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Resumo: O elevado uso de adubos fosfatados em solos de avançado intemperismo, é evidente; e isso 
acontece devido a  elevada  adsorção do íon fosfato  pelos minerais,  principalmente  da fração argila.  O 
objetivo deste trabalho é avaliar a distribuição geográfica da capacidade máxima de adsorção de fósforo 
(CMAP) e a interação das frações dos solos, 307 amostras do horizonte B de solos do estado do Paraná. 
Encontrou-se interação entre as frações, a CMAP e a distribuição no estado.
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais existe uma grande preocupação com a utilização de insumos de 
fontes não renováveis. Neste aspecto está inserida a adubação fosfatada, que é utilizada 
em elevadas quantidades na agricultura. O fósforo interage muito com os solos tropicais, 
devido às características do complexo sortivo nesse ambiente. A capacidade máxima de 
adsorção de fósforo (CMAP) é um atributo químico para se mensurar essa interação. 

Nos  solos,  a  textura  interfere  fortemente  nesse  processo,  já  que,  solos  mais 
argilosos tendem a adsorver mais (Novais e Smith, 1999; Valladares, et. al., 2003; Falcão 
et. al., 2004). Isso ocorre porque nesses solos há uma elevada concentração de óxidos e 
hidróxidos de ferro e alumínio, que, sob condições de reação ácida a moderadamente 
ácida, possuem um predomínio de cargas positivas, promovendo, com isso, a adsorção 
do ânion fosfato (Valladares, 2003).

Com esses aspectos, tem-se a necessidade de conhecer a distribuição da CMAP, 
no estado do Paraná, para que, possa ocorrer, o uso mais correto dos adubos fosfatados.

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram  utilizadas  307  amostras,  provenientes  dos  horizontes  B  de  Latossolos, 
Argissolos, Nitossolos e Chernossolos do Estado do Paraná. Os solos amostrados foram 
secos e peneirados (peneira de malha com 2 mm). Obteve-se, então, a terra fina seca ao 
ar (TFSA). Na TFSA, a porcentagem de areia foi determinada por peneiramento, a de silte 
e argila, pelo método da pipeta, como descrito pela EMBRAPA 1997.
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Na obtenção da  CMAP,  utilizou-se  para  cada  amostra,  sete  tubos  onde  foram 
adicionados 500mg de TFSA. Em cada tubo colocou-se soluções de KCl0,01 M, pH 6, 
contendo concentrações crescentes de P (0, 5, 10, 20, 40, 80 e 120 mg kg-1), na forma de 
KH2PO4.  Depois, agitou-se os tubos durante 4h. Após 24h de contato material-solução 
centrifugou-se  e  determinou-se  a  concentração  de  P  na  solução  sobrenadante  pelo 
método colorimétrico (EMBRAPA, 1997).

As  quantidades  adsorvidas  foram  determinadas  por  diferença  entre  as 
concentrações iniciais e as concentrações de equilíbrio das soluções. Os valores das 
concentrações  de  equilíbrio  e  os  respectivos  valores  de  P  adsorvidos,  então,  foram 
submetidos ao ajuste da isoterma de Langmuir  (Olsen e Watanabe, 1957),  que,  após 
linearizada, foi utilizada para estimar o valor da CMAP, a partir da declividade da reta, 
conforme descrito por Novais e Smyth (1999). Com os valores de CMAP foram feitas três 
faixas:  <500,  de  500  a  1000  e  >1000mg  kg-1.  Com  as  quais  foi  feita  a  distribuição 
geográfica no estado, faixa 1, 2 e 3, respectivamente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A  CMAP  variou  de  70,61  a  1326,79mg  kg-1.  A  amplitude  foi  grande,  como 
esperado,  devido  a  diversidade  de  características  edafoclimáticas  do  estado,  que 
influenciaram também nos teores da fração areia (2 a 96%), silte (1 a 45%) e argila (0 a 
94%). O valor médio da CMAP foi 771mg kg-1, o da fração areia 29%, silte 15% e argila 
56%.

A CMAP relacionou-se positivamente com a porcentagem da fração argila (r=0,79) 
e teve bom coeficiente de determinação, como observado na figura 1, corroborando o que 
alguns autores já haviam dito. Ainda, relacionou-se negativamente com a fração areia (r=-
0,84) e positivamente com a fração silte (r=0,41).

y = 12,985x + 53,929   R2 = 0,6286
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Figura 1. Relação entre capacidade máxima de adsorção de fósforo 
(CMAP) e porcentagem da fração argila (% Argila).

A distribuição geográfica da CMAP demonstrou que,  valores maiores estão em 
áreas que têm material de origem basalto e metamórficas, sendo que, os menores valores 
se encontram principalmente no arenito.

A faixa 1 abrange 24% das amostras, seguida pelas 2 e 3, com 38%, indicando a 
elevada adsorção dos íons fosfato, pelos solos estudados, já que, 76% das amostras têm 
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CMAP acima de 500mg kg-1. Essa característica esta, intimamente relacionada com os 
teores da fração argila, no estado, que na média foram elevados (56%).

Figura 2. Distribuição geográfica da capacidade máxima de adsorção de fósforo.

4 CONCLUSÕES 

A fração argila tem grande influência na CMAP. Solos derivados de basalto e 
rochas metamórficas têm maior CMAP se comparados aos de arenito.

Apesar de ampla variação, os valores de CMAP e porcentagem da fração argila, 
são elevados.
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