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-,FIXAÇÃO DE FOSFATO POR SOLOS DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 

Autora: MARIA DOMITILA THOMAZI 

Orientador: Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS FERRAZ DE MELLO 

RESUMO 

A finalidade deste trabalho foi o de estudar 

alguns aspectos relativos à fixação
1

do fósforo por solos do 

município de Piracicaba. Para isso foram utilizados 8 amos -

tras representativas do.s mesmo.s retiradas das camadas de 0-

2.0 cm. 

Foram feitos dois ensaios: 

a) Primeiro ensaio

Este ensaio teve por finalidades determinar 

os fatores que concorrem para a retenção do elemento nos so

los em apreço. 

Para tanto foram tomadas porçoes de 4 g de 

TFSA (terra fina seca ao ar), provenientes dos solos referi

dos e agitados intermitentemente, durante 48 horas, com so

lução de O,OlM de cloreto de cálcio contendo 500 ppm de P. 

Seguiu-se filtração e dosagem dos teores de P dos filtrados. 
1 Neste trabalho, os termos sorção, adsorção, retenção e fixação sao 

usados corno sinônimos. 
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A diferença entre o teor de P da solução de trabalho (500 ppm) 

e os teores encontrados nos filtrados foram considerados fixa 

à.os. 

As quantidades de P fixados transformados ern-ygP/ 

g de terra, foram correlacionados com características e pro

priedades físicas e químicas dos solos. 

b) Segundo ensaio

O motivo deste ensaio foi estudar os fatores que 

contribuem para a adsorção do P, a disponibilidade do mesmo e 

a fixação por amostras pré-incubadas com doses crescentes des 

se nutriente. 

Para isso, procedeu-se da seguinte maneira: 

Porções de 200 g de terra foram incubadas duran 

te 15 dias com O, 50, 100, 150, 200 e 250 ppm de p·,proven:ben

tes do KH2Po4, mantidª a umidade entre 50 a 70% do poder . -de

retenção da umidade de cada solo. 

b.l. Estudo para verif:.car os fatores que con

tribuem para a fixação do fosfato após a 

incubação 

Este foi semelhante ao primeiro ensaio, exposto 

em a e a terra havi-a sido incubadá' com 250 ppm de P. O P fixa 

do foi considerado como a diferença entre o adicionado na in

cubação e o extraído por resina. 
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b.2. Estudo da disponibilidade do fósforo apos

a incubação 

Procedeu-se à extração do P disponível das amos

tras pelo método da resina e estudou-se a disponibilidade do 

mesmo por meio da equação de regressão simples, tendo como va

riável independente o teor de P posto na incubação e como 

variável dependente o teor extraído. 

b.3. Estudo da fixação apos a incubação

Este ensaio foi semelhante ao exposto em b.2., 

porem, todas as amostras submetidas à incubação foram envolvi

das. 

Por meio de equaçoes de regressao simples em 

que a variável independente foi o teor de P posto na incubação 

e a dependente a quantidade de P fixada determinou-se a concen 

tração de P solúvel que deve ser adicionada a cada terra para 

anular-lhe o poder de fixação. 

o trabalho permite concluir o que segue:

argila e óxido de ferro livre são os principais fatores que 

contribuem para a fixação de P nos solos de Piracicaba. Na se

rie Iracema a gibsita deve ser importante. 

Colocando-se em ordem decrescente de capacidade 

de fixação as terras se comportaram do seguinte modo: Iracema� 

>'Luiz de Queiroz > Monte Olimpo > Lageadinho > Pau D'Alho 

Quebra-Dente = Gibóia > Ribeirão Claro. 
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Seguindo o mesmo critério distinguem-s_e três 

grupos de solos: 

a) Os que apresentam elevado poder de fixação

Séries Iracema, Luiz de Queiroz e Monte Olimpo. 

b) Os que possuem poder de fixação interme-

diário: Série Lageadinho e Pau D'Alho. 

c) Os de baixo poder de fixação: Séries Que

bra-Dente, Gibõia e Ribeirão Claro. 

Após a incubação dos solos com 250 ppm de P 

as terras ainda continuaram a reter esse elemento mas nenhum 

dos fatores estudados se correlacionou com as quantidades fi

xadas, exceto a areia negativamente. 

Para os solos manterem teores médios de p

disponível devem ser enriquecidos das seguintes concentrações 

de P. 

Solo 

Iracema 

Luiz de Queiroz 

Monte Olimpo 

Lageadinho 

Pau D'Alho 

Quebra-Dente 

Gibóia 

Ribeirão Claro 

ppm P 

59,65 

106,15 

64,55 

74,72 

47,70 

49,45 

42,32 

46,88 

A fim de não receber mais fosfato, as terras 

devem receber os seguintes teores de P: 



Solo 

Iracema 

Luiz de Queiroz 

Monte Olimpo 

Lageadinho 

Pau D'Alho 

Quebra-Dente 

Gibóia 

Ribeirão Claro 

ppm P

1448 

2015 

991 

450 

359 

97 

185 

62 

xii 

Diante das observações obtidas neste trabalho 

e das conclusões dele colhidas impõem-se recomendar, a fim de 

reduzir a fixação do fósforo, adubação fosfatada sempre que 

possível, sobretudo nos solos da série Iracema, Luiz de Quei

roz, Monte Olimpo e Pau D'Alho. 

Finalmente, para os solos da região de Pirac1 

caba, o teor de argila é um bom índice de avaliação da capac! 

dade de fixação de fosfato. 
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PHOSPHATE FIXATION CAPACITY OF SOILS FROM 

MUNICIPALITY OF PIRACICABA 

Author: MARIA DOM ITILA THOMAZI 

Adviser: Prof. Dr. FRANCISCO DE ASSIS FERRAZ DE MELLO 

SUMlYiARY 

The aim of the present work was to study a 

few aspects related to phosphorus fixation by soils from the 

municipality of Piracicaba, State of são Paulo, Brasil. For 

such, eight representative samples of soils were obtained 

from layers of 0-20 crn depth. The following experiments were 

carried out: 

a} First experiment.

This experiment was undertaken in order to 

determine the factors that contribute to fixation by the 

employed soils. 

It was used 4 g portions of air-dried fine 

earth. These portions were intermitently shaked during 48 

hours in O,OlM calcium cloride solution with 500 ppm of P. 

After filtering the amounts of P were measured. The difference 

between the amount of P from the working solution (500 ppm) 

and those found in the filtered solutions were considered 
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as fixed. 

b. Second experiment.

The aim of this experiment was to study the 

factors that contribute to P fixation, its availability, and 

i ts fixation by pre-i.ncubated samples of soil wi th diff erent 

amounts of P. 

The methods were as follows: 200 g portions 

of soil were i_ncubated during 15 days with O, 50, 100, 150, 

200 and 250 ppm of P proceeding from KH2Po4• The moisture

were kept between 50% and 7 0% of the water retention capamty 

of each soil. After this period the soils were dryed and 

submited to the following studies. 

b1.Stud.y to identify the factors 

contribute to phosphate fixation after incubation. 

that 

This study was similar to the first experiment 

(a).· The difference between the arnount of P from pre-incubated 

samples_ (250 ppm) of soils and P .extracted by .the resin method 

were considered as fixed. 

b2. After incubation P availability study. 

The available P was extracted by the resin 

method and- its availability was studied by means of simple 

regression equations, having as independent variable the 

concentration of P incubated with the soil and as dependent 
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variable the rernoved concentration. 

b3. After incubation fixation study.

This experiment was similar to that exposed 

in b2, but here all samples submited to incubation were 

involved. 

By means of simple regression equations in 

wich the independent variable was the concentration of P 

given for incubation and the dependent one was the fixed 

arnount of P, it was determined the concentration of soluble 

P that must be added to each soil to annul i ts f ixation 

capacity. 

The following conclusions were obtained: 

Argyle and free iron oxide are the main 

factors that contribute to P fixation in the Piracicaba 

region soils.Gibbsite must be important for the Iracema series. 

In decreasing order of fixation capacity the 

soils behaved as follows: Iracema > Luiz de Queiroz> Monte 

Olimpo> Lageadinho > Pau D' Alho> Quebra-Dente .=: Gibóia "::> 

Ribeirão Claro. Using the sarne criteria three groups of 

soils can be distinguished. 

a) Soils with high fixation capacities:

series Iracema, Luiz de Queiroz and Monte Olimpo. 



b) Soils with intermediate fixation

capacities: series Lageadinho and Pau D'Alho. 

xvi 

e) Soils with low fixation capacities: Series

Quebra-Dente, Gibóia and Ribeirão Claro. 

After incubation of the soils with 250 ppm 

of P they still continued to retain this element by none of 

the studied factors correlated with the fixed quantities, 

except sand negatively. 

In order for the soils to keep median amounts 

of available P, they must be enriched with the following P 

concentrations: 

Soil 

Iracema 

Luiz de Queiroz 

Monte Olimpo 

Lageadinho 

Pau D'Alho 

Quebra-Dente 

Gibóia 

Ribeirão Claro 

ppm of P 

59,65 

106,15 

64,55 

74,72 

47,70 

49,45 

42,32 

46,88 

ln order for the soi•ls not to fix more 

phosphate they must receive the following amounts of P, 

aproximately. 



Soil 

I.racema

Lui.z de Queiroz 

Monte Olimpo 

Lageadinho 

Pau D'Alho 

Quebra-Dente 

Gibóia 

Ribeirão Claro 

ppm of

1448 

2015 

991 

450 

359 

97 

185 

62 
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p 

Based on observations and conclusions obtained 

in the present study, suggestions are offered in order to 

reduce the fixation of phosphorus:phosphated fertilisers rnust 

be applied whenever possible, especially when concerning the 

series Iracema, Luiz de Queiroz, Monte Olimpo and Pau D'Alho. 

The amount of argyle is a good index for the 

ev-aluati.on of the phosphate f ixation capacity for the soils 

frorn the Piracicaba municipality. 



l.. INTRODUÇÃO 

A fixação do fósforo pelo solo e um fenômeno 

de elevado significado agrícola. 

Pesquisadores ligados à adubação de cultura� 

à fertilidade do solo e os químicos de solo têm dado 

valor a ela. 

muito 

Como prova da importância da retenção do fos 

fato pelo solo dois fatos podem ser citados: 

a - A grande quantidade de adubos fosfatados 

utilizada, igualando-se e, às vezes, até ultrapassando as 

quantidades de adubos nitrogenados e potássicos, embora se 

saiba que o total de fósforo necessário à vida normal das 

plantas seja várias vezes menor que o total de nitrogê

nio ou de potássio. 

b - O número elevado de trabalhos 

dos a respeito do assunto. 

publicª 
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Vários autores têm apresentado importantes 

revisões bibliográficas relativos ao fato (DEAN, 1949; KURTZ, 

1953; OLSEN, 1953; HEMMWAL, 1957; CATANI, 1947). 

A fixação de fósforo pelG solo· se dá rapi-

damente de ·forma que ele compete com a planta na aquisição 

desse elemento. Em condições de laboratório o fenômeno se 

completa quase totalmente em poucas horas (HIBBARD, 

1935; OLSEN & WATANABE, 1957; RENNIE & McKERCHER, 1959; FRO

TA, 1973; GHANI & ISLAM, 1946). 

Por um lado, a fixação do fosfato é um pro

cesso prejudicial às plantas, conforme foi dito acima, por 

outro lado, trata-se de um fenômeno benéfico porque evita 

as perdas por lixiviação. Além disso, não se pode 

que o fósforo fixado está totalmente perdido para os 

afirmar 

vege-

tais, pois há trabalhos que comprovam que o citado nutriente, 

- ~ 

apos a sorçao no terreno de cultivo, continua sendo absorvi-

da durante muitos anos, embora de maneira parcimoniosa, con

forme citam CATANI (1947) em algodoeiro, MENDES (1950) em 

cafeeiro e GOEDERT et alii (1987) em milho e Brachiaria hu-

midicola. 

Considerando a significância do fato em dis

cussao, que Piracicaba é um município importante sob o ponto 

de vista agrícola e que a fixação do fosfato não tem sido su 

ficientemente estudada em solos desta região, decidiu-se fa

zer o presente trabalho, com as seguintes finalidades: 
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a - Determinar os fatores que causam ou que 

mais contribuem para o processo. 

b - Conhecer o poder relativo, entre si, de 

retenção de fosfato pelos mais representativos de Piracicaba. 

e - Obter uma idéia das quantidades 

que podem ser retidas pelos referidos solos. 

de p 

d - Estimar quanto desse elemento deve ser 

incorporado para manter um teor de P disponível 

às plantas. 

suficiente 



2. REVISÃO DE LITERATURA

A literatura internacional e mesmo a brasi -

leira, relativa à fixação de fósforo pelo solo é muito rica. 

Por esse motivo, neste trabalho serão apresentados apenas 

os estudos feitos com solos do município de Piracicaba. 

Contudo, é conveniente destacar o que dizem 

MELLO et alii (1983). Eles salientam que há os mecanismos 

que causam a retenção do fósforo em solos ácidos, . os que 

operam em solos alcalinos e aqueles que sao comuns aos dois 

casos de sorte que a fixação do fósforo acontece em qualquer 

ponto da escala do pH do solo. 

Nos solos ácidos, a fixação do elemento em 

foco se dá devido à precipitação como compostos de ferro e 

de alumínio, sobretudo, e por reação com óxidos hidratados 

desses mesmos metais. 

Nos solos com pH superior a 7,0 as princi-
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pais causas de fiXçtção do fósforo sao a formação de fosfato 

de cálcio pouco solúveis e a precipitação do . elemento a su

perfície de partículas de carbonato de cálcio. 

Em qualquer ponto da escala de pH do solo 

as argilas silicatadas podem reter o fósforo, sobretudo as 

do tipo 1:1. 

Devido ao que foi considerado acima ou devi

do a um efeito direto no pH formou-se a idéia de que a disp9 

nibilidade do fósforo está em grande parte condicionada a 

reação do mesmo. Assim, entre muitos outros trabalhos seme

lhantes {�ENNY et alii, 1950) apresentaram os dados da Tabe

la 1 e FASSBENDER {1969} apresenta a equaçao: 

y = 266,37 - 68,22x + 4,9lx 2

em que y representa o P fixado, em porcentagem do adicionado 

e x  o pH do solo. 

Tabela 1 - Efeito da reaçao do solo sobre a disponibilidade 

do fósforo 

pH do solo N9 de solos 
observados 

< 5,9 105 

6,0-6,3 91 

6,4-6,7 89 

6,8-6,9 116 

8,0-8,3 27 

> 8, 3 20 

N9 de solos, em % do total,
pobres em P disponível 

79 

65 

37 

26 

44 

80 
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Com relação aos solos do município de Piraci 

caba, nao existe um trabalho sistemático, continuado, refe -

rente à fixação de fósforo. O que existe são trabalhos isolª 

dos feitos por vários pesquisadores em épocas diferentes. Se 

rao vistos a seguir. 

Alguns autores apenas constataram o fenômeno, 

sem fazerem qualquer mençao das suas causas. 

MELLO (1970) apresentou um método para ava

liação da fixação de P por solos de Piracicaba, baseado no 

princípio do valor "A" de FRIED & DEAN (1952). Para isso uti 

lizou· de 09 amostras de terras diferentes e constatou que 

as quantidades sorvidas variavam de 0,06 mg P/100 g de ter

ra a 1,91 mg P/100 g de terra. 

CAVALCANTI & MELLO (1977a) mediram, em condi 

ções-de laboratório,as capacidades de fixação de fosfato de-

3 latossolos (Séries Iracema , Guamium e Luiz de Queiroz), 2 

podzólicos (Séries Ibitiruna e Gibóia) e um hidromórfico 

(Série Três Municípios) e concluiram que elas decresciam na 

seguinte ordem: Latossolos > Hidromórficos > Podzólicos. 

ROVERI et alii (1976) estudaram o arrà§tameg 

to do P adicionado como fosfato monocálcico as superfícies 

de coluna de 30 cm de altura de 05 amostras de terra prove_ 

nientes de solos de Piracicaba. Os autores constataram que 

a tendência do elemento era de permanecer nas camadas super-
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ficiais contra a lavagem por agua, havendo, porém, arrasta -
·-.

mento em todos os casos.

CAVALCANTI & MELLO ,(1977b) constataram, em 

condições de laboratório, a existência de uma interação en

tre tempo de contacto terra-fósforo e quantidades do elemen

to adicionadas. Também constataram que a sorção máxima se 

dava em cerca de 12 0 horas de contacto. A terra provinha da 

camada arável do Hidromórfico Três Municípios. 

Ainda trabalhando sob condicões de laborató

rio e com amostras de 3 latossolos e 2 podzólicos, CAVALCAN

TI & MELLO (1977c) constataram oue as quantidades de P fixa -

das aumentaram com as quantidades de P postas a incubar com 

as terras (SOU, 1.000 e 1.500 ppm) e que os latossolos fixa

vam mais que os podzólicos. 

CAVALCANTI & MELLO (:!._977d) estudaram em labo-

ratório o efeito do tempo de incubação terra-fosfato. Para 

isso, incubaram porções de 10 g de terra com doses crescen

tes de fosfato monocálcico, nos tempos de 0,2 e 200 horas 

(WAUGH & FITTS, 1966 ) após os quais o P era extraído com so

lução de H
2

so
4 

0,025 N + HCl 0,05N (VETTORI, 1966 ). 

Vários autores afirmam que a matéria orqâni-

ca do solo concorre para reduzir a fixação do fósforo. 

MELLO et alii (1983) relacionaram várias razões para isso. 

ALEXANDER (1961) diz que os ácidos minerais 

formados no solo, como o sulfúrico e o nítrico, provenientes 
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da oxidação do enxôfre e do nitrogênio da matéria 

ca, concorrem para solubilizar fosfatos insolúveis. 

orgâni-., 

Entretanto, MELLO et alii (1982) verificaram, 

em laboratório, que a adição de torta de mamona a um latossg 

lo roxo e a uma terra roxa estruturada, mesmo após 30 dias 

de incubação, aumentava muito o poder de fixar fosfato dos 

rnesrnos,de sorte que mais de 90% do P aplicado foi fixado no 

período de um mês. 

O seguinte trabalho de MALAVOLTA & PELEGRINO 

(1954) sugere o·efeito de óxidos de ferro e de alumínio na 

fixação de fosfato por urna terra roxa. 

Os autores referidos misturaram superfosfato 

32 
marcado com P com T.erra Roxa Legítima e determinaram as 

15 
quantidades de P extraídos de 100 g de terra com água, ci-

trato de amônio a pH 7,0 e ácido cítrico a 2% após 01 e 30 

dias de incubação. Os resultados foram os constantes na Tab§ 

la 2. 

Em outro ensaio, plântulas de tomateiro cul 

tivadas durante 30 dias em porções de 100 g de terra 

haviam sido incubadas com o mesmo adubo marcado e em 

que 

por-

ções iguais da mesma terra, recem misturada com o referido 

fertilizante, absorveram as seguintes porcentagens de P mar 

cado (Tabela 3). 
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Tabela 2 - Fósforo extraído, em porcentagem do total aplica

do, após 1 e 30 dias de contacto terra-superfos

fato 

Extrator P extraído, % do aplicado 

Após 1 dia Após 30 dias 

Água 9,3 

Citrato de amônio a pH 7,0 33,9 

Ácido cítrico a 2% 21,2 

6,0 

18,9 

18,4 

Tabela 3 - Fósforo absorvido, em porcentagem do total apli

cado 

Tratamento P absorvido, % do aplicado 

Recém misturado 

30 dias de contacto 

8,3 

8,9 

Como as quantidades de terra eram pequenas, 

-

supos-se que as plantinhas tivessem absorvido quase o.total 

de P disponível, ou seja, mais de 90% do P aplicado foi fi

xado. 

Os autores declararam textualmente: "Os da

dos sugerem que a princípio forma-se uma boa porção de fos

fatos de ferro e alumínio solúveis no citrato de amônio; ª!:! 

mentando o tempo de contacto são produzidos fosfatos de ex-
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tração difícil, talvez do tipo hidroxiapati ta': 

Por meio de um ensaio que envolveu incuba

çao de porçoes de 500 g de terra provenientes de um latosso

lo vermelho escuro-orto com quantidades crescentes de fosfato 

monocálcico e posterior fracionamento do fósforo., MELLO et 

alii (1979a) mostraram a importância do ferro e do alumínio 

na fixação do P e que o pré-tratamento da3amostras de terra 

com Ca(H2Po4)2.H2o contribuiu bastante para reduzir a intensi

dade do fenômeno citado. Este Último aspecto do problema 

foi, também, ressaltado pelo trabalho de MELLO et alii (1979b) 

que concluiram que a capacidade de fixação de P da terra em 

apreço se tornaria nula com a aplicação de cerca de 560· kg/ha 

A fim de verificar a importância do pré-tra

tamento de um latossolo com um fosfato solúvel sobre o seu PQ, 

der de fixar P MELLO et alii (1980) incubaram amostras da 

camada superficial (0-20 cm) desse solo em quantidades 

crescentes de fosfato monocálcico. A equação de regressao ob

tida entre as quantidades de P fixadas e as adicionadas 

(r =-O, 97**) revelou que 365 kg/ha P2o5 ,sao suficientes para

anular a capacidade de fixação de P do referido solo. 

Em trabalho posterior, realizado com um solo 

hidromórfico e semelhante ao último citado, a equaçao de re-

- ** -
gressao (r =-0,98 ) revelou que o poder de retençao de P 

só é anulado por uma adição de fosfato solúvel aproximadamen-



te igual a 1275 kg /ha dé P205 (MELLO, 1982).

Alguns trabalhos foram feitos em 

região de Piracicaba e sugerem o efeito positivo da 

na fixação do fosfato. 

11 

solos da 

argila 

MALAVOLTA et alii (1953) observaram que adu

bos fosfatados solúveis eram mais eficientes para milho em SQ 

lo arenoso (Areia Quartzosa). Por outro lado, KIEHL (1951) e 

KIEHL & PIMENTEL GOMES (1951) haviam observado resultado opo§ 

to numa Terra Roxa. O fenômeno foi atribuído pelos autores do 

primeiro trabalho à diferença dos poderes de retenção de fos

fato das duas terras. 

MELLO et alii (1963} constataram que semen

tes de arroz, durante a germinação e as raízes das plântulas 

delas provenientes eliminavam pa!te do P que continham e que 

uma porção desse P permanecia na terra. As quantidades desse 

nutriente que fic:avam nas terras eram maiores nos �0109 mais ar

gilosos que nos menos argilosos. 

MELLO (1968) trabalhando em condições de 1ª 

boratório observou que, de um modo geral, os solos mais argi

losos fixavam mais P que aq�eles que continham menores teo

res de argila. 

SOLIS & SILVEIRA (1982) misturaram amostras 

de terra da camada superficial de um Latossolo Vermelho Amarg 
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lo, fase arenosa (Série Paredão Vermelho) e de um Podzólico 

Vermelho Amarelo, variação Laras (Série Quebra-Dente) com 

quantidades crescentes de vermiculita e incubaram durante 10 

e 20 dias em quantidades de fosfato solúvel de modo a fornecg 

rem 50 e 100 ppm de P. 

Após extração e dosagem do P solúvel em so-

lução de H2so4 0,05N (CATANI & JACINTHO, 1974) verificou-se

que as quantidades de P fixadas aumentavam com as quantidades 

de vermiculita adicionada e que mais de 80% do P adicionado 

foi fixado aos 10 dias em relação ao fixado aos 20 dias. O sg 

lo Quebra-Dente fixou mais fósforo que o Paredão-Vermelho. 

Finalmente, alguns trabalhos evidenciam a 

fixação do fosfato. Serão citados dois exemplos. 

MELLO -(1964) e MELLO et alii :(1974) citam 

um·ensaio de adubação fosfatada em cana-de-açúcar cujas pro

duções em soca e ressoca-estão na Tabela 4; 

Tabela 4 - Efeito residual de adubos fosfatados 

Tratamento 

Testemunha, sem P 

Superfosfato Simples 

· Fertifos

Fosforita de Olinda

Produção, kg/parcela 

Soca 

3082 

3387 

3465 

3596 

Ressoca 

965 

1075 

1073 

1106 
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Como se pode observar na Tabela 4, as produ

çoes foram maiores nos casos de adubos menos solúveis, o que 

pode indicar que o fertilizante mais solúvel sofreu maior 

fixação. Esses resultados foram confirmados por outros en

saios (com fósforo radioativo, pelo método de Neubauer e 

Scheneider e pelo método biológico do A. niger). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado com amostras super

ficiais de 0-20 cm de oito solos �epresentativos dos que oco� 

rem no município de Piracicaba: Séries Iracema (Latossolo Ro-

xo), Luiz de Queiroz (Terra Roxa Estruturada), Pau D'Alho 

(Terra Roxa Estruturada, fase rasa), Monte Olimpo (Ilidromórfi 

co), Lageadinho (Cambissolo), Quebra-Dente e Gibóia (Podzóli-

co Vermelho-Amarelo), Ribeirão Claro (Areia Quartzosa). 

Os resultados das an�lises quimicas e físi

cas dessas amostras estão nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. 

Os métodos analíticos utilizados nas análi-

ses químicas sao os indicados por RAIJ & QUAGGIO (1983) e 

RAIJ et alii (1987). 

ph-em solução de CaC12 0,0lM.

Matéria orgânica - oxidação da matéria orgª 

nica por solução de bicromato de sódio em meio sulfúrico e 

determinação colorimétrica. 
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Tabela 6 - Resultados das análises gra�ulométricas das terras 

Solo Frações 

série Areia Limo Argila 
(cal on) 

Iracema 23,9 18,1 58,0 

Pau D'Alho 37,7 30,0 32,3 

Monte Olimpo 35,7 36,2 28,l 

Ribeirão Claro 91,4 0,6 8,0 

Quebra-Dente 61,0 30,0 9,0 

Gibóia 74,6 5,q 20,4 

Lageadinho 24,7 43,3 32,0 

Luiz de Queiroz 26,7 23,8 49,5 

Fósforo - extração pelo método da resina ,e 

determinação colorimétrica do complexo fosfomolíbdico· após 

redução com ácido ascórbico. 

Potássio, cálcio e magnésio trocáveis - ex

traídos pelo método da resina e determinados, o potássio por 

fotômetro de - chama ' e o cálcio e o magnésio por espectrof otome

tria de absorção atômica. 

Alumínio trocável - extraído por solução lN 

de KCl e titulação com solução 0,01 N de hidróxido de sódio. 

Acidez potencial - (H
+ 

+ Al 3+
) - extração

com solução lN de acetato de cálcio e titulação com solução 

de hidróxido de sódio 0,025N. 
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Soma de bases trocáveis, S - Soma_, dos teores 

de K, Ca e Mg trocáveis. 

Capacidade de troca - T - Soma de S + H
+

+ A1
3+

_

Saturação em bases, V% - Pela expressão 

100 SV = 
T 

- 3+ Saturaçao em Al - Pela expressao m 100 Al
S+Al 

A análise granulométrica foi efetuada pelo mé

todo de pipeta (MEDINA, 1972). 

Foi efetuada, também a análise termo diferen

cial das amostras. Os resultados são a seguir, resumidamente: 

Série Monte Olimpo - Dominância de caulinita 

e presença de vermiculita (pouco). 

Série Luiz de Queiroz - -Dominância de caulini 

ta, presença de vermiculita e um pouco de mica. 

Série Quebra-Dente - Presença de caulinita, 

mica, cerca de 10% de montmorilonita e traços de vermiculita. 

Série Iracema - caulinita, cerca de 10% de 

gibsita e vermiculita (pouco). 

Série Pau D'Alho - Dominância de caulinita, 

vermiculita e ?Lp.roximadamente 20% de mica. 

Série Lageadinho, Dominância de mica, presença 
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de montmorilonita e caulinita. 

Série Ribeirão Claro - Dominância de caulinita, 

traços de mica e de vermiculita. 

Série Gibóia - Dominância de caulinita, traços 

de mica e vermiculita. 

Foram feitos dois ensaios, ambos em laboratório. 

3.1. Primeiro ensaio 

Foram tomadas porçoes de 4 g de TFSA de cada 

terra e passados para frascos de Erlenmeyer de 250 ml onde 

se adicionaram, também, porções de 100 ml de solução 0,01 M 

de cloreto de cálcio contendo 500 ppm de P provenientes de 

KH2Po4. Seguiu-se um período de agitação de 48 horas, em agi

tador horizontal, com períodos de repouso eventuais. Após 

isso, as soluções foram filtradas determinando-se os teores 

de P das mesmas pelo método colorimétrico do vanadomolibdato 

de amônio (KIEHL & PORTA, 1979). As diferenças entre estes 

teores e aquele da solução original (500 ppm) foram conside

radas como fixadas pelas terras. 

Com as quantidades de fósforo fixadas assim 

obtidas foram feitos estudos de correlação com os componentes 

das Tabelas 5 e 6 além de óxido de ferro livre. 

O óxido de ferro livre foi determinado pelo mé

todo citrato-bicarbonato-ditionito (JACKSON, 1969). 
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3.2. Segundo ensaio 

Porções de 200 g de cada terra foram passadas 

para copos de plástico recebendo O, 50, 100, 150, 200 e 250 

ppm de P, provenientes de uma solução de KH2Po4. A seguir, 

as terras foram secas nos próprios vasos, destorroadas e homg 

geneizadas sobre lâminas de plástico e voltadas para os respeç 

tivos copos. 

Nos copos, as terras -receberam água até o poder 

de embebição. Daí por diante o conteúdo de umidade das mesmas 

foi mantido entre 50 e 70 porcento dos respectivos poderes de 

embebição durante 15 dias. Após esse período foram secas, des

terroadas e homogeneizadas e guardadas nos próprios copos para 

os estudos posteriores. 

3.2.1. Estudo para verificar os fatores que concorrem 

para a fixação do P após incubação 

Foi feito um ensaio semelhante ao exposto em 

3.1., tomando-se, porém, 4 g de terra prev·iamente incubada 

com 250 ppm de P. O P fixádo .foi considerado a diferençá ent�e 

o adicionado na incubaçã.o ( 250 ppm) ·e o extraído pela·:.· água

(método da resina). 



3.2.2. Estudo da disponibilidade do P após a 

incubação 
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Concluída a incubação procedeu-se à extração do 

P disponível das terras pelo método da resina (RAIJ & QUAGGIO, 

1983) e fez-se o estudo das correlações entre os teores dispo

níveis encontrados e aqueles postos a incubar. 

Por meio das equaçoes de regressao foram calcu-

ladas as concentrações de P necessárias serem mantidas nas 

terras para que elas conservem um teor médio desse elemento na 

forma disponível, isto é, entre 16 e 40 ppm, segundo RAIJ et 

alii (1985). 

3.2.3. Estudo da fixação do fósforo após a incubação 

Porções de 4 g de terra (ver 3.2) foram agitados 

conforme explicados em 3.1 com solução de Cacl2 0,01M contendo

50 ppm de P na forma de KH2Po4. Após a filtração, foi feita

a determinação do conteúdo de P da solução. A diferença entre 

o conteúdo de P da solução original e o do extrato final foi 

,__,onsiderada fixada. A dosagem do P foi feita pelo método colo

rimétrico do vanadomolibdato de amônia (KIEHL & PORTA, 1979). 

Foram estudadas as correlações entre as doses de 

P postas a incubar com as quanti<ilades fixadas _em cada terra. 

Através da equação correspondente foi calculada a concentração 
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de P solúvel que deve ser adicionada a cada terra para anula;ç 

lhe o poder de retenção de fosfato. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Primeiro ensaio

Os resultados encontrados, relativos ao pri

meiro ensaio, se acham na Tabela 7. 

Tabela 7 - Fixaçio de fosfato por solos do municipio de Pira

cicaba 

Iracema 

Solo 
Série 

Luiz de Queiroz 

Monte Olimpo 

Lageadinho 

Pau D'Alho 

Quebra-Dente 

Gibóia 

Ribeirã::, Claro 

ppm de P fixado 
µg/ g terra 

3.265 

2.905 

2.305 

1�825 

l,585 

1.105 

1.105 

865 
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O estudo das correlaç5es mencionadas em 3.1 re

velaram que somente areia, argila e óxido de ferro livre se 

correlacionaram com as quantidades de P fixadas, a primeira 

de modo negativo e os dois últimos positivamente. As equa

çoes de regressão correspondentes se acham nas Figuras 1, 2 

e 3. 

Vários autores têm mostrado que as argilas sao 

çomponentes do solo importantes na retenção de fosfato (LOPES, 

1983; LEAL & VELOSO, 1973; BAHIA FILHO, 1974; FROTA, 1973; 

FEITOSA, 1982; LOPES & COX, 1979; NOVAIS & KAMPRATH, 1978; 

REMENDRA et alii, 1983; CATANI & GLORIA, 1964) bem , como 

o óxido de ferro livre ·(FASSBENOER, 1969a; LO

PES, 1983; FEITOSA., 1982; UDO & UZO, 1972; KITTRICK & JACKs::N, 

1956; USU, 1964; ROSAND & WILD, 1982; CATANI & PELLEGRINO, 

1960; CATANI & GLORIA, 1964; RODRIGUEZ & MELLO, 1981; HSU & 

JACKSON, 1960). 

Em relação ao papel desempenhado pela areia re

conhcece-se que ela não é um agente fixador de fosfato no so

lo. Ela atua mais como um agente diluidor d0s componentes 

que causam a fixação, isto é, quanto mais areia menor a re

tenção: daí a correlação negativa. Vários pesquisadores têm 

constatado isso (RODRIGUES '& MELLO, 1981; LOPES & COX, 1979). 

:É interessante observar que diversos fatores 

que contribuem para a fixação do fosfato no solo, conforme 

citado por m.ui tos investigadores, não se .correlacionaram com 
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esse processQ neste trabalho. Por exemplo: pH (VASCONCELOS, 

1973; TOTH & BEAR, 1947; RODRIGUES & MELLO, 1981; FASSBENDER, 

1969a; FEITOSA, 1982); alumínio trocável (LEAL & VELLOSO,1973; 

VASCONCELOS et alii, 1975; COLEMAN et alii, 1960; WOODRUF &

KAMPRATH,· 1979; SYERS et alii, 1971; GHANI & ISLAM, 1946); 

por outro lado, vários autores têm declarado que a matéria 

orgânica contribui para reduzir a fixação do P adicionado ao 

solo (MELLO et alii, 1987; LOPES, 1983; SANCHES & UEHARA,1980) 

mas há os que têm encontrado o contrário (LEAL & VELOSO,1973). 

Constata-se que o solo com maior poder de fixa

çao de fosfato, entre os estudados, foi o pertencente à Série 

Iracema. Isso se deve, ao menos em parte, ao fato de conter 

Al
2
o

3 
(LOPES, 1983; FASSBENDER, 1969b; FEITOSA, 1982; ROSAND 

& WILD, 1982; UDO & UZU, 1972; BLACK, 1943; SAUNDERS, 1965; 

WILLIAMS et alii, 1958) e dos mais elevados teores de argila 

e de Fe2o3 livre.

No que se refere à capacidade de retenção de 

fosfato, em ordem decrescente, os solos em estudo se comportª 

rarn assim: Iracema > Luiz de Queiroz > Monte Olimpo> Lagead1 

nho > Pau D º'Alho > Quebra-Dente = Gibóia > Ribeirão Claro.

Pode-se, também, classificar os referidos solos 

sob o mesmo critério de capacidade de fixação de P, em três 

grupos: a) os que apresentam grande poder de fixação: Iracema, 

Luiz de Queiroz e Monte Olimpo; b) os que apresentam poder 
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intermediário de fixação: Lageadinho e Pau D'Alho; c) os que 

apresentam baixo poder de fixação: Quebra-Dente; Gibóia e Ri� 

beirão Claro. 

4.2. Segundo ensaio 

4.2.1. Estudo para verificar os fatores que concorrem 

para a fixação do fósforo após incubação 

Os resultados deste estudo sao apresentados na 

Tabela 8. 

Tabela 8 - Fixação de fosfato por solos do município de Pira

cicaba, após incubação com 250 ppm de P 

Iracema 

Solo 

Série 

Luiz de Queiroz 

Monte Olimpo 

Lageadinho 

Pau D'Alho 

Quebra Dente 

Gibóia 

Ribeirão Claro 

ppm de P fixado 
pg/g terra 

76,8 

143,5 

128,3 

97,9 

85,2 

43,0 

38,7 

51,4 
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Nota-se que, mesmo após a incubação com 250 ppm 

de P, as terras continuaram a fixar fósforo, embora de forma 

atenuada. Isto pode ser explicado pela consideração de que 

o fosfato anteriormente adicionado bloqueou os sítios de ad-

sorção, tornando-os, em sua grande maioria , inábeis 

retenção posterior. 

para 

Isso tem importância prática relevante. Vários 

autores concordam que urna das maneiras de se reduzir a fixa

ção do fósforo é através de adubações fosfatadas suficiente -

mente grandes para saturar os lugares de fixação (BASU &

MUCHERJEE, 1972; NELSON & HANSEN, 1968; SANCHES, 1981; YOUNGE 

& PLUCKNETT,1966). 

Quanto as correlações envolvendo fósforo fixado 

(Tabela 8) e os elementos das Tabelas 5 e 6 constatou-se ape

nas urna correlação significativa. Trata-se da correspondente, 

à fração areia e aparece na Figura. 4. 

Quanto à explicação do fato observado por que 

as correlações P-fixado x argila e P-fixado x Fe2o3 nao resuJ

taram significativas isso pode ser devido ao que já ÍOi comen 

tado anteriorrnente:possivelmente o fósforo aplicado na incubê 

ção bloqueou os lugares de retenção de P, sobretudo os corre§ 

pendentes à Série Iracema, desestabilizando 

dência entre os dados. 

a correspon-
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4.2.2. Estudo da disponibilidade·do fósforo após a 

incubação 

Os resultados obtidos estão na Tabela 9. 

Tabela 9 - Teores de fósforo disponível em solos do município 

de Piracicaba, após a incubação, µg/cm3

Solo 
Concentrações de P, p:,stos . a incubação , terra pg/g 

o 

Iracema 8, O 

Luiz de Queiroz 1 , 7 

Monte Olimpo 9 , 7 

Lagead.inho 11, 8 

Pau D'Alho 18, 5 

Quebra-Dente 5 , 9 

Gibóia 11, 8 

Ribeirão Claro 2 , 5 

50 

25,8 

11,8 

27,9 

23,2 

40,5 

41, 4 

38,4 

33,4 

100 

62,5 

36,3 

48,6 

47,7 

66,0 

74,3 

78,2 

7516 

150 

109,9 

40,6 

99,7 

68,0 

93,0 

114,9 

143,7 

130", 9 

200 

118,3 

92,9 

109,9 

103,0 

135,2 

160,6 

173,2 

169,0 

.250 

173,2 

106,5 

121,7 

152,1 

164,8 

207,0 

211,3 

198,6 

Com os dados da Tabela 9 foram calculadas as 

equaçoes de regressão referidas em 3.2.2. e depois preparª 

das as Figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 para ilustração. 

Com as equações de regressão foram calculadas as concentra -

ções de P necessárias. ; serem adicionadas a cada terra para 

que elas possam conter um teor médio desse elemento, isto é, 

de 16 a 40 ppm. 

Estes teores estão na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Concentrações de P, em ppm. necessárias serem ad! 

cionadas a cada terra para manter um teor 

desse elemento na forma disponível 

médio 

p adicionado para manter 

Solo 

Iracema 

Luiz de Queiroz 

Monte Olimpo 

Lageadinho 

Pau D'Alho 

Quebra-Dente 

Gibóia 

Ribeirão Claro 

em ppm 

16 

23,18 

51,73 

15,57 

31,00 

6,93 

19,56 

13,61 

17,76 

de p 

40 

59, 65. 

106,15 

64,55 

74,72 

47,70 

49,45 

42,32 

46,88 

Nota-se que o solo que requer mais fÓsfo�o para 

manter um teor médio é o Luiz de Queiroz, seguido do Lageadi-

nho. Os demais requerem teores menores inclusive -o Iracema 

que foi o que apresentou maior poder de fixação quando nao 

incubado previamente com fósforo. 

As-observações acima sao importantes, sobretudo 

no caso do Lageadinho devido a sua pequena espessura. 

Outra observação importante é a de que a dispQ 

nibilidade do P parece não estar associada à capacidade ini 
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cial de fixação do solo, antes da incubação, pois solos que 

no primeiro ensaio revelaram altos fixadores desse elemento 

{Iracema e Monte Olimpo) liberaram-no tanto quanto aqueles 

que revelaram capacidade de retenção mais baixa. Com o La

geadinho ocorreu o inverso. 

De qualquer modo, esses resultados estão de 

acordo com os observados por outros autores (NOVAES & KAMPRATH, 

1978 e outros citados na Intr odução) de que o fósforo fixa

do, ·em particular o recém-fixado, é em parte ao menos dis pQ 

nível às plantas. 

4.2.3. Estudo da fixação do fósforo apos a incubação 

Os resultados obtidos após o período de incu 
-

-

bação, a respeito dos teores de P fixados pelas terras, es

tão apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Teores de P fixados pelas terras apos a incuba

çao_em ppm. 

Solo 

Série 

Concentrações de P. JX)stas a incubar, pg/ g terra

O 50 100 150 200 250 

Iracana 851 

Luiz de Queiroz 968 

Monte Olim:EX> 712 

Lageadinho 496 

Pau D'Alho 392 

Quebra-Dente 154 

GibÓia 257 

Ribeirão Claro 456 

829 

941 

688 

464 

317 

124 

227 

428 

782 

872 

652 

332 

272 

-52 

92 

-100 

732 

869 

604 

332 

173 

-132 

-4 

-154 

728 

866 

544 

260 

164 

-160 

-28 

-268 

716 

848 

524 

236 

140 

-182

-50

-280
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A presença de numeres negativos significa 

que a terra, em vez de fixar fósforo da solução de contacto, 

liberou fósforo-

Com os dados da Tàbela 11 foram calculada1s 

as equaçoes de regressao entre os teores de P fixado e aque

les postos na incubação. Os resultados obtidos estão nas Fig� 

ras 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 em que y e o teor de P 

fixado e x  os teores de P das terras colocadas a incubar. 

Utilizando-se as equaçoes de regressao refe

rides calcularam-se os teores de P que cada .terra deve conher 

a fim de anular o seu poder de fixar fósforo, embora se reco-

nheça que isso -é . teórico. Os resultados 

na Tabela 12. 

·sao apresentados 

Tabela 12 - Teores de P que cada terra deve receber a fim de 

não fixar mais fosfato 

Solo Teor de P, ppm 

Iracema 1448 

Luiz de Queiroz 2015 

Monte Olimpo 991 

Lageadinho 450 

Pau D'Alho 359 

Quebra-Dente 97 

Gibóia 185 

Ribeirão Claro 62 
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Observando-se os dados da Tabela 12 e os teg 

res de argila e de Óxido de ferro livre (Tabela 5) constata

se que há urna relação entre eles. A análise de regressão re

velou o seguinte: 

a) Para a argila:

y = -332,157 + 34,829x

**

r = 0,86

b) Para o óxido de ferro livre

y = 6,387 + 233,42x
**

r = 0,93

Esses resultados mostram que quanto mais rico 

em argila e em Fe2o3 livre (fatores que contribuem para a fi

xação do fósforo nos solos de Piracicaba, conforme ,,mostrado 

em 4.1), mais fosfato é necessário adicionar ao solo para any 

lar ou reduzir significativamente o seu poder de reter esse 

ânion e no que se refere à argila, cuja determinação é mais 

simples que a do Fe2o3 livre e este está contido nela, conco�

da com LOPES (1979) que diz, em relação a solos de cerrado: 

"Do ponto de vista agronômico, a percentagem 

de argila é a variável mais recomendada para estimar a capa

cidade de fixação de fósforo nesses solos". 

Comparando-se os resultados contidos na Tabe

la 12 com os obtidos em 4.1, observa-se urna concordância mui

boa, ou seja: 
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a) Os solos que apresentaram grande poder 

de fixação (Iracema, Luiz de Queiroz e Monte Olimpo) sao os 

que necessitam maiores quantidades de fosfato para anular

lhes tal poder. 

b) Os solos com poder intermediário de fixª

-

çao (Lageadinho e Pau D'Alho) sao os que requerem quantida-

des intermediárias de fosfato para o mesmo fim. 

c) Os solos com baixo poder de fixação (Que

bra-Dente, Gibóia e Ribeirão Claro} sao os que precisam de 

menores quantidades de fosfato para a finalidade em foco. 



53 

5. CONCLUSÕES

Argila·e óxido de ferro livre sao os fatores 

principais que contribuem para a fixação de fosfato em solos 

do município de Piracicaba. 

De acordo com o poder de fixação, em ordem 

decrescente, os solos que serviram para o estudo se comportª 

ram do seguinte modo: 

Iracema > Luiz de Queiroz > Monte Olimpo > 

Lageadinho > Pau D'Alho > Quebra-Dente.==. Gibóia > Ribeirão 

Claro. 

Para tais solos manterem seu teor médio de P 

disponível devem ser-lhes adicionados fosfatos solúveis nas 

seguintes concentrações: 



Solo 

Iracema 

Luiz de Queiroz 

Monte Olimpo 

Lageadinho 

Pau D'Alho 

Quebra-Dente 

Gibóia 

Ribeirão Claro 

ppm P

59,65 

106,15 

64,55 

74,72 

47,70 

49,45 

42,32 

46,88 
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A fim de anular-lhes a capacidade de fixação 

os seguintes" teores devem ser-lhes fornecidos, sempre em ter 

mos de ppm de P no solo: 

Solo e12m p

Iracema 1448 

Luiz de Queiroz 2015 

Monte Olimpo 991 

Lageadinho 450 

Pau D'.Alho 359 

Quebra-Dente 97 

Gibóia 185 

Ribeirão Claro 62 

Sempre que possível devem ser efetuadas adu

bações fosfatadas aos solos utilizados neste trabalho, por 

serem pobres nesse elemento e para reduzir-lhes a capacidade 
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de fixação, sobretudo nos da série Iracema, Luiz de Queiroz, 

Monte Olimpo e Pau D'Alho. 

Por fim, pode-se considerar que o teor de ar

gila é um bom índice para avaliação da capacidade de reter 

fosfato dos solos do município de Piracicaba. 
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