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O ácido húmico (AH) pode reduzir a adsorção e 
aumentar a disponibilidade de P nos solos; entre-
tanto, a magnitude desse efeito é diferente quando o 

Ca2+ prevalece sobre o Mg2+ em solos com acidez corrigida. Obje-
tivou-se avaliar os efeitos de doses de AH e fontes de carbonato na 
adsorção, fator capacidade de P máximo (FCPm) e disponibilidade 
de P em solos contrastantes. Amostras de Latossolo e de Gleissolo 
foram primeiramente incubadas com as seguintes doses de AH: 
0, 20, 50, 100, 200 e 400 mg kg-1, combinadas com CaCO3 ou 
MgCO3, para avaliar a adsorção de P. Em sequência, as amostras 
de solo foram novamente incubadas com P (400 mg kg-1), para 
determinar a disponibilidade de P. 

Conclusões:
• A aplicação de doses de ácido húmico reduziu a capacidade 

máxima de adsorção, aumentou a energia de ligação do P 
e não alterou o FCPm do Gleissolo.

• Os teores de P disponível aumentaram com o acréscimo das 
doses de AH no Latossolo (Figura 1), contudo, não foram 
alterados no Gleissolo. 

• A escolha da dose adequada de ácido húmico reduz a 
capacidade máxima de adsorção e a energia de ligação 
nas superfícies dos coloides, bem como diminui a capa-

cidade tamponante máxima do Latossolo argiloso. A dose 
correta de AH reduziu o FCPm em até 40% e aumentou a 
disponibilidade de P no Latossolo em 17%. 

• A aplicação de MgCO3 em vez de CaCO3 reduziu a adsor-
ção de P em ambos os solos. Assim, houve correlação 
positiva entre o teor de Ca2+ e a FCPm. 

• A dose ótima de AH e a predominância de Mg2+ sobre Ca2+ 
no volume de solo adubado com P são práticas efetivas 
para reduzir a adsorção e aumentar a disponibilidade de 
P, especialmente no Latossolo argiloso. 

• A inibição da adsorção de P causada pela utilização de 
ácido húmico no Latossolo aumenta a disponibilidade de 
P, com maior recuperação de P pela resina do que pelo teste 
do solo Mehlich-1 (Figura 1). 

• A adição de ácido húmico extraído da leonardita aos 
latossolos brasileiros argilosos é uma estratégia efi caz para 
diminuir a adsorção de P e aumentar a disponibilidade de 
P no solo. 

• A dose ótima de AH e a predominância de Mg2+ sobre Ca2+ 
no volume de solo adubado com P são práticas efetivas 
para reduzir a adsorção e aumentar a disponibilidade de 
P, especialmente, no Latossolo argiloso. 

Figura 1.  Teores de P resina e P Mehlich-1 em amostras de Latossolos tratados com doses de ácido húmico (AH) e fontes de carbonato (* p < 0,05; ** 
p < 0,01; *** p < 0,001). Médias seguidas pela mesma letra não são estatisticamente diferentes pelo teste F (p < 0,05). Barras representam 
o erro padrão da média.


