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RESUMO 

Deslocamento miscível dos íons sulfato e potássio em Latossolos 

As interações do sulfato com a fração coloidal de Latossolos, em especial 

os óxidos de ferro e alumínio, são fortemente influenciadas pelas cargas elétricas 

variáveis com o pH, atuando também no movimento do íon acompanhante. Essas 

interações sugerem que o movimento ocorre em fluxo de não-equilíbrio, podendo 

ser descrito a partir de modelos matemáticos que consideram diferentes taxas de 

adsorção. Face ao exposto, objetivou-se estudar o movimento dos íons sulfato e 

potássio em dois solos com balanço de cargas positivo e um com balanço negativo 

a partir de curvas breakthrough determinadas em laboratório aplicando 

K2SO4 + KCl + H2O como solução deslocadora e determinando os íons SO4
2-, K+ 

e Cl- no efluente, este último adotado como íon traçador (prova em branco). A 

partir do ajuste dos dados, foi possível identificar a forte influência do balanço de 

cargas positivo na movimentação do sulfato, que foi adsorvido preferencialmente 

em relação ao potássio. A adsorção do sulfato contribuiu para formação de sítios 

com cargas negativas, que por sua vez, influenciaram fortemente no movimento 

do potássio, aumentando os valores do coeficiente de dispersão hidrodinâmica e 

atrasando sua chegada no efluente. Para o solo com balanço de cargas negativo, o 

potássio foi o íon preferencialmente adsorvido pela parte coloidal. 

Palavras-chave: BTC; modelo de não-equilíbrio; óxidos. 
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ABSTRACT 

Miscible displacement of sulfate and potassium ions in Oxisols 

The interactions between sulfate and the colloidal fraction of Oxisols, 

especially iron and aluminum oxides, are strongly influenced by electrical charges 

that vary with pH, also acting on the movement of the accompanying ion. These 

interactions suggest that the movement occurs in a non-equilibrium flow and can 

be described using mathematical models that consider different adsorption rates. 

In view of the above, the objective was to study the movement of sulfate and 

potassium ions in two soils with positive charge balance and one with negative 

balance from breakthrough curves determined in the laboratory by applying 

K2SO4 + KCl + H2O as a displacing solution and determining the SO4
2-, K+ and 

Cl- ions in the effluent, the latter adopted as tracer ion (blank test). From the 

adjustment of the data, it was possible to identify the strong influence of the 

positive charge balance on the sulfate movement, which was preferentially 

adsorbed in relation to potassium. Sulfate adsorption contributed to the formation 

of sites with negative charges, which, in turn, strongly influenced the movement 

of potassium, increasing the values of the hydrodynamic dispersion coefficient 

and delaying its arrival in the effluent. For soil with negative charge balance, 

potassium was the ion preferentially adsorbed by the colloids. 

Keywords: BTC; non-equilibrium model; oxides. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos Latossolos, ainda que sua composição mineralógica seja considerada 

relativamente simples, a sua complexidade química é extremamente relevante, em reflexo aos 

argilominerais presentes, em especial, os óxidos de ferro e alumínio, destacando-se como uma 

das principais superfícies reativas para o deslocamento miscível de solutos, influenciando 

diretamente no balanço de cargas (negativo ou positivo). As interações do sulfato com a 

fração coloidal destes solos são fortemente influenciadas pelas cargas elétricas variáveis com 

o pH, atuando também no movimento do íon acompanhante, como acontece com o potássio 

que pode ser preferencialmente lixiviado ou até mesmo retido pela formação de sítios com 

cargas negativas. 

O movimento temporal desses elementos através do perfil de solo poderia ser 

facilmente descrito por equações clássicas de transporte de solutos, as quais consideram o 

fluxo e transporte da matéria uniformes no meio poroso. No entanto, foi constatado que as 

interações do soluto ao passar pelos poros do solo não ocorrem em equilíbrio, sugerindo que 

as equações clássicas não são suficientes para descrever o movimento dos íons. 

Estas observações podem fornecer um meio de determinar importantes informações 

dos processos que ocorrem, por exemplo, durante o processo de lixiviação e/ou retenção de 

elementos químicos em profundidade. O conhecimento do tempo de permanência de um 

soluto no solo é importante para a avaliação dos impactos gerados no meio em grande, média 

e pequena escalas, devendo-se atentar para os resultados experimentais e os modelos adotados 

para interpretação dos processos. 

Face a isto, foram introduzidas equações de não equilíbrio, considerando que o 

soluto e as soluções original e de entrada no sistema podem ser associadas a fases móvel e 

imóvel no solo (não equilíbrio físico), ou ainda, em analogia a estas fases, locais de sorção 

cinética e/ou instantânea pelas superfícies dos sólidos do solo (não equilíbrio químico). 

Considerando a expressiva contribuição das cargas de superfície dos argilominerais de solos 

tropicais (principalmente Latossolos) na movimentação de solutos, os modelos de não-

equilíbro químico parecem ser mais promissores (ou adequados) para o ajuste e interpretação 

de dados de deslocamento miscível a partir de curvas breakthrough. Os modelos One Kinetic 

Site e Two-Region (ou Two-Site) sugerem uma definição aproximada ao que foi descrito 

conceitualmente sobre a influência dos argilominerais de Latossolos na movimentação de 
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íons. Os modelos entendem que o movimento dos íons pode ser influenciado fortemente por 

locais onde o processo cinético é bastante expressivo, ou que pode ocorrer em duas regiões, 

mas em taxas diferentes, sugerindo em uma das regiões ocorrer uma primeira etapa do 

processo cinético que seria responsável por um processo instantâneo de adsorção do íon nas 

superfícies dos sólidos. 

Portanto, objetivou-se estudar a influência da predominância de argilominerais (com 

ênfase para os óxidos em Latossolos ácricos) no deslocamento miscível dos íons sulfato e 

potássio a partir de curvas breakthrough obtidas em laboratório, para condição de solo 

saturado, comparando-se dois modelos cinéticos de sorção que consideram o não equilíbrio 

químico das fases líquida e sólida. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Transporte de matéria em meio poroso: Solo e solução 

A compreensão do fluxo de matéria em um meio poroso natural, e aqui destacamos o 

fluxo de água e solutos em solos, é de grande importância em vários ramos das ciências 

naturais, seja no tocante à produção agrícola, florestal e de engenharia. A análise e 

interpretação dos processos nos permitem compreender o ciclo e a migração dos íons 

(nutrientes e poluentes) em toda zona crítica da Terra, auxiliando na gestão dos recursos 

naturais, principalmente os não renováveis, minimizando os impactos negativos. É importante 

perceber que vários fatores podem influenciar no transporte dos solutos através do perfil de 

solo, incluindo propriedades relacionadas à superfície dos sólidos, à geometria e 

conectividade dos poros e também às propriedades das soluções que se misturam. 

Nesse contexto, é importante entender o solo como um corpo natural constituído por 

partículas sólidas primárias de natureza orgânica (matéria orgânica) e inorgânica (areia, silte e 

argila) de diferentes formas e tamanhos que se agrupam formando arranjos, também de 

diferentes formas e tamanhos, caracterizando as partículas secundárias e dando origem a uma 

fração volumétrica do solo que não é ocupada por estas partículas (individuais ou agrupadas) 

que entendemos como poros do solo. 

Vale ressaltar ainda que, quase sempre, o termo água é normalmente empregado pela 

literatura para se referir a uma solução aquosa na qual estão dissolvidos sais minerais e 

substâncias orgânicas, e que na verdade a água é um componente (solvente) desta solução. O 

movimento da solução no solo – ou simplesmente água no solo – é um processo 

macroscópico que pode ser facilmente quantificado pela equação de Darcy-Buckingham nas 

condições de saturação e não saturação, no entanto, não é suficiente para descrever o 

movimento dos solutos dissolvidos nessa solução, especialmente quando uma solução de 

composição diferente à original entra no sistema solo-água. Essa entrada pode ocorrer pela 

chuva e/ou irrigação e/ou adubação, havendo ou não a mistura com a solução original e 

passando através do perfil do solo, podendo também interagir com a superfície dos sólidos ou 

até mesmo ser afetado pelas atividades biológicas – que ocorrem dentro do perfil de solo – e 

humanas (Jarvis, 2007; Zhen et al., 2019). 
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Taylor (1953), desenvolveu seu estudo de deslocamento miscível em um tubo capilar 

com diâmetro constante em toda sua extensão, tendo sido o primeiro a apresentar resultados 

sobre a dispersão de um soluto causada pela difusão molecular e a distribuição da velocidade 

de fluxo da água. No entanto, vale destacar que a descrição matemática do transporte de 

solutos, quando consideramos a geometria real dos poros, principalmente ao nível 

microscópico, é muito difícil devido à complexidade das configurações destes espaços vazios. 

Antemão, é importante entender que o objetivo deste trabalho não se atrela à 

descrição do transporte de solutos como função da geometria e/ou conectividade dos poros. 

No entanto, vale destacar a importância do sistema poroso como o caminho no qual se dá a 

transferência de matéria ao longo do perfil de solo e que os íons são fortemente influenciados 

pelas configurações desse espaço vazio que caracteriza o solo. 

Nielsen e Biggar foram dois grandes pesquisadores que, no início da década de 1960, 

publicaram um conjunto de cinco trabalhos que se tornaram uma das mais bem conhecidas 

introduções às técnicas de estudo do deslocamento miscível na Ciência do Solo (Nielsen e 

Biggar, 1961, 1962, 1963; Biggar e Nielsen, 1962, 1963). Estes autores trabalharam com 

colunas de solo e de esferas de vidro em condições de equilíbrio dinâmico para as condições 

de saturação e de não saturação, evidenciando que as curvas breakthrough, BTC (do inglês, 

breakthrough curves), dependem da velocidade e do conteúdo de água no poro e da adsorção 

e troca iônicas, também discutiram alguns dos modelos matemáticos para prever as curvas, 

considerando a difusão molecular e a dispersão devido ao fluxo de massa além de outras 

importantes conclusões. 

 

2.2. Deslocamento miscível de íons no solo 

O deslocamento miscível é um importante estudo para interpretar os processos de 

transporte e transformação de elementos químicos no perfil do solo. Este deslocamento é 

definido como o processo que ocorre quando um líquido se mistura e desloca outro líquido 

(Kirkham e Powers, 1972) ao longo de uma coluna de solo. Graficamente é representado pelo 

que se denominou curva breakthrough, isto é, o gráfico da concentração relativa, C/C0, do íon 

em estudo no efluente da coluna em função do tempo de deslocamento, t, ou em função do 

número do volume de poros cheios de solução na coluna, p, ou em função do volume de 

solução deslocadora que passou pelo perfil de solo, V. O íon pode ser aplicado na forma de 
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fluxo contínuo ou na forma de pulso. No primeiro caso, C0 é a concentração do íon aplicado 

como líquido deslocador e, no segundo, C0 é a concentração do íon no líquido a ser aplicado 

como pulso e deslocado pela água. C é sempre a concentração do íon em estudo no efluente. 

A equação diferencial cuja solução pode fornecer a informação necessária para o 

problema do deslocamento miscível é a (equação 01): 

 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
− �̅�

𝜕𝐶

𝜕𝑧
 

 

em que: C = concentração molar do soluto no efluente da coluna, [M L-3]; t = tempo, [T]; 

D = coeficiente de dispersão hidrodinâmica do soluto no solo, [L2 T-1]; z = coordenada 

vertical de posição, [L]; e �̅� = velocidade média da água nos poros do solo, [L T-1]. No 

entanto, é preciso destacar que a equação 01 não considera a existência de interação química 

do soluto com a solução original (solução deslocada) e nem que o soluto é adsorvido pelas 

superfícies dos sólidos do solo. 

É importante destacar que ao longo da Tese são apresentadas algumas terminologias 

específicas e importantes para a compreensão do que é discutido. Entendemos a solução 

deslocada como a solução que já está presente no perfil de solo e que por vezes nos referimos 

como solução original. A solução deslocadora é a solução que entra no perfil de solo e desloca 

a solução original; é nesta solução que está presente o soluto de interesse para o estudo. Para o 

termo “breakthrough” optou-se por não adotar uma tradução, ainda que na literatura em 

português seja apresentada diferentes traduções, como, por exemplo, curva de efluente 

(Santos et al., 2010), curva de eluição (Araújo et al., 2000) e curva de ruptura (Silva, et al., 

2015). Por fim, adotou-se o termo dispersão hidrodinâmica para se referir aos processos de 

difusão molecular e dispersão mecânica no fluxo de soluções em meios porosos, uma vez que 

não é possível separá-los. 

Sabe-se que o movimento de solutos da solução no solo pode ser constituído pelos 

transportes convectivo (ou advectivo), difusivo e dispersivo, que têm sido descritos 

matematicamente combinando equações de fluxo em regime estacionário com a equação da 

continuidade chegando a seguinte equação diferencial para o transporte uniforme dos solutos 

no solo (equação 02): 

 

(01) 



24 
 

𝜃
𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝜌

𝜕𝑠

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑧
(𝜃𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑧
) − 𝑞

𝜕𝐶

𝜕𝑧
 

 

em que:  = conteúdo volumétrico de água no solo, [L3 L-3];  = densidade do solo, [M L-3]; 

s = concentração do soluto adsorvido (massa de soluto por unidade de massa de solo), 

[M M-1]; e q = densidade do fluxo de água no solo, [L T-1]. A equação 02 ainda pode ser 

reescrita da seguinte maneira (equação 03): 

 

𝑅
𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
− �̅�

𝜕𝐶

𝜕𝑧
 

 

em que: R = fator de retardamento, adimensional. É importante entender que a equação 03 é 

uma situação específica da equação 02, assumindo que: (i) s e C podem ser relacionados 

linearmente por uma isoterma de equilíbrio (equação 04), já que ambos os termos são 

responsáveis pelas mudanças na concentração do soluto nas fases sólida e líquida, 

respectivamente; e (ii)  e q constantes no tempo e espaço em um perfil de solo homogêneo. 

 

𝑠 = 𝐾𝑑𝐶 

 

em que: Kd = coeficiente de distribuição, [L3 M-1]. A sorção linear leva a seguinte expressão 

matemática para definição do fator de retardamento (equação 05): 

 

𝑅 = 1 +
𝜌𝐾𝑑

𝜃
 

 

A dedução das equações 02 a 05 pode ser consultada no livro Física do Solo publicado pela 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (Ruiz et al., 2010). 

Essas equações são clássicas e assumem fluxo e transporte uniformes dos solutos ao 

longo do perfil de solo, no entanto, já foi evidenciado que estes processos muitas vezes não 

podem ser descritos usando esses modelos, portanto, adotando modelos para fluxo em não-

equilíbrio (Köhne et al., 2006; Godoy et al., 2019; Shahmohammadi-Kalalagh e Taran, 2019). 

Os trabalhos mais recentes vêm adotando esses modelos para ajuste dos dados experimentais, 

obtendo bons resultados (por exemplo, Zhang et al., 2019; Dufilho e Falco, 2020; Germann, 

(05) 

(04) 

(03) 

(02) 
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2020; McCarter et al., 2020; Guertault et al., 2021). Em face às limitações, os modelos que 

consideram a condição de equilíbrio não serão mais discutidos ao longo do trabalho. 

Os experimentos em laboratório e de campo evidenciam as condições de transporte 

de não-equilíbrio nos solos, e muitos modelos numéricos podem ajustar os dados 

experimentais ou até mesmo simular condições pré-determinadas. Esses modelos variam em 

complexidade e dimensionalmente, no entanto, podem ser aplicados mais prontamente do que 

modelos analíticos. Algumas considerações a respeito das condições experimentais devem ser 

priorizadas. Tendo em vista o solo como o meio poroso através do qual o soluto passa, já 

destacamos a importância da geometria e distribuição de seus poros, no entanto, é válido 

destacar que os minerais dos solos – e ainda, as condições físico-químicas do meio – podem 

apresentar uma forte influência, por exemplo, nas cargas superficiais dos sólidos dos solos, 

que consequentemente influenciam no movimento dos solutos. As diferenças da composição 

mineralógica são resultado da ação dos fatores de formação dos solos. 

A natureza e intensidade das interações do soluto com a fração sólida dos solos ao 

longo do tempo são caracterizadas pelas interações entre os íons (ânions e cátions) na mistura 

das soluções deslocada e deslocadora, pela superfície reativa do solo (argila e matéria 

orgânica) e também pelas condições de fluxo das soluções, principalmente a deslocadora. No 

Brasil, os Latossolos constituem a classe de solo mais abrangente e resultam de intensos 

processos de intemperismo, que dependendo do grau de evolução podem apresentar 

características únicas, como, por exemplo, um balanço de cargas positivo, influenciando 

fortemente na adsorção dos ânions. 

Antes de retomarmos a discussão sobre modelos de não-equilíbrio (físico e/ou 

químico), vejamos algumas considerações sobre a influência dos minerais de argila presentes 

em solos de regiões tropicais, em particular aos Latossolos brasileiros. 

 

2.3. Influência dos minerais de argila 

Dentre os constituintes inorgânicos da fração coloidal de solos das regiões tropicais, 

as argilas do tipo 1:1 e os óxidos de ferro e alumínio tem relevante destaque. Em particular, os 

óxidos de ferro, minerais que estão entre os principais componentes da fração argila dos 

Latossolos, possuem elevada superfície específica que, juntamente com a matéria orgânica e 

os demais argilominerais, compreendem as mais importantes superfícies reativas, 
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influenciando significativamente nos processos de transporte e retenção de elementos 

químicos no perfil de solo ao longo do tempo. No horizonte diagnóstico destes solos 

(horizonte Bw), essa predominância de óxidos pode gerar um balanço de cargas positivo 

(característico de Latossolos ácricos). 

A interpretação da influência desses minerais e, consequentemente, do balanço de 

cargas positivo sobre o deslocamento miscível dos íons é limitado na literatura, 

principalmente quando se tenta investigar seu comportamento para condições de solo não 

saturado. Alguns trabalhos têm tentado demonstrar a influência desses minerais na adsorção 

de metais pesados, no entanto, sem desenvolver estudos de deslocamento miscível (por 

exemplo, Alleoni et al., 2005; McComb et al., 2007; Mitsunobu et al., 2010; Ilgen e Trainor, 

2012). 

Considerando as superfícies reativas dos coloides inorgânicos de Latossolos ácricos, 

em especial ao balanço de cargas positivo, é interessante entender o processo de adsorção de 

um ânion que possua uma certa facilidade no movimento dentro do solo ao longo do tempo, 

interagindo com os sólidos e com a solução original. Parfitt (1980) apresentou a seguinte 

sequência de adsorção específica dos ânions: fosfatos > molibdatos > fluoretos > sulfatos. 

As cargas elétricas de superfície dos coloides de Latossolos, em grande parte, são 

dependentes do pH, e tem origem pela protonação ou desprotonação em suas superfícies 

reativas. O balanço de cargas positivo surge quando o pH do solo é menor que o seu ponto de 

carga zero, PCZ. Casagrande et al. (2003) evidenciaram que os menores valores de pH 

favorecem a retenção de sulfato pelos coloides do solo, diminuindo com o aumento do pH. Na 

literatura também são encontrados trabalhos em que os autores observam a influência da 

adição de ânions na movimentação de cátions e de outros ânions em solos com predominância 

dos óxidos. Chicota et al. (2007), avaliando a influência da composição iônica da solução no 

solo sobre o movimento do sulfato aplicado com fontes de cálcio em estudos de deslocamento 

miscível, observaram que o sulfato favoreceu a retenção de cálcio. Donn e Menzies (2005a, 

2005b) e Alcântara e Camargo (2010), investigando a influência da adição de sulfato na 

movimentação do nitrato, observaram que os sítios de carga positiva foram ocupados 

preferencialmente pelo sulfato, favorecendo a lixiviação do nitrato. É válido atentar ao cátion 

associado em relação à sua valência [𝐶𝑎𝑆𝑂4 > 𝐾2𝑆𝑂4 > (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 > 𝑁𝑎2𝑆𝑂4], bem como 

seu efeito salino no solo. Não é interessante, por exemplo, o efeito de dispersão das partículas 

sólidas do solo, como ocorre pela presença do sódio. Chao et al. (1963) evidenciaram a 
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influência do potencial eletrocinético devido à valência do cátion saturante, apontando que os 

cátions polivalentes, cálcio e magnésio, favoreciam a retenção do sulfato, quando comparado 

com um cátion monovalente (potássio, por exemplo). Wadt e Wadt (1999) perceberam a 

menor influência do potássio sobre o sulfato quando comparado com íons polivalentes (cálcio 

e magnésio). A adsorção do sulfato pode contrabalancear as cargas positivas da superfície 

adsorvente, favorecendo a adsorção de cátions, então, face a isso, esperasse uma menor 

interferência do íon potássio como íon acompanhante na movimentação do sulfato e que a 

movimentação do potássio possa ser descrita em função da interpretação do deslocamento do 

sulfato desde que não haja outros cátions como íons acompanhantes na solução deslocadora. 

 

2.4. Modelos para o transporte de solutos no solo em fluxo de não-equilíbrio 

Inúmeros experimentos de deslocamento miscível para a interpretação do movimento 

de solutos em solos foram conduzidos ao longo dos anos (por exemplo, Biggar e Nielsen, 

1961, 1962, 1963; Nielsen e Biggar, 1961, 1962, 1963; Schulin et al., 1986; Perfect et al., 

2002; Zhu e Selim, 2009; Mark et al., 2017; Selim e Gaston, 2017; Bagheri et al., 2019; 

Gurson et al., 2019; Sun e Selim, 2019; Brusseau e Taghap, 2020; Brusseau et al., 2021). A 

partir de dados de análises em laboratório e ensaios em campo, percebeu-se que as equações 

clássicas (equações 02 e 03) não eram suficientes para descrever a evolução temporal da 

concentração de um soluto. Essas observações levaram os pesquisadores a considerarem que o 

fluxo da solução não ocorre em equilíbrio com a fase sólida do solo. 

Os modelos de não-equilíbrio têm sido desenvolvidos considerando o não-equilíbrio 

físico ou o químico, o primeiro pressupõe que o fluxo ou transporte é influenciado por fatores 

físicos, já o segundo pressupõe que os fatores químicos são os principais. Šimůnek e van 

Genuchten (2008) apresentaram uma visão conceitual geral de modelos específicos para o 

ajuste de dados experimentais de fluxo de água e solutos no solo a partir do programa 

HYDRUS. Para o transporte de solutos, os autores focam no uso dos modelos de 

não-equilíbrio físico e químico, enfatizando as relevâncias de cada modelo para compreensão 

do sistema que está sendo estudado. 

Vries et al. (2017) constataram, através de imagens, a presença de regiões onde a 

solução do solo pode ficar retida, caracterizando duas fases: móvel e imóvel. A região imóvel 

sugere que os solutos podem ser adsorvidos pelas superfícies reativas dos sólidos do solo ou 
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ficarem retidos pelo fenômeno de capilaridade nos poros menores (denominados becos-sem-

saída), que é associado a uma interface ar-solução. Borges e Libardi (2002) também 

evidenciaram a presença dessas fases, chegando a apontar que cerca de 33% da solução no 

solo foi móvel, permanecendo imóvel a maior parte. A seguinte equação diferencial (equação 

06) foi definida para considerar essas fases (Coats e Smith, 1964): 

 

𝜃𝑚

𝜕𝐶𝑚

𝜕𝑡
+ 𝜃𝑖𝑚

𝜕𝐶𝑖𝑚

𝜕𝑡
= 𝜃𝑚𝐷

𝜕2𝐶𝑚

𝜕𝑧2
− 𝑞

𝜕𝐶𝑚

𝜕𝑧
 

 

em que: m e im = conteúdos volumétricos de água nas fases móvel e imóvel, [L3 L-3], 

respectivamente; e Cm e Cim = concentrações molares do soluto nas fases móvel e imóvel, 

[M L-3], respectivamente. Perceba que D é limitado à fase móvel e a troca entre as duas fases 

é definida por uma cinética de primeira ordem (equação 07): 

 

𝜃𝑖𝑚

𝜕𝐶𝑖𝑚

𝜕𝑡
= 𝜔𝑚𝑖𝑚(𝐶𝑚 − 𝐶𝑖𝑚) 

 

em que: mim = coeficiente de transferência de massa entre as duas fases, [T-1]. A 

identificação dessas regiões em relação à mobilidade do soluto no meio poroso aponta uma 

limitação de natureza física para o estabelecimento de equilíbrio. 

Compreendendo que as superfícies reativas dos coloides inorgânicos de Latossolos 

influenciam na adsorção dos solutos, podendo ocorrer instantaneamente (primeira etapa da 

cinética) e/ou por difusão intrapartícula (adsorção cinética), os fatores químicos parecem ser 

mais relevantes que os físicos. Na figura 1 é apresentado um perfil de Latossolo, e em 

evidência um esquema conceitual do movimento do soluto sendo influenciado pelas 

superfícies dos sólidos para a condição de solo saturado, assumindo que a adsorção 

intrapartícula é esquematizada pelas setas maiores (em vermelho) e a adsorção instantânea 

pelas setas menores (em preto). Poderíamos ainda apontar que a adsorção nas duas fases seria 

cinética, mas prosseguindo em taxas diferentes. No entanto, para a condição de saturação do 

solo, é justificado simplificar para uma adsorção instantânea, assumindo que uma das taxas é 

tão alta quanto a outra. 

 

(07) 

(06) 
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Figura 1. Modelo proposto para exemplificar o fluxo da solução (fluxo macroscópico) ao longo do 

perfil de Latossolo e as possíveis reações de sorção dos solutos com a fração coloidal 

inorgânica (setas em vermelho e preto). 

 

Seguimos a discussão de dois modelos de não-equilíbrio químico que se encaixam 

conceitualmente pelo que foi dito acerca da figura 1: (i) modelo de um local de sorção 

cinética (em inglês, one kinetic site model); e (ii) modelo de sorção instantânea e cinética (em 

inglês, two-region model). 

 

2.4.1. Modelo de um local de sorção cinética (One Kinetic Site Model) 

Considerando que a sorção descrita no transporte uniforme é cinética, então é 

adicionada à equação 02 uma equação descrevendo a cinética do processo. A equação 08 é 

adotada para este modelo, assumindo que o processo é de primeira ordem. 
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𝜃
𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝜌

𝜕𝑠𝑘

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑧
(𝜃𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑧
) − 𝑞

𝜕𝐶

𝜕𝑧
 

 

onde, 

 

𝜌
𝜕𝑠𝑘

𝜕𝑡
= 𝛼𝑘𝜌(𝑠𝑒

𝑘 − 𝑠𝑘) 

 

e 

 

𝑠𝑒
𝑘 = 𝐾𝑑𝐶 

 

em que: 𝑠𝑘 = concentração adsorvida pelo processo cinético, [M M-1]; 𝛼𝑘 = constante da taxa 

de primeira ordem que descreve a cinética do processo de sorção, [T-1]; e 𝑠𝑒
𝑘 = concentração 

adsorvida que seria alcançada em equilíbrio com a concentração da fase líquida, [M M-1]. 

A equação 08, em comparação com a equação 02, requer um parâmetro adicional, 

que é o coeficiente de transferência de massa, 𝛼𝑘, que caracteriza o processo de adsorção. 

Perceba que esse modelo é exemplificado na figura 1 apenas pelas setas vermelhas. 

 

2.4.2. Modelo de sorção instantânea e cinética (Two-Region Model) 

Análogo ao conceito de água móvel-imóvel definido na equação 06, o conceito de 

sorção foi definido pressupondo que os locais do processo podem ser divididos em duas 

frações: adsorção instantânea (na superfície) e adsorção cinética (difusão intrapartícula) (van 

Genuchten e Wagenet, 1989), exatamente como é idealizado na figura 1. Essas etapas 

sugerem que as duas fases (ou locais) contribuíram no mecanismo de adsorção e, portanto, é 

definida matematicamente como (equação 11): 

 

𝑠 = 𝑠𝑒 + 𝑠𝑘 

 

em que: 𝑠𝑒 = concentração adsorvida instantaneamente (primeira etapa do processo cinético), 

[M M-1]. Com esse conceito, assume-se que os locais de adsorção instantânea seriam do tipo 1 

(08) 

(09) 

(10) 

(11) 
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e os locais de adsorção do tipo 2 são considerados como processo de taxa cinética de primeira 

ordem. O sistema de equações que descreve o modelo é dado por (equações 12, 13, 14 e 15): 

 

𝜃
𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝜌

𝜕𝑠𝑒

𝜕𝑡
+ 𝜌

𝜕𝑠𝑘

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑧
(𝜃𝐷

𝜕𝐶

𝜕𝑧
) − 𝑞

𝜕𝐶

𝜕𝑧
 

 

onde, 

 

𝑠𝑒 = 𝑓𝑒𝐾𝑑𝐶 

 

𝜌
𝜕𝑠𝑘

𝜕𝑡
= 𝛼𝑘𝜌(𝑠𝑒

𝑘 − 𝑠𝑘) 

 

e 

 

𝑠𝑒
𝑘 = (1 − 𝑓𝑒)𝐾𝑑𝐶 

 

em que: fe = fração dos locais de troca, assumindo estarem em equilíbrio com a fase líquida, 

adimensional. É importante observar que a equação 12 descreve o transporte do soluto no 

sistema, e que as equações 13, 14 e 15 correspondem à sorção de equilíbrio nos locais de 

sorção instantânea, ao balanço de massa dos locais de sorção cinética e, por fim, à 

concentração adsorvida nos sítios cinéticos quando o equilíbrio é alcançado coma a fase 

líquida no solo, respectivamente. 

Em comparação com o modelo anterior (equação 08), a equação 12 requer mais um 

parâmetro, que corresponde à fração dos locais de sorção em equilíbrio com a concentração 

na fase líquida, fe.  

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Solos 

As coletas foram definidas em função do conteúdo mineralógico dos solos a partir 

dos relatos na literatura que evidenciavam a predominância destes minerais. Com as áreas 

definidas, foi feita uma consulta com os professores Luciano da Silva Souza (CCAAB/UFRB) 

e Luís Reynaldo Ferracciú Alleoni (ESALQ/USP) para identificar as coordenadas das coletas 

(tabela 1). Foram escolhidos três perfis de Latossolos, um com a predominância do mineral 

caulinita e outros dois com a predominância de óxidos (figura 2). 

 
Tabela 1. Solos e áreas de amostragem. 

  Solo* Cidade Coordenadas 

   GD 
[1] [2] LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso 

típico 
Cruz das Almas, BA -12.6567, -39.0858 

[3] [5] LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico 

típico 
Miguelópolis, SP -20.2217, -48.0278 

[3] [4] [5] LATOSSOLO VERMELHO Acriférrico 

típico 
Luiz Antônio, SP -21.4731, -47.89872 

* Segundo o SiBCS (EMBRAPA, 2013). GD = graus decimais. [1] Aguiar Netto et al., 1999; 
[2] Almeida et al., 2017; [3] Alleoni e Camargo, 1994; [4] Rocha et al., 2000; [5] Dias et al., 2001. 

 

                 

Figura 2. Perfis de solo: (a) LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso típico; (b) LATOSSOLO 

VERMELHO Distroférrico típico; e (c) LATOSSOLO VERMELHO Acriférrico típico. 

(a) (b) (c) 
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Foram coletadas amostras deformadas dos três Latossolos, sob mata nativa, na 

camada correspondente ao horizonte diagnóstico dos três Latossolos (horizonte Bw). Os 

horizontes Bw foram identificados durante a classificação em campo. Por facilidade, os solos 

são identificados pelas siglas: LAdx, para o LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso típico; 

LVdf, para o LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico; e LVwf, para o LATOSSOLO 

VERMELHO Acriférrico típico. 

As amostras foram levadas ao laboratório de análises de solo, secas ao ar, 

destorroadas e passadas em peneira com abertura de malha de 2 mm para proceder às análises 

de caracterização física, química e mineralógica. Também foram coletadas, em triplicata, 

amostras indeformadas com auxílio de extrator do tipo “Uhland” em anéis volumétricos com 

as dimensões de 0,05 m de altura e diâmetro para determinação da densidade do solo. 

 

3.2. Caracterização das amostras de solo 

3.2.1. Análises físicas 

Foram determinadas as seguintes propriedades físicas: granulometria, pelo método 

da pipeta empregando o dispersante químico hexametafosfato de sódio (Gee e Or, 2002); 

densidade dos sólidos, s, pelo método do deslocamento de gás através de um picnômetro a 

gás hélio (Flint e Flint, 2002); e a densidade do solo, ’ i, pelo método do anel volumétrico 

(Grossman e Reinsch, 2002). A densidade do solo no campo foi adotada como referência para 

condicionamento das amostras nas colunas (descrito no item 3.3.1. Colunas de solo). Os 

dados de caracterização das amostras são apresentados na tabela 2. 

 
Tabela 2. Propriedades físicas de caracterização dos solos. 

Solo 
Areia 

Silte Argila 
Classificação 

textural* 
s ’ 

grossa média fina 

 __________________________ kg kg-1 __________________________  _______ kg dm-3 _______ 

LAdx 0,300 0,214 0,175 0,016 0,295 
franco argilo 

arenosa 
2,73 1,70 

LVdf 0,023 0,036 0,108 0,158 0,675 muito argilosa 3,04 1,03 

LVwf 0,008 0,021 0,075 0,169 0,727 muito argilosa 3,05 0,98 

* Segundo a SBCS. 

 
i O apóstrofo foi adotado junto ao  para identificar as condições de campo, e não as experimentais (colunas). 
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Ainda foram determinadas, em triplicata, a argila prontamente dispersa em água, 

APDA, e a área superficial específica, ASE. As análises de APDA para os três solos foram 

realizadas pelo método da turbidimetria, determinando a umidade inicial e corrigindo para 

massa de solo seco (Dexter et al., 2011) (figura 3). 

 

 

Figura 3. Teores médios da argila prontamente dispersa em água dos solos estudados. 

 

A ASE foi determinada pelo método BET (Brunauer, Emmett e Teller) – ou Teoria 

de Adsorção Multimolecular – conforme desenvolvido por Brunauer et al. (1938), que se 

baseia em descrever a adsorção física de moléculas de gás necessário para recobrir, em 

monocamada, a superfície dos sólidos (Gregg e Sing, 1982) (tabela 7, no item 

4.1. Caracterização do solo). 

 

3.2.2. Análises químicas 

Foram determinadas as seguintes propriedades químicas dos solos estudados: pH em 

água na proporção de 1:2,5 (solo:líquido) (EMBRAPA, 2011); o ponto de carga zero, PCZ; e 

as formas de ferro e alumínio, procedentes de óxidos de baixa cristalinidade e cristalinos. Os 

resultados são discriminados na tabela 7 (no item 4.1. Caracterização do solo). 

O PCZ dos três solos foi determinado pelas curvas de titulação potenciométrica (van 

Raij, 1973), adicionando-se, às amostras de solo, 20 mL de solução de KCl nas concentrações 

de 0,001, 0,01 e 0,1 mol L-1 em seis baterias (cada bateria com três amostras contendo as 
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diferentes concentrações de KCl). Em três baterias foram adicionados os volumes de HCl nas 

concentrações de 0,008, 0,004 e 0,002 mol L-1 e em outras duas baterias foram adicionados os 

volumes de NaOH nas concentrações de 0,002 e 0,004 mol L-1. Em uma das baterias só houve 

a adição da solução de KCl. As amostras foram agitadas, colocadas em repouso por 24 h e, 

por fim, determinou-se o pH da suspensão. 

Com as amostras remanescentes de silte mais argila da análise granulométrica, foi 

feita a extração de óxidos de ferro e alumínio de baixa cristalinidade, utilizando-se apenas 

uma extração com oxalato de amônio, OA, 0,2 mol L-1 a pH 3,0 na ausência de luz 

(McKeague, 1978) (Fed e Ald, respectivamente). As amostras resultantes da extração com OA 

foram submetidas ao tratamento com ditionito-citrato-bicarbonato de sódio, DCB, para a 

extração de óxidos de ferro e alumínio mais cristalinos (Feo e Alo, respectivamente) (Mehra e 

Jackson, 1960). As determinações dos elementos foram feitas por espectrofotometria de 

absorção atômica, com base nos métodos compilados e adaptados por Camargo et al. (1986). 

 

3.2.3. Análises mineralógicas 

Parte do material desferrificado foi utilizado para estudos cristalográficos por meio 

da técnica de difração de raios-X, DRX, (lâminas orientadas e em pó), para identificação 

qualitativa dos minerais presentes. Para análise quantitativa dos teores dos minerais caulinita e 

gibbsita, a fração argila foi analisada por termogravimetria (Jackson, 1979) e a identificação 

dos óxidos de ferro foi realizada pela técnica de espectroscopia de reflectância difusa, ERD. 

Os resultados das análises mineralógicas foram disponibilizados por Pessoa (2020), 

que trabalhou com as mesmas amostras de solo que estão sendo analisadas nesta Tese. A 

autora avaliou a relação da microsestrutura de Latossolos com suas propriedades físico-

hídricas. 

 

3.3. Experimental 

Toda a fase experimental foi desenvolvida em condições de laboratório 

acondicionando as amostras em colunas de acrílico, de dimensões conhecidas. Nos tópicos a 

seguir é descrito o acondicionamento das amostras nas colunas, as condições para fluxo das 

soluções (deslocada e deslocadora) e a obtenção e ajuste dos dados experimentais. 
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3.3.1. Colunas de solo 

Três colunas de acrílico foram preenchidas com terra fina seca ao ar, TFSAii. As 

colunas eram compostas de um corpo principal – a coluna propriamente dita – com dois 

aplicadores nas extremidades, cada um com uma placa porosa, e as hastes de sustentação 

(figura 4). Inicialmente, foram determinadas as dimensões diâmetro interno, altura (ocupada 

por solo) e peso das colunas (tabela 3). O peso das colunas sem solo correspondia à tara, e era 

medido o conjunto completo, com os aplicadores e as hastes. 

 

                         

Figura 4. Conjunto de peças que compõe as colunas para os ensaios de deslocamento miscível. (a) 

Coluna montada e aplicadores (b) superior e (c) inferior munidos com placas porosas. 

 

Tabela 3. Dimensões das colunas de solo. 

Solo 
Dimensões 

d h Vi T 

 ____________ cm ____________ cm3 g 

LAdx 6,42 14,00 452,49 557,61 

LVdf 6,40 14,00 450,80 552,21 

LVwf 6,42 14,10 456,29 552,44 

d = diâmetro interno; h = altura; Vi = volume interno da coluna; e T = tara. 

 

Os aplicadores eram munidos de placas porosas para controle dos fluxos das 

soluções dentro das colunas. No entanto, é importante salientar que havia uma câmara logo 

 
ii Solo seco ao ar, destorroado e passado em peneira com abertura de malha de 2 mm. 

(a) (b) 

(c) 
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antes da placa porosa que servia para homogeneizar a solução quando entrasse em contato 

com as placas e na saída do efluente, evitando, portanto, uma concentração da solução em 

forma de bulbos molhados no local de entrada da solução, e na saída evitando concentração 

nas paredes da coluna. Um outro detalhe importante era o o-ring para vedação no encaixe da 

coluna com o aplicador, evitando vazamento de solução nas colunas. A figura 5 é um 

esquema de corte transversal dos aplicadores, detalhado para auxílio na confecção das peças. 

 

 

Figura 5. Corte transversal para detalhamento dos aplicadores (a) superior e (b) inferior. 

 

Inicialmente foi feito um teste com as colunas montadas enchendo-as com água para 

identificar possíveis vazamentos no encaixe dos aplicadores. Na figura 6, a seta indica o local 

que poderia haver vazamento de solução. 

 

 

Figura 6. Teste para identificar vazamentos de solução nas colunas (a seta indica o local). 

(a) (b) 
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Depois de testadas, procedeu-se com o empacotamento do solo nas colunas. A TFSA 

(ou massa de solo úmido – umidade residual) foi acomodada afim de ocupar todo o volume 

interno das colunas, mantendo o aplicador inferior na base da coluna como suporte e também 

para não comprometer a montagem das colunas – se fosse o caso de ter que colocá-lo 

posteriormente (figura 7a). No topo da coluna foi adicionado um anel de mesmo material, 

adicionando-se a massa de solo úmido com base nesse excedente que posteriormente foi 

eliminado (figura 7a). Esse excedente é necessário para se manter o acomodamento 

homogêneo do solo no interior da coluna no momento da finalização. Em cada extremidade 

colocou-se um papel filtro para evitar que as partículas mais finas dos solos pudessem entupir 

os poros das placas porosas (figura 7b). O solo foi adicionado no interior das colunas com o 

auxílio de um funil de haste longa (figura 7a), mantendo-se movimentos circulares durante a 

deposição (figura 7c), afim de mantê-lo o mais homogêneo possível, isto, é, sem grandes 

variações da densidade do solo, , no interior. A montagem das colunas foi feita tendo como 

base as recomendações descritas por Meurer (2018). 

 

 

Figura 7. Montagem das colunas. 

 

Depois da montagem, o conjunto foi pesado novamente. Em conhecimento da tara 

das colunas mais massa de solo úmido (TFSA) adicionada e do conteúdo gravimétrico de 

água residual das amostras, calculou-se a massa de sólidos (solo seco) com base na equação 

16. Posteriormente, calculou-se a densidade média do solo no interior das colunas pela relação 

(a) (b) (c) 
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da massa de sólidos pelo volume de solo ocupado (volume interno da coluna, discriminado na 

tabela 3). Esses dados estão descritos na tabela 4. 

 

𝑚𝑠 = 𝑚 (1 + 𝑈)⁄  

 

em que: ms = massa de sólidos, [M]; m = massa de solo úmido (TFSA), [M]; e U = conteúdo 

gravimétrico da água no solo, [M M-1]. 

 
Tabela 4. Massa de solo úmido, conteúdo gravimétrico de água residual no solo, massa de sólidos e 

densidade média do solo no interior das colunas. 

Solo m + T m U ms �̅� 

 ___________________ g ___________________ kg kg-1 g kg dm-3 

LAdx 1248,13 690,52 0,004 687,53 1,52 

LVdf 1105,87 553,66 0,013 546,39 1,21 

LVwf 1101,80 549,36 0,018 539,51 1,18 

Os dados do U são médias aritméticas de três repetições. 

 

A figura 8 apresenta as três colunas experimentais prontas para os ensaios de 

deslocamento miscível. 

 

 

Figura 8. Colunas de solo montadas. (a) LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso típico, (b) 

LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico e (c) LATOSSOLO VERMELHO 

Acriférrico típico. 

(16) 

(a) (b) (c) 
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3.3.2. Densidade do solo por atenuação de fótons gama 

Como já foi dito, na montagem das colunas era extremamente importante manter-se a 

 constante ao longo da coluna. No entanto, embora todos os cuidados na montagem, era 

possível que o solo pudesse não estar acomodado uniformemente. Para verificar a 

uniformidade, as colunas foram levadas ao Laboratório de Física do Solo do Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo para análise da distribuição de 

partículas do solo com base no método de atenuação de feixes de raios gama (IAEA, 1976). 

As colunas foram movimentadas perpendicularmente ao feixe de radiação gama 

através de um sistema móvel com leituras a cada 1 cm de profundidade, iniciando em 0,01 m 

abaixo do topo das colunas (figura 9). O sistema de colimação foi feito utilizando-se chumbo 

revestido com aço, permitindo uma abertura de 2 mm na saída da fonte e também na entrada 

do detector. A fonte de radiação utilizada foi o Césio-137 e o sistema de detecção constituído 

por um espectrômetro gama acoplado a um cristal cintilante. 

 

 

Figura 9. Vista geral do equipamento de radiação gama utilizado para determinação da densidade do 

solo ao longo das colunas. 

 

A determinação foi feita fazendo-se incidir, sobre as amostras, um feixe de radiação 

gama. A expressão matemática que define o fenômeno quando um feixe de radiação gama 

atravessa uma dada espessura de um determinado material (as colunas, no caso) está baseada 

na lei de atenuação de Lambert-Beer e é dada por (equação 17): 
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𝐼 = 𝐼0𝑒−∆𝑥 (�̅�𝑠 𝜌 + 𝜇𝑎 𝜃0) 

 

em que: I e I0 = intensidade dos feixes emergente (ou feixe atenuado) e incidente, 

respectivamente, cps; x = espessura do material que o feixe atravessou, [L]; �̅�𝑠 = coeficiente 

de atenuação de massa do solo, [L2 M-1]; a = coeficiente de atenuação da água, 

0,0834 cm2 g-1; e 0 = conteúdo volumétrico inicial da água no solo (no caso, correspondente 

ao conteúdo residual). 

Explicitando  da equação 17, temos (equação 18): 

 

𝜌 = [ln (
𝐼0

𝐼⁄ ) − 𝜇𝑎 𝜃0 ∆𝑥]  �̅�𝑠⁄  ∆𝑥 

 

O �̅�𝑠 é determinado em triplicata a partir de amostras de solo seco, conhecendo-se a 

densidade média nas amostras e a espessura do material. Esse parâmetro foi determinado em 

amostras menores preparadas em anéis confeccionados com o mesmo material das colunas 

(figura 10). O solo era adicionado seguindo os mesmos procedimentos das colunas. Então, as 

amostras eram secas em estufa durante 24 h, colocadas em dessecador para evitar umidade e 

por fim eram feitas as leituras no equipamento. Para uma amostra sem a presença de água, a 

equação 17 pode ser simplificada para (equação 19): 

 

𝐼 = 𝐼0𝑒−∆𝑥 �̅�𝑠 𝜌 

 

e explicitando �̅�𝑠 temos (equação 20): 

 

�̅�𝑠 = ln (
𝐼0

𝐼⁄ )  𝜌 ∆𝑥⁄  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Amostra de solo seco para determinação do coeficiente 

de atenuação de massa. 

(17) 

(20) 

(18) 

(19) 
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Na figura 11 são apresentados os valores da  medidas pontualmente ao longo das 

colunas. Os valores médios obtidos nesse ensaio estão muito próximos aos valores médios 

calculados com base na relação de ms por Vi (tabela 4) e o desvio padrão dos dados, , 

evidencia a uniformidade na montagem das colunas. Os dados de entrada das equações 18 e 

20 estão dispostos no Apêndice A, e no Apêndice B estão os valores de  plotados nos 

gráficos da figura 11. 

 

  

 

Figura 11. Densidade do solo, , medida pontualmente ao longo das colunas de solo a partir de 

atenuação de fótons gama, e valores médios, �̅�. (a) LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso 

típico, (b) LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico e (c) LATOSSOLO 

VERMELHO Acriférrico típico. 

 

3.3.3. Solução deslocadora 

As colunas de solo foram saturadas com água deionizada, então o mesmo líquido foi 

utilizado como solvente para preparo da solução deslocadora. Portanto, entende-se que a água 
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é a solução a ser deslocada. É importante salientar que o solvente, para preparo da solução 

deslocadora, tem que ser de mesma composição química da solução que foi utilizada para 

saturação da coluna e que é deslocada (no caso de aplicação contínua da solução deslocadora). 

Os íons estudados foram o sulfato, SO4
2-, potássio, K+, e cloreto, Cl-. Os sais que 

serviram como fontes desses íons foram o sulfato de potássio, K2SO4 p.a., e o cloreto de 

potássio, KCl p.a. A seguinte solução foi preparada: 

 

𝐾2𝑆𝑂4 + 𝐾𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 

 

Os íons de real interesse foram o SO4
2- e o K+. O íon Cl- foi adotado como íon 

traçador, em função à pouca interação durante o processo de deslocamento da solução dentro 

das colunas, ou seja, pode funcionar como uma prova em branco (Biggar e Nielsen, 1962). 

Com base em consultas prévias à literatura, as concentrações desejadas foram de 400 

e 150 ppm para os íons SO4
2- e Cl-, respectivamente. Foi preparada uma solução de estoque 

adicionando os sais em balão volumétrico de 500 mL com a concentração dos íons aumentada 

em 10 vezes (4000 ppm para SO4
2- e 1500 ppm para Cl-) e completando o volume com água 

deionizada. Após a diluição dos sais, transferiu-se, com auxílio de uma pipeta volumétrica, 

uma alíquota de 100 mL da solução estoque para balão de 1000 mL, completando com água 

deionizada e homogeneizando a solução. 

A massa dos sais K2SO4 e KCl foi calculada com base na equação 21 e as pesagens 

foram feitas em balança analítica com precisão de 0,0001 g. 

 

𝑚𝑠𝑎𝑙 = (
𝑀𝑀𝑠𝑎𝑙

𝑛í𝑜𝑛 𝑀𝑀í𝑜𝑛
 𝐶í𝑜𝑛)  200⁄  

 

em que: msal = massa do sal fonte do íon, [M]; MMsal e MMíon = massa molar do sal e do íon, 

respectivamente, [M M-1]; níon = unidades do íon na fonte; e Cíon = concentração desejada do 

íon, [M M-1]. O número 200 funciona como um fator de correção para que a concentração 

desejada seja 10 vezes maior e a solução preparada num volume de 500 mL. 

É importante perceber que a concentração do íon K+ não foi escolhida 

arbitrariamente; na verdade, foi determinada em função da massa dos sais adicionados, 

explicitando Cíon da equação 21 e considerando as diferentes fontes do íon (equação 22): 

(21) 
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𝐶í𝑜𝑛 = ∑ [200 𝑚𝑠𝑎𝑙(𝑖)
𝑀𝑀í𝑜𝑛

𝑀𝑀𝑠𝑎𝑙(𝑖)
]

𝑛

𝑖=1

 

 

(i) indica as diferentes fontes do íon K+ (K2SO4 e KCl, no caso). A concentração do K+, 

portanto, ficou de 491 ppm. A tabela 5 apresenta os dados utilizados para preparo da solução 

deslocadora. 

 
Tabela 5. Dados para preparo da solução deslocadora. 

  K2SO4 KCl SO4
2- Cl- K+ 

MM, g mol-1 174,2590 74,5513 96,0610 35,4530 39,0983 

níon      
     sulfato 1 -- -- -- -- 

     cloreto -- 1 -- -- -- 

     potássio 2 1 -- -- -- 

Cíon, ppm -- -- 400 150 491 

msal, g 3,6281 1,5771 -- -- -- 

 

Perceba que a concentração dos íons na solução deslocadora corresponde ao 

parâmetro C0, apresentado na Revisão Bibliográfica. 

 

3.3.4. Esquema experimental e determinações iniciais de fluxo 

Com todo o equipamento montado e a solução deslocadora pronta, procedeu-se com 

o experimento propriamente dito. Na figura 12 é apresentado um esquema do experimento 

realizado. Inicialmente, procedeu-se com a saturação das colunas por capilaridade com água 

deionizada, acoplando uma mangueira no conector de baixo. A saturação foi realizada 

lentamente com auxílio de uma bureta de Mariotte, tendo todo cuidado para garantir a 

expulsão total do ar dentro das colunas (figura 13). Após a saturação completa das colunas, 

foi mantido o fluxo ascendente de água durante um período de 24 h. É importante ressaltar, 

que foi adotado a água deionizada como solução deslocadora em função dos baixos valores de 

dispersão das argilas (figura 3) nos solos LVdf e LVwf. Afim de uniformizar as condições, 

também foi utilizada a mesma água para saturação da coluna preenchida com o solo LAdx. 

Mesmo assim, durante a etapa de saturação, teve-se o cuidado em verificar se realmente não 

haveria partículas de argila dispersas na solução que estava atravessando a coluna. 

(22) 
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Figura 12. Esquema experimental para determinação do deslocamento miscível de íons no solo em 

condição de saturação. P0 = pressão atmosférica. 

 

 

Figura 13. (a) Saturação das colunas de solo por capilaridade e (b) fluxo ascendente de água na 

coluna. 

(a) 

(b) 
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Com as colunas de solo mantidas no sentido vertical e invertendo o fluxo ascendente 

para fluxo descendente da solução após decorrido 24 h, procedeu-se com as determinações 

iniciais de fluxo em equilíbrio dinâmico (ou steady-state ou regime estacionário), mantendo-

se constante uma pressão de coluna de água igual a zero nas extremidades, ou seja, um 

potencial de pressão, p, igual a zero (figura 14). Para identificar o fluxo da água em steady-

state, foram coletados volumes de solução que passavam pela coluna em intervalos de 10 min 

até que ficassem constantes. Por garantia, o fluxo ainda foi mantido por mais 2 h. 

 

 

Figura 14. Determinações iniciais de fluxo descendente da água no solo. (a) LATOSSOLO 

AMARELO Distrocoeso típico, (b) LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico e (c) 

LATOSSOLO VERMELHO Acriférrico típico. 

 

Com base nos volumes de solução que passava pela coluna a cada 10 min em regime 

estacionário, calculou-se a densidade de fluxo da água no solo, q, a partir da seguinte relação 

(equação 23): 

 

𝑞 = 𝑄 𝐴⁄ = 𝑉𝑠𝑜𝑙 𝐴 𝑡⁄  

 

em que: Q = vazão, [L3 T-1]; A = área de secção transversal da coluna, [L2]; e Vsol = volume 

de solução (água), [L3]. A área A foi calculada a partir dos dados dispostos na tabela 3. 

(23) 

(a) (b) (c) 



48 
 

Perceba que pelo arranjo experimental proposto na figura 12, q é igual à 

condutividade hidráulica do solo saturado, isso porque é mantido um gradiente unitário de 

potencial total, uma vez que a diferença de potencial total é dada apenas pela diferença do 

potencial gravitacional (Libardi, 2012). 

A partir dos dados da densidade dos sólidos (tabela 2) e da densidade média do solo 

dentro das colunas (tabela 4), calculou-se a porosidade total do solo pela equação 24. 

 

𝛼 = 1 − 𝜌 𝜌𝑠⁄  

 

em que:  = porosidade total do solo, [L3 L-3]. Sabendo que na condição de saturação  é 

igual ao  de saturação, foi possível determinar o volume de poros cheios com água (equação 

25) 

 

𝑉0 = 𝑉𝑖 𝜃 = 𝑉𝑖 𝜃𝑠 = 𝑉𝑖 𝛼 

 

em que: V0 = volume de poros cheios com água, [L3]; e s = conteúdo volumétrico da água no 

solo saturado. Importante lembrar que Vi é correspondente ao volume de solo. O valor de V0 

corresponde a um número do volume de poros cheios de água, isto é, V0 = 1 p. 

Por fim, determinou-se a velocidade média da água nos poros do solo pela relação 

entre q e  (equação 26). 

 

�̅� = 𝑞 𝛼⁄  

 

em que: �̅� = velocidade média da água nos poros do solo, [L T-1]. A equação 26 só é 

verdadeira para condição de saturação; em condições de não saturação  deve ser substituído 

por . A velocidade da água nos poros é descrita como velocidade média em função às 

variações na geometria porosa dos solos. Então, sabendo que a velocidade de um corpo é dada 

pela variação da posição do corpo em determinado intervalo de tempo, é possível calcular o 

tempo necessário para que um número de volume de poros cheios com solução (p = 1) 

atravesse o meio poroso, dividindo o valor da altura de solo pela velocidade média. 

Na tabela 6 são apresentados os resultados das determinações inicias de fluxo. 

(24) 

(25) 

(26) 
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Tabela 6. Parâmetros de fluxo da solução em regime estacionário. 

Solo Vsol* Q q  = s V0 �̅� t1 

 mL mL min-1 cm h-1 m3 m-3 mL cm h-1 min 

LAdx 31,66 3,17 5,877 0,443 200,33 13,275 63,28 

LVdf 10,96 1,10 2,042 0,601 270,88 3,399 247,15 

LVwf 8,26 0,83 1,531 0,612 279,45 2,501 338,32 

* volume que passava a cada 10 min. t1 = tempo necessário para 1 p atravessar a coluna, [T]. 

 

3.3.5. Fluxo da solução deslocadora 

Para a injeção da solução deslocadora na coluna de solo, foi acoplada uma segunda 

bureta de Mariotte à coluna, assim como esquematizado na figura 12 (figura 15). A entrada da 

solução deslocadora deu-se pela abertura da torneira 3 imediatamente após o fechamento da 

torneira 1, que permitia a passagem da água (solução deslocada). A torneira 4 sempre foi 

mantida aberta para não comprometer a uniformidade nas coletas do efluente, e a torneira 2 

foi mantida fechada logo após a expulsão total do ar durante a etapa de saturação por 

capilaridade. 

 

 

Figura 15. Ensaios de deslocamento miscível, como esquematizado na figura 12. (a) LATOSSOLO 

AMARELO Distrocoeso típico, (b) LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico e (c) 

LATOSSOLO VERMELHO Acriférrico típico 

 

Foram feitos 5 testes prévios dos ensaios de deslocamento miscível, e com base nas 

observações definiu-se a injeção de 5 números de volume de poros cheios com solução 

(p = 5). Os tempos necessários para p = 5 atravessar as colunas foram de 5,27 h para o LAdx, 

(a) (b) (c) 
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20,60 h para o LVdf e 28,19 h para o LVwf. Durante toda a fase experimental, não houve 

variação do tempo entre as coletas, o que indica que não houve variação do fluxo da solução 

no solo. 

Foram feitas coletas de 15 mL de efluente em tubos com capacidade máxima para 

20 mL. Os intervalos de tempo entre cada coleta foram de 4,74 min para o LAdx, 13,69 min 

para o LVdf e 18,16 min para o LVwf. Os intervalos de coleta foram calculados dividindo o 

volume desejado (15 mL, no caso) pela vazão na coluna (tabela 6). Por precaução, ao final da 

passagem de p = 5, foram coletadas cinco amostras a mais. As amostras de efluente foram 

analisadas na semana seguinte. Para evitar a degradação da solução, as amostras eram 

congeladas logo após a coleta; e descongeladas 24 h antes das análises. 

 

3.3.6. Análises do efluente 

Como eram coletados 15 mL de solução efluente, o volume das amostras para análise 

dos íons era pouco, o que se tornou um problema para as determinações por métodos 

tradicionais. Inicialmente, pensou-se em trabalhar com diluições, mas não era possível 

identificar quais amostras diluir e quais amostras não diluir, considerando os limites máximo 

e mínimo, respectivamente, de detecção dos aparelhos. Foi aí que, com o auxílio do professor 

Marcos Yassuo Kamogawa (ESALQ/USP), surgiu a ideia de determinar os íons SO4
2- e Cl- a 

partir do método de Análise por Injeção em Fluxo, FIA (do inglês, Flow Injection Analysis) 

(Ruz̆ic̆ka e Hansen, 1975). Esse método contribuiu bastante, pois era utilizado pouquíssimo 

volume da amostra, sobrando o suficiente para determinação do íon K+, posteriormente. 

 

3.3.6.1. Sulfato e Cloreto 

O método FIA é constituído por uma unidade propulsora de fluidos, uma unidade de 

comutação e reação e uma unidade de medida (figura 16). A unidade propulsora adotada foi 

uma bomba peristáltica que operou com intensidade de fluxo de 10 mL min-1. Para a unidade 

de comutação e reação foi feito uma bobina com os tubos de passagem dos fluidos, para 

funcionar como um reator tubular helicoidal. Já, como unidade de medida para a 

determinação dos íons SO4
2- e Cl-, foi utilizado um turbidímetro que se baseia na detecção por 

espectrofotometria. 



51 
 

 

Figura 16. Diagrama do sistema de injeção em fluxo. 

 

Na figura 17, é mostrado o equipamento montado de acordo com o diagrama 

proposto na figura 16. O volume de efluente utilizado para determinação dos íons era coletado 

de acordo com o tamanho da alça de amostragem. 

 

 

Figura 17. Turbidímetro adaptado para o sistema de injeção em fluxo. 
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Eram coletados volumes iguais do efluente e do reagente pelas alças de amostragem. 

Essas alças eram então reposicionadas, com o auxílio de uma alavanca, para o caminho de 

passagem do carreador, que injetava as soluções (efluente e reagente) na unidade de 

comutação e reação (bobina), permitindo a mistura, e por fim eram feitas as leituras no 

turbidímetro em unidades de absorbância. 

Mas antes das leituras das amostras, era necessário a construção de uma curva de 

calibração que estabelecia uma relação linear entre a absorbância (variável dependente) pela 

concentração do íon em soluções padrão (variável independente). Feito o ajuste das curvas de 

calibração, a variável independente era então explicitada e as concentrações (dado desejado) 

do efluente eram calculadas a partir de seus respectivos valores de absorbância (dado obtido 

na análise). 

 

Sulfato 

Na determinação do íon SO4
2-, foi utilizado água deionizada como carreador e 

100 mL de cloreto de bário 5% (massa:volume) como reagente, preparado adicionando 

0,1 mL de triton X-100 (Krug, 1984). As leituras foram feitas no comprimento de onda de 

410 nm. Foi utilizado a solução de K2SO4 como padrão nas concentrações de 10, 30, 50, 80, 

100, 250, 500 e 750 ppm de SO4
2-, preparadas a partir de uma solução estoque de 1000 ppm 

de SO4
2-. Também foi adicionado o ponto 0 ppm de SO4

2- à curva de calibração com uma 

amostra de água deionizada. Os dados observados da concentração relativa, C/C0, estão 

dispostos no Apêndice C. 

 

Cloreto 

Na determinação do íon Cl-, foi utilizado ácido nítrico 1% (volume:volume) como 

carreador e como reagente foi utilizado uma solução de tiocianato de mercúrio 0,06% 

(massa:volume) e nitrato férrico 1% (massa:volume) (Cheregi e Danet, 1997). As leituras 

foram feitas no comprimento de onda de 480 nm. Foi utilizado a solução de NaCl como 

padrão nas concentrações de 5, 10, 25, 50, 100, 150 e 200 ppm de Cl-, preparadas a partir de 

uma solução estoque de 1000 ppm de Cl-. Também foi adicionado o ponto 0 ppm de Cl- à 

curva de calibração com uma amostra de água deionizada. Os dados observados de C/C0 estão 

dispostos no Apêndice D. 
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3.3.6.2. Potássio 

As concentrações do íon K+ foram determinadas por espectrometria de emissão de 

chama, utilizando como fonte de combustão o gás liquefeito de petróleo (conhecido 

popularmente como gás de cozinha). 

Inicialmente, era feita a calibração do aparelho com soluções padrão de KCl nas 

concentrações de 1, 5 e 10 ppm de K+, preparadas a partir de uma solução estoque de 

1000 ppm de K+. Também foi adicionado o ponto 0 ppm de K+ à curva de calibração com 

uma amostra de água deionizada. As leituras do aparelho eram dadas em unidade de ppm, sem 

a necessidade de correções, uma vez que o potássio presente nas amostras de efluente não era 

proveniente de processos de extração. 

As leituras das amostras eram feitas tendo atenção para que os resultados estivessem 

dentro da faixa de calibração. Para as leituras superiores a concentração de 10 ppm (limite 

superior da curva de calibração), foram feitas diluições nas proporções de 1/5, 1/10, 1/20 e 

1/50, coletando-se volumes de 2, 1, 0,5 e 0,2 mL, respectivamente, da amostra a ser analisada 

(efluente) e completando o volume para 10 mL com água deionizada. As amostras eram então 

homogeneizadas, analisadas e os valores corrigidos de acordo com a diluição. Os dados 

observados de C/C0 estão dispostos no Apêndice E. 

 

3.4. Curvas breakthrough (ajuste dos dados experimentais) 

3.4.1. Problema de valor de contorno 

Os modelos One Kinetic Site e Two-Region (equações 08 e 12, respectivamente) 

foram utilizados como as equações diferenciais para ajuste dos dados experimentais. O estudo 

representa uma análise teórica do fenômeno e sua interpretação foi feita com base nas 

seguintes condições de contorno: 

 

𝑡 = 0                         𝑧 > 0                         𝐶 = 0 

0 < 𝑡 < 𝑡1                  𝑧 = 0                         𝐶 = 𝐶0 

𝑡 → ∞                         𝑧 = 0                         𝐶 = 𝐶0 

𝑡 ≥ 0                         𝑧 → ∞                         𝐶 = 0 
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Torna-se imprescindível que o experimento seja conduzido em estrita observância às 

condições inicial de contorno estabelecidas quando da solução analítica dos mesmos. As 

equações diferenciais para ajuste dos dados experimentais juntamente com as condições de 

contorno caracterizam o problema de valor de contorno do experimento. Foi a partir desse 

problema de valor de contorno que as curvas breakthrough, BTC, foram estudadas. 

 

3.4.2. STANMOD 

Os modelos adotados para ajuste dos dados experimentais estão implementados no 

pacote de software STANMOD. A estimativa de parâmetros em STANMOD é realizada 

usando uma abordagem de otimização de mínimos quadrados não lineares ponderada do tipo 

Marquardt-Levenberg (Marquart, 1963). Foi utilizado o código CFITIM para análise inversa e 

determinação dos parâmetros fator de retardamento, o coeficiente de dispersão hidrodinâmica 

e o coeficiente de distribuição. O código utilizado e as técnicas numéricas incorporadas no 

programa para resolução dos problemas são detalhados por van Genuchten et al. (2012). 

 

3.4.3. Análise estatística 

A precisão dos modelos para ajuste dos dados observados experimentalmente das 

curvas breakthrough para os íons SO4
2-, K+ e Cl- foi avaliada estatisticamente a partir do erro 

médio quadrático, RMSE (do inglês, root-mean-square error), (equação 27) e do coeficiente 

de determinação, R2. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑂𝑖 − 𝑃𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

em que: Oi = dados observados experimentalmente; Pi = dados preditos (ajustados); e 

n = número de observações. Os dados de C/C0 ajustados pelos dois modelos One Kinetic Site 

e Two-Region são apresentados nos Apêndices de F a K. 

(27) 
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização do solo 

Os difratogramas de raios-X, DRX, são ilustrados na figura 18. Em amarelo é 

apresentado o resultado para o LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso típico, LAdx, em 

vermelho para o LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico, LVdf, e na cor roxa para o 

LATOSSOLO VERMELHO Acriférrico típico, LVwf. Analisando os resultados, observa-se 

os picos que identificam a presença da caulinita para os três solos, e para o caso do LVdf e 

LVwf, há ocorrência dos picos da gibbsita. 

 

 

Figura 18. Difração de raios-X da fração argila desferrificada dos solos estudados. 

 

A figura 19 apresenta os resultados para o espectro de reflectância difusa, ERD, na 

região do comprimento de onda, , de 400 a 700 nm. Os ERDs apresentados seguem a mesma 

ordem de cores da figura 18, e correspondem ao método da segunda derivada, obtendo um 

mínimo no ponto de máximo da banda. Entre as bandas com  entre 420 e 450 nm, com o 

pico indicando a presença da goethita, e entre as bandas com  entre 530 e 580 nm, indicando 

a presença da hematita. O LVwf apresentou a maior amplitude na banda da hematita, 

seguindo do LVdf, havendo a ausência do pico para a amostra do LAdx. 
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Figura 19. Segunda derivada dos espectros de reflectância difusa da fração argila dos solos estudados. 

 

Os atributos físico, químicos e mineralógicos são apresentados na tabela 7. Os 

atributos mineralógicos apresentados são os valores quantitativos das análises de 

termogravimetria. 

A área superficial específica, ASE, varia expressivamente com a distribuição das 

partículas sólidas do solo (granulometria), com o tipo de mineral de argila e ainda com o teor 

de matéria orgânica, sendo tão maior quanto menor for o tamanho da partícula. Os solos LVdf 

e LVwf apresentaram os maiores valores de ASE (35,70 e 40,72 m2 g-1, respectivamente), 

mantendo a estreita relação com os seus respectivos conteúdos da fração argila (0,675 kg kg-1 

para o LVdf e 0,727 kg kg-1 para o LVwf). O menor valor da ASE foi encontrado para o 

LAdx que também tem o menor conteúdo de argila. 

A gibbsita só não foi quantificada para o LAdx, em função à ausência do pico como 

mostrada na figura 18. Para os solos LVdf e LVwf seus valores foram de 285,56 e 

209,02 g kg-1, respectivamente. Os maiores conteúdos de hematita foram observados para os 

Latossolos de coloração vermelha, com os valores entre 120,58 e 132,52 g kg-1 para o LVdf e 

LVwf, respectivamente. A caulinita foi o mineral que predominou no LAdx, no entanto com o 

maior conteúdo para o LVwf. Os conteúdos de goethita seguiram a seguinte ordem crescente: 

46,68 g kg-1 para o LAdx; 51,48 g kg-1 para o LVwf; e 70,20 g kg-1 para o LVdf. É importante 

observar que em toda a Tese, foi adotado o termo “óxidos de ferro e alumínio” por facilidade, 
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assim como acontece normalmente na literatura. Na verdade, os óxidos de ferro correspondem 

aos minerais hematita e goethita; já o mineral gibbsita é um hidróxido de alumínio. 

As formas mais cristalinas de ferro e alumínio (Feo e Alo, respectivamente) para os 

três Latossolos em estudo, predominaram em relação às formas menos cristalinas (Fed e Ald, 

respectivamente). 

Os valores do PCZ dos solos LVdf e LVwf foram maiores que seus respectivos 

valores de pH (em água); já o LAdx apresentou PCZ menor que seu valor de pH. Apesar de 

não ter sido calculada a densidade de cargas superficiais para os solos do estudo, o 

comportamento eletroquímico do LAdx, por ter seu PCZ menor que o pH, deve apresentar um 

balanço de cargas negativo, ao contrário das amostras LVdf e LVwf, que apresentam seus 

valores de PCZ maiores que os seus respectivos valores de pH, e portanto, com balanço de 

cargas positivo. A PCZ maior que o pH está em estreita relação com os maiores conteúdos 

dos óxidos de ferro e alumínio. 

 
Tabela 7. Atributos físico, químico e mineralógico dos solos estudados. 

Atributo 
Solo 

LAdx LVdf LVwf 

ASE, m2 g-1 11,84 35,70 40,72 

pH 4,78 4,50 3,98 

PCZ 3,20 5,10 4,30 

Fed, g kg-1 0,21 0,93 0,81 

Ald, g kg-1 0,51 1,27 0,83 

Feo, g kg-1 48,35 190,78 184,00 

Alo, g kg-1 7,98 13,89 11,55 

Ct, g kg-1 231,89 227,20 370,37 

Gb, g kg-1 -- 285,56 209,02 

Gh, g kg-1 46,68 70,20 51,48 

Hm, g kg-1 1,67 120,58 132,52 

Ct: caulinita; Gb: gibbsita; Gh: goethita; Hm: hematita. 

 

4.2. Curvas breakthrough 

Nas figuras 20, 22 e 24 são apresentadas as curvas breakthrough, BTC, dos íons 

avaliados para as amostras LAdx, LVdf e LVwf, respectivamente. Nessas figuras as BTCs 

estão plotadas com a concentração relativa, C/C0, dos íons no efluente em função do número 
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de volume de poros cheios com água, p. Na primeira linha de cada figura, estão as BTCs do 

sulfato, seguindo com as do potássio e por fim do cloreto. 

À esquerda de cada figura estão as BTCs obtidas pelo ajuste com o modelo One 

Kinetic Site, e à direita estão as BTCs obtidas pelo ajuste com o modelo Two-Region. Para os 

três solos e para os três íons, o modelo Two-Region se mostrou mais eficiente para ajuste dos 

dados experimentais, com exceção da BTC do íon cloreto na coluna do LAdx. Esses 

resultados são corroborados com os valores do erro médio quadrático, RMSE, dispostos nas 

tabelas 8, 9 e 10, para as amostras do LAdx, LVdf e LVwf, respectivamente. Perceba que para 

o modelo Two-Region, todos os valores do RMSE foram menores do que 0,050. 

As figuras 21, 23 e 25 correspondem às distribuições de proporção 1:1 dos dados 

preditos (ajustado), Pi, versus os dados observados (obtido experimentalmente), Oi. Perceba 

que o modelo Two-Region foi o que apresentou as menores distâncias em relação à linha 1:1, 

exceto para a BTC do íon cloreto no LAdx que foi teve sua distribuição mais próxima da linha 

1:1 para o ajuste com o modelo One Kinetic Site. Esses resultados reforçam o que já foi dito 

no parágrafo anterior, indicando os melhores ajustes para o modelo Two-Region. 

É importante ressaltar que as BTCs do íon cloreto, para as três amostras de solo, 

foram as que tiveram a menor inclinação das curvas e o menor atraso da chegada no efluente. 

Para as demais curvas, essa inclinação foi mais pronunciada, com exceção do íon sulfato no 

LAdx. Perceba ainda que para o cloreto, na coluna do LAdx (figura 20), a curva passa 

exatamente no que se chama de bullseye, que corresponde à posição no gráfico onde 

C/C0 = 0,5 e p = 1. Nos gráficos, o bullseye é apresentado como uma elipse preta. 

Para as colunas das amostras LVdf e LVwf, onde o predomínio de cargas é positivo, 

as BTCs do íon sulfato apresentaram o maior atraso da sua chegada no efluente, o que é 

verificado pelas curvas mais deslocadas à direita em relação ao bullseye. Vale ressaltar 

também, que entre esses dois solos os seus íons correspondentes tiveram comportamento 

semelhante. Na coluna do LAdx, a BTC do potássio foi a que esteve mais deslocada à direita. 

Em todos os casos, as BTCs do potássio foi a que apresentou a maior inclinação das curvas. 
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Figura 20. Curvas breakthrough (C/C0 em função de p) dos íons estudados no LAdx: à esquerda, pelo 

modelo One Kinetic Site, e à direita, pelo modelo Two-Region. 

 

Tabela 8. RMSE dos modelos utilizados para ajuste das curvas breakthrough dos íons estudados para 

o LAdx. 

Modelo 
Íon 

SO4
2- K+ Cl- 

One Kinetic Site 0,240 0,190 0,012 

Two-Region 0,074 0,040 0,030 
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Figura 21. Distribuição dos dados observados, Oi, versus os dados preditos, Pi, para o LAdx. À 

esquerda, pelo modelo One Kinetic Site, e à direita pelo modelo Two-Region. 
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Figura 22. Curvas breakthrough (C/C0 em função de p) dos íons estudados no LVdf: à esquerda, pelo 

modelo One Kinetic Site, e à direita, pelo modelo Two-Region. 

 

Tabela 9. RMSE dos modelos utilizados para ajuste das curvas breakthrough dos íons estudados para 

o LVdf. 

Modelo 
Íon 

SO4
2- K+ Cl- 

One Kinetic Site 0,316 0,186 0,197 

Two-Region 0,022 0,015 0,006 
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Figura 23. Distribuição dos dados observados, Oi, versus os dados preditos, Pi, para o LVdf. À 

esquerda, pelo modelo One Kinetic Site, e à direita pelo modelo Two-Region. 
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Figura 24. Curvas breakthrough (C/C0 em função de p) dos íons estudados no LVwf: à esquerda pelo 

modelo One Kinetic Site, e à direita, pelo modelo Two-Region. 

 

Tabela 10. RMSE dos modelos utilizados para ajuste das curvas breakthrough dos íons estudados para 

o LVwf. 

Modelo 
Íon 

SO4
2- K+ Cl- 

One Kinetic Site 0,256 0,202 0,186 

Two-Region 0,049 0,035 0,018 
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Figura 25. Distribuição dos dados observados, Oi, versus os dados preditos, Pi, para o LVwf. À 

esquerda, pelo modelo One Kinetic Site, e à direita pelo modelo Two-Region. 

 

 

 

0,001

0,01

0,1

1

0,001 0,01 0,1 1

P
i

Oi

0,001

0,01

0,1

1

0,001 0,01 0,1 1

P
i

Oi

0,001

0,01

0,1

1

0,001 0,01 0,1 1

P
i

Oi

0,001

0,01

0,1

1

0,001 0,01 0,1 1

P
i

Oi

0,001

0,01

0,1

1

0,001 0,01 0,1 1

P
i

Oi

0,001

0,01

0,1

1

0,001 0,01 0,1 1

P
i

Oi

SO4
2- SO4

2- 

K+ K+ 

Cl- Cl- 



65 
 

Enquanto que as BTCs caracterizam o deslocamento miscível dos íons através das 

colunas de solo ao longo do tempo, os parâmetros de transporte, obtidos pelo ajuste dos dados 

experimentais, quantificam essa movimentação. Na tabela 11 são apresentados os parâmetros 

de transporte dos íons avaliados nos três Latossolos em estudo obtidos a partir do ajuste das 

BTCs pelo modelo Two-Region. Nessa tabela estão dispostos os parâmetros: fator de 

retardamento, R; coeficiente de dispersão hidrodinâmica, D; coeficiente de distribuição, Kd; e 

dispersividade, . Apenas os parâmetros de transporte obtidos pelo modelo Two-Region são 

apresentados, em reflexo aos péssimos ajustes obtidos pelo modelo One Kinetic Site. 

No LAdx, onde o predomínio de cargas é negativo, o R foi maior para o íon K+, 

indicando que este íon demorou mais tempo para chegar ao pico (C/C0 = 1). Para os demais 

solos, onde o predomínio de cargas é positivo, os maiores valores para o parâmetro R foram 

obtidos para o íon SO4
2-. Para os três solos, as BTCs do íon Cl- apresentaram os menores 

valores de R. Quanto maior for o R, maior será a interação do soluto com as superfícies das 

partículas sólidas dos solos, portanto, sendo uma característica que retrata diretamente a 

capacidade do solo em reter os solutos na medida de avanço do fluxo de solução. 

Normalmente, os trabalhos disponíveis justificam os maiores resultados do R para as amostras 

de solo com maiores conteúdos da fração argila, uma vez que sempre comparam solos com 

conteúdos contrastantes desse atributo (por exemplo, Melo et al., 2005; Anami et al., 2007; 

Oliveira et al., 2017; Padilla e Selim, 2018), ou ainda para solos com conteúdos expressivos 

de matéria orgânica (Arthur et al., 2017). 

Os maiores valores de D foram encontrados para o íon potássio em todas as BTCs, 

corroborando com as curvas menos inclinadas (figuras 20, 22 e 24). Maiores valores de D 

estão associados com as menores inclinações das BTCs e, consequentemente, com o aumento 

da faixa de mistura entre as soluções deslocadora e deslocada ao longo das colunas de solo, 

mantendo os acréscimos relativamente baixos na C/C0 ao londo do eixo das abscissas, que 

pode corresponder ao número de volumes de poros cheios com solução ou ao tempo de 

passagem da solução deslocadora. Para os ânions foram encontrados os menores valores desse 

parâmetro, indicando uma menor dispersão do íon entre as soluções deslocadora e deslocada, 

no entanto, todos os valores desse parâmetro foram maiores no LAdx. 

O coeficiente de distribuição, Kd, é um parâmetro importante no tocante à 

comparação entre a capacidade de sorção de diferentes solos, desde que determinado para as 

mesmas condições experimentais (Shaheen et al., 2013). Os menores valores foram obtidos 
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para as BTCs do íon cloreto. Para os demais íons, esses valores foram sempre maiores que 

1,00 para os solos LVdf e LVwf, que apresentaram as menores velocidades médias, �̅�, de 

avanço das soluções (3,399 e 2,501 cm h-1, respectivamente). Nos solos LVdf e LVwf, esse 

parâmetro foi sempre maior para o íon sulfato (1,457 e 1,718 cm3 g-1, respectivamente), 

enquanto que no LAdx, o maior Kd foi obtido para a BTC do potássio (Kd = 390 cm3 g-1). 

A dispersividade, , é um parâmetro calculado pela relação entre o D e a �̅�, onde os 

maiores valores indicam que há uma maior diferença entre as velocidades médias da solução 

no espaço poroso global e nos poros individuais, ou seja, é um parâmetro que está 

intimamente ligado a geometria porosa do solo. Todos os valores para esse parâmetro foram 

menores que 2,0 cm, com os maiores valores para o íon potássio. 

 
Tabela 11. Parâmetros de transporte de cada íon nos três solos avaliados, obtidos pelo ajuste com o 

modelo Two-Region. 

Íon 
Parâmetro 

R D Kd  
  cm2 h-1 cm3 g-1 cm 

LATOSSOLO AMARELO Distrocoeso típico 

SO4
2- 1,935 1,053 0,272 0,0793 

K+ 2,338 11,764 0,390 0,8862 

Cl- 1,126 8,215 0,037 0,6188 

LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico típico 

SO4
2- 3,933 0,014 1,457 0,0042 

K+ 3,740 0,248 1,361 0,0728 

Cl- 1,933 0,000 0,463 0,0001 

LATOSSOLO VERMELHO Acriférrico típico 

SO4
2- 4,312 0,251 1,718 0,1005 

K+ 3,318 2,798 1,202 1,1188 

Cl- 2,365 0,592 0,708 0,2366 

𝛾 = 𝐷 �̅�⁄  →  [𝐿]. 
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5. DISCUSSÃO 

A discussão dos resultados é toda feita com base nos ajustes pelo modelo 

Two-Region, na qual, constatamos, que foi o melhor ajuste das curvas breakthrough. 

O conteúdo de argila influenciou fortemente no atraso da chegada dos íons no solo, o 

que pôde ser observado nas BTCs das figuras 20, 22 e 24, com exceção para o íon cloreto no 

LAdx (figura 20), em reflexo ao menor conteúdo desses coloides do solo e principalmente 

como resposta às superfícies reativas nas quais predominam cargas negativas (pH > PCZ). O 

íon cloreto apresentou a menor interação durante o processo de deslocamento miscível para 

todas as colunas de solo, corroborando com o que já havia sido apontado por Biggar e Nielsen 

(1962), de considerar o íon cloreto como um íon traçador. Esse comportamento é facilmente 

identificado na inclinação das curvas e pelos parâmetros de transporte (tabela 11). Ainda 

sobre esse íon, os valores do parâmetro D superiores nesse solo em relação aos demais (LVdf 

e LVwf) estão intimamente ligados à maior velocidade média de fluxo na solução 

(�̅� = 13,275 cm h-1) (Zhou e Wang, 2017), e inversamente proporcional aos valores do R. 

Esses resultados sugerem uma alta mobilidade do cloreto e baixa sorção pelas superfícies 

reativas do solo, o que é vastamente observado na literatura especializada (por exemplo, 

Basso e Kiang, 2017; Kadyampakeni et al., 2018; Vilela et al., 2018). 

Na coluna experimental preenchida com a amostra de solo LAdx, o íon potássio foi 

preferencialmente adsorvido pelos coloides, justificado pelas superfícies com predomínio de 

cargas negativas que favorecem na adsorção do cátion. Shaheen et al. (2015) apontaram que 

em solos com menores conteúdos de óxidos de ferro e alumínio, as taxas de retenção de 

cátions foram maiores em relação às taxas de adsorção de ânions. Nesse solo, o potássio foi o 

que apresentou o maior atraso da chegada no efluente, justificando a maior taxa de adsorção 

desse cátion pelos minerais do solo. O íon sulfato, por ser um ânion, foi o que apresentou 

menor interação com o solo, como pode ser observado em função do seu valor de R (1,935). 

A tendência do maior valor de D na coluna do LAdx para o potássio aponta que 

nesse solo foi onde esse íon interagiu mais com a solução original (solução deslocadora). Os 

maiores valores de D podem ser reflexo da dispersão dos coloides de argila, uma vez que no 

LAdx, a argila prontamente dispersa em solução é mais elevada (figura 3), e também devido à 

maior velocidade de avanço da solução através do meio poroso, que influenciou na redução 

do tempo de permanência da solução e, portanto, menor tempo de reação com o solo. É 
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importante ressaltar que a fonte potássica utilizada possui alta solubilidade (340 g L-1), 

podendo ter influenciado expressivamente nos maiores valores de D. 

Parks e Bruyn (1962) apontam que os óxidos de ferro (goethita e hematita) e 

alumínio (gibbsita) possuem elevados valores de PCZ, variando entre 7,0 e 9,0 para os dois 

primeiros casos e variando entre 7,5 e 9,5 para a gibbsita, enquanto que a caulinita possui 

PCZ na faixa de 3,5 a 4,0. Esses elevados valores de PCZ dos óxidos contribuíram fortemente 

para a geração de cargas positivas nos solos LVdf e LVwf. Os elevados conteúdos desses 

óxidos na fração argila desses solos também influenciaram fortemente na maior ASE 

observada nesses solos. 

Os óxidos de ferro e alumínio e a caulinita fornecem locais de adsorção para o 

sulfato na maioria dos solos, ainda que presente em pequenas quantidades. Para as colunas 

com os solos com predomínio de cargas positivas (LVdf e LVwf), o maior atraso na chegada 

desse íon no efluente é reflexo da maior adsorção desse íon pelos minerais, podendo ter 

ocorrido pela formação de complexos de esfera interna e externa (Sposito, 1989). Os 

complexos de esfera interna envolvem ligações covalentes entre o íon e o ligante (nesse caso, 

as superfícies das partículas sólidas do solo) que contribuíram para o maior atraso da chegada 

do sulfato no efluente; já os complexos de esfera externa envolvem ligações iônicas (ou 

ligações eletrovalentes) o que pode ter contribuído na geração de novos sítios para adsorção 

de cátions, tendo influenciado no deslocamento do potássio, atrasando os valores para 

C/C0 = 1 e também favorecendo sua dispersão hidrodinâmica durante o processo. Entre os 

três Latossolos, os maiores valores de R para o potássio são observados para o LVdf e LVwf. 

Franchini et al. (1999) e Serafim et al. (2012) afirmam que a adsorção de ânions pode 

contrabalancear as cargas positivas nas superfícies dos adsorventes (sólidos do solo), gerando 

novos sítios para adsorção de cátions. Serafim et al. (2012) ainda apontam que esse fenômeno 

pode reduzir o PCZ dos solos. 

Oliveira et al. (2004) afirmaram que as menores interações entre os solutos e o solo 

proporcionam uma maior uniformidade do deslocamento do soluto, no entanto, para os 

resultados obtidos neste trabalho de Tese, os maiores valores de R associados aos menores 

valores de D para o íon sulfato nas colunas das amostras do LVdf e LVwf implicam numa 

maior uniformidade do deslocamento em função à maior retenção pelo solo e menor mistura 

com a solução deslocada (água, no caso). A afirmação desses autores parece estar mais 

condizente para os resultados obtidos na coluna com o LAdx e para o íon cloreto nos três 
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Latossolos. Engler et al. (2008) afirmam que o D pode ser indicativo da capacidade dos solos 

em reter determinados solutos à medida a solução avança através do meio poroso. 

A movimentação potencial de íons através do perfil de solo está diretamente 

relacionada às suas interações com entre as fases líquida e sólida, portanto, relacionando 

diretamente com o Kd em experimentos que descrevem a adsorção de íons no solo, indicando 

a capacidade do solo em reter um soluto e a extensão de sua transferência para a fase líquida 

(Reddy e Dunn, 1986). 

Para os solos LVdf e LVwf, os maiores valores de Kd estão relacionados às menores 

velocidades de avanço, na qual permitiu uma maior permanência da solução deslocadora 

dentro dos poros do solo e, portanto, apresentando um maior tempo para as interações com os 

minerais dos solos. No caso íon sulfato, esses valores foram maiores, acompanhado do íon 

potássio. O provável surgimento de sítios negativos para a sorção do potássio justifica esses 

valores mais elevados do íon potássio nesses solos em ralação ao LAdx. Para o caso do 

sulfato, os maiores valores desse parâmetro, além de estarem associados aos menores valores 

da velocidade média nos poros (�̅� = 3,399 e 2,501 cm h-1 para o LVdf e LVwf, 

respectivamente), foram claramente influenciados pela composição mineralógica dos solos, 

que contribuíram para o balanço de cargas positivo e também para os maiores valores de 

ASE, aumentando, portanto, a área específica de interações das fases sólida e líquida (solo e 

solução, respectivamente). 

Para experimentos de deslocamento miscível em condições de laboratório com as 

colunas experimentais preenchidas com amostras deformadas de solo, os valores de  tendem 

a ser menores que 2,0 cm (Fried, 1975). O procedimento de acomodação das amostras 

tentando-se manter a uniformidade da densidade do solo ao longo de toda a coluna favorece 

na homogeneização do espaço poroso e, portanto, nos menores valores para esse parâmetro. O 

maior valor desse parâmetro para o íon potássio, em relação aos demais íon, no LAdx 

( = 0,8862 cm) está intimamente ligado ao maior valor do parâmetro D (11,764 cm2 h-1), uma 

vez que é dependente diretamente (𝛾 = 𝐷 �̅�⁄ ). No caso dos solos LVdf e LVwf, os maiores 

valores desse parâmetro para o potássio pode ocorrer devido à geração de cargas negativas 

pela adsorção de sulfato, contribuindo para os maiores valores de D (0,248 cm2 h-1 para o 

LVdf e 2,798 cm2 h-1 para o LVwf).  
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6. CONCLUSÕES 

O modelo Two-Region foi o modelo que melhor ajustou os dados experimentais de 

deslocamento miscível dos íons sulfato e potássio, evidenciando diferentes taxas de sorção 

dos íons pelas superfícies sólidas dos solos. 

Os solos com maior conteúdo dos óxidos de ferro e alumínio foram os que 

apresentaram o balanço de cargas positivo e também maior retenção do sulfato ao longo do 

tempo. Esses solos foram os que também apresentaram os maiores valores para o fator de 

retardamento. 

Nas colunas dos solos com balanço de cargas positivo (LVdf e LVwf), o íon sulfato 

foi o que teve o maior atraso da chegada no efluente, que pode ter contribuído para o atraso da 

chegada do potássio gerando novos sítios para adsorção desse cátion e também para os 

maiores valores do coeficiente de dispersão hidrodinâmica. No caso do LAdx (com 

predomínio de cargas negativa), o íon sulfato foi lixiviado preferencialmente em relação ao 

potássio. 

O íon cloreto foi o que apresentou menor interação durante o processo de 

deslocamento miscível ao longo das colunas de solo, principalmente para o LAdx, onde o 

predomínio de cargas é negativo.  



72 
 
  



73 
 

REFERÊNCIAS 

Aguiar Netto, A.O., Nacif, P.G.S. & Rezende, J.O. 1999. Avaliação do conceito de 

capacidade de campo para um Latossolo Amarelo coeso do Estado da Bahia. Revista 

Brasileira de Ciência do Solo, doi: 10.1590/S0100-06831999000300020 

Alcântara, M.A.K. & Camargo, O.A. 2010. Manipulação de carga e movimento de nitrato em 

horizonte B de um Latossolo Vermelho. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 

doi: 10.1590/S0100-204X2010000200012 

Alleoni, L.R.F. & Camargo, O.A. 1994. Atributos físicos de Latossolos ácricos no norte 

paulista. Scientia Agricola, doi: 10.1590/S0103-90161994000200019 

Alleoni, L.R.F., Iglesias, C.S.M., Mello, S.C., Camargo, O.A., Casagrande, J.C. & Lavorenti, 

N.A. 2005. Atributos do solo relacionados à adsorção de cádmio e cobre em solos 

tropicais. Acta Scientiarum Agronomy, doi: 10.4025/actasciagron.v27i4.1348 

Almeida, K.S.S.A., Souza, L.S., Paz, V.P.S., Silva, F.T.S. & Pereira, J.S.L. 2017. 

Variabilidade espacial da condutividade hidráulica do solo saturado em Latossolo 

Amarelo distrocoeso, no município de Cruz das Almas. Irriga, 

doi: 10.15809/irriga.2017v22n1p259-274 

Anami, M.H., Sampaio, S.C., Suszek, M., Gomes, S.D. & Queiroz, M.M.F. 2007. 

Deslocamento miscível de nitrato e fosfato proveniente de água residuária da 

suinocultura em colunas de solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, doi: 10.1590/S1415-43662008000100011 

Araújo, C.A.S., Ruiz, H.A., Ferreira, P.A., Silva, D.J. & Carvalho, M.A. 2000. Transporte de 

fósforo e de potássio em colunas com agregados de um Latossolo Vermelho distrófico. 

Revista Brasileira de Ciência do Solo, doi: 10.1590/S0100-06832000000200003 

Arthur, J.D., Mark, N.W., Taylor, S., Šimůnek, J., Brusseau, M.L. & Dontsova, K.M. 2017. 

Batch soil adsorption and column transport studies of 2,4-dinitroanisole (DNAN) in 

soils. Journal of Contaminant Hydrology, doi: 10.1016/j.jconhyd.2017.02.004 

Bagheri, H., Abyaneh, H.Z., Izady, A. & Brusseau, M.L. 2019. Modeling the transport of 

nitrate and natural multi-sized colloids in naturalsoil and soil amended with 

vermicompost. Geoderma, doi: 10.1016/j.geoderma.2019.113889 

Basso, J.B. & Kiang, C.H. 2017. Retardamento e dipersão hidrodinâmica de cobre, potássio e 

cloreto em solos residuais do subgrupo Itararé no Estado de São Paulo. Águas 

Subterrâneas, doi: 10.14295/ras.v31i1.28638 

Biggar, J.W. & Nielsen, D.R. 1961. Miscible displacement in porous materials. Journal of 

Soil Science, doi: 10.1111/j.1365-2389.1961.tb00909.x 



74 
 
Biggar, J.W. & Nielsen, D.R. 1962. Miscible displacement: II. Behavior of tracers. Soil 

Science Society Proceedings, doi: 10.2136/sssaj1962.03615995002600020010x 

Biggar, J.W. & Nielsen, D.R. 1963. Miscible displacement: V. Exchange processes. Soil 

Science Society Proceedings, doi: 10.2136/sssaj1963.03615995002700060017x 

Borges, E. & Libardi, P.L. 2002. Movimento de um soluto aplicado em duas concentrações a 

um solo não saturado via um permeâmetro de disco. Revista Brasileira de Ciência do 

Solo, doi: 10.1590/S0100-06832002000200001 

Brunauer, S.; Emmett, P.H. & Teller, E. 1938. Adsorption of gases in multimolecular layers. 

Journal of the American Chemical Society, doi: 10.1021/ja01269a023 

Brusseau, M.L. & Taghap, H. 2020. NAPL-water interfacial area as a function offluid 

saturation measuredwith the interfacial partitioning tracer test method. Chemosphere, 

doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.127562 

Brusseau, M.L., Guo, B., Huang, D., Yan, N. & Lyu, Y. 2021. Ideal versus nonideal transport 

of PFAS in unsaturated porous media. Water Research, 

dio: 10.1016/j.watres.2021.117405 

Camargo, O.A., Moniz, A.C., Jorge, J.A. & Valadares, J.M.A.S. 1986. Métodos de análise 

química, mineralógica e física de solos do Instituto Agronômico de Campinas. 

Campinas: Instituto Agronômico de Campinas. 94p. 

Casagrande, J.C., Alleoni, L.R.F., Camargo, O.A. & Borges, M. 2003. Adsorção de fosfato e 

sulfato em solos com cargas elétricas variáveis. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 

doi: 10.1590/S0100-06832003000100006 

Chao, T.T., Harward, M.E. & Fang, S.C. 1963. Cationic effects on sulfate adsorption by soils. 

Soil Science Society Proceedings, doi: 10.2136/sssaj1963.03615995002700010015x 

Cheregi, M. & Danet, A.F. 1997. Flow injection determination of chloride ions with 

spectrophotometric detection. Analytical Letters, doi: 10.1080/00032719708001826 

Chicota, R., Vogeler, I., Bolan, N.S. & Clothier, B.E. 2007. Cation influence on sulfate 

leaching in allophanic soils. Australian Journal of Soil Research, 

doi: 10.1071/SR06070 

Coats, K.H. & Smith, B.D. 1964. Dead-end pore volume and dispersion in porous media. 

Society of Petroleum Engineers Journal, doi: 10.2118/647-PA 

Dexter, A.R., Richard, G., Czyz, E.A., Davy, J., Hardy, M. & Duval, O. 2011. Clay dispersion 

from soil as a function of antecedent water potential. Soi Science Society of America 

Journal, doi: 10.2136/sssaj2010.0088 



75 
 

Dias, N.M.P., Alleoni, L.R.F., Casagrande, J.C. & Camargo, O.A. 2001. Isotermas de 

adsorção de cádmio em solos ácricos. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 

doi: 10.1590/S1415-43662001000200009 

Donn, M.J. & Menzies, N.W. 2005a. Simulated rainwater effects on anion exchange capacity 

and nitrate retention in Ferrosols. Australian Journal of Soil Research, 

doi: 10.1071/SR04015 

Donn, M.J. & Menzies, N.W. 2005b. The effect of ionic strength variation and anion 

competition on the development of nitrate accumulations in variable charge subsoils. 

Australian Journal of Soil Research, doi: 10.1071/SR04036 

Dufilho, A.C. & Falco, S. 2020. Preferential flow modelling of chlorpyrifos leaching in two 

arid soilsof irrigated agricultural production areas in Argentine Patagonia. Journal of 

Contaminant Hydrology, doi: 10.1016/j.jconhyd.2019.103584 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 2011. Manual de métodos de 

análise de solo. Rio de Janeiro: Embrapa Solos. 230p. 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 2013. Sistema brasileiro de 

classificação de solos. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica. 353p. 

Engler, M.P.C., Chicota, R., van Lier, Q.J., Bloem, E., Sparovek, G. & Schnug, E., 2008. An 

alternative approach for the determination of soil water mobility. Pedosphere, 18:328-

334. doi: 10.1016/S1002-0160(08)60022-3 

Flint, A.L. & Flint, L.E. 2002. Particle density. In: Dane, J.H. & Topp, G.C. (Ed.). Methods of 

soil analysis: Physical methods. Madison: Soil Science Society of America. p.229-240. 

Franchini, J.C., Miyazawa, M., Pavan, M.A. & Malavolta, E. 1999. Dinâmica de íons em solo 

ácido lixiviado com extratos de resíduos de adubos verdes e soluções puras de ácidos 

orgânicos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, doi: 10.1590/S0100-

204X1999001200014 

Fried, J.J. 1975. Groundwater pollution. New York: Elsevier. 330p. 

Gee, G.W. & Or, D. 2002. Particle-size analysis. In: Dane, J.H. & Topp, G.C. (Ed.). Methods 

of soil analysis: Physical methods. Madison: Soil Science Society of America. p.255-

293. 

Germann, P. 2020. Viscosity controls rapid infiltration and drainage, not the macropores. 

Water, doi: 10.3390/w12020337 

Godoy, V.A., Napa-García, G.F. & Zuquette, L.V. 2019. Hydrodynamic dispersion of sodium 

by equilibrium and non-equilibrium methods through undisturbed sandy soil columns 

https://doi.org/10.1016/S1002-0160(08)60022-3


76 
 

from the Adamantina Formation. Acta Scientiarum-Technology, 

doi: 10.4025/actascitechnol.v41i1.35419 

Gregg, S.J. & Sing, K.S.W. 1982. Adsorption, surface area and porosity. Londres: Academic 

Press. 303p. 

Grossman, R.B. & Reinsch, T.G. (2002) Bulk density and linear extensibility. In: Dane, J.H. 

& Topp, G.C. (Ed.). Methods of soil analysis: Physical methods. Madison: Soil Science 

Society of America. p.201-228. 

Guertault, L., Fox, G.A., Halihan, T. & Muñoz-Carpena, R. 2021. Quantifying the importance 

of preferential flow in a riparian buffer. Transactions of the ASABE, 

doi: 10.13031/trans.14286 

Gurson, A.P., Ozbay, I., Ozbay, B., Akyol, G. & Akyol, N.H. 2019. Mobility of 2,4-

dichlorophenoxyacetic acid, glyphosate, and metribuzine herbicides in Terra Rossa-

Amended soil: Multiple approaches with experimental and mathematical modeling 

studies. Water, Air and Soil Pollution, doi: 10.1007/s11270-019-4266-y 

IAEA – International Atomic Energy Agency. 1976. Tracer manual on crops and soils 

(Technical Reports Series No. 171). Viena: IAEA. 280p. 

Ilgen, A.G. & Trainor, T.P. 2012. Sb(III) and Sb(V) sorption onto Al-rich phases: Hydrous Al 

oxide and the clay minerals kaolinite KGa-1b and oxidized and reduced nontronite 

NAu-1. Environmental Science & Technology, doi: 10.1021/es203027v 

Jackson, M.L. 1979. Soil chemical analysis – advanced course. Madison: Prentice Hall. 

895p. 

Jarvis, N.J. 2007. A review of non-equilibrium water flow and solute transport in soil 

macropores: principles, controlling factors and consequences for water quality. 

European Journal of Soil Science, doi: 10.1111/j.1365-2389.2007.00915.x 

Kadyampakeni, D.M., Nkedi-Kizza, P., Leiva, J.A., Muwamba, A., Fletcher, E. & Morgan, 

K.T. 2018. Ammonium and nitrate transport during saturated and unsaturated waterflow 

through sandy soils. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 

doi: 10.1002/jpln.201700405 

Kirkham, D. & Powers, W.L. 1972. Advanced soil physics. New York: John Wiley & Sons, 

Inc. 534p. 

Köhne, J.M., Köhne, S. & Šimůnek, J. 2006. Multi-process herbicide transport in structured 

soil columns: Experiments and model analysis. Journal of Contaminant Hydrology, 

doi: 10.1016/j.jconhyd.2006.01.001 



77 
 

Krug, F.J. 1984. A determinação de sulfato em águas naturais e diferidos de vegetais por 

turbidimetria empregando sistema de injeção em fluxo. [Tese de Doutorado]. 

Piracicaba: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” / Universidade de 

São Paulo. 97p. 

Libardi, P.L. 2012. Dinâmica da água no solo. São Paulo: EDUSP. 346p. 

Mark, N., Arthur, J., Dontsova, K., Brusseau, M., Taylor, S. & Šimůnek, J. 2017. Column 

transport studies of 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO) in soils. Chemosphere, 

doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.12.067 

Marquardt, D.W. 1963. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. 

Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 

URL: https://www.jstor.org/stable/2098941 

McCarter, C.P.R., Rezanezhad, F., Quinton, W.L., Gharedaghloo, B., Lennartz, B., Price, J., 

Connon, R. & van Cappellen, P. 2020. Pore-scale controls on hydrological and 

geochemical processes in peat: Implications on interacting processes. Earth-Science 

Reviews, doi: 10.1016/j.earscirev.2020.103227 

McComb, K.A., Craw, D. & McQuillan, A.J. 2007. ATR-IR spectroscopic study of 

antimonate adsorption to iron oxide. Langmuir, doi: 10.1021/la7012667 

McKeague, J.A. 1978. Manual on soil sampling and methods of analysis. Otawa: Canadian 

Society of Soil Science. 212p. 

Mehra, O.P. & Jackson, M.L. 1960. Iron oxide removal from soils and clays by a dithionite-

citrate system buffered with sodium bicarbonate. Clays and Clay Minerals, 

doi: 10.1016/B978-0-08-009235-5.50026-7 

Melo, R.F., Ferreira, P.A., Matos, A.T., Ruiz, H.A. & Oliveira, L.B. 2005. Deslocamento 

miscível de cátions básicos provenientes da água residuária de mandioca em colunas de 

solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, doi: 10.1590/S1415-

43662006000200029 

Meurer, I. 2018. Método do perfil instantâneo em amostras de solo homogêneas e 

estratificadas. [Tese de Doutorado]. Piracicaba: Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” / Universidade de São Paulo. 116p. 

Mitsunobu, S., Takahashi, Y., Terada, Y. & Sakata, M. 2010. Antimony(V) incorporation into 

synthetic ferrihydrite, goethite, and natural iron oxyhydroxides. Environmental 

Science & Technology, doi: 10.1021/es903901e 

Nielsen, D.R. & Biggar, J.W. 1961. Miscible displacement in soils: I. Experimental 

information. Soil Science Society Proceedings, 

doi: 10.2136/sssaj1961.03615995002500010008x 



78 
 
Nielsen, D.R. & Biggar, J.W. 1962 Miscible displacement: III. Theoretical considerations. 

Soil Science Society Proceedings, doi: 10.2136/sssaj1962.03615995002600030010x 

Nielsen, D.R. & Biggar, J.W. 1963. Miscible displacement: IV. Mixing in glass beads. Soil 

Science Society Proceedings, doi: 10.2136/sssaj1963.03615995002700010009x 

Oliveira, A.M.P., Rebouças, C.A.M., Dias, N.S., Souza Júnior, F.S., Sá, F.V.S., Sousa Neto, 

O.N., Lima, A.O. & Fernandes, C.S. 2017. Dynamics of ions in soils irrigated with 

saline reject. Journal of Agricultural Science, doi: 10.5539/jas.v9n11p190 

Oliveira, E.M.M., Ruiz, H.A., Ferreira, P.A., Venegas, V.H.A. & Borges Júnior, J.C.F. 2004. 

Fatores de retardamento e coeficientes de dispersão-difusão de fosfato, potássio e 

amônio em solos de Minas Gerais. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, doi: 10.1590/S1415-43662004000200006 

Padilla, J.T. & Selim, H.M. 2018. Glyphosate transport in two Louisiana agricultural soils: 

Miscible displacement studies and numerical modeling. Soil Systems, 

doi: 10.3390/soilsystems2030053 

Parfitt, R.L. 1980. Chemical properties of variable charge in soils. In.: Theng, B.K.G. (Ed.). 

Soil variable charges. Lower Hutt: New Zealand Soil Science Society. p.167-194. 

Parks, G.A. & Bruyn, P.L. 1962. The zero point of charge of oxides. The Journal of Physical 

Chemistry, doi: 10.1021/j100812a002 

Perfect, E., Sukop, M.C. & Haszler, G.R. 2002. Prediction of dispersivity for undisturbed soil 

columns from water retention parameters. Soil Science Society of America Journal, 

doi: 10.2136/sssaj2002.6960 

Pessoa, T.N. 2020. Microestrutura do solo relacionada a propriedades físico-hídricas de 

Latossolos brasileiros. [Tese de Doutorado]. Piracicaba: Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” / Universidade de São Paulo. 133p. 

Reddy, M.R. & Dunn, S.J. 1986. Distribution coefficients for nickel and zinc in soils. 

Environmental Pollution, doi: 10.1016/0143-148X(86)90047-9 

Rocha, W.S.D., Alleoni, L.R.F., Regitano, J.B., Casagrande, J.C. & Tornisiello, V.L. 2000. 

Inlfuência do pH na sorção de imazaquin em um Latossolo Vermelho Acriférrico. 

Revista Brasileira de Ciência do Solo, doi: 10.1590/S0100-06832000000300017 

Ruiz, H.A., Ferreira, P.A., Rocha, G.C. & Borges Júnior, J.C.F. 2010. Transporte de solutos 

no solo. In.: van Lier (Ed.). Física do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência 

do Solo. p.213-240. 



79 
 

Ruz̆ic̆ka, J. & Hansen, E.H. 1975. Flow injection analyses: Part I. A new concept of fast 

continuous flow analysis. Analytica Chimica Acta, doi: 10.1016/S0003-

2670(01)84761-9 

Santos, J.S., Lima, V.L.A., Borges Júnior, J.C.F., Silva, L.V.B.D. & Azevedo, C.A.V. 2010. 

Mobilidade de solutos em colunas de solo com água residuária doméstica e de 

suinocultura. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 

doi: 10.1590/S1415-43662010001100013 

Schulin, R., Flühler, H., Mansell, R.S. & Selim, H.M. 1986. Miscible displacement of ions in 

aggregated soils. Geoderma, doi: 10.1016/0016-7061(86)90023-6 

Selim, H.M. & Gaston, L.A. 2017. Transport of cadmium and phosphate in soils: Miscible 

displacement experiments and nonlinear modeling. Soil Science, 

doi: 10.1097/SS.0000000000000218 

Serafim, M.E., Lima, J.M., Lima, V.M.P., Zeviani, W.M. & Pessoni, P.T. 2012. Alterações 

físico-químicas e movimentação de íons em Latossolo gibbsítico sob doses de gesso. 

Bragantia, doi: 10.1590/S0006-87052012005000006 

Shaheen, S.M., Tsadilas, C.D. & Rinklebe, J. 2013. A review of the distribution coefficients 

of trace elements in soils: Influence of sorption system, element characteristics, and soil 

colloidal properties. Advances in Colloid and Interface Science, 

doi: 10.1016/j.cis.2013.10.005 

Shaheen, S.M., Tsadilas, C.D., Rupp, H., Rinklebe, J. & Meissner, R. 2015. Distribution 

coefficients of cadmium and zinc in different soils in mono-metal and competitive 

sorption systems. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 

doi: 10.1002/jpln.201400475 

Shahmohammadi-Kalalagh, S. & Taran, F. 2019. Effect of initial concentration and input flux 

on equilibrium and non-equilibrium transport of Zn in soil columns. International 

Journal of Environmental Science and Technology, doi: 0.1007/s13762-018-2159-z 

Silva, R.T.S., Dervanoski, A., Haupenthal, L.D., Souza, S.M.A.G.U., Souza, A.A.U. & Luz, 

C. 2015. Simulação numérica e ensaios experimentais da remoção de Fe (III) da água 

para utilização nas indústrias alimentícias. Engenharia Sanitária e Ambiental, 

doi: 10.1590/S1413-41522015020040112681 

Šimůnek, J. & van Genuchten, M.Th. 2008. Modeling nonequilibrium flow and transport 

processes using HYDRUS. Vadose Zone Journal, doi: 10.2136/vzj2007.0074 

Sposito, G. 1984. The surface chemistry of soils. New York: Oxford University. 234p. 

Sun, W. & Selim, H.M. 2019. Transport and retention of molybdenum(VI) in soils: Kinetic 

modeling. Soil Science Society of America Journal, doi: 10.2136/sssaj2018.05.0189 



80 
 
Taylor, G. 1953. Dispersion of soluble matter in solvent flowing slowly through a tube. 

Proceedings of the Royal Society of London, doi: 10.1098/rspa.1953.0139 

van Genuchten, M.Th. & Wagenet, R.J. 1989. Two-site/Two-region models for pesticide 

transport and Degradation: Theoretical Development and Analytical Solutions. Soi 

Science Society of America Journal, 

doi: 10.2136/sssaj1989.03615995005300050001x 

van Genuchten, M.Th., Šimůnek, J., Leij, F.J., Toride, N. & Šejna, M. 2012. STANMOD: 

Model use, calibration, and validation. Transactions of the ASABE, 

doi: 10.13031/2013.42247 

van Raij, E. 1973. Determinação do ponto de carga zero em solos. Bragantia, 

doi: 10.1590/S0006-87051973000100018 

Vilela, N.M.S., Thebaldi, M.S., Leal, B.P., Silva, A.V. & Martins, I.P. 2018. Transport 

parameters of potassium from different sources in soil columns. Engenharia Agrícola, 

doi: 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v38n1p135-141/2018 

Vries, E.T., Raoof, A. & van Genuchten, M.Th. 2017. Multiscale modelling of dual-porosity 

porous media; a computational pore-scale study for flow and solute transport. Advances 

in Water Resources, doi: 10.1016/j.advwatres.2017.04.013 

Wadt, P.G.S. & Wadt, L.H.O. 1999. Movimentação de cátions em amostras de um Latossolo 

Vermelho-Amarelo incubadas com duas fontes de cálcio. Scientia Agricola, 

doi: 10.1590/S0103-90161999000500018 

Zhang, H., Jing, G., Luo, J., Tang, Y., Yu, Q.J., Zheng, C. & Wang, M. 2019. Assessment of 

transportation processes of polyacrylamide in chernozem and saline soil by numerical 

model. Environmental Technology, doi: 10.1080/09593330.2019.1701566 

Zhen, Q., Zheng, J., Zhang, X. & Shao, M. 2019. Changes of solute transport characteristics 

in soil profile after mining at an opencast coal mine site on the Loess Plateau, China. 

Science of the Total Environment, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.035 

Zhou, B. & Wang, Q. 2017. Effect of pore water velocities and solute input methods on 

chloride transport in the undisturbed soil columns of Loess Plateau. Applied Water 

Science, doi: 10.1007/s13201-016-0408-1 

Zhu, H. & Selim, H.M. 2009. Transport of atrazine in residue-amended soils: Effect of 

kinetics. Soil Science, doi: 10.1097/SS.0b013e3181981dac  



81 
 

APÊNDICES 

APÊNDICE A. Intensidade do feixe emergente, I, em cps, obtidas pontualmente ao 

longo das colunas de solo a partir de leituras de atenuação de fótons gama. 

z 
Solo 

LAdx LVdf LVwf 

m    

0,01 45970 53086 54078 

0,02 45838 54654 53391 

0,03 45930 53868 54262 

0,04 46607 53475 54475 

0,05 47170 53845 54556 

0,06 47529 53213 54586 

0,07 47665 53070 54290 

0,08 47019 53854 54472 

0,09 47159 54207 54863 

0,10 46208 54168 54458 

0,11 46739 53736 55179 

0,12 46937 54313 55810 

0,13 47063 54790 55320 

0,14 46595 54715 55006 

    

�̅�𝑠, cm2 g-1 0,0781 0,0788 0,0782 

0, m
3 m-3 0,007 0,016 0,022 

x, cm 6,42 6,40 6,42 

 

As leituras de I das amostras com umidade (colunas) e sem umidade (anéis) foram feitas em 

dias diferentes, portanto, com leituras de I0 diferentes em ambas as situações. Os valores para 

este último parâmetro foram de 251734 cps nas colunas e 102710 cps nos anéis.  
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APÊNDICE B. Densidade do solo, , em kg dm-3, calculada pontualmente ao longo das 

colunas de solo a partir de leituras de atenuação de fótons gama. 

z 
Solo 

LAdx LVdf LVwf 

m    

0,01 1,60 1,29 1,26 

0,02 1,60 1,23 1,28 

0,03 1,60 1,26 1,25 

0,04 1,57 1,28 1,24 

0,05 1,55 1,26 1,24 

0,06 1,53 1,29 1,24 

0,07 1,53 1,29 1,25 

0,08 1,55 1,26 1,24 

0,09 1,55 1,25 1,23 

0,10 1,59 1,25 1,24 

0,11 1,56 1,27 1,22 

0,12 1,56 1,24 1,19 

0,13 1,55 1,23 1,21 

0,14 1,57 1,23 1,22 
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APÊNDICE C. Valores observados de C/C0 do íon SO4
2- no efluente das amostras para 

os três solos do estudo. 

Ponto 
Solo  

Ponto 
Solo 

LAdx LVdf LVwf  LAdx LVdf LVwf 

1 0,003 0,002 0,000  37 1,005 0,008 0,000 

2 0,002 0,005 0,000  38 0,837 0,008 0,000 

3 0,000 0,005 0,000  39 0,914 0,008 0,000 

4 0,005 0,005 0,000  40 1,005 0,008 0,000 

5 0,002 0,005 0,000  41 1,005 0,008 0,000 

6 0,002 0,005 0,000  42 1,005 0,008 0,000 

7 0,002 0,005 0,000  43 0,834 0,008 0,000 

8 0,003 0,005 0,000  44 0,815 0,008 0,000 

9 0,006 0,005 0,000  45 1,005 0,008 0,000 

10 0,005 0,005 0,000  46 1,005 0,008 0,000 

11 0,003 0,005 0,000  47 0,999 0,008 0,000 

12 0,003 0,008 0,000  48 0,999 0,008 0,000 

13 0,006 0,008 0,000  49 0,999 0,008 0,000 

14 0,005 0,008 0,000  50 0,999 0,039 0,000 

15 0,010 0,008 0,000  51 0,936 0,039 0,000 

16 0,011 0,008 0,000  52 0,936 0,045 0,000 

17 0,011 0,008 0,000  53 0,999 0,062 0,000 

18 0,013 0,008 0,000  54 0,999 0,076 0,000 

19 0,011 0,008 0,000  55 0,910 0,116 0,000 

20 0,016 0,008 0,000  56 0,902 0,119 0,000 

21 0,015 0,008 0,000  57 0,897 0,122 0,000 

22 0,031 0,008 0,000  58 0,899 0,139 0,000 

23 0,049 0,008 0,000  59 0,999 0,179 0,000 

24 0,076 0,008 0,000  60 0,925 0,167 0,000 

25 0,164 0,008 0,000  61 0,999 0,187 0,002 

26 0,271 0,008 0,000  62 0,944 0,315 0,014 

27 0,891 0,008 0,000  63 0,999 0,315 0,023 

28 0,870 0,008 0,000  64 0,954 0,321 0,041 

29 1,005 0,008 0,000  65 0,947 0,324 0,046 

30 1,005 0,008 0,000  66 0,939 0,310 0,059 

31 1,005 0,008 0,000  67 0,897 0,327 0,073 

32 1,005 0,008 0,000  68 0,956 0,398 0,112 

33 1,005 0,008 0,000  69 -- 0,423 0,105 

34 1,005 0,008 0,000  70 -- 0,506 0,114 

35 1,005 0,008 0,000  71 -- 0,506 0,130 

36 1,005 0,008 0,000  72 -- 0,517 0,103 
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continuação… 

Ponto 
Solo      

LAdx LVdf LVwf      
73 -- 0,557 0,121      
74 -- 0,591 0,136      
75 -- 0,631 0,158      
76 -- 0,651 0,176      
77 -- 0,685 0,198      
78 -- 0,694 0,219      
79 -- 0,736 0,239      
80 -- 0,742 0,366      
81 -- 0,765 0,504      
82 -- 0,805 0,547      
83 -- 0,859 0,677      
84 -- 0,856 0,698      
85 -- 0,896 0,736      
86 -- 0,953 0,762      
87 -- 0,955 0,771      
88 -- 0,964 0,796      
89 -- 0,972 0,841      
90 -- 0,972 0,942      
91 -- 0,984 0,960      
92 -- -- 0,983      
93 -- -- 0,994      
94 -- -- 0,994      

  



85 
 

APÊNDICE D. Valores observados de C/C0 do íon Cl- no efluente das amostras para os 

três solos do estudo. 

Ponto 
Solo  

Ponto 
Solo 

LAdx LVdf LVwf  LAdx LVdf LVwf 

1 0,008 0,000 0,000  37 0,980 0,781 0,092 

2 0,008 0,000 0,000  38 0,982 0,832 0,169 

3 0,005 0,000 0,000  39 0,982 0,905 0,268 

4 0,003 0,000 0,000  40 0,982 0,939 0,354 

5 0,002 0,000 0,000  41 0,982 0,979 0,400 

6 0,002 0,000 0,000  42 0,982 0,989 0,458 

7 0,000 0,000 0,000  43 0,982 0,991 0,497 

8 0,000 0,000 0,000  44 0,982 0,994 0,540 

9 0,002 0,000 0,000  45 0,982 0,999 0,570 

10 0,012 0,000 0,000  46 0,982 0,999 0,585 

11 0,050 0,000 0,000  47 0,982 0,999 0,632 

12 0,152 0,000 0,000  48 0,982 0,999 0,643 

13 0,315 0,000 0,000  49 0,982 0,999 0,698 

14 0,452 0,000 0,000  50 0,982 0,999 0,711 

15 0,568 0,000 0,000  51 0,982 0,999 0,748 

16 0,654 0,000 0,005  52 0,982 0,999 0,768 

17 0,731 0,000 0,005  53 0,982 0,999 0,793 

18 0,785 0,000 0,005  54 0,982 0,999 0,843 

19 0,828 0,000 0,005  55 0,982 0,999 0,866 

20 0,848 0,000 0,005  56 0,982 0,999 0,899 

21 0,855 0,000 0,009  57 0,982 0,999 0,922 

22 0,871 0,002 0,009  58 0,982 0,999 0,930 

23 0,874 0,002 0,009  59 0,982 0,999 0,970 

24 0,909 0,002 0,009  60 0,982 0,999 0,987 

25 0,913 0,003 0,009  61 0,982 0,999 0,999 

26 0,935 0,003 0,022  62 0,982 0,999 0,999 

27 0,941 0,003 0,026  63 0,982 0,999 0,999 

28 0,945 0,003 0,026  64 0,982 0,999 0,999 

29 0,953 0,003 0,026  65 0,982 0,999 0,999 

30 0,957 0,007 0,026  66 0,982 0,999 0,999 

31 0,957 0,024 0,031  67 0,982 0,999 0,999 

32 0,966 0,117 0,037  68 0,982 0,999 0,999 

33 0,970 0,289 0,039  69 -- 0,999 0,999 

34 0,971 0,458 0,039  70 -- 0,999 0,999 

35 0,974 0,609 0,056  71 -- 0,999 0,999 

36 0,980 0,702 0,065  72 -- 0,999 0,999 
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continuação… 

Ponto 
Solo      

LAdx LVdf LVwf      

73 -- 0,999 0,999      

74 -- 0,999 0,999      

75 -- 0,999 0,999      

76 -- 0,999 0,999      

77 -- 0,999 0,999      

78 -- 0,999 0,999      

79 -- 0,999 0,999      

80 -- 0,999 0,999      

81 -- 0,999 0,999      

82 -- 0,999 0,999      

83 -- 0,999 0,999      

84 -- 0,999 0,999      

85 -- 0,999 0,999      

86 -- 0,999 0,999      

87 -- 0,999 0,999      

88 -- 0,999 0,999      

89 -- 0,999 0,999      

90 -- 0,999 0,999      

91 -- 0,999 0,999      

92 -- -- 0,999      

93 -- -- 0,999      

94 -- -- 0,999      
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APÊNDICE E. Valores observados de C/C0 do íon K+ no efluente das amostras para os 

três solos do estudo. 

Ponto 
Solo  

Ponto 
Solo 

LAdx LVdf LVwf  LAdx LVdf LVwf 

1 0,001 0,001 0,000  37 0,764 0,070 0,005 

2 0,000 0,000 0,000  38 0,794 0,100 0,007 

3 0,000 0,000 0,000  39 0,764 0,132 0,013 

4 0,000 0,000 0,000  40 0,804 0,157 0,032 

5 0,001 0,000 0,000  41 0,825 0,181 0,058 

6 0,001 0,000 0,000  42 0,815 0,202 0,089 

7 0,001 0,000 0,000  43 0,866 0,232 0,126 

8 0,001 0,000 0,000  44 0,876 0,257 0,157 

9 0,001 0,000 0,000  45 0,835 0,285 0,193 

10 0,001 0,000 0,001  46 0,866 0,305 0,210 

11 0,001 0,000 0,001  47 0,825 0,326 0,257 

12 0,002 0,000 0,001  48 0,906 0,350 0,297 

13 0,002 0,000 0,001  49 0,896 0,367 0,322 

14 0,003 0,000 0,001  50 0,896 0,387 0,322 

15 0,004 0,000 0,001  51 0,906 0,403 0,363 

16 0,005 0,000 0,001  52 0,916 0,415 0,387 

17 0,006 0,001 0,002  53 0,855 0,458 0,403 

18 0,007 0,001 0,002  54 0,906 0,479 0,420 

19 0,007 0,001 0,002  55 0,916 0,489 0,458 

20 0,014 0,001 0,002  56 0,906 0,499 0,489 

21 0,043 0,001 0,003  57 0,916 0,489 0,489 

22 0,081 0,001 0,003  58 0,927 0,489 0,519 

23 0,067 0,001 0,003  59 0,916 0,530 0,519 

24 0,102 0,001 0,003  60 0,937 0,530 0,540 

25 0,134 0,001 0,003  61 0,937 0,499 0,540 

26 0,277 0,001 0,004  62 0,937 0,540 0,560 

27 0,338 0,002 0,004  63 0,937 0,509 0,570 

28 0,387 0,002 0,004  64 0,937 0,519 0,560 

29 0,436 0,002 0,004  65 0,937 0,540 0,570 

30 0,550 0,003 0,004  66 0,937 0,591 0,570 

31 0,570 0,005 0,005  67 0,937 0,601 0,601 

32 0,601 0,008 0,005  68 0,947 0,611 0,621 

33 0,652 0,011 0,005  69 -- 0,591 0,591 

34 0,703 0,013 0,005  70 -- 0,631 0,621 

35 0,723 0,021 0,005  71 -- 0,652 0,652 

36 0,754 0,044 0,005  72 -- 0,682 0,642 
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continuação… 

Ponto 
Solo      

LAdx LVdf LVwf      

73 -- 0,662 0,631      

74 -- 0,662 0,652      

75 -- 0,682 0,672      

76 -- 0,672 0,682      

77 -- 0,692 0,682      

78 -- 0,682 0,713      

79 -- 0,733 0,723      

80 -- 0,733 0,743      

81 -- 0,743 0,754      

82 -- 0,743 0,754      

83 -- 0,774 0,754      

84 -- 0,774 0,774      

85 -- 0,774 0,784      

86 -- 0,794 0,794      

87 -- 0,794 0,794      

88 -- 0,794 0,794      

89 -- 0,815 0,815      

90 -- 0,825 0,815      

91 -- 0,835 0,835      

92 -- -- 0,825      

93 -- -- 0,794      

94 -- -- 0,876      
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APÊNDICE F. Valores ajustados de C/C0 do íon SO4
2- pelo modelo One Kinetic Site 

para os três solos do estudo. 

Ponto 
Solo  

Ponto 
Solo 

LAdx LVdf LVwf  LAdx LVdf LVwf 

1 0,000 0,000 0,021  37 0,801 0,464 0,234 

2 0,000 0,000 0,040  38 0,812 0,471 0,237 

3 0,002 0,002 0,054  39 0,821 0,477 0,240 

4 0,010 0,007 0,066  40 0,831 0,484 0,243 

5 0,027 0,018 0,076  41 0,840 0,490 0,246 

6 0,053 0,034 0,085  42 0,849 0,496 0,249 

7 0,085 0,054 0,094  43 0,857 0,502 0,252 

8 0,120 0,076 0,102  44 0,864 0,508 0,255 

9 0,158 0,099 0,109  45 0,872 0,514 0,258 

10 0,197 0,122 0,116  46 0,878 0,519 0,261 

11 0,234 0,145 0,122  47 0,885 0,525 0,264 

12 0,271 0,168 0,128  48 0,891 0,531 0,267 

13 0,306 0,189 0,134  49 0,897 0,536 0,269 

14 0,340 0,210 0,140  50 0,903 0,542 0,272 

15 0,373 0,229 0,145  51 0,908 0,547 0,275 

16 0,404 0,247 0,150  52 0,913 0,552 0,277 

17 0,433 0,264 0,155  53 0,918 0,557 0,280 

18 0,461 0,280 0,160  54 0,922 0,563 0,282 

19 0,488 0,294 0,165  55 0,926 0,568 0,285 

20 0,514 0,308 0,170  56 0,930 0,573 0,287 

21 0,538 0,321 0,174  57 0,934 0,578 0,290 

22 0,561 0,334 0,178  58 0,938 0,582 0,292 

23 0,583 0,345 0,183  59 0,941 0,587 0,295 

24 0,604 0,356 0,187  60 0,944 0,592 0,297 

25 0,624 0,367 0,191  61 0,947 0,597 0,299 

26 0,643 0,377 0,195  62 0,950 0,601 0,302 

27 0,661 0,386 0,199  63 0,953 0,606 0,304 

28 0,678 0,395 0,203  64 0,956 0,611 0,306 

29 0,695 0,404 0,206  65 0,958 0,615 0,309 

30 0,711 0,412 0,210  66 0,960 0,620 0,311 

31 0,725 0,420 0,214  67 0,963 0,624 0,313 

32 0,740 0,428 0,217  68 0,965 0,628 0,315 

33 0,753 0,436 0,221  69 -- 0,633 0,318 

34 0,766 0,443 0,224  70 -- 0,637 0,320 

35 0,778 0,450 0,227  71 -- 0,641 0,322 

36 0,790 0,457 0,231  72 -- 0,645 0,324 
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continuação… 

Ponto 
Solo      

LAdx LVdf LVwf      

73 -- 0,649 0,326      

74 -- 0,654 0,328      

75 -- 0,658 0,330      

76 -- 0,662 0,332      

77 -- 0,665 0,334      

78 -- 0,669 0,336      

79 -- 0,673 0,338      

80 -- 0,677 0,340      

81 -- 0,681 0,342      

82 -- 0,685 0,344      

83 -- 0,688 0,346      

84 -- 0,692 0,348      

85 -- 0,695 0,350      

86 -- 0,699 0,352      

87 -- 0,703 0,354      

88 -- 0,706 0,355      

89 -- 0,709 0,357      

90 -- 0,713 0,359      

91 -- 0,716 0,361      

92 -- -- 0,363      

93 -- -- 0,364      

94 -- -- 0,366      
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APÊNDICE G. Valores ajustados de C/C0 do íon Cl- pelo modelo One Kinetic Site para 

os três solos do estudo. 

Ponto 
Solo  

Ponto 
Solo 

LAdx LVdf LVwf  LAdx LVdf LVwf 

1 0,000 0,000 0,000  37 0,982 0,751 0,585 

2 0,000 0,000 0,000  38 0,984 0,765 0,596 

3 0,000 0,000 0,000  39 0,986 0,778 0,607 

4 0,000 0,000 0,002  40 0,988 0,791 0,617 

5 0,000 0,001 0,008  41 0,989 0,802 0,628 

6 0,000 0,003 0,019  42 0,991 0,814 0,638 

7 0,000 0,010 0,034  43 0,992 0,824 0,648 

8 0,000 0,021 0,052  44 0,993 0,834 0,657 

9 0,002 0,037 0,074  45 0,994 0,844 0,666 

10 0,015 0,058 0,098  46 0,995 0,852 0,675 

11 0,061 0,084 0,123  47 0,995 0,861 0,684 

12 0,162 0,114 0,148  48 0,996 0,869 0,693 

13 0,304 0,145 0,174  49 0,996 0,877 0,701 

14 0,455 0,178 0,198  50 0,997 0,884 0,709 

15 0,582 0,213 0,223  51 0,997 0,891 0,717 

16 0,673 0,247 0,246  52 0,998 0,897 0,725 

17 0,735 0,280 0,269  53 0,998 0,903 0,732 

18 0,777 0,314 0,291  54 0,998 0,909 0,740 

19 0,808 0,347 0,312  55 0,998 0,914 0,747 

20 0,832 0,379 0,332  56 0,999 0,919 0,754 

21 0,853 0,409 0,351  57 0,999 0,924 0,761 

22 0,871 0,438 0,370  58 0,999 0,929 0,767 

23 0,886 0,467 0,388  59 0,999 0,933 0,774 

24 0,900 0,494 0,405  60 0,999 0,937 0,780 

25 0,912 0,519 0,422  61 0,999 0,941 0,999 

26 0,923 0,544 0,438  62 0,999 0,944 0,999 

27 0,932 0,568 0,453  63 0,999 0,948 0,999 

28 0,941 0,591 0,468  64 1,000 0,951 0,999 

29 0,948 0,612 0,483  65 1,000 0,954 0,999 

30 0,954 0,632 0,497  66 1,000 0,957 0,999 

31 0,960 0,652 0,511  67 1,000 0,959 0,999 

32 0,965 0,671 0,524  68 1,000 0,962 0,999 

33 0,969 0,688 0,537  69 -- 0,964 0,999 

34 0,973 0,706 0,549  70 -- 0,966 0,999 

35 0,976 0,721 0,562  71 -- 0,968 0,999 

36 0,979 0,737 0,573  72 -- 0,970 0,999 
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continuação… 

Ponto 
Solo      

LAdx LVdf LVwf      

73 -- 0,972 0,999      

74 -- 0,974 0,999      

75 -- 0,976 0,999      

76 -- 0,977 0,999      

77 -- 0,979 0,999      

78 -- 0,980 0,999      

79 -- 0,981 0,999      

80 -- 0,982 0,999      

81 -- 0,983 0,999      

82 -- 0,984 0,999      

83 -- 0,985 0,999      

84 -- 0,986 0,999      

85 -- 0,987 0,999      

86 -- 0,988 0,999      

87 -- 0,989 0,999      

88 -- 0,989 0,999      

89 -- 0,990 0,999      

90 -- 0,991 0,999      

91 -- 0,991 0,999      

92 -- -- 0,999      

93 -- -- 0,999      

94 -- -- 0,999      
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APÊNDICE H. Valores ajustados de C/C0 do íon K+ pelo modelo One Kinetic Site para 

os três solos do estudo. 

Ponto 
Solo  

Ponto 
Solo 

LAdx LVdf LVwf  LAdx LVdf LVwf 

1 0,000 0,000 0,000  37 0,700 0,445 0,457 

2 0,000 0,000 0,000  38 0,710 0,450 0,463 

3 0,000 0,003 0,000  39 0,720 0,456 0,469 

4 0,000 0,011 0,000  40 0,729 0,462 0,475 

5 0,000 0,024 0,000  41 0,739 0,467 0,480 

6 0,003 0,042 0,002  42 0,747 0,473 0,485 

7 0,012 0,063 0,007  43 0,756 0,478 0,491 

8 0,030 0,086 0,015  44 0,764 0,484 0,496 

9 0,060 0,109 0,028  45 0,772 0,489 0,501 

10 0,099 0,132 0,045  46 0,780 0,494 0,506 

11 0,144 0,154 0,066  47 0,788 0,499 0,511 

12 0,191 0,176 0,090  48 0,795 0,504 0,516 

13 0,237 0,196 0,115  49 0,802 0,509 0,520 

14 0,281 0,214 0,141  50 0,809 0,513 0,525 

15 0,320 0,232 0,167  51 0,815 0,518 0,530 

16 0,356 0,249 0,193  52 0,822 0,523 0,535 

17 0,387 0,264 0,217  53 0,828 0,528 0,539 

18 0,415 0,279 0,240  54 0,834 0,532 0,544 

19 0,440 0,292 0,262  55 0,840 0,537 0,548 

20 0,462 0,305 0,282  56 0,845 0,541 0,553 

21 0,483 0,317 0,300  57 0,851 0,546 0,557 

22 0,501 0,328 0,316  58 0,856 0,550 0,561 

23 0,519 0,338 0,332  59 0,861 0,554 0,566 

24 0,536 0,348 0,345  60 0,866 0,559 0,570 

25 0,551 0,358 0,358  61 0,871 0,563 0,574 

26 0,566 0,367 0,370  62 0,875 0,567 0,579 

27 0,581 0,375 0,381  63 0,880 0,571 0,583 

28 0,595 0,383 0,391  64 0,884 0,576 0,587 

29 0,608 0,391 0,400  65 0,888 0,580 0,591 

30 0,621 0,398 0,408  66 0,892 0,584 0,595 

31 0,633 0,406 0,417  67 0,896 0,588 0,599 

32 0,645 0,413 0,424  68 0,900 0,592 0,603 

33 0,657 0,419 0,431  69 -- 0,596 0,607 

34 0,668 0,426 0,438  70 -- 0,600 0,611 

35 0,679 0,432 0,445  71 -- 0,603 0,615 

36 0,690 0,439 0,451  72 -- 0,607 0,619 
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continuação… 

Ponto 
Solo      

LAdx LVdf LVwf      

73 -- 0,611 0,623      

74 -- 0,615 0,626      

75 -- 0,619 0,630      

76 -- 0,622 0,634      

77 -- 0,626 0,637      

78 -- 0,630 0,641      

79 -- 0,633 0,645      

80 -- 0,637 0,648      

81 -- 0,640 0,652      

82 -- 0,644 0,655      

83 -- 0,647 0,659      

84 -- 0,651 0,662      

85 -- 0,654 0,666      

86 -- 0,657 0,669      

87 -- 0,661 0,672      

88 -- 0,664 0,676      

89 -- 0,667 0,679      

90 -- 0,670 0,682      

91 -- 0,674 0,686      

92 -- -- 0,689      

93 -- -- 0,692      

94 -- -- 0,695      
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APÊNDICE I. Valores ajustados de C/C0 do íon SO4
2- pelo modelo Two-Region para 

os três solos do estudo. 

Ponto 
Solo  

Ponto 
Solo 

LAdx LVdf LVwf  LAdx LVdf LVwf 

1 0,000 0,000 0,000  37 1,000 0,001 0,000 

2 0,000 0,000 0,000  38 1,000 0,001 0,000 

3 0,000 0,000 0,000  39 1,000 0,001 0,000 

4 0,000 0,000 0,000  40 1,000 0,002 0,000 

5 0,000 0,000 0,000  41 1,000 0,003 0,000 

6 0,000 0,000 0,000  42 1,000 0,004 0,000 

7 0,000 0,000 0,000  43 1,000 0,005 0,000 

8 0,000 0,000 0,000  44 1,000 0,007 0,000 

9 0,000 0,000 0,000  45 1,000 0,009 0,000 

10 0,000 0,000 0,000  46 1,000 0,012 0,000 

11 0,000 0,000 0,000  47 1,000 0,015 0,000 

12 0,000 0,000 0,000  48 1,000 0,020 0,000 

13 0,000 0,000 0,000  49 1,000 0,025 0,000 

14 0,000 0,000 0,000  50 1,000 0,031 0,000 

15 0,000 0,000 0,000  51 1,000 0,039 0,000 

16 0,000 0,000 0,000  52 1,000 0,048 0,000 

17 0,000 0,000 0,000  53 1,000 0,058 0,000 

18 0,000 0,000 0,000  54 1,000 0,070 0,000 

19 0,002 0,000 0,000  55 1,000 0,084 0,001 

20 0,008 0,000 0,000  56 1,000 0,100 0,001 

21 0,018 0,000 0,000  57 1,000 0,117 0,002 

22 0,066 0,000 0,000  58 1,000 0,136 0,003 

23 0,111 0,000 0,000  59 1,000 0,157 0,005 

24 0,271 0,000 0,000  60 1,000 0,180 0,008 

25 0,372 0,000 0,000  61 1,000 0,205 0,011 

26 0,479 0,000 0,000  62 1,000 0,231 0,015 

27 0,716 0,000 0,000  63 1,000 0,259 0,020 

28 0,799 0,000 0,000  64 1,000 0,288 0,027 

29 0,864 0,000 0,000  65 1,000 0,318 0,035 

30 0,912 0,000 0,000  66 1,000 0,350 0,045 

31 0,945 0,000 0,000  67 1,000 0,382 0,057 

32 0,968 0,000 0,000  68 1,000 0,415 0,088 

33 0,993 0,000 0,000  69 -- 0,448 0,108 

34 0,997 0,000 0,000  70 -- 0,482 0,130 

35 0,997 0,000 0,000  71 -- 0,515 0,156 

36 0,999 0,000 0,000  72 -- 0,548 0,183 
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continuação… 

Ponto 
Solo      

LAdx LVdf LVwf      

73 -- 0,580 0,213      

74 -- 0,612 0,246      

75 -- 0,643 0,280      

76 -- 0,673 0,316      

77 -- 0,701 0,353      

78 -- 0,728 0,392      

79 -- 0,754 0,431      

80 -- 0,778 0,470      

81 -- 0,800 0,509      

82 -- 0,821 0,547      

83 -- 0,841 0,585      

84 -- 0,859 0,630      

85 -- 0,875 0,702      

86 -- 0,890 0,733      

87 -- 0,903 0,763      

88 -- 0,916 0,791      

89 -- 0,926 0,816      

90 -- 0,936 0,839      

91 -- 0,945 0,860      

92 -- -- 0,878      

93 -- -- 0,895      

94 -- -- 0,910      
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APÊNDICE J. Valores ajustados de C/C0 do íon Cl- pelo modelo Two-Region para os 

três solos do estudo. 

Ponto 
Solo  

Ponto 
Solo 

LAdx LVdf LVwf  LAdx LVdf LVwf 

1 0,000 0,000 0,000  37 0,999 0,794 0,156 

2 0,000 0,000 0,000  38 0,999 0,861 0,190 

3 0,000 0,000 0,000  39 1,000 0,909 0,239 

4 0,000 0,000 0,000  40 1,000 0,941 0,310 

5 0,000 0,000 0,000  41 1,000 0,963 0,371 

6 0,001 0,000 0,000  42 1,000 0,977 0,418 

7 0,004 0,000 0,000  43 1,000 0,986 0,464 

8 0,012 0,000 0,000  44 1,000 0,992 0,509 

9 0,040 0,000 0,000  45 1,000 0,995 0,552 

10 0,079 0,000 0,000  46 1,000 0,997 0,594 

11 0,135 0,000 0,000  47 1,000 0,998 0,634 

12 0,205 0,000 0,000  48 1,000 0,999 0,672 

13 0,296 0,000 0,000  49 1,000 0,999 0,708 

14 0,414 0,000 0,000  50 1,000 1,000 0,742 

15 0,511 0,000 0,000  51 1,000 1,000 0,772 

16 0,595 0,000 0,000  52 1,000 1,000 0,800 

17 0,670 0,000 0,000  53 1,000 1,000 0,826 

18 0,735 0,000 0,000  54 1,000 1,000 0,851 

19 0,790 0,000 0,000  55 1,000 1,000 0,875 

20 0,836 0,000 0,000  56 1,000 1,000 0,900 

21 0,873 0,000 0,000  57 1,000 1,000 0,923 

22 0,903 0,000 0,000  58 1,000 1,000 0,941 

23 0,926 0,000 0,000  59 1,000 1,000 0,954 

24 0,944 0,000 0,000  60 1,000 1,000 0,963 

25 0,958 0,000 0,001  61 1,000 1,000 0,969 

26 0,969 0,000 0,002  62 1,000 1,000 0,975 

27 0,977 0,000 0,003  63 1,000 1,000 0,979 

28 0,983 0,000 0,007  64 1,000 1,000 0,983 

29 0,988 0,000 0,010  65 1,000 1,000 0,986 

30 0,991 0,000 0,015  66 1,000 1,000 0,989 

31 0,993 0,024 0,024  67 1,000 1,000 0,991 

32 0,995 0,138 0,043  68 1,000 1,000 0,993 

33 0,997 0,288 0,061  69 -- 1,000 0,994 

34 0,998 0,445 0,080  70 -- 1,000 0,995 

35 0,998 0,586 0,102  71 -- 1,000 0,996 

36 0,999 0,704 0,127  72 -- 1,000 0,997 
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continuação… 

Ponto 
Solo      

LAdx LVdf LVwf      

73 -- 1,000 0,998      

74 -- 1,000 0,998      

75 -- 1,000 0,998      

76 -- 1,000 0,999      

77 -- 1,000 0,999      

78 -- 1,000 0,999      

79 -- 1,000 0,999      

80 -- 1,000 1,000      

81 -- 1,000 1,000      

82 -- 1,000 1,000      

83 -- 1,000 1,000      

84 -- 1,000 1,000      

85 -- 1,000 1,000      

86 -- 1,000 1,000      

87 -- 1,000 1,000      

88 -- 1,000 1,000      

89 -- 1,000 1,000      

90 -- 1,000 1,000      

91 -- 1,000 1,000      

92 -- -- 1,000      

93 -- -- 1,000      

94 -- -- 1,000      
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APÊNDICE K. Valores ajustados de C/C0 do íon K+ pelo modelo Two-Region para os 

três solos do estudo. 

Ponto 
Solo  

Ponto 
Solo 

LAdx LVdf LVwf  LAdx LVdf LVwf 

1 0,000 0,000 0,000  37 0,715 0,069 0,085 

2 0,000 0,000 0,000  38 0,739 0,095 0,095 

3 0,000 0,000 0,000  39 0,761 0,123 0,107 

4 0,000 0,000 0,000  40 0,781 0,152 0,119 

5 0,000 0,000 0,000  41 0,801 0,182 0,131 

6 0,000 0,000 0,000  42 0,818 0,211 0,144 

7 0,000 0,000 0,000  43 0,835 0,238 0,158 

8 0,000 0,000 0,000  44 0,850 0,264 0,172 

9 0,000 0,000 0,000  45 0,863 0,287 0,186 

10 0,000 0,000 0,000  46 0,876 0,308 0,203 

11 0,001 0,000 0,000  47 0,888 0,328 0,222 

12 0,002 0,000 0,000  48 0,899 0,346 0,246 

13 0,003 0,000 0,000  49 0,908 0,363 0,273 

14 0,006 0,000 0,000  50 0,917 0,380 0,299 

15 0,019 0,000 0,000  51 0,925 0,396 0,321 

16 0,030 0,000 0,000  52 0,933 0,411 0,341 

17 0,041 0,000 0,000  53 0,939 0,426 0,360 

18 0,055 0,000 0,000  54 0,946 0,441 0,377 

19 0,071 0,000 0,001  55 0,951 0,455 0,394 

20 0,089 0,000 0,001  56 0,955 0,469 0,412 

21 0,110 0,000 0,002  57 0,955 0,483 0,429 

22 0,133 0,000 0,003  58 0,955 0,497 0,446 

23 0,158 0,000 0,004  59 0,960 0,510 0,463 

24 0,185 0,000 0,005  60 0,980 0,523 0,479 

25 0,215 0,000 0,007  61 0,980 0,535 0,496 

26 0,255 0,000 0,009  62 0,980 0,548 0,512 

27 0,316 0,000 0,014  63 0,980 0,560 0,528 

28 0,391 0,000 0,019  64 0,980 0,572 0,543 

29 0,456 0,000 0,024  65 0,980 0,583 0,558 

30 0,504 0,001 0,029  66 0,981 0,595 0,574 

31 0,541 0,002 0,035  67 0,992 0,606 0,588 

32 0,574 0,005 0,042  68 0,992 0,617 0,602 

33 0,605 0,010 0,049  69 -- 0,628 0,617 

34 0,635 0,018 0,057  70 -- 0,638 0,630 

35 0,663 0,031 0,065  71 -- 0,648 0,643 

36 0,690 0,048 0,075  72 -- 0,658 0,656 
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continuação… 

Ponto 
Solo      

LAdx LVdf LVwf      

73 -- 0,668 0,669      

74 -- 0,677 0,681      

75 -- 0,686 0,693      

76 -- 0,696 0,705      

77 -- 0,704 0,716      

78 -- 0,713 0,727      

79 -- 0,721 0,738      

80 -- 0,729 0,748      

81 -- 0,737 0,758      

82 -- 0,745 0,767      

83 -- 0,752 0,777      

84 -- 0,760 0,786      

85 -- 0,767 0,794      

86 -- 0,774 0,803      

87 -- 0,781 0,811      

88 -- 0,787 0,819      

89 -- 0,794 0,826      

90 -- 0,800 0,833      

91 -- 0,806 0,840      

92 -- -- 0,847      

93 -- -- 0,854      

94 -- -- 0,860      

 


