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Introdução 

Apesar de o fósforo ser um nutriente essencial na 

maioria dos ecossistemas, quando em excesso 

promove o crescimento de macro e micro-

organismos aquáticos que se transformam na 

principal causa da eutrofização em corpos de água 

receptores
1 

além da sua acidificação, causando a 

destruição da vida aquática. Desta forma, entre os 

diversos poluentes existentes, pode-se destacar os 

íons contendo P, por exemplo, os íons fosfato. 

Diversos métodos e processos têm sido aplicados 

com o objetivo de remover íons fosfato de 

efluentes. Dentre eles destaca-se o processo de 

adsorção utilizando-se como adsorvente o óxido de 

nióbio(V) hidratado (Nb2O5∙nH2O), visto que o 

mesmo apresenta uma elevada afinidade com íons 

fosfato, o que potencializa sua remoção. Além 

disso, o Nb2O5∙nH2O apresenta requisitos de 

seletividade, estabilidade, praticamente insolúvel 

em água e estrutura rígida, características estas 

necessárias para um bom desempenho como 

adsorvente
2
. Outro fator relevante na escolha de 

Nb2O5∙nH2O diz respeito à sua disponibilidade no 

território nacional, uma vez que o Brasil é o maior 

produtor mundial de nióbio e seus compostos
2
. 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a remoção de íons fosfato em solução 

aquosa utilizando o Nb2O5∙nH2O como adsorvente 

mediante uma coluna de troca iônica. 

Resultados e Discussão 

Preparou-se um sistema de coluna de troca iônica 

utilizando-se duas buretas de 50 mL, marca 

VIDROLABOR e o Nb2O5∙nH2O como adsorvente. A 

solução aquosa contendo o adsorvato foi preparada 

com dihidrogenofosfato de potássio (KH2PO4) com 

concentração de 10 ppm, em relação ao fósforo. O 

pH 2,0 da solução foi mantido, visto que, estudos 

deste mesmo grupo de pesquisa, constatou-se que 

o meio ácido favorece a adsorção de íons contendo 

P. A coluna (2ª bureta) foi preenchida com cerca de 

1,2 g de Nb2O5∙nH2O, que correspondeu a 1 cm de 

altura na bureta, conforme a Figura 1. Alimentou-se 

a coluna (1ª bureta) com a solução do adsorvato, 

com fluxo descendente para evitar a fluidização do 

leito. A vazão foi controlada pela torneira de teflon 

da própria bureta. 

 
 

Figura 1. Foto da coluna de adsorção 
 

Após 3 horas, toda a solução foi submetida ao 

processo de adsorção. Este procedimento foi 

repetido duas vezes. As amostras foram analisadas 

pelo método baseado na formação do complexo 

fosfomolíbdico usando ácido ascórbico com 

redutor
3
. A média da concentração final ficou em 

torno de 0,872 ppm em relação ao fósforo (P), o 

que corresponde a 92% de remoção do adsorvato.  

Conclusões 

O resultado satisfatório indica que o Nb2O5∙nH2O 

pode ser usado como adsorvente de íons contendo 

fósforo, em solução aquosa. 
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