apresentando capacidades máximas de adsorção de 11,1 

mg para luvissolo e 7,8 mg para planossolo em pH 8,0, ou seja, condições próximas as 

encontradas na maioria dos reservatórios da região semiárida (BRASIL et al., 2016). De 

acordo com os bons resultados encontrados, os adsorventes devem ser testados 

progressivamente em condições ambientais mais realistas, utilizando água natural dos 

próprios reservatórios da região, até que o seu uso em escala real seja possível. 

Com base no exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de 

adsorção de fosfato de dois materiais adsorventes naturais, provenientes de solos do 
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semiárido potiguar, Planossolo Háplico (PLA) e o Luvissolo Crômico (LUV), em água 

natural de reservatórios da região.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado com a água dos reservatórios de Dourado e Gargalheiras, 

localizados nas cidades de Currais Novos e Acari, respectivamente, região semiárida do 

Rio Grande do Norte, região nordeste do Brasil. O reservatório de Dourado tem 

capacidade máxima de 10,3 hm3 (estando com aproximadamente 56% da capacidade 

total no momento da coleta) e profundidade máxima 10,0 m e Gargalheiras tem 

capacidade máxima de 44,4 hm3 (com apenas 23% da sua capacidade máxima no 

momento da coleta) e profundidade máxima de 26,5 m (SEMARH, 2021). 

Os reservatórios estão inseridos na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu (Figura 

1) e o clima da região é o semiárido. O território da bacia é divido entre os estados do 

Rio grande do Norte e da Paraíba, 40,6% e 59,4%, respectivamente (ANA, 2014). 

Ambos os reservatórios possuem usos múltiplos, como a pesca, agricultura irrigada, 

recreação e, o mais importante, o abastecimento de água para a população local 

(SEMARH, 2021).  

 

Figura 1.  Localização dos reservatórios Gargalheiras e Dourado no Estado do 

Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. 
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2.2. Adsorventes de fase sólida 

Os adsorventes utilizados foram coletados em duas empresas de cerâmicas da região 

semiárida brasileira. O Planossolo (PLA) é proveniente da cidade de Santa Cruz e o 

Luvissolo (LUV) da cidade de Cruzeta. Luvissolo e Planossolo são classes de solos 

representativos do semiárido brasileiro (SANTOS et al., 2018), que apresentam 

concentração de argila de alta atividade no horizonte B e por isso são importantes 

recursos cerâmicos utilizados na região. A concentração de argila no horizonte B 

habilita esses solos a serem testados como adsorventes de fosfato (OLIVEIRA et al., 

2008).  

A preparação e caracterização inicial dos adsorventes (Tabela 1) foi realizada no 

estudo de Monicelli et al. (2021). Neste artigo a remoção da matéria orgânica foi 

realizada apenas no Luvissolo, pois os seus resultados de adsorção podem ser 

potencializados após a remoção, o que não acontece com Planossolo. A remoção foi 

feita por meio de incineração: pesados 20g de solo em um cadinho e em seguida levado 

a mufla à 500°C por 3 horas.  

 

Tabela 1 – Características físicas e químicas dos materiais adsorventes naturais testados 

para remoção de fosfato. 

Variável Luvissolo Planossolo 

Cálcio trocável (cmolc dm-3) 9,3 33,0 

Magnésio trocável (cmolc dm-3) 7,4 23,8 

Ferro Disponível (mg dm-3) 35,2 24,6 

Fósforo Disponível (mg dm-3) 70 26 

Matéria Orgânica (g kg-1) 0,8 2,5 

  (MONICELLI et al., 2021). 

 

2.3. Amostragem e caracterização da água 

Amostras integradas da coluna d’água dos reservatórios de Dourado e Gargalheiras 

foram coletas com o auxílio da garrafa de van Dorn no mês de dezembro de 2020, em 

um ponto próximo ao barramento dos reservatórios. Após a realização da coleta, as 

amostram foram armazenadas em garrafas de polietileno, previamente descontaminadas 

com o auxílio de HCL a 10%, e mantidas refrigeradas até a chegada ao laboratório para 

realização das análises. 

 Para a caracterização da água, foram medidos os seguintes parâmetros: pH 

(pHmetro BEL W3B), turbidez (NTU) (turbidímetro Tb-1000), condutividade elétrica 
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(condutivímetro HACH SENSION156), oxigênio dissolvido (oxímetro INSTRUTERM 

MO-900), fósforo solúvel reativo por meio do método colorimétrico de Murphy & 

Rilley (1962), absorbância 254nm (substâncias húmicas) (LEENHEER; CROUÉ, 

2003), e clorofila-a (JESPERSEN; CHRISTOFFERSEN, 1987). 

 

2.4. Experimento de adsorção de fosfato 

Experimentos de adsorção de fosfato foram realizados para avaliar o potencial de 

adsorção de fosfato dos dois adsorventes de fase sólida, que são solos naturais da região 

semiárida. Os potenciais de adsorção do LUV e do PLA foram testados na água dos 

reservatórios de Dourado e Cruzeta, enriquecidas com fosfato para obter as 

concentrações utilizada na isoterma. 

 Soluções de diferentes concentrações de P foram preparadas pela dissolução de 

KH2PO4 na água deionizada, visando obter a faixa de concentração de P de 0, 2,5, 5, 10, 

20, 40, 60, 80 e 100 mg L-1. Em tubos Falcon de 50 mL, foram adicionados 0,1g de 

cada material adsorvente em alíquotas de 50mL, sendo 48ml da amostra de água dos 

reservatórios e 2mL da solução de fosfato. Todos os tratamentos foram realizados em 

triplicata. Após a aplicação dos adsorventes nas soluções, os tubos foram levados a 

agitação contínua de 200 rpm por 24 horas. 

 O pH, a absorbância em 254 nm (medição indireta de substâncias húmicas), o 

oxigênio dissolvido e as concentrações de fosfato foram medidos no início do 

experimento e após o período de agitação de cada amostra. Para evitar possíveis 

interferências do material em suspensão na análise de FSR, após a agitação, as amostras 

foram centrifugadas a 3000rpm por 10 minutos e filtrado o sobrenadante de todas as 

amostras. 

A adsorção de fosfato (mg g-1) de cada adsorvente testado foi determinada a partir 

da equação 1 a seguir: 

𝑄𝑡 (𝑚𝑔 𝑔−1)  =  
(𝐶𝑖 – 𝐶𝑒) ∗ 𝑉

𝑊
   (1) 

Onde:  

 Qt (mg g-1) = Capacidade de adsorção de fosfato por um adsorvente no tempo t; 

 Ci (mg L-1) = Concentração inicial de fosfato; 

 Ce (mg L-1) = Concentração de equilíbrio de fosfato no tempo t; 

 V (L) = Volume da solução incubada; 
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 W (g) = peso usado do adsorvente de fosfato (g)  

  

Para estabelecer a relação entre a quantidade de íons fosfato adsorvida e sua 

concentração de equilíbrio, foram utilizados os modelos de isotermas de Langmuir 

(equação 2) e Freundlich (equação 3). As isotermas e a capacidade máxima de adsorção 

(Qt) foram calculadas a partir de uma regressão não-linear interativa usando o pacote de 

ferramentas do software R (Rx64 3.6.2). 

Qt = K ∗ Ce ∗
b

1
+ K ∗ C   (2) 

Onde: 

Qt = Quantidade de íon adsorvido; 

K = constante;  

Ce (mg L-1) = Concentração de equilíbrio de fosfato no tempo t;   

b (mg g-1) = Capacidade de adsorção de fosfato por um adsorvente no tempo t. 

(LANGMUIR, 1918) 

 

Qt = Kd ∗ Ce1/n    (3) 

Onde: 

Qt = Quantidade de íon adsorvido; 

Kd = Coeficiente de distribuição;  

Ce (mg L-1) = Concentração de equilíbrio de fosfato no tempo t;  

n = fator de correção. 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Caracterização das amostras de água dos reservatórios Dourado e 

Gargalheiras 

As amostras de água dos reservatórios de Dourado e Gargalheiras apresentaram pH 

alcalino e concentração de oxigênio dissolvido inferior a 5 mg L-1 (Tabela 2). Os 

reservatórios estão inseridos na mesma bacia e apresentaram valores aproximados de 

condutividade, substâncias húmicas e FSR. 
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Tabela 2 – Caracterização da água dos reservatórios Dourado e Gargalheiras 

Variável Dourado Gargalheiras 

pH 8,26 8,54 

Oxigênio dissolvido (mg L-1) 4,70 3,90 

Condutividade (s cm-1) 373 438 

Clorofila-a (g L) 12,00 21,58 

Substâncias Húmicas (nm) 0,210 0,252 

Turbidez (NTU) 7,10 2,90 

FSR (g L) 13,57 5,71 

 

 

3.2. Experimento de adsorção 

Os materiais testados adsorveram o fosfato presente nas soluções com a água 

dos reservatórios. As eficiências máximas de remoção de fosfato ocorreram próximas a 

concentração inicial de 50 mg L-1 em ambos os reservatórios tanto para a aplicação do 

PLA como para a aplicação do LUV (Figura 2). O desempenho dos adsorventes na 

remoção de fosfato da água dos dois reservatórios foi semelhante. Os valores mais 

elevados da remoção de fosfato por PLA foram de 54% na concentração inicial de 10 

mg L-1 e de 52% em 50 mg L-1, ambos no reservatório Dourado. LUV obteve máximas 

de remoção de fosfato no reservatório Dourado com 53% e Gargalheiras com 50%, 

ambos na concentração inicial de 50 mg L-1. Nas concentrações iniciais superiores a 50 

mg L-1, a porcentagem de remoção se manteve entre 25 e 35% (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Porcentagem de remoção de fosfato pelos adsorventes naturais Planossolo 

(PLA) e Luvissolo (LUV) nas soluções contendo água do reservatório Dourado (a) e do 

reservatório Gargalheiras (b). 
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 Ao final do experimento de adsorção, a concentração de FSR aumentou no 

tratamento controle de ambos os reservatórios, indicando que houve liberação de P 

pelos dois adsorventes naturais. As concentrações finais de FSR no tratamento controle 

em Gargalheiras foram de 32 e 51 g L-1 com a adição de LUV e de PLA, 

respectivamente. Na água do reservatório de Dourado as concentrações finais de FSR 

no tratamento controle foram de 47 e 41 g L-1 com a adição de LUV e de PLA, 

respectivamente.  

Os dados de adsorção de fosfato por LUV e PLA e ajustaram as isotermas de 

Langmuir e Freundlich (Figura 3). Os valores obtidos do Erro padrão residual foram 

baixos, variando de 1,5 a 2,45 (Tabela 3). Para a isoterma de Freundlich os valores de 

1/n encontrados foram superiores a 1 (Tabela 3).  

. 
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Figura 3 - Isotermas de Langmuir e Freundlich para adsorção de fosfato pelos 

adsorventes Luvissolo (LUV) e Planossolo (PLA) em solução contendo água dos 

reservatórios Dourado e Gargalheiras, semiárido do estado do Rio Grande do Norte. a) 

Reservatório Dourado com aplicação do Luvissolo; b) Reservatório Dourado utilizando 

o Planossolo; c) Reservatório Gargalheiras utilizando o Luvissolo; d) Reservatório 

Gargalheiras utilizando o Planossolo. 
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Tabela 3 – Capacidade máxima de adsorção de fosfato (Q), erro padrão residual (r) e p-

value obtidos para a aplicação dos adsorventes Planossolo (PLA) e Luvissolo (LUV) em 

solução contendo água natural dos reservatórios Dourado e Gargalheiras, semiárido do 

RN, usando as isotermas de Langmuir e de Freundlich. 

    Langmuir   Freundlich 

 

Material 

Água 

 Q (mg g-1) r p-value 1/n r p-value 

Planossolo 

Deionizada* 7,8      

Dourado 16,0 1,973 < 0.001 1,78 2,238 < 0.001 

Gargalheiras 17,0 1,554 < 0.001 1,50 1,679 < 0.001 

Luvissolo 

Deionizada* 11,1      

Dourado 14,9 2,101 < 0.001 1,79 2,456 < 0.001 

Gargalheiras 23,9 1,923  0,00632 1,32 2,028 < 0.001 

*Monicelli et al., submetido; Q= Capacidade máxima de adsorção; r= Erro padrão 

residual. 

 

O presente estudo mostrou que os adsorventes PLA e LUV obtiveram valores 

altos de capacidades máximas de adsorção de fosfato (Qt) nas soluções contendo água 

natural dos reservatórios Gargalheiras e Dourado, variando de 14,9 a 23,9 mg g-1 na 

aplicação do modelo de Langmuir (Tabela 3).  

Após a aplicação do adsorvente natural PLA, a quantidade de substâncias 

húmicas presentes nas soluções aumentou (Figura 4), em Gargalheiras o acréscimo 

chegou a 59% e em Dourado o acréscimo máximo foi de 64%. Com a aplicação do 

adsorvente natural LUV, a quantidade de substâncias húmicas diminuiu em média 7% 

em Gargalheiras e 5% em Dourado em relação ao início do experimento (Figura 4). 
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Figura 4 – Absorbância 254 nm antes e depois da aplicação dos materiais 

adsorventes Planossolo (PLA) e Luvissolo (LUV) na solução contendo água dos 

reservatórios Dourado (a e b) e Gargalheiras (c e d). 

 

 O valor do pH das soluções foi menor nas amostras contendo maiores 

concentrações de fosfato em ambos os reservatórios (Figura 5). A adição de PLA e 

LUV nas soluções contendo agá do reservatório Dourado resultou na redução do pH, 

enquanto que para as soluções contendo água do reservatório Gargalheiras os valores do 

pH se mantiveram próximos aos iniciais após a aplicação dos adsorventes (Figura 5). As 

concentrações de oxigênio dissolvido se mantiveram entre 3 e 7 mg L-1 em todos os 

tratamentos, em ambos os reservatórios. 
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Figura 5 – pH das soluções contendo água dos reservatórios Dourado (a e b) e 

Gargalheiras (c e d) antes e depois da aplicação dos materiais adsorventes Planossolo e 

Luvissolo.  

 

  

4. DISCUSSÃO 

 

Os solos naturais do semiárido tropical brasileiro testados no presente estudo não 

apresentaram resultados de adsorção de fosfato adequados para a utilização na 

restauração dos ecossistemas eutrofizados da região. Apesar da adsorção observada nas 

isotermas, a concentração de fosfato aumentou no tratamento controle, evidenciando 

que houve liberação do fosfato presente nos solos naturais.  

Apesar dos adsorventes utilizados neste estudo apresentarem adsorção de fosfato 

em altas concentrações, na concentração real de fosfato no lago (tratamento controle) 

não houve adsorção, o que inviabiliza a sua aplicabilidade em ambientes de baixa 

concentração de fosfato. Além disso, os materiais testados podem mostrar uma menor 

adsorção de fosfato em condições naturais, em comparação ao seu máximo teórico 

observado em estudos de escala de bancada, o que limita ainda mais sua utilização em 
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escala real, devido às condições no ambiente natural que podem interferir na adsorção 

(LÜRLING et al., 2016). Desta forma, mesmo em altas concentrações de fosfato, a 

eficiência de remoção de fosfato de LUV e PLA in situ pode ser menor que a eficiência 

encontrada neste trabalho. 

A aplicação dos adsorventes promoveu alta remoção de fosfato apenas nas 

concentrações mais altas utilizadas na isoterma, em ambos os reservatórios. A eficiência 

máxima de remoção de fosfato de LUV e PLA em água natural ocorreu numa 

concentração mais alta, em comparação a aplicação em água destilada. As maiores 

eficiências em água natural ocorreram próximas a concentração inicial de 50 mg L-1, o 

que difere dos resultados encontrados por Monicelli et al. (2021) que encontraram que a 

máxima remoção de fosfato ocorre até 20 mg L-1 para os mesmos adsorventes em água 

deionizada. Nos ecossistemas eutrofizados do semiárido as concentrações de FSR são 

mais baixas, a exemplo dos reservatórios estudados onde as concentrações de FSR 

variaram entre 0,005 mg L-1 e 0,014 mg L-1.  O aumento da concentração inicial de 

fosfato na água pode levar a um aumento da remoção de fosfato (EL BOURAIE; 

MASOUD, 2017), porém para o uso adequado dos adsorventes para restauração dos 

ambientes propostos, seria necessário que os mesmos apresentassem bom desempenho 

de adsorção em baixas concentrações. Nos resultados encontrados por Oliveira et al., 

(submetido) também foi verificado que a aplicação do adsorvente natural Bentonita 

promoveu uma baixa remoção de fosfato em baixas concentrações, atingindo a máxima 

remoção apenas na concentração de 240 mg L-1, quando aplicado em solução contendo 

água natural do reservatório Gargalheiras, e na concentração de 25 mg L-1 quando 

aplicado em água destilada. 

No tratamento controle com aplicação somente na água natural dos dois 

reservatórios estudados no presente estudo não foi observada adsorção de fosfato. Este é 

o tratamento que se aproxima da condição real de aplicação dos adsorventes nos 

reservatórios eutrofizados, pois nestas amostras não houve incremento de fosfato. Ao 

final do experimento, a concentração final de FSR foi maior que a inicial, o que indica 

que ocorreu liberação do fosfato na água. Os adsorventes LUV e PLA apresentaram 

concentrações de fósforo disponível de 77 e 26 mg dm-3, respectivamente 

(MONICELLI et al., 2021). A fração disponível de P no solo é composta pelo P solúvel 

e trocável, sendo que nessas formas o P apresenta maior mobilidade e pode ser mais 

facilmente liberado na solução (SANTOS; GATIBONI; KAMINSKI, 2008), o que pode 
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explicar a liberação de fosfato por LUV e PLA nos tratamentos controle com uso de 

água natural dos reservatórios. 

Uma das características da água que podem influenciar no potencial de adsorção 

é a presença de íons, onde os mesmos podem tanto competir com os sítios de ligação 

dos adsorventes, como se ligar ao fosfato formando precipitados (DE VICENTE; 

JENSEN; ANDERSEN, 2008; MUCCI; DOUGLAS; LÜRLING, 2020; ZHANG et al., 

2020). Deste modo, a concentração e os tipos de íons presentes na água podem definir 

se ocorrerá sorção ou liberação de P, podendo justificar a ocorrência da liberação de 

fosfato pelos solos estudados. A condutividade elétrica observada em ambos 

reservatórios pode apresentar indícios da ocorrência desses fatos, porém para confirmar 

essa hipótese é necessário investigar que cátions e ânions estão presentes na água dos 

reservatórios. 

Os adsorventes que foram utilizados neste estudo são provenientes de solos do 

semiárido tropical nordestino, onde ocorrem, em sua maior parte, solos rasos e pouco 

desenvolvidos, devido à baixa intensidade do intemperismo químico, consequentemente 

esses solos possuem baixo teor de argila (PEREIRA; NETO, 2014). Nestes solos, pode 

ocorrer fósforo em minerais primários, porém a maior parte se encontra na forma 

orgânica ou na forma mineral, adsorvida fracamente aos minerais secundários, podendo 

ser liberada mais facilmente (SANTOS; GATIBONI; KAMINSKI, 2008). A liberação 

do fosfato na água pelos solos com baixo teor de argila inviabiliza a sua utilização na 

restauração dos ecossistemas aquáticos, já que as técnicas de restauração visam a 

diminuição da concentração de fosfato na água. Dessa forma, solos com maior grau de 

intemperismo presentes em outras regiões do Brasil ainda podem ser estudados e 

possivelmente obter melhores resultados de adsorção em água natural do que os solos 

LUV e PLA utilizados no presente estudo. Como exemplo o solo vermelho do Brasil 

pode ser uma possível alternativa barata para restauração (MUCCI et al., 2018; 

NOYMA et al., 2016), já que estes solos são predominantemente encontrados na faixa 

de clima tropical chuvosa (SANTOS et al., 2018) e não na região semiárida. O solo 

vermelho apresenta como principais características ser mais desenvolvido e possuir 

naturalmente altos teores de Al3+ e Fe2+, que podem ser os principais responsáveis pela 

sorção de fósforo (PINTO et al., 2013), diferindo dos solos naturais deste estudo, que 

provavelmente, ocorreu ligação do fosfato ao cálcio (MONICELLI et al., 2021).  

Os resultados obtidos no experimento de adsorção geraram as isotermas de 

Langmuir e Freundlich para ambos os adsorventes. Como os valores de 1/n obtidos pela 
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isoterma de Freundlich foram maiores que 1, revela-se que a adsorção de fosfato por 

LUV e PLA não é favorável neste modelo. O valor de 1/n>1 indica se o modelo é 

favorável ou não à aplicação da adsorção, sendo favorável apenas nos valores entre 0,1 

e 1 (MCKAY, 1995). Pelo modelo de Freundlich  a adsorção ocorre em superfícies 

heterogêneas com adsorção em multicamadas (FEBRIANTO et al., 2009), o que 

provavelmente não aconteceu nos estudos com LUV e PLA, devido ao modelo não ser o 

mais adequado. 

Os adsorventes se adequaram bem ao modelo de isoterma de Langmuir, que 

prediz que a adsorção ocorre em monocamada (ALLEN; MCKAY; KHADER, 2007), 

sugerindo que a adsorção de fosfato por LUV e PLA ocorreu por este mecanismo. O 

modelo de Langmuir afirma que a adsorção permanece acontecendo até que o equilíbrio 

seja atingido, ou seja, até que todos os sítios de ligação presentes no material estejam 

preenchidos, encontrando assim a capacidade máxima de adsorção do material 

(FEBRIANTO et al., 2009). Apesar da adequação ao modelo de Langmuir, as isotermas 

não atingiram um ponto onde a concentração de equilíbrio, se tornando constante, 

fazendo com que o ponto de equilíbrio não fosse atingido (COONEY, 1999) e as 

capacidades máximas de adsorção pudessem ser superestimadas.  

A isoterma do LUV em Gargalheiras apresentou tendência linear, e a forma da 

isoterma traz importantes informações sobre como ocorreu a adsorção. A isoterma 

linear sugere que a massa de fosfato retida por unidade de massa do adsorvente é 

proporcional à concentração de equilíbrio, ou seja, aumentando a quantidade de fosfato 

adsorvido, também aumentará a concentração de equilíbrio, dificultando chegar ao 

ponto onde a mesma é constante (ALVES, 2007; MOREIRA, 2008). Para encontrar 

uma isoterma mais adequada, e com isso, uma capacidade de adsorção correta, é 

necessário que o sistema atinja o estado de equilíbrio (NASCIMENTO et al., 2014). As 

demais isotermas se mostraram mais favoráveis, pois apresentaram maior curvatura que 

pode ser uma tendência a encontrar o ponto de equilíbrio (NASCIMENTO et al., 2014). 

O LUV e o PLA obtiveram maiores valores de capacidade máxima de adsorção 

nos testes realizados em água natural, em comparação aos valores encontrados em água 

deionizada por Monicelli et al. (2021), de 11,1 e 7,8 mg g-1, respectivamente. Este fato 

difere dos valores encontrados por Noyma et al. (2016) e Mucci et al. (2018) que 

apresentam maior valor de capacidade máxima de adsorção do Solo Vermelho 

utilizando água destilada  (4,5 mg g-1)  em comparação aos testes com água natural (3,0 

mg g-1). Processo também observado em estudos realizados por Oliveira et al., 
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(submetido) com aplicação de Bentonita natural e de Bentonita Modificada com 

Lantânio. Esta diferença se dá devido ao maior número de parâmetros na água natural 

que podem interferir na adsorção (LÜRLING et al., 2016). O que pode evidenciar que 

os valores de capacidade máxima de adsorção encontrados no presente estudo foram 

superestimados.  

Em comparação com outros adsorventes naturais testados em água de lagos, os 

solos testados no presente estudo obtiveram altos valores de capacidades máximas de 

adsorção (Tabela 4). Conforme também observado na tabela 4 na maioria dos estudos 

analisados os materiais modificados obtiveram os maiores valores de capacidade 

máxima de adsorção, em comparação aos naturais. Estes materiais, como o Phoslock®, 

passam por modificações que aumentam o potencial de ligação ao fosfato 

(HAGHSERESHT; WANG; DO, 2009), porém a sua utilização em escala real ainda 

tem um alto custo.  

 

Tabela 4 – Literatura da capacidade máxima de adsorção em água natural de 

diferentes adsorventes de fosfato naturais e modificados. 

Material Tipo de adsorvente Q (mg g-1) Referência 

Phoslock® Modificado 21,7 (MEIS et al., 2012) 

Phoslock® Modificado 13,7 (REITZEL et al., 2013) 

Solo vermelho Natural 3,0 (NOYMA et al., 2016) 

Bayoxide® E33 Modificado 37,7 (LALLEY et al., 2016) 

E33/Mn Modificado 31,0 (LALLEY et al., 2016) 

E33/AgI Modificado 25,5 (LALLEY et al., 2016) 

E33/AgII Modificado 38,8 (LALLEY et al., 2016) 

Zeólita/óxido de 

lantânio hidratado 

Modificado 75,7 (WANG et al., 2016) 

Phoslock® Modificado 7,0 (Oliveira et al., submetido) 

Bentonita Natural 0,5 (Oliveira et al., submetido) 

Planossolo Natural 16,0/17,0* Este estudo 

Luvissolo Natural 14,9/23,9* Este estudo 

*Dourado/Gargalheiras 
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Além do aumento da concentração de fosfato na água, o aumento da quantidade 

de substâncias húmicas também pode limitar a utilização do PLA. Nos experimentos 

com PLA, o aumento de substâncias húmicas pode ser explicado por este material não 

ter passado pela remoção de matéria orgânica, diferentemente do LUV que passou por 

esta etapa. O PLA não passou por remoção de matéria orgânica neste estudo, pois pode 

não ter mostrado resultados confiáveis após a remoção, de acordo Monicelli et al., 

(2021), onde a isoterma do PLA não atingiu o equilíbrio em 24h de contato e a sua 

capacidade máxima de adsorção foi superestimada.  

A diminuição da quantidade de substâncias húmicas com a adição do LUV as 

soluções contendo água dos reservatórios de Dourado e Gargalheiras mostra que o 

tratamento prévio de incineração da matéria orgânica foi eficiente e é, portanto, 

indicado antes do uso desse adsorvente. A remoção da matéria orgânica no LUV 

potencializou os seus resultados de adsorção (MONICELLI et al., 2021). A ocorrência 

de menores concentrações de substâncias húmicas nas soluções contendo águas dos 

reservatórios tratados com LUV quando comparadas aos valores iniciais, podem indicar 

que as substâncias húmicas interagiram com o adsorvente por possuírem superfícies 

eletricamente carregadas. Isso permite a ligação dessas substâncias com os sítios de 

ligação dos adsorventes de forma similar ao fosfato (DITHMER et al., 2016; FUNES et 

al., 2018; LÜRLING; WAAJEN; VAN OOSTERHOUT, 2014).  

O pH é outro fator que pode interferir no processo de adsorção, pois altera as 

cargas superficiais dos adsorventes (MUCCI et al., 2018; ZAMPARAS et al., 2012). 

Para a utilização de adsorventes de fosfato visando a restauração nos reservatórios do 

semiárido, é necessário que os adsorventes obtenham alta capacidade de remoção em 

pH elevado, pois a maioria dos reservatórios do semiárido possuem pH alcalino 

(BRASIL et al., 2016). Alguns adsorventes podem obter altas de capacidade de 

adsorção em baixos valores de pH, mas a sua utilização no semiárido é restrita. Como 

exemplo a medula de coco com ferro obteve alta capacidade de adsorção de fosfato (71 

mg g-1) em pH 3, mas a remoção de fosfato cai para 20-30% em pH 8 (KRISHNAN; 

HARIDAS, 2008), sendo inviável a utilização deste material em reservatórios de pH 

alcalino. Apesar dos valores encontrados para a capacidade máxima de adsorção e LUV 

e PLA, este parâmetro não pode ser o único avaliado para definir a viabilidade de 

aplicação do adsorvente em escala real. 

De uma forma geral os reservatórios eutrofizados possuem diversas 

características que podem afetar a eficiência de remoção dos materiais adsorventes, 
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como o pH, condições de anoxia, substâncias húmicas, íons que competem os sítios de 

ligação com o fosfato, concentração de nitrato e a concentração de FSR (FUNES et al., 

2018; LI et al., 2016). Assim, os testes laboratoriais desempenham um papel importante 

para o início de um processo de restauração dos ecossistemas aquáticos eutrofizados, 

pois é de extrema necessidade conhecer as condições ambientais e monitora-las 

primeiramente na escala de bancada para obter resultados eficientes, seguros  e 

duradouros de remoção de fosfato (LÜRLING et al., 2016, 2020). Após a realização dos 

testes em microcosmos, os testes in situ seguem para uma condição ainda mais realista 

da aplicação dos adsorventes pelas condições que não são controladas no local da 

aplicação. As características físico-químicas dos adsorventes também se relacionam 

com a eficiência de remoção e provam a importância de realizar a caracterização de 

novos possíveis adsorventes de fosfato.  

Os resultados dos presentes experimentos com aplicação de solos naturais do 

semiárido tropical brasileiro na adsorção de fósforo inviabilizam o uso futuro em escala 

real, devido à potencialidade de liberação de P quando em baixas concentrações deste 

nutriente. Entretanto, a aplicação de solos naturais para a restauração de ambientes 

eutrofizados ainda pode ser uma alternativa eficiente e de menor custo (MUCCI et al., 

2018; NOYMA et al., 2016), facilitando a aplicação da técnica nos países em 

desenvolvimento. Como principais vantagens do uso desses tipos de adsorventes 

destacam-se o menor deslocamento geográfico para sua obtenção e a ausência de 

modificações químicas nos materias, o que ajuda na redução dos custos. Além disso, a 

aplicação de adsorventes naturais também pode evitar ou diminuir o uso de produtos 

químicos na água, que podem trazer malefícios ao ecossistema. Desta forma ainda há 

espaço para novas investigações a fim de encontrar soluções de baixo custo para mitigar 

os efeitos da eutrofização. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Os solos naturais do semiárido testados neste estudo não obtiveram potenciais de 

adsorção adequados para a utilização na restauração dos ecossistemas testados, da 

mesma região em suas condições naturais de baixas concentrações de fosfato. Na 

aplicação dos solos naturais ocorreu liberação de fosfato na água, limitando a utilização 

destes solos como adsorventes de fosfato em água naturais a serem restauradas. Apesar 

das altas capacidades máximas de adsorção, as isotermas geradas não atingiram o 
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equilíbrio, sugerindo que os valores encontrados para este parâmetro podem ter sido 

superestimados. Os adsorventes podem não apresentar esses mesmos desempenhos de 

capacidade máxima de adsorção in situ, uma vez que os teores de fosfato nas águas 

naturais do semiárido não alcançam altas concentrações de fosfato. Após a aplicação de 

LUV houve diminuição da quantidade de substâncias húmicas, possivelmente pela 

interação com os sítios de ligação do adsorvente.  
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