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RESUMO 

 

ALVES. Igor Santos. Disponibilidade e nível crítico de cádmio, chumbo e níquel em solos 

contaminados e em plantas de milho. 2016. 66p. (Dissertação - Mestrado em Produção 

Vegetal) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2016. 

 

A importância da existência de métodos adequados de quantificação de metais 

pesados, para a avaliação dos teores nos solos deve ter melhor correlação com o absorvido 

pelas plantas. Os objetivos deste estudo foram avaliar a disponibilidade e taxa transferência de 

Cd, Pb e Ni em solos contaminados; avaliar a eficiência dos extratores Mehlich-1, DTPA pH 

7,3, Mehlich-3 e Água régia e; a correlação entre os teores de Cd, Pb e Ni extraídos pelos 

extratores e os teores na planta de milho. Os experimentos foram conduzidos em casa de 

vegetação em Diamantina MG. Os experimentos foram realizados no delineamento 

inteiramente casualizado no esquema fatorial 4 x 3, sendo quatro níveis de cada metal: Cd 0, 

2, 4 e 12 mg kg
-1

, Pb 0, 45, 90 e 270 mg kg
-1

 e Ni 0, 20, 40, 120 mg kg
-1

 e três tipos de solos 

que foram classificados como Neossolo Quartzarênico Órtico típico (NQ), Latossolo 

Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd) e Latossolo Vermelho distrófico (LVd) com três 

repetições. O milho foi utilizado como planta indicadora. Determinaram-se a massa seca e os 

teores de Cd, Pb e Ni na parte aérea e raízes das plantas de milho. Para aferição do teor de Cd, 

Pb e Ni no solo foram utilizados os extratores Mehlich 1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água 

régia. Nos três experimentos, houve maior disponibilidade dos metais no NQ em relação aos 

latossolos (LVAd e LVd), sendo o NQ onde houve maior concentração nas partes das plantas 

de milho. No experimento de Cd e Ni, nos três solos, a parte aérea apresentou maior 

crescimento relativo que as raízes. Já no experimento de Pb, devido a menor mobilidade deste 

metal na planta em comparação ao Cd e Ni, houve maior concentração de Pb nas raízes que 

na parte aérea. Os maiores teores tanto de Cd, quanto Pb e Ni na parte aérea e raízes 

ocorreram no NQ, sendo o solo onde ocorreu maior translocação dos três metais para a parte 

aérea. Nos três experimentos, os extratores utilizados tiveram boa correlação com os teores 

absorvidos pelas plantas e as extrações por DTPA pH 7,3 apresentaram melhor correlação 

com os teores de Cd e Pb tanto nas raízes quanto na parte aérea. Com relação ao Ni, os 

extratores Mehlich-1 e Água régia foram os que apresentaram maior correlação com os teores 

absorvidos pelas plantas. Os metais pesados Cd, Ni e Pb apresentam maior mobilidade em 

solos com baixo teor de argila, podendo ser mais facilmente absorvido pelas plantas. O 

crescimento das plantas pode influenciar a toxidez por metais, de modo que, quanto maior o 

crescimento menor o efeito tóxico do metal, como verificado nos três experimentos. 

Palavras-chave: Metais pesados; poluição ambiental; extratores. 



 

 

ABSTRACT 

 

ALVES. Igor Santos. Availability and critical level of cadmium, lead and nickel in 

contaminated soil and corn plants. 2016. 66p. (Dissertation - Masters in Plant Production) - 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2016. 
 

The importance of the existence of adequate methods of quantification of heavy 

metals for the evaluation of soil concentrations should have a better correlation with that 

absorbed by the plants. The objectives of this study were to evaluate the Cd, Pb and Ni 

availability and transfer rate in contaminated soils, to evaluate the efficiency of the extractors 

Mehlich-1, DTPA pH 7.3, Mehlich-3 and, aqua regia and, the correlation between the Cd, Pb 

and Ni concentrations extracted by the extractors and the concentrations in the corn plant. The 

experiments were conducted in a greenhouse in Diamantina, Minas Gerais State, Brazil. The 

experiments were carried out in a completely randomized design in the 4 x 3 factorial scheme, 

with four rates of each metal: Cd 0, 2, 4 and 12 mg kg
-1

, Pb 0, 45, 90 and 270 mg kg
-1

 and Ni 

0, 20, 40, 120 mg kg
-1

, and three soil types that were classified as Typic Quartzipsamment 

(TQ), Xantic Hapludox (XH) and Rhodic Hapludox (RH) with three replicates. Corn was used 

as the indicator plant. The dry mass and the Cd, Pb and Ni concentrations were determined in 

the shoot and roots of corn plants. The Mehlich 1, DTPA pH 7.3, Mehlich-3 and aqua regia 

extractors were used to measure the Cd, Pb and Ni concentrations in the soil. In three 

experiments, a greater availability of metals in TQ regarding latosols (XH and RH), the TQ 

where there was a higher concentration in parts of corn plants. In the experiment of Cd and Ni 

in the three soils, the shoots had higher relative growth than the roots. In the Pb experiment, 

due to the lower mobility of this metal in the plant compared to Cd and Ni, a higher Pb 

concentration in roots than in shoots. The highest concentrations both of Cd, Pb and Ni as in 

shoots and roots occurred in TQ, and the soil where higher translocation of the three metals to 

shoots. In three experiments, the extractors used correlated well with the concentrations 

absorbed by plants and extractions by DTPA pH 7.3 showed better correlation with Cd and Pb 

concentration in the roots and shoots. With respect to Ni, the Mehlich-1 extractor and aqua 

regia showed the highest correlation with the concentrations absorbed by plants. Heavy metals 

Cd, Ni and Pb have greater mobility in soils with low clay content, and can be more easily 

absorbed by plants. Plant growth can influence the toxicity of heavy metals, so that the higher 

the lower the toxic effect growth of the metal, as seen in the three experiments. 

Keywords: Heavy metals; environmental pollution; extractors. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Na agricultura tem se intensificado cada vez mais o uso de insumos, sejam eles de 

origem sintética ou natural. A utilização destes insumos tem sido uma das principais formas 

de inserção de metais em quantidades tóxicas as plantas e aos animais, o que é totalmente 

prejudiciais a ambos, mesmo, que muitos desses elementos sejam essenciais aos seres vivos. 

O comportamento de alguns metais pesados em solos agricultáveis precisa ser mais estudado, 

sobretudo no que se refere à sua potencialidade quanto à retenção, lixiviação e contaminação 

ao ambiente. O comportamento dos metais e a adequação do seu uso em solos de cultivo 

podem revelar ainda, subsídios valiosos para amenizar o impacto ambiental negativo causado 

no solo e nas águas subterrâneas. Para reduzir o risco potencial de contaminação é necessário 

se conhecer as interações entre os metais pesados e o solo, sua distribuição ao longo do perfil 

e sua disponibilidade à planta.  

Os estudos atuais com metais, especialmente o Cd, Ni e o Pb, ainda não fornecem 

informações suficientes a respeito das doses destes elementos que são capazes de causar 

efeitos nocivos às plantas bem como, quais seriam estes efeitos. Assim o estabelecimento das 

doses e níveis críticos de toxidez para o Cd, Ni e Pb podem ajudar a melhor compreender a 

ação dos metais às plantas, sobretudo em solos representativos do país. 

A importância da existência de métodos adequados de quantificação de metais 

pesados, para que os teores avaliados nos solos tenham a melhor correlação possível com o 

que realmente foi absorvido pelas plantas, o que contribui para a realização de trabalhos 

futuros envolvendo a dinâmica dos metais pesados no ambiente e para que possa haver as 

devidas comparações. Neste estudo avaliou-se a disponibilidade e nível crítico de Cd, Ni e Pb 

em solos contaminados e em plantas de milho. 
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ARTIGO CIENTÍFICO I 

 

DISPONIBILIDADE DE CÁDMIO EM SOLOS CONTAMINADOS 

 

1 RESUMO 

 

O cádmio é um metal pesado que ocorre livremente na solução do solo como 

espécie catiônica (Cd
2+

) e, portanto, disponível para as plantas, independentemente da origem 

ou tipo de solo. Os objetivos deste estudo foram avaliar a disponibilidade e taxa transferência 

de Cd em solos contaminados; avaliar a eficiência dos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, 

Mehlich-3 e Água régia e; a correlação entre os teores de Cd extraídos pelos extratores e os 

teores na planta. O experimento foi conduzido em casa de vegetação em Diamantina MG. Os 

solos utilizados foram classificados como Neossolo Quartzarênico Órtico típico (NQ), 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd) e Latossolo Vermelho distrófico (LVd) 

coletado na camada superficial de 0-0,2 m, no município de Diamantina. O delineamento foi 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 3, com quatro doses de Cd, 0, 2, 4 e 12 mg 

kg
-1

 em três classes de solos, NQ, LVAd e LVd, com três repetições. Utilizou-se o milho 

como planta indicadora. O crescimento relativo da parte aérea e das raízes reduziu com 

aumento das doses de Cd nos solos avaliados e o crescimento relativo da parte aérea 

apresentou maior redução no LVd. Nos três solos, a parte aérea apresentou maior crescimento 

relativo que as raízes. Os maiores teores de Cd na parte aérea e raízes ocorreram no NQ, 

sendo o solo onde ocorreu maior translocação do metal para a parte aérea. Todos os extratores 

tiveram boa correlação com os teores de Cd absorvidos pela planta de milho. As extrações por 

DTPA pH 7,3 apresentaram melhor correlação com os teores de Cd tanto nas raízes quanto na 

parte aérea. O crescimento das plantas influencia a absorção e tolerância ao Cd. Os teores de 

Cd determinados pelos extratores DTPA pH 7,3, Mehlich-3, Mehlich-1 e Água régia 

correlacionam com os teores de Cd absorvidos pela planta e estão próximos às doses 

aplicadas nos solos. Os extratores DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Mehlich-1 podem ser utilizados 

na determinação dos teores disponíveis de Cd em rotina em laboratórios de análise de 

fertilidade do solo devido a utilização simples e fácil. 

 

Palavras-chave: Extratores, metais pesados, contaminação.  
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CADMIUM AVAILABILITY IN CONTAMINED SOILS 

 

2 ABSTRACT 

 

Cadmium is a heavy metal that occurs freely in the soil solution as a cationic 

species (Cd
2+

) and is therefore available to plants, regardless of soil origin or type. The 

objectives of this study were to evaluate the Cd availability and transfer rate in contaminated 

soils, to evaluate the efficiency of the extractors Mehlich-1, DTPA pH 7.3, Mehlich-3 and, 

aqua regia and, the correlation between the Cd concentrations extracted by the extractors and 

the concentrations in the plant. The experiment was conducted in a greenhouse in Diamantina, 

Minas Gerais State, Brazil. The soils used were classified as Typic Quartzipsamment (TQ), 

Xantic Hapludox (XH) and Rhodic Hapludox (RH) collected in the 0-0.2 m layer in the 

Diamantina country, Minas Gerais State, Brazil. The design was completely randomized, in a 

4 x 3 factorial scheme, with four Cd rates 0, 2, 4 and 12 mg kg
-1

 in three soil classes, TQ, XH 

and RH, with three replications. Corn was used as the indicator plant. Shoot and roots relative 

growth decreased with increasing Cd rates in the soils evaluated and the shoot relative growth 

showed a larger decrease in LVd. In the three soils, the shoot presented greater relative 

growth than the roots. The highest Cd concentrations in the shoot and roots occurred in the 

TQ, being the soil where the greatest translocation of the metal to the shoot occurred. All 

extractors had a good correlation with the Cd concentrations absorbed by the corn plant. The 

extractions by DTPA pH 7.3 showed better correlation with the Cd concentrations in both 

roots and shoot. The Cd concentrations determined by the DTPA pH 7.3, Mehlich-3, Mehlich-

1 and aqua regia extractors correlate with the Cd concentrations absorbed by the plant and 

near to the applied rates in soils. The DTPA pH 7.3, Mehlich-3 and Mehlich-1 extractors can 

be used in the determination of the available Cd concentration in routine soil fertility analysis 

laboratories due to simple and easy use. 

 

Keywords: Extractors; heavy metals; contamination. 
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3 INTRODUÇÃO 

 

O cádmio (Cd) tem sido usado como componente de baterias, revestimento de 

peças metálicas e plásticas, componente de eletroeletrônicos, etc. A ocorrência de 

contaminação ambiental por Cd pode ser favorecida pelo seu largo emprego industrial, 

somado à capacidade de se misturar com outros metais com zinco e cobre principalmente 

(REEVES e CHANEY, 2008). O Cd está associado há uma série de distúrbios à saúde 

humana, podendo após exposição em longo prazo se acumular nos rins, ocasionando doença 

renal, possíveis danos pulmonares e ocasionar fragilidade óssea (MUDGAL, 2010). 

A entrada de Cd no ambiente seja por causas antrópicas ou naturais é motivo de 

alerta, já que se trata de um elemento tóxico tanto às plantas quanto aos animais. O Cd pode 

ser encontrado naturalmente nas rochas, principalmente as fosfatadas (BIZARRO et al., 2008) 

A utilização excessiva de fertilizantes (LIU et al., 2006; CAI et al., 2012; CHEN et al., 2016), 

especialmente para correção dos teores de P no solo, requer atenção, principalmente em solos 

das regiões tropicais, onde normalmente são utilizadas grandes quantidades de fertilizantes 

para aplicação deste nutriente, devido aos recorrentes problemas de perda do P por fixação. 

Além do uso dos fertilizantes, as deposições atmosféricas (GUNAWARDENA et al., 2013), 

as emissões por veículos (PULLES et al., 2012), a aplicação inadequada de águas residuais 

(WEI e YANG, 2010), a mineração, o manejo inadequado de resíduos urbanos, e o uso de 

pesticidas tem originado a contaminação ambiental com Cd. Devido à alta mobilidade e 

disponibilidade de Cd no solo pode apresentar um grande risco de fitotoxicidade com fácil de 

entrada na cadeia alimentar (PIERANGELI et al., 2007). 

O conhecimento dos níveis críticos de toxidez é importante para se avaliar a 

contaminação por metais pesados no solo. O nível crítico de toxidez que expressa o teor de Cd 

no solo que reduz o crescimento máximo em 10 % (DAVIS et al., 1978) é importante para o 

monitoramento e controle da entrada de metais pesados no solo bem como o nível de dano 

provocado. Na Europa considera-se como nível crítico o teor do metal que causa redução de 

25 % do crescimento máximo (SAEFL, 1998), enquanto que a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) considera o nível crítico o teor que pode causar 

redução de 50 % do crescimento máximo (KING, 1996). Embora já haja em algumas 

legislações com valores orientadores de uso e qualidade do solo definidos para alguns metais, 

não há uma especificidade com relação ao tipo de solo em questão. Então, como a 

disponibilidade dos metais pesados pode ser influenciada pelos atributos químicos e físicos 

dos solos são importantes que se conheça a interação entre os metais presentes e o solo em 
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questão, para que o monitoramento da entrada e as medidas preventivas ou interventivas 

sejam realizados adequadamente. O Cd no solo, em sua maior parte, ocorre livremente na 

solução como espécie catiônica (Cd
2+

) (KABATA-PENDIAS e MUKHERJEE, 2007), e, 

portanto, disponível, independentemente da origem ou tipo de solo (STERCKEMAN et al., 

2009). 

O comportamento dos metais pesados no solo é um aspecto de grande 

importância, já que reflete diretamente no risco de contaminação dos perfis do solo e 

consequentemente dos corpos hídricos. Existe uma maior propensão ao deslocamento do Cd 

em Neossolo Quartzarênico, seguido dos Latossolo, Argissolo e Nitossolo (OLIVEIRA et al., 

2010). A disponibilidade do Cd pode variar até mesmo entre as camadas superficiais e 

subsuperficiais, correlacionando-se com a CTC total, CTC efetiva, superfície específica, 

teores de argila, de silte, óxidos de ferro, alumínio total, entre outros atributos, de acordo com 

o horizonte analisado (ALLEONI et al., 2005). No caso dos metais pesados, bem como outros 

contaminantes, o ideal seria que houvesse a menor movimentação possível no solo, a fim de 

se reduzir os impactos ambientais, assim, uma maior imobilização de metais decorrente de 

maior sorção à superfície das partículas do solo é desejável (PIERANGELI et al., 2009). 

Para que se conheçam os níveis de Cd nos solos é de grande importância que a 

metodologia de extração seja a mais precisa possível, o que não é tão simples, já que não há 

um método universal que estime eficientemente os teores fitodisponíveis em diferentes solos e 

para diferentes espécies de plantas (MILAGRES et al., 2007).  

Os métodos mais utilizados para a avaliação da fitodisponibilidade de metais 

pesados em solos são extração simples e métodos de extração sequenciais (MEERS et al., 

2007). Métodos de extração simples, como sais neutros (CaCl2), extratores ácidos (Mehlich-1; 

Mehlich-3) e agentes quelantes ou complexantes (DTPA; EDTA) têm apresentado correlação 

com os teores absorvidos pelas plantas (CUNHA et al., 2008, SILVA et al., 2016). 

Atualmente, tem sido comum a utilização de extratores ácidos como Água régia, o ácido 

fluorídrico, e os métodos propostos pela USEPA (3050 B, 3051A), para determinação dos 

teores de metais pesados em solos (PELOZATO et al., 2011). Assim, a escolha do método 

mais eficiente requer comparação dos teores de metais pesados obtidos por diferentes 

métodos de extração (TEÓDULO et al., 2003). Outro ponto de grande importância é que o 

método escolhido seja eficiente com relação à disponibilidade, a mobilidade e a possibilidade 

de transferência do metal pesado do solo para a planta, permitindo prever a possibilidade de 

entrada de metais pesados na cadeia alimentar, além de boa capacidade extração do ponto de 

vista quantitativo (RAURET, 1998). 
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Os extratores dever ser manejados de forma segura, simples e prática sendo 

desejável boa adaptabilidade à rotina nos laboratórios, além da capacidade de determinações 

multielementares, como almejado em alguns trabalhos (BORTOLON e GIANELLO, 2010), 

já que muitos dos extratores utilizados para metais são utilizados para avaliar a 

disponibilidade de nutrientes no solo (CUNHA et al., 2008), tornando assim, mais prática a 

determinação de elementos tóxicos. 

Nesse contexto, o trabalho realizado tem como objetivo avaliar a disponibilidade e 

taxa transferência de Cd em solos contaminados; avaliar a eficiência dos extratores Mehlich-

1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia e; a correlação entre os teores de Cd extraídos pelos 

extratores e os teores na planta. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação em Diamantina MG (18º 14' 

S, 43º 36' W, 1.250 m.). Os solos utilizados foram classificados como Neossolo Quartzarênico 

Órtico típico (NQ), Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd) e Latossolo Vermelho 

distrófico (LVd) (SANTOS et al., 2013) coletado na camada superficial de 0 a 0,20 m, no 

município de Diamantina MG. Os solos coletados foram destorroados, secados ao ar e 

passado em peneira de 5 mm de abertura. Foram tomadas subamostras e passada em peneira 

de 2 mm de abertura, constituindo-se a terra fina seca ao ar para análises químicas (SILVA, 

2009) e de textura (EMBRAPA, 1997) (Tabela 1). Antes da aplicação dos níveis de Cd, o teor 

de Cd nos solos foi determinado pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 

(SILVA, 2009) e método da Água régia (McGRATH e CUNLIFFE, 1985) (Tabela 1). Os 

teores de Fe pouco cristalinas (Feo) pelo método do oxalato ácido de amônio e de óxidos de 

Fe livres (Fed) pelo método do ditionito-citrato-bicarbonato (EMBRAPA, 1997). 

A calagem foi realizada com calcário dolomítico para elevar a saturação por bases 

para 50 % conforme recomendação de Alvarez e Ribeiro (1999) para a cultura do milho. Os 

solos permaneceram incubados por 30 dias em condição de umidade equivalente a 60 % do 

volume total de poros (VTP). A umidade de 60% do VTP foi controlada por pesagem diária e 

foi mantida durante todo o período experimental. A adubação básica de plantio foi conforme 

recomendação de Malavolta (1980) para experimento de vaso. Os nutrientes foram aplicados 

na forma de reagentes puros para análise e misturados homogeneamente no solo. As doses 

aplicadas consistiram de: 100 mg N (NH4H2PO4, (NH4)2SO4); 200 mg P (NH4H2PO4); 150 

mg K (KCl); 50 mg S ((NH4)2SO4); 1 mg B (H3BO3), 1,5 mg Cu (CuCl2) e 5,0 mg Fe 

(FeSO4.7H2O-EDTA) por quilo de solo com incubação por 15 dias. 
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Tabela 1. Atributos químicos e textural antes da correção da acidez e da adubação básica dos 

solos. 

 

Atributo Unidade NQ  LVAd  LVd 

pH água - 5,1  5,4  5,5 

P
 

mg kg
-1 

0,2  0,1  0,2 

K
 

mmolc kg
-1

 0,4  0,1  0,2 

Ca
 

mmolc kg
-1

 6,7  4,5  8,1 

Mg
 

mmolc kg
-1

 3,5  1,8  3,9 

Al
 

mmolc kg
-1

 7,8  4,2  1,6 

T
 

mmolc kg
-1

 40,6  71,4  49,2 

M % 42,0  39,0  12,0 

V % 26,0  9,0  25,0 

CO g kg
-1 

3,5  5,8  5,2 

Cd
(1) (2) (3) (4) 

mg kg
-1 

0  0  0 

Feo (Amorfo) % Fe2O3 0,07  0,41  0,23 

Fed (DBC) %Fe2O3 1,56  7,10  8,66 

Feo/Fed       ---- 0,04  0,06  0,03 

Areia g kg
-1 

830  580  310 

Silte g kg
-1 

110  70  180 

Argila g kg
-1 

60  350  510 
pH água: Relação solo:água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: Capacidade 

de troca de cátions a pH 7,0. m: saturação de alumínio. V: Saturação por bases. CO: Carbono orgânico pelo 

método Walkey-Black. Areia, silte e argila: Método da pipeta. (1)Mehlich-1. (2)DTPA pH 7,3. (3)Mehlich-3. 
(4)Água régia. NQ: Neossolo Quartzarênico Órtico típico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. LVd: 

Latossolo Vermelho distrófico. 

 

O experimento foi realizado no delineamento inteiramente casualizado no 

esquema fatorial 4 x 3, sendo os níves 0, 2, 4 e 12 mg kg
-1

 de Cd nos solos NQ, LVAd e LVd 

com três repetições. Ao fim do período de incubação da adubação básica, as doses de Cd 

foram aplicadas na forma de cloreto de cádmio puro para análise com incubação dos solos por 

15 dias. As doses de Cd foram baseadas nos valores de prevenção para intervenção agrícola 

conforme indicado pela Cetesb (2005). Após a incubação com as doses de Cd, realizou-se o 

plantio do milho (cv. Al Bandeirante), escolhido como planta indicadora, com semeadura 

direta em 3 kg de solo dispostos em vasos plásticos. O desbaste foi realizado 5 dias após o 

início da germinação, quando as plantas das parcelas se encontravam com tamanho 

homogêneo. Foram feitas quatro adubações de cobertura com 50 mg N (ureia) por kg de solo 

a cada cinco dias, após o desbaste das plantas de milho. 

O período experimental foi de 53 dias após o desbaste do milho, em que foi 

coletada dos vasos a parte aérea e as raízes das plantas. Todo o material vegetal coletado foi 

lavado na seguinte ordem: água de torneira, água destilada, detergente diluído, água destilada 

novamente, solução de HCl 0,1 mol L
-1

 e finalizando em água deionizada, para retirada do 

excesso de metal que estava superficialmente em contato com a planta. Posteriormente, o 
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material foi acondicionado em sacos de papel e seco em estufa com circulação forçada de ar, à 

temperatura de 65 ºC, durante 72 horas. Após secagem, a massa seca da parte aérea e das 

raízes foi determinada. A parte aérea e as raízes das plantas foram moídas para determinação 

dos teores de Cd na massa seca. A parte aérea e as raízes moídas foram submetidas à digestão 

nitroperclórica (ácido nítrico (65 % v/v) e ácido perclórico (70 % v/v), Merck - 2:1) segundo 

metodologia descrita por Malavolta et al. (1997). O teor de Cd foi determinado por 

espectrometria de absorção atômica de forno de grafite (Perkin-Elmer Analyst 800). O 

controle de qualidade da análise de Cd foi verificado com material de referência certificado 

(NIST SRM 1573a Folha de tomate). 

Após a coleta da parte aérea do milho, amostras de solo foram coletadas para 

quantificação do teor de Cd extraídos pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 

(SILVA, 2009) e método da Água régia (McGRATH e CUNLIFFE, 1985). O teor de Cd foi 

determinado por espectrometria de absorção atômica de forno de grafite (Perkin–Elmer 

Analyst 800). O controle de qualidade da análise de Cd no solo foi realizado com amostras 

certificadas de solo (NIST SRM 2709 San Joaquin soil). 

A transferência Cd do solo para a massa seca da parte aérea do milho foi calculada 

utilizando o coeficiente de transferência por meio da fórmula (USEPA, 1992): ct = TC/SC; 

onde ct: coeficiente de transferência de Cd do solo para a planta; TC: concentração de Cd na 

parte aérea em mg kg
-1

 e SC: concentração de Cd total no solo (mg kg
-1

). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, teste de Tukey a 5 % 

para os tipos de solo e estudos de regressão em função das doses de Cd aplicadas nos solos. 

As equações de regressão foram ajustadas para massa seca da parte aérea e das raízes do 

milho em função das doses de Cd após transformação em crescimento relativo (CR) de massa 

seca da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR) do milho pela seguinte fórmula: CR = (MSPA 

ou MSR com aplicação de Cd/ MSPA ou MSR sem aplicação de Cd) × 100. A partir das 

equações obtidas, estimaram-se dose crítica de toxidez (DCT) de Cd que proporcionou a 

redução de 10 % (DAVIS et al., 1978), de 25 % (SAEFL, 1998) e de 50 % (KING, 1996). 

O nível crítico de toxidez (NCT) de Cd na parte aérea e nas raízes do milho e, 

extraídos pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia foram estimados 

substituindo-se a DCT nas equações que relacionam as doses de Cd com essas variáveis. 

Estudos de correlação foram feitos para avaliar as relações entre as concentrações 

de Cd pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia a concentração de 

Cd na massa seca da parte aérea e das raízes do milho. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Crescimento relativo 

O crescimento relativo das plantas de milho foi influenciado pelas doses 

crescentes de Cd aplicadas nos solos avaliados (p < 0,01). O crescimento da parte aérea e das 

raízes reduziu acentuadamente nas menores doses de Cd nos três solos (Figura 1). No entanto, 

apesar da redução no crescimento com as doses aplicadas, não foram observados efeitos 

visuais da fitoxidez por Cd. Dentre os metais pesados o Cd é considerado um dos mais tóxicos 

às plantas, causando efeitos deletérios mesmo em concentrações muito baixas no solo 

(PEREIRA et al., 2011; SILVA et al., 2016).  

Na menor dose de Cd (2 mg kg
-1

 de solo) a redução do crescimento relativo da 

parte aérea foi maior no LVd (48,3 %) seguido pelo NQ (41,4 %) e pelo LVAd (39,9 %) 

(Figura 1). Já para as raízes, a redução no crescimento ocorreu da seguinte forma: LVd (61,3 

%) > LVAd (54,0 %) > NQ (50,8 %). Essa redução do crescimento verificada na parte aérea e 

nas raízes, mesmo menor dose de Cd, em todos os solos justifica o fato do Cd ser considerado 

um metal pesado de potencial fitotóxico elevado. Outros autores também relataram redução 

do crescimento das plantas, em solos contaminados com Cd, o que evidencia o fato deste ser 

um elemento não essencial com alta capacidade de toxidez às plantas (CUNHA et al., 2008; 

LIMA et al., 2010; PEREIRA et al., 2011; SILVA et al., 2016). O Cd pode ocasionar 

disfunções fisiológicas, tais como diminuição na taxa fotossintética e respiratória da planta 

(VOLLENWEIDER et al., 2006), diminuição na absorção e no transporte de nutrientes 

(LARSSON et al., 1998), distúrbios hormonais, danos às membranas e alteração na atividade 

de várias enzimas (VOLLENWEIDER et al., 2006).  

Nos três solos, a parte aérea apresentou maior crescimento relativo que as raízes. 

Em acordo com o verificado neste trabalho, foi constatada maior produção de massa seca na 

parte aérea (folhas), em plantas de arroz, em todos as doses de Cd avaliadas (1,3 a 6,0 mg kg
-1 

de solo) (PEREIRA et al., 2011). No entanto, tem sido relatada também maior toxidez do Cd 

à parte aérea, como verificado em forrageiras após 90 dias de exposição ao Cd em solo 

contaminado (SILVA et al., 2016). 
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Figura 1. Crescimento relativo da parte aérea e raízes do milho num período de 53 dias após 

emergência em função de doses de Cd aplicadas em três tipos de solo. MS100%: Massa seca 

produzida no crescimento relativo máximo sem aplicação de Cd no solo. 

 

Concentração de Cd na massa seca 

A concentração de Cd nas partes das plantas de milho aumentou em função das 

doses crescentes de Cd nos três solos (p < 0,01) (Figura 2). O Cd concentrou mais na parte 

aérea que nas raízes. Considerando todos os solos, tanto na parte aérea quanto nas raízes da 

planta, os maiores teores de Cd foram observados na maior dose de Cd aplicada ao solo (12 

mg kg
-1

). Os maiores teores de Cd foram 188,3 mg kg
-1

 na parte aérea e 135,7 mg kg
-1 

nas 

raízes foram no NQ, indicando maior concentração do Cd nas plantas nesse solo. Os menores 

teores de Cd foram 83,9 mg kg
-1

 na parte aérea e 32,2 mg kg
-1

 nas raízes, ambos ocorreram no 

LVAd. Essa menor concentração de Cd nas plantas no LVAd, em todos as doses de Cd 

avaliadas, pode ser consequência do menor crescimento das plantas nesse solo já que foi o 

LVAd foi o solo onde as plantas tiveram a menor produção de massa seca (Figura 1). Assim, 

a maior massa seca das plantas e principalmente das raízes no NQ pode ter contribuído para 

maior concentração do Cd nas plantas do NQ em consequência de uma maior exploração do 

sistema radicular nos vasos. A tolerância das plantas a elevadas concentrações de metais 

pesados pode se relacionar com características como o potencial para produção de biomassa e 

sistema radicular bastante ramificado e eficiente na absorção do contaminante do solo 

(NASCIMENTO e XING, 2006). 
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Figura 2. Concentração de Cd nas raízes e parte aérea do milho num período de 53 dias após 

emergência em função de doses de Cd aplicadas em três tipos de solo.  

 

Apenas o teor na parte aérea no NQ (31,4 mg kg
-1

) é superior a 30 mg kg
-1

 de Cd 

nos tecidos vegetais, considerado tóxico por Kabata-Pendias e Pendias (2001). São 

considerados normais valores entre 0,1 e 2,4 mg kg
-1

 de Cd nos tecidos vegetais 

(ALLOWAY, 1995). No entanto, a absorção e toxidez do Cd podem variar com as espécies e 

atributos dos solos. Na dose de Cd de 8 mg kg
-1

 em Argissolo Vermelho-Amarelo arênico 

foram encontrados na parte aérea teores de 1.139 mg kg
-1

 de Cd em nabo forrageiro e 349 mg 

kg
-1

 de Cd em aveia preta (LIMA et al., 2010). 

Esta maior concentração de metais na parte aérea no NQ, pode estar relacionada, 

entre outros fatores, a maior disponibilidade do metal neste solo devido seu menor teor de 

argila, em relação ao LVAd e LVd (Tabela 1). Foi verificada maior absorção de Cd em 

Neossolo Quartzarênico em plantas de milho (OLIVEIRA et al., 2008). A fração argila, 

devido a sua atividade é um fator importante na retenção de metais pesados, sendo os solos 

mais argilosos de especial importância uma vez que apresentam maior potencial, na retenção 

contaminante, minimizando, por exemplo, a lixiviação para o lençol freático (LINHARES et 

al., 2008). De acordo com estes autores a retenção de elementos no solo é função das 

diferentes características dos metais e dos constituintes dos solos, os quais determinam 

diferentes adsorções e, consequentemente, diferentes disponibilidades; sendo verificada 

menor adsorção máxima e energia de ligação do Cd em um Neossolo Quartzarênico órtico 

latossólico em relação a outros solos de textura mais argilosa, possibilitando maior 

disponibilidade dos elementos sorvidos para o ambiente.  



 

 

12 

Outro fator correlacionado à disponibilidade do Cd nos solos é a sua CTC 

(ALLEONI et al., 2005; QISHLAQI e MOORE, 2007). A CTC é menor no NQ (Tabela 1), 

apontando para uma maior facilidade do Cd em ser absorvido pelas plantas neste solo em 

relação aos demais. A retenção de Cd ocorre, na sua maior parte, por meio das forças 

eletrostáticas das partículas negativamente carregadas, o que a torna bastante dependente da 

CTC dos solos (PIERANGELI et al., 2007). 

 

Dose e nível crítico de toxidez de Cd na massa seca 

Nas raízes as maiores doses críticas de toxidez (DCT) e os maiores NCT foram 

verificadas no NQ, com exceção para redução em 10 %, onde apresentou DCT igual ao LVAd 

(Tabela 2). Os maiores NCT no NQ corroboram com a maior concentração de Cd nas plantas 

nesse solo (Figura 2). Assim, com a maior produção de massa seca das plantas neste solo 

(Figura 1) são necessários maiores teores de Cd para que haja redução do crescimento em 10, 

25 e 50 % (Tabela 2) em comparação ao LVAd e LVd, já que com o maior crescimento das 

plantas pode ocorrer, consequente, maior extração de metais do solo (SILVA et al., 2006). 

Na parte aérea verificou-se a seguinte variação nos NCT: 0,44 a 0,78 mg kg
-1

 para 

redução de 10 %; 3,81 a 6,90 mg kg
-1

 para a redução de 25% e 33,71 a 62,77 mg kg
-1 

para a 

redução de 50 % (Tabela 2). Para as raízes os níveis críticos nos solos variaram entre 0,05 a 

0,23 mg kg
-1

 para redução de 10 %, enquanto que para a redução de 25% os níveis variaram 

entre 0,43 a 2,37 mg kg
-1

 e para a redução de 50 % a variação foi de 5,77 a 21,26 mg kg
-1

. São 

considerados como normais os NCT entre 0,2 e 0,8 mg kg
-1 

e como teores de contaminação os 

que estão entre 5 e 30 mg kg
-1

 de Cd no solo (KABATA-PENDIAS e PENDIAS, 1984). Isso 

demonstra que os NCT adotados por estes autores não são parâmetros seguros para utilização 

em programas de monitoramento e prevenção da contaminação por Cd, já que no presente 

trabalho mesmo os teores abaixo ou dentro dos considerados normais causaram redução do 

crescimento das plantas, tanto para parte aérea quanto para as raízes das plantas de milho. 

As menores DCT de Cd foram observadas no LVd, tanto para a parte aérea quanto 

para as raízes, o que demonstra necessidade de menores doses do metal para redução em 10; 

25 e 50 % da massa seca, indicando maior potencial tóxico do Cd neste solo (Tabela 2). As 

raízes apresentaram valores de DCT e NCT menores que a parte aérea (Tabela 2), 

demonstrando assim maior sensibilidade ao Cd em relação à parte aérea. O Cd pode provocar 

alterações nutricionais nas raízes, como a redução no teor de fósforo, potássio, cálcio e 

magnésio (PAIVA et al., 2004). 
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Tabela 2. Doses críticas (DCT) e níveis críticos de toxidez (NCT) de Cd que provocaram a 

redução de 10, 25 e 50 % na produção de massa seca das raízes e da parte aérea do milho num 

período de 53 dias após emergência, correspondente a DCT em três tipos de solo. 

 

Tipo de solo
1/

 Parte aérea   Raízes 

 DCT NCT  DCT NCT 

 ...................................................... mg kg
-1

 ...................................................... 

Redução de 10 % 

NQ 0,05 0,78  0,02 0,23 

LVAd 0,06 0,42  0,02 0,05 

LVd  0,03 0,44  0,01 0,07 

Redução de 25 % 

NQ 0,44 6,90  0,21 2,37 

LVAd 0,55 3,85  0,16 0,43 

LVd  0,26 3,81  0,09 0,65 

Redução de 50 % 

NQ 4,00 62,77  1,88 21,26 

LVAd 4,53 31,70  1,45 3,89 

LVd  2,30 33,71  0,80 5,77 
1/NQ: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 

distrófico. 

 

Teores acima de 4 mg kg
-1

 de Cd no tecido vegetal das plantas podem ocasionar 

toxicidade e diminuir em 10 % na produção (MACNICOL e BECKETT, 1985). No presente 

trabalho teores menores que 4 mg kg
-1

, provocaram redução superior a 10 % na massa seca, 

como no LVd para a parte aérea (redução em 25%) e no  LVAd para as  raízes (redução em 

50 %). No entanto a diferente resposta das plantas à mesma dose de Cd pode ser consequência 

da diferente resposta das espécies avaliadas e sua interação com as condições ambientais. O 

nível de sensibilidade variada de cada espécie pode estar relacionado com diferentes 

distúrbios nutricionais, sua base genética e metabolismo (VOLLENWEIDER et al., 2006; 

LIU et al., 2007). 

 

Coeficiente de transferência (ct) 

Pela regressão entre os teores de Cd no solo e na parte aérea (Figura 3), observa-

se que o NQ apresentou o maior ct, seguido pelo LVd e LVA. A maior transferência do Cd no 

NQ pode ser consequência de uma menor adsorção específica do metal neste solo em relação 

ao LVAd e LVd facilitando a transferência do Cd para a parte aérea. Em geral, o NQ possui 

menor capacidade de retenção do Cd, o que, pode oferecer risco maior de contaminação das 

águas subterrâneas associado a outros fatores, sendo a baixa retenção do Cd neste solo 

associada ao baixo teor de argila (Tabela 1), responsável pelos sítios de troca (baixa CTC) e 

pelo tipo de argilomineral encontrado (predomínio de óxidos) (OLIVEIRA et al., 2010). 
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Figura 3. Coeficiente de transferência (ct) (relação entre Cd na massa seca da parte aérea, mg 

kg
-1

/total Cd no solo, mg kg
-1

) de milho num período de 53 dias após emergência em função 

de doses de Cd aplicadas em três tipos de solo. 
 

Houve redução no ct no NQ e LVAd a partir das doses 6,7 e 6,5 mg kg
-1

 de Cd no 

solo. Isso pode ser explicado pela fitotoxidade do Cd na parte aérea do milho, podendo ter 

acarretado, diminuição nas taxas de fotossíntese e respiração, redução das taxas metabólicas e 

do ganho de biomassa, e ainda, as altas concentrações do Cd nas raízes impedindo ou 

limitando o transporte para as partes aéreas (PEREIRA et al., 2011). 

 

Disponibilidade de Cd no solo 

Os teores de Cd obtidos no solo pelos extratores Mehlich-1; DTPA pH 7,3; 

Mehlich-3 e Água régia aumentaram linearmente com aumento das doses de Cd aplicadas nos 

solos avaliados (p<0,01), de acordo com as equações de regressão ajustadas (Figura 4). Todos 

os extratores foram eficientes na correlação com os teores absorvidos pela planta (Tabela 3). 

No entanto, as extrações por DTPA pH 7,3 apresentaram maior correlação com os teores de 

Cd tanto nas raízes quanto na parte aérea (Tabela 3), o que é importante do ponto de vista 

prático, já que este extrator é tradicionalmente utilizado em rotina em laboratórios de análises 

de fertilidade do solo para determinação dos teores de micronutrientes catiônicos (ABREU et 

al., 2001). As extrações de Cd no solo com três extratores (DTPA, Mehlich-1 e Mehlich-3) 

correlacionaram positivamente com as concentrações de Cd nas plantas (PEREIRA et al., 

2011). Os teores de Cd extraídos por Mehlich-1 e DTPA pH 7,3 apresentaram correlação os 

teores de Cd aplicados no solo (SILVA et al. 2016). Já extração com Água régia foi o menos 

eficiente em demonstrar os teores fitodisponíveis, tanto que alguns autores têm utilizado este 

extrator mais comumente para quantificar os teores totais de metais presentes no solo 

(CHANG et al., 2014; CHEN et al., 2016). 
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Figura 4. Concentração de Cd em três tipos de solo extraídos pelos extratores Mehlich-1, 

DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia. 

 

Tabela 3. Correlação entre concentração de Cd nas raízes e parte aérea do milho e a 

concentração de Cd no solo extraídos Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia de 

três tipos de solos. 

 

Extrator Equação r Test t 

mg kg
-1

 Concentração de Cd nas raízes, mg kg
-1

 

Mehlich-1 ŷ = 25,689x 0,83 4,68** 

DTPA pH 7,3 ŷ = 12,711x 0,93 8,06** 

Mehlich-3 ŷ = 12,344x 0,88 5,98** 

Água régia ŷ =   8,264x 0,71 3,21** 

 Concentração de Cd na parte aérea, mg kg
-1

 

Mehlich-1 ŷ = 44,119x 0,92 7,46** 

DTPA pH 7,3 ŷ = 20,786x 0,95 9,16** 

Mehlich-3 ŷ = 20,144x 0,90 6,32** 

Água régia ŷ = 14,646x 0,84 4,95** 

** e * significativo a 1 e 5 % de probabilidade. 

 

O extrator DTPA é um agente quelante que extrai o elemento da parte lábil do 

solo (PEREIRA et al., 2011), o que pode explicar a melhor correlação entre os teores 

extraídos por este extrator e os teores absorvidos pela planta (Tabela 3).  

A extração com Água régia foi menos eficiente em determinar a 

fitodisponibilidade de Cd no solo que os demais extratores utilizados, já que a eficiência dos 

extratores deve ser medida através da correlação entre os teores de Cd extraídos do solo e os 

observados na planta (SILVA et al., 2016). O método da Água régia é uma mistura de ácidos 

fortes (HNO3 + HCl) e é um método agressivo que dissolve formas do metal que não estão 

disponíveis às plantas, justificando sua menor correlação com os teores absorvidos (Tabela 3). 
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Essa capacidade de recuperar do solo maiores teores dos metais é aparentemente uma 

característica comum dos extratores ácidos. Os extratores ácidos Mehlich-3 e Mehlich-1, por 

exemplo, extraíram do solo maiores teores de Cd em comparação ao DTPA pH 7,3 

(PEREIRA et al., 2011). A extração com Água régia extraiu maiores teores de Cd em um 

Latossolo Vermelho-Amarelo em comparação aos teores extraídos em um Neossolo 

Quartzarênico, Neossolo Flúvico, Cambissolo Háplico Típico e Argissolo Vermelho-Amarelo 

(OLIVEIRA et al., 2008).  

Para todos os níveis de redução na massa seca (10; 25 e 50 %) e extratores 

avaliados observa-se os menores valores de DCT e NCT no LVd, demonstrando uma maior 

sensibilidade das plantas ao Cd neste solo (Tabela 4). Os níveis críticos nos solos variaram 

entre 0,01 a 0,05 mg kg
-1

 para redução de 10 %, enquanto que para a redução de 25% os 

níveis variaram entre 0,07 e 0,49 mg kg
-1

 e para a redução de 50 % a variação foi de 0,62 a 

4,03 mg kg
-1

. Percebe-se que as plantas são sensíveis a doses muito baixas de Cd, sendo 

baixos níveis do metal no solo suficientes para causar redução na produção da massa seca, 

mesmo em solos com atributos químicos e mineralógicos distintos.  

Os valores de NCT encontrados comprovam a diferença entre os solos quanto à 

toxidez do Cd e também entre a capacidade de extração de Cd pelos métodos utilizados, o que 

justifica a importância de se escolher um extrator adequado já que podem ser feitas 

interpretações diferentes de acordo com o método de extração adotado. Exemplo disso pode 

ser observado na Tabela 4, onde de acordo com os extratores DTPA pH 7,3 e Mehlich-3 no 

NQ é o solo que apresenta os maiores NCT, já de acordo com os extratores Mehlich-1 e Água 

régia os maiores NCT ocorrem no LVAd. As diferenças entre as classes de solos apresentam 

influência sobre os teores dos metais extraídos pelos diferentes extratores. Foram extraídos 

maiores teores de Cd na seguinte ordem decrescente, em relação aos solos: NQ > LVAd > 

LVd. Isso pode explicar as maiores concentrações de Cd na massa seca das plantas quando 

cultivadas no NQ, em relação aos demais solos (Figura 2).  
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Tabela 4. Doses críticas (DCT) e níveis críticos de toxidez (NCT) de Cd no solo extraído 

Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia que proporcionou a redução de 10, 25 e 50 

% na produção de massa seca da parte aérea do milho num período de 53 dias após 

emergência, correspondente a DCT em três tipos de solo. 

 

Tipo de solo
1/

 DCT Mehlich-1 DTPA Mehlich-3 Água régia 

 ………...……..…….........……… mg kg
-1

 …...............……………………… 

Redução de 10 % 

NQ  0,05 0,01 0,04 0,04 0,03 

LVAd 0,06 0,02 0,03 0,03 0,05 

LVd 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 

Redução de 25 % 

NQ  0,44 0,12 0,34 0,35 0,29 

LVAd 0,55 0,15 0,27 0,30 0,49 

LVd 0,26 0,07 0,12 0,10 0,21 

Redução de 50 % 

NQ  4,00 1,13 3,13 3,20 2,60 

LVAd 4,53 1,25 2,18 2,44 4,03 

LVd 2,30 0,62 1,08 0,86 1,90 
1/NQ: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 

distrófico.  

 

6 CONCLUSÕES 

 

O crescimento das plantas influencia a absorção e tolerância ao Cd. 

Os teores de Cd determinados pelos extratores DTPA pH 7,3, Mehlich-3, 

Mehlich-1 e Água régia correlacionam com os teores de Cd absorvidos pela planta e estão 

próximos às doses aplicadas nos solos.  

Os extratores DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Mehlich-1 podem ser utilizados na 

determinação dos teores disponíveis de Cd em rotina em laboratórios de análise de fertilidade 

do solo devido a utilização simples e fácil. 
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ARTIGO CIENTÍFICO II 

 

DISPONIBILIDADE DE CHUMBO EM SOLOS CONTAMINADOS 

 

1 RESUMO 

 

O chumbo (Pb) é um metal pesado com baixa mobilidade no solo 

comparativamente a outros metais, a contaminação por este elemento pode causar diversos 

efeitos tóxicos aos seres vivos. Os objetivos deste estudo foram avaliar a disponibilidade e 

taxa transferência de Pb em solos contaminados; avaliar a eficiência dos extratores Mehlich-1, 

DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia e; a correlação entre os teores de Pb extraídos pelos 

extratores e os teores na planta. O experimento foi conduzido em casa de vegetação em 

Diamantina MG. Os solos utilizados foram classificados como Neossolo Quartzarênico Órtico 

típico (NQ), Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd) e Latossolo Vermelho 

distrófico (LVd) coletado na camada superficial de 0 a 0,2 m, no município de Diamantina. O 

experimento foi realizado no delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 4 x 

3, sendo aplicado 0, 45, 90 e 270 mg kg
-1

 de Pb nos solos NQ, LVAd e LVd com três 

repetições. Utilizou-se o milho como planta indicadora. O crescimento das plantas reduziu 

com o aumento das doses crescentes de Pb aplicadas nos solos, no entanto, não foram 

constatados efeitos visuais da toxidez nas plantas. A seguinte redução do crescimento relativo 

foi observada nos solos para a parte aérea na dose de 45 mg kg
-1

: 46,6 % no LVAd, 30,4 % no 

LVd e 12,4 % no NQ. Os extratores DTPA pH 7,3, Mehlich-3, Mehlich-1 e Água régia 

apresentam correlação com os teores de Pb absorvidos pela planta de milho. O Pb apresenta 

maior disponibilidade em solos arenosos, assumindo maior risco ambiental em solos com 

baixo teor de argila. A eficiência dos extratores avaliados em extrair teores de Pb próximos 

aos disponíveis para as plantas sugere a possibilidade de emprego dos extratores utilizados 

para avaliação do nível de contaminação do Pb em solos. 

 

Palavras-chave: Extratores, metais pesados, poluição ambiental. 
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LEAD AVAILABILITY IN CONTAMINED SOILS 

 

2 ABSTRACT  

 

Lead (Pb) is a heavy metal with low mobility in the soil compared to other metals; 

contamination by this element can cause various toxic effects to living beings. The objectives 

of this study were to evaluate the Pb availability and transfer rate in contaminated soils, to 

evaluate the efficiency of the extractors Mehlich-1, DTPA pH 7.3, Mehlich-3 and, aqua regia 

and, the correlation between the Pb concentrations extracted by the extractors and the 

concentrations in the plant. The experiment was conducted in a greenhouse in Diamantina, 

Minas Gerais State, Brazil. The soils used were classified as Typic Quartzipsamment (TQ), 

Xantic Hapludox (XH) and Rhodic Hapludox (RH) collected in the 0-0.2 m layer in the 

Diamantina country, Minas Gerais State, Brazil. The design was completely randomized, in a 

4 x 3 factorial scheme, with four Pb rates 0, 45, 90 and 270 mg kg
-1

 in three soil classes, TQ, 

XH and RH, with three replications. Corn was used as the indicator plant. Plant growth 

decreased with increasing Pb rates applied to soils, however, no visual effects of plant toxicity 

were observed. The following reduction of shoot relative growth was observed in soils at 45 

mg kg
-1

: 46.6 % in XH, 30.4 % in RH and 12.4 % in TQ. The DTPA pH 7.3, Mehlich-3, 

Mehlich-1 and aqua regia extractors presented correlation with the Pb concentrations 

absorbed by the corn plant. Pb presents higher availability in sandy soils, assuming greater 

environmental risk in soils with low clay concentration. The efficiency of the extractors 

evaluated in extracting Pb concentrations close to those available for the plants suggests the 

possibility of using extractors used to evaluate the Pb level contamination in soils. 

 

Keywords: Extractants; heavy metals; environmental pollution 
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3 INTRODUÇÃO 

 

O chumbo (Pb) é um metal pesado de largo emprego industrial, o que acaba 

gerando uma grande potencialidade de contaminação, tanto que vários autores têm buscado 

comprender os impactos provocados por este elemento tóxico, sobretudo em espécies vegetais 

(ALVES et al., 2008; AUGUSTO et al., 2014). 

Os metais pesados podem desencadear diversos efeitos negativos após absorvidos 

pelas plantas. Ao Pb tem sido atribuídas alterações no equilíbrio nutricional (BERTOLI et al., 

2011; CANNATA et al., 2013). 

A mobilidade dos contaminantes no solo é uma característica importante, pois 

apresenta relação direta com a possibilidade de dispersão no meio. Tem sido atribuído ao Pb, 

menor mobilidade no solo e nas plantas, indicando um menor risco de contaminação 

ambiental por este metal em relação à outros, como o Cd (AUGUSTO et al., 2014). O Pb 

normalmente fica concentrado em sua maior parte no sistema radicular em relação à parte 

aérea, ou até mesmo pode não translocar para a parte aérea (MARTIN et al., 2006, 

NASCIMENTO et al., 2014). Os minerais de argila, oxihidróxidos de Fe e Al, além da 

matéria orgânica, são os principais pontos de associação do Pb, que pode ser encontrado, 

algumas vezes, concentrado em partículas de CaCO3 ou em fosfatos (KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS, 2001). 

O pH, a mineralogia, textura e matéria orgânica são atributos que servem para 

caracterizar o solo e são responsáveis por reger a dinâmica dos metais nos solos e dentre estas 

características o teor de argila é uma das mais importantes, pois está relacionada à energia de 

ligação dos metais com o solo (ALLEONI et al., 2005). Assim, o teor de argila apresenta 

grande importância no momento de adotar práticas relacionadas ao manejo e disposição de 

produtos contendo metais pesados como o Pb. O Pb pode ser absorvidos por culturas 

utilizadas para a alimentação humana, dando entrada na cadeia alimentar, podendo apresentar 

interação variável com as características dos solos, especialmente a textura (KIBRIA et al., 

2006). A concentração dos elementos na solução do solo, bem como, sua biodisponibilidade e 

mobilidade são principalmente controladas por reações de adsorção e dessorção na superfície 

dos colóides do solo (KABATA-PENDIAS e PENDIAS, 2001) 

No sentido de aferir a fitodisponibilidade de metais pesados, vêm sendo estudados 

diversos extratores químicos, cuja eficiência é atribuída de acordo com o grau de correlação 

entre quantidades extraídas do solo e quantidades absorvidas pelas plantas (NOGUEIRA et 

al., 2008, NASCIMENTO et al., 2014). No entanto existem diversos métodos utilizados para 
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a determinação dos níveis de metais pesados nos solos que apontam apenas os teores totais 

destes elementos tóxicos. No que diz respeito ao impacto da contaminação e, ou poluição por 

metais pesados, não deve ser avaliado somente o teor total dos metais em solos, mas também 

sua biodisponibilidade, que está relacionada à sua mobilidade no solo e absorção pelas plantas 

(COSTA et al., 2007).  

Tem sido feita a utilização de extratores químicos com os mais diversos modos de 

ação, dos quais podemos citar principalmente extratores ácidos como Mehlich-1, Mehlich-3 e 

substâncias quelantes, como o DTPA pH 7,3. A eficiência dos extratores utilizados neste 

trabalho carece de mais esclarecimentos quanto à sua eficiência em determinar os teores 

fitodisponíveis, já que tem se obtido resultados tanto negativos quanto positivos, no que diz 

respeito à correlação dos teores de metais no solo com os teores absorvidos pelas plantas. 

(CUNHA et al., 2008). Os extratores Mehlich 1 e DTPA pH 7,3 não foram eficentes em 

indicar a fitodisponiblidade de Pb (NASCIMENTO et al., 2014), o que pode ocorrer devido 

ao Pb sofrer uma rápida redução da sua disponibilidade no solo causada pela forte interação 

com óxidos de Fe e Al, e argila (SILVA et al., 2007). Outros autores também não verificaram 

eficiência do DTPA pH 7,3 na predição da disponibilidade de Pb para as plantas de girassol 

(Helianthus annuus L.), aveia-preta (Avena strigosa Schreber) e grama-batatais (Paspalum 

notatum Flügge) cultivadas em solos contaminados (ANDRADE et al., 2009).  

No entanto, o extrator DTPA pH 7,3 foi eficiente em extrair os teores de Pb 

disponíveis em diferentes tipos de solos, já que foi verificada correlação dos teores extraídos 

com os teores encontrados nas partes da planta, podendo ser sugerida a possibilidade de esse 

extrator ser um bom indicador da biodisponibilidade do Pb (ANDRADE et al., 2010). As 

soluções extratoras DTPA pH 7,3 e Mehlich-3 se mostraram promissoras para avaliar a 

disponibilidade de Pb no solo para as plantas: capim braquiária (Brachiaria sp.), capim-

elefante (Pennisetum purpureum Schumach) e sapé (Imperata brasiliensis Trin) (ABREU et 

al., 1998).  

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda a determinação 

do teor total presente na amostra (USEPA, 1993) no intuito de monitorar a contaminação nos 

solos por metais pesados. Convencionalmente, esta análise exige digestão com ácido 

fluorídrico (HF) juntamente com outros ácidos fortes. Entretanto, o uso de HF na rotina dos 

laboratórios não é recomendado, pois este reagente é de difícil manuseio. Por este motivo, a 

preferência pelo uso de HNO3 isoladamente ou em mistura com outros ácidos tais como ácido 

perclórico (HNO3 + HClO4 - 5:1) ou HCl (Água régia, HCl + HNO3 - 3:1) é muito comum 

(ANJOS e MATTIAZZO, 2001). Embora a extração com Água régia seja comumente 
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utilizado para predizer os teores semitotais, tem se verificado eficiência deste extrator em 

predizer os teores de Pb fitodisponíveis. O método Água régia e o HNO3 (um dos 

componentes do extrator Água régia) foram mais eficientes que o DTPA pH 7,3 em 

correlacionar com os teores de Pb absorvidos por Helianthus annuus L., Avena strigosa 

Schreber e Paspalum notatum Flügge, em Neossolo Litólico, Cambissolo Háplico e Neossolo 

Litólico (ANDRADE et al., 2009). 

Além do Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA pH 7,3 e Água régia, utilizados neste 

trabalho, tem sido relatada também a utilização de outros extratores, como mistura de ácidos, 

sais e quelantes, em diversos trabalhos para extrair metais pesados (MULCHI et al., 1991; 

MANTOVANI et al., 2004) já que, com exceção do extrator Água régia, são extratores 

desenvolvidos para avaliação da fertilidade do solo, o que facilita na análise de elementos 

tóxicos, haja vista que já são procedimentos de rotina em laboratórios.  

Apesar da diversidade de métodos de extração e determinação dos teores de 

metais pesados existentes, não há ainda um método consensual que tenha capacidade de ser 

utilizado rotineiramente nos laboratórios de análises de solo e que seja eficiente em predizer 

os teores de Pb, bem como outros metais, disponíveis para as plantas. Nesse contexto, o 

trabalho realizado tem como objetivo avaliar a disponibilidade e taxa transferência de Pb em 

solos contaminados; avaliar a eficiência dos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e 

Água régia e; a correlação entre os teores de Pb extraídos pelos extratores e os teores na 

planta. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação em Diamantina MG (18º 14' 

S, 43º 36' W, 1.250 m.). Os solos utilizados foram classificados como Neossolo Quartzarênico 

Órtico típico (NQ), Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd) e Latossolo Vermelho 

distrófico (LVd) (SANTOS et al., 2013) coletado na camada superficial de 0 a 0,20 m, no 

município de Diamantina. Os solos coletados foram destorroados, secados ao ar e passado em 

peneira de 5 mm de abertura. Foram tomadas subamostras e passada em peneira de 2 mm de 

abertura, constituindo-se a terra fina seca ao ar para análises químicas (SILVA, 2009) e de 

textural (EMBRAPA, 1997) (Tabela 1). Antes da aplicação das doses de Pb, o teor de Pb nos 

solos foi determinado, pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 (SILVA, 2009) e 

método da Água régia (McGRATH e CUNLIFFE, 1985) (Tabela 1). Os teores de Fe pouco 

cristalinas (Feo) pelo método do oxalato ácido de amônio e de óxidos de Fe livres (Fed) pelo 

método do ditionito-citrato-bicarbonato (EMBRAPA, 1997). 
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Tabela 1. Atributos químicos e textural antes da correção da acidez e da adubação básica dos 

solos. 

 

Atributo Unidade NQ  LVAd  LVd 

pH água - 5,1  5,4  5,5 

P
 

mg kg
-1 

0,2  0,1  0,2 

K
 

mmolc kg
-1

 0,4  0,1  0,2 

Ca
 

mmolc kg
-1

 6,7  4,5  8,1 

Mg
 

mmolc kg
-1

 3,5  1,8  3,9 

Al
 

mmolc kg
-1

 7,8  4,2  1,6 

T
 

mmolc kg
-1

 40,6  71,4  49,2 

m % 42,0  39,0  12,0 

V % 26,0  9,0  25,0 

CO g kg
-1 

3,5  5,8  5,2 

Pb
(1) (2) (3) (4) 

mg kg
-1 

0  0  0 

Feo (Amorfo) % Fe2O3 0,07  0,41  0,23 

Fed (DBC) %Fe2O3 1,56  7,10  8,66 

Feo/Fed       ---- 0,04  0,06  0,03 

Areia g kg
-1 

830  580  310 

Silte g kg
-1 

110  70  180 

Argila g kg
-1 

60  350  510 
pH água: Relação solo:água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: Capacidade 

de troca de cátions a pH 7,0. m: saturação de alumínio. V: Saturação por bases. CO: Carbono orgânico pelo 

método Walkey-Black. Areia, silte e argila: Método da pipeta. (1)Mehlich-1. (2)DTPA pH 7,3. (3)Mehlich-3. 
(4)Água régia. NQ: Neossolo Quartzarênico Órtico típico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. LVd: 

Latossolo Vermelho distrófico. 

 

A calagem foi realizada com calcário dolomítico para elevar a saturação por bases 

para 50 % conforme recomendação de Alvarez e Ribeiro (1999) para a cultura do milho. Os 

solos permaneceram incubados por 30 dias em condição de umidade equivalente a 60 % do 

volume total de poros (VTP). A umidade foi em 60% do VTP foi controlada por pesagem 

diária e foi mantida durante todo o período experimental. A adubação básica de plantio foi 

conforme recomendação de Malavolta (1980) para experimento de vaso. Os nutrientes foram 

aplicados na forma de reagentes puros para análise e misturados homogeneamente no solo. As 

doses aplicadas consistiram de: 180 mg N (Uréia, NH4H2PO4, (NH4)2SO4, Pb(NO3)2); 200 mg 

P (NH4H2PO4); 150 mg K (KCl); 50 mg S ((NH4)2SO4); 1 mg B (H3BO3), 1,5 mg Cu (CuCl2), 

5,0 mg Fe (FeSO4.7H2O-EDTA), 4,0 mg Mn (MnCl2.H2O) e 4 mg Zn (ZnCl2) por quilo de 

solo com incubação por 15 dias. 

O experimento foi realizado no delineamento inteiramente casualizado no 

esquema fatorial 4 x 3, sendo os níves de Pb: 0, 45, 90 e 270 mg kg
-1

 nos solos NQ, LVAd e 

LVd com três repetições. Ao fim do período de incubação da adubação básica, as doses de Pb 

foram aplicadas na forma de nitrato de chumbo puro para análise com incubação dos solos por 

15 dias. As doses de Pb foram baseadas nos valores de prevenção para intervenção agrícola 
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conforme indicado pela Cetesb (2005). Após a incubação com as doses de Pb, realizou-se o 

plantio do milho (cv. Al Bandeirante), escolhido como planta indicadora, com semeadura 

direta em 3 kg de solo dispostos em vasos plásticos. O desbaste foi realizado 5 dias após o 

início da germinação, quando as plantas das parcelas se encontravam com tamanho 

homogêneo. Foram feitas quatro adubações de cobertura com 30 mg N (ureia) por kg de solo 

a cada cinco dias, após o desbaste das plantas de milho. 

O período experimental foi de 53 dias após o desbaste do milho, em que foi 

coletada dos vasos a parte aérea e as raízes das plantas. Todo o material vegetal coletado foi 

lavado na seguinte ordem: água de torneira, água destilada, detergente diluído, água destilada 

novamente, solução de HCl 0,1 mol L
-1

 e finalizando em água deionizada, para retirada do 

excesso de metal que estava superficialmente em contato com a planta. Posteriormente, o 

material foi acondicionado em sacos de papel e seco em estufa com circulação forçada de ar, à 

temperatura de 65 ºC, durante 72 horas. Após secagem, a massa seca da parte aérea e das 

raízes foi determinada. A parte aérea e as raízes das plantas foram moídas para determinação 

dos teores de Pb na massa seca. A parte aérea e as raízes moídas foram submetidas à digestão 

nitroperclórica (ácido nítrico (65 % v/v) e ácido perclórico (70 % v/v), Merck - 2:1) segundo 

metodologia descrita por Malavolta et al. (1997). O teor de Pb foi determinado por 

espectrometria de absorção atômica de forno de grafite (Perkin-Elmer Analyst 800). O 

controle de qualidade da análise de Pb foi verificado com material de referência certificado 

(NIST SRM 1573a Folha de tomate). 

Após a coleta da parte aérea do milho, amostras de solo foram coletadas para 

quantificação do teor de Pb extraídos pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 

(SILVA, 2009) e método da Água régia (McGRATH e CUNLIFFE, 1985). O teor de Pb foi 

determinado por espectrometria de absorção atômica de forno de grafite (Perkin–Elmer 

Analyst 800). O controle de qualidade da análise de Pb no solo foi realizado com amostras 

certificadas de solo (NIST SRM 2709 San Joaquin soil). 

A transferência Pb do solo para a massa seca da parte aérea do milho foi calculada 

utilizando o coeficiente de transferência por meio da fórmula (USEPA, 1992): ct = TC/SC; 

onde ct: coeficiente de transferência de Pb do solo para a planta; TC: Concentração de Pb na 

parte aérea em mg kg
-1

 e SC: concentração de Pb total no solo (mg kg
-1

). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, teste de Tukey a 5% de 

propabilidade de erro para os tipos de solo e estudos de regressão em função das doses de Pb 

aplicadas nos solos. As equações de regressão foram ajustadas para massa seca da parte aérea 

e das raízes do milho em função das doses de Pb após transformação em crescimento relativo 
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(CR) de massa seca da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR) do milho pela seguinte 

fórmula: CR = (MSPA ou MSR com aplicação de Pb/ MSPA ou MSR sem aplicação de Pb) × 

100. A partir das equações obtidas, estimaram-se dose crítica de toxidez (DCT) de Pb que 

proporcionou a redução de 10 % (DAVIS et al., 1978), de 25 % (SAEFL, 1998) e de 50 % 

(KING, 1996). 

O nível crítico de toxidez (NCT) de Pb na parte aérea e nas raízes do milho e 

extraídos pelos extratores Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA pH 7,3 e Água régia foram estimados 

substituindo-se a DCT nas equações que relacionam as doses de Pb com essas variáveis. 

Estudos de correlação foram feitos para avaliar as relações entre as concentrações 

de Pb pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia com a concentração 

de Pb na massa seca da parte aérea e nas raízes do milho. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Crescimento relativo 

O crescimento das plantas reduziu com o aumento das doses crescentes de Pb 

aplicadas nos solos avaliados (p<0,01) (Figura 1). Dentre os diversos efeitos negativos que 

este metal pode causar, têm sido associados à sua contaminação efeitos negativos à nutrição 

das plantas. Em experimento com feijoeiro a adição de Pb em solução nutritiva reduziu o 

acúmulo de todos os nutrientes em todos os compartimentos (CANNATA et al., 2013). Em 

plantas de tomate cultivadas em solução nutritiva o Pb reduziu os teores de K na parte aérea, 

S nas raízes e Zn nos frutos e induziu ao aumento dos teores de P, Mg e Cu nos frutos, em 

relação à translocação, o Pb reduziu P nos frutos e parte aérea (BERTOLI et al., 2011). 

Embora a redução do crescimento provocado pelo Pb, não foram constatados efeitos visuais 

da toxidez nas plantas. 

A seguinde redução do crescimento relativo foi observada nos solos para a parte 

aérea na dose de 45 mg kg
-1

: 46,6 % no LVAd, 30,4 % no LVd e 12,4 % no NQ. Para as 

raízes, também na dose de  45 mg kg
-1

 o  crescimento relativo  reduziu da seguinte forma: 

50,1 % no LVAd, 23,7 % no LVd e 12,6 % no NQ. Percebe-se que a redução no crescimento 

relativo foi mais acentuada nos solos com menor produção de massa seca, como pode ser 

observado no LVA e LVd, em comparação ao NQ (Figura 1). 
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Figura 1. Crescimento relativo das raízes e parte aérea do milho num período de 53 dias após 

emergência em função de doses de Pb aplicadas em três tipos de solo. MS100%: Massa seca 

produzida no crescimento relativo máximo sem aplicação de Pb no solo. 

 

O efeito tóxico do Pb nas plantas pode ser amenizado quanto maior for seu 

crescimento. As plantas apresentam uma série de mecanismos de defesa à toxidez por metais 

pesados, dos quais podemos destacar: a complexação intracelular, quelação, como um dos 

principais. Muitas espécies de plantas apresentam essa quelação por meio da glutationa, 

fitoquelatinas, metalotioninas e histidinas como um mecanismo comum de desintoxicação de 

metais pesados (COBBETT e GOLDSBROUGH, 2002; PAVLÍKOVÁ et al., 2008). Assim, 

com o maior crescimento das plantas no NQ maior pode ter sido a produção dessas 

substâncias quelantes, contribuindo para que nesse solo as plantas tivessem maior crescimento 

relativo nas doses 45 e 90 mg kg
-1

, por exemplo, em comparação às plantas de milho 

cultivadas no LVA e LVd.  

No entanto, se for considerado o crescimento relativo na maior dose, podemos 

notar que o efeito tóxico foi semelhante para todos os solos, com redução no crescimento 

relativo superior a 60 % para parte aérea e raízes, o que demonstra a alta toxidez da dose de 

270 mg kg
-1

 independentemente da classe de solo. 

 

Concentração de Pb na massa seca 

Os teores de Pb aumentaram nas duas partes das plantas em função das doses 

crescentes de Pb aplicadas aos solos (Figura 2). De acordo com o coeficiente das equações 

ajustadas, os três solos apresentaram tendência de comportamento semelhante, com os teores 

na seguinte ordem decrescente: NQ > LVd > LVAd.  
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Figura 2. Concentração de Pb nas raízes e parte aérea do milho num período de 53 dias após 

emergência em função de doses de Pb aplicadas em três tipos de solo. 

 

O NQ foi o solo onde se registraram as maiores concentrações de Pb na planta, em 

comparação ao LVAd e ao LVd, como pode ser verificado pelos coeficientes das equações 

ajustadas (Figura 2). Esse menor efeito tóxico do Pb no NQ pode atribuído ao melhor 

desempenho (maior produção de massa seca) das plantas em relação aos demais solos. Dada à 

importância da produção de biomassa na fitoextração de metais pesados esta tem sido uma 

das características desejáveis para espécies utilizadas em programas de fitorremediação 

(MARCHIOL et al., 2004; NASCIMENTO e XING, 2006). Com o maior crescimento, as 

plantas no NQ podem ter realizado uma maior produção de substâncias quelantes, o que 

permite uma maior fitoextração de Pb explicando as maiores concentrações do Pb nas plantas 

do NQ. A ligação de quelantes previne a adsorção específica dos metais pesados nos minerais 

da fração argila dos solos e aumenta a solubilidade desses poluentes, facilitando a absorção e 

o acúmulo nas plantas (ANDRADE et al., 2009). Como exemplo de substâncias quelantes, 

podemos citar os agentes quelantes naturais excretados pelas raízes das plantas, como o ácido 

acético e o ácido cítrico (MEERS et al., 2004; MELO et al., 2006). O ácido cítrico é exsudado 

naturalmente pelas plantas no solo rizosférico (MELO et al., 2008). Ácidos orgânicos naturais 

(cítrico, gálico e oxálico) têm sido utilizados com o objetivo de solubilização, fracionamento e 

fitoextração de metais pesados e tem demonstrado que o mais eficiente em induzir a 

fitoextração de Pb, Cu e Zn em plantas de milho (mesma espécie utilizada no presente 

trabalho) foi o ácido cítrico, por sua maior capacidade de quelação.  

Mesmo com as maiores concentrações de Pb nas plantas, o NQ foi o solo com a 

menor redução no crescimento relativo, se observadas as concentrações de Pb nas doses de 45 

e 90 mg kg
-1

, o que demonstra menor efeito tóxico do Pb nas plantas cultivadas nesse solo. 
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A maior concentração de Pb no NQ (Figura 2) pode significar também uma maior 

disponibilidade do Pb em solos com menor teor de argila. Kibria et al. (2006) ao avaliar o 

efeito do Pb na cultura do arroz relatou acúmulo de Pb na seguinte sequência: solo arenoso > 

argiloso arenoso > solo franco argiloso. Alleoni et al. (2005) ao avaliar a adsorção de metais 

pesados em amostras de horizontes superficiais e subsuperficiais de oito solos, observaram 

correlação da adsorção dos metais avaliados com vários parâmetros, entre eles, a superfície 

específica e os teores de argila, de silte, de óxidos de ferro e alumínio, alumínio total, teor de 

óxido de ferro mal cristalizado e saturação por alumínio. Pierangeli et al. (2001) 

determinaram o teor total e a capacidade máxima de adsorção de Pb (CMAPb) em Latossolos 

(com textura variando de média à muito argilosa) de várias regiões geográficas do Brasil e 

correlacionaram os valores de CMAPb com os seus atributos físicos, químicos e 

mineralógicos, os autores verificaram que os solos estudados apresentaram grande capacidade 

de retenção de Pb e ressaltaram ainda indica que a classe do solo em associação ao seu 

material de origem exerce marcante influência sobre o seu potencial adsorvedor. O Pb pode se 

associar aos minerais de argila, óxidos de Mn, hidróxidos de Fe e Al (KABATA-PENDIAS e 

PENDIAS, 2001). Estudos realizados com metais pesados têm demonstrado a afinidade do Pb 

com os colóides do solo, maior que a de outros metais, como o Cd por exemplo 

(PIERANGELI et al., 2009). Assim, a mineralogia da fração argila no LVAd e LVd, 

associada à um maior teor de óxidos de Mn e hidróxidos de Fe e Al, caraterísticas típicas dos 

latossolos (SANTOS et al., 2013), pode ter contribuído para uma maior adsorção do Pb nestes 

solos em relação ao NQ, justificando a maior absorção e concentração de Pb nas partes da 

planta neste solo (Figura 2).  

Pode ser observado que os maiores teores de Pb foram observados nas raízes das 

plantas, o que corrobora a baixa mobilidade do Pb nas plantas relatada na literatura 

(FINSTER et al., 2004; KIBRIA et al., 2006; MARTIN et al., 2006). Alguns metais, 

principalmente o Pb, são bastante insolúveis para moverem-se livremente no sistema vascular 

da planta, uma vez que pode ocorrer imobilização destes elementos tóxicos nos 

compartimentos apoplástico e simplástico com a formação de precipitados de sulfatos, 

carbonatos e fosfatos (RASKIN et al., 1997). Dessa forma, a menor concentração de Pb na 

parte aérea em relação às raízes no presente trabalho pode estar relacionada à dinâmica deste 

metal nas plantas e sua capacidade em translocar para os órgãos superiores, indicando que 

esta é uma tendência comum deste metal independentemente das características do solo, 

levando em consideração que este mesmo efeito foi verificado para os três solos avaliados. 

Com relação à movimentação do Pb nos tecidos das plantas, alguns autores têm relatado até 
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que não houve mobilidade deste metal para a parte aérea da planta, como Martin et al. (2006) 

por exemplo, que não verificaram translocação de Pb das raízes para a parte aérea das plantas 

(Allium schoenoprasum L., Lactuca sativa L., Phaseolus vulgaris L., Raphanus sativus L. e 

Spinacia oleracea L.) cultivadas em solo contaminado com 90 mg kg
-1

 de solo. No entanto, 

no presente trabalho nesta mesma dose foram verificados os seguintes teores de Pb na parte 

aérea: 78,7 mg kg
-1

 no NQ, 38,5 mg kg
-1

 no LVAd e 56,1 mg kg
-1 

de solo.  

 

Dose e nível crítico de toxidez de Pb na massa seca 

As doses críticas de toxidez (DCT) e níveis críticos de toxidez (NCT) de Pb 

necessários para redução de 10; 25 e 50 % do crescimento relativo máximo de massa seca da 

parte aérea e das raízes das plantas de milho variaram de acordo com o solo e com a parte 

analisada (Tabela 2). 

As maiores DCT e os maiores NCT ocorreram no NQ independentemente do 

nível de redução em questão. Isso demonstra a alta capacidade de absorção do Pb no NQ. Os 

maiores NCT verificados no NQ são resultado da maior concentração de Pb nas partes da 

planta neste solo, como verificado na Figura 2. Entretanto, a alta concentração de um metal na 

massa seca da planta não significa necessariamente que tal planta foi eficiente em extrair o 

metal da solução, pois a extração do metal está diretamente relacionada com a quantidade de 

massa seca produzida pela planta (ZEITOUNI et al., 2007). Assim, a grande variação nos 

NCT entre os solos pode estar relacionada à diferença no crescimento entre as plantas nos 

solos. No NQ houve maior tolerância ao Pb, já que é onde se verificam os maiores NCT, 

assim, pode-se dizer que as plantas foram menos sensíveis ao Pb neste solo, comparado aos 

latossolos. A menor sensibilidade das plantas no NQ, pode estar relacionada, entre outros 

fatores, ao fato deste ser um solo arenoso, representando menor impedimento mecânico ao 

desenvolvimento radicular em relação ao LVAd (textura média) e LVd (textura argilosa). 

Dessa forma pode ter ocorrido um melhor desempenho das plantas no NQ sob condição de 

estresse, de modo que seu sistema radicular tenha permitido melhor exploração e absorção de 

nutrientes neste solo, permitindo que mesmo as plantas absorvendo maiores teores de Pb, 

tenham sentido menos os efeitos tóxicos do metal. 
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Tabela 2. Doses críticas (DCT) e níveis críticos de toxidez (NCT) de Pb que provocaram a 

redução de 10, 25 e 50 % na produção de massa seca das raízes e da parte aérea do milho num 

período de 53 dias após emergência, correspondente a DCT em três tipos de solo. 

 

Tipo de solo
1/

 Raízes  Parte aérea 

 DCT NCT  DCT NCT 

 ...................................................... mg kg
-1

 ...................................................... 

Redução de 10 % 

NQ 32,68 32,33  36,61 32,03 

LVAd 0,55 0,46  0,73 0,31 

LVd  16,10 12,00  11,45 7,14 

Redução de 25 % 

NQ 89,19 88,24  90,51 79,18 

LVAd 4,94 4,09  6,57 2,01 

LVd  48,31 36,00  34,36 21,43 

Redução de 50 % 

NQ 178,38 176,47  181,03 158,37 

LVAd 44,44 36,80  59,17 25,33 

LVd  144,93 107,99  103,09 64,29 
1/NQ: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 

distrófico. 

 

São considerados como fitotóxicos os níveis de Pb de 30 a 300 mg kg
-1

, no 

entanto mesmo em teores de Pb abaixo de 1 mg kg
-1

 já se notou a toxidez do Pb, como no 

LVAd nos níveis de redução em 10 e 25 % (KABATA-PENDIAS e PENDIAS, 2001). Isso 

evidencia a diferença na dinâmica dos metais pesados de acordo com os solos, demonstrando 

que os efeitos tóxicos dos metais podem variar de acordo com as condições ambientais, 

sobretudo, as características edáficas. 

 

Coeficiente de translocação (ct) 

O ct de Pb para a parte aérea variou com os solos e com as doses de Pb aplicadas 

nos solos (Figura 3). A maior translocação do Pb foi no NQ, o que pode ser um indicativo de 

maior disponibilidade do Pb neste solo em relação ao LVAd e LVd. 

As propriedades químicas, físicas e biológicas apresentam grande importância 

sobre a dinâmica dos metais pesados nos solos. A adsorção de metais pesados pelo solo é 

governada por vários fatores, tais como os teores de argila, a matéria orgânica, os óxidos de 

Fe, de Al e de Mn, o pH, a superfície específica e a constituição mineralógica do solo, sendo 

que a fração argila, os óxidos e os grupos funcionais da matéria orgânica são as superfícies 

reativas mais importantes (ALLEONI et al., 2005).  
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Figura 3. Coeficiente de transferência (ct) (relação entre Pb na massa seca da parte aérea em 

mg kg
-1

 e total de Pb no solo em mg kg
-1

) de milho num período de 53 dias após emergência 

em função de doses de Pb aplicadas em três tipos de solo. 

 

A maior translocação do Pb para a parte aérea no NQ reafirma o maior risco 

ambiental deste metal em solos com menores teores de argila, conforme verificado para as 

variáveis de crescimento relativo (Figura 1) e concentração de Pb na massa seca (Figura 2). 

No presente trabalho houve elevada movimentação do Pb na planta, o que pode ser verificado 

pelas concentrações de Pb na parte aérea (Figura 1) e pelo aumento do ct com as doses de Pb 

aplicadas. No entanto, outros têm relatado baixa mobilidade do Pb na planta (CARVALHO et 

al., 2008; AUGUSTO et al., 2014), tanto que tem sido notado maior acúmulo deste metal nas 

raízes em relação à parte aérea (AKINCI et al., 2010; ALVES et al., 2008), sendo atribuído à 

isso a facilidade do Pb para formar complexos com elevado impedimento estérico (SILVA et 

al., 2007).  

 

Disponibilidade de Pb no solo  

Houve diferença entre os extratores em determinar os teores de Pb absorvidos 

pelas plantas de milho (Tabela 3). No entanto, todos os extratores avaliados tiveram 

correlação superior a 90 % com os teores de Pb encontrados nos tecidos vegetais, sendo que o 

DTPA pH 7,3 foi o que teve maior correlação com os teores fitodisponíveis. 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-41522014000500061&script=sci_arttext&tlng=pt#B29
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-41522014000500061&script=sci_arttext&tlng=pt#B29
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Tabela 3. Correlação entre concentração de Pb nas raízes e parte aérea do milho e a 

concentração de Pb no solo extraídos Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia de 

três tipos de solos. 

 

Extrator Equação r Test t 

mg kg
-1

 Concentração de Pb nas raízes, mg kg
-1

 

Mehlich-1 ŷ = 0,7699x 0,92 7,56** 

DTPA pH 7,3 ŷ = 0,8329x 0,99 19,38** 

Mehlich-3 ŷ = 0,7368x 0,90 6,54** 

Água régia ŷ = 0,9286x 0,95 9,60** 

 Concentração de Pb na parte aérea, mg kg
-1

 

Mehlich-1 ŷ = 1,1844x 0,92 7,54** 

DTPA pH 7,3 ŷ = 1,2866x 0,99 39,86** 

Mehlich-3 ŷ = 1,1424x 0,91 7,05** 

Água régia ŷ = 1,4088x 0,93 7,78** 

** significativo a 1 % de probabilidade. 

 

O DTPA pode ser mais eficiente que os extratores Mehlich-1 e Mehlich-3, para a 

avaliação da fitodisponibilidade de metais pesados (MANTOVANI et al., 2004). Soluções de 

agentes complexantes, principalmente DTPA, têm sido empregadas para extração de metais 

pesados trocáveis e associados preferencialmente à matéria orgânica, em solos tratados ou não 

com biossólidos (BORGES e COUTINHO, 2004; PIERANGELI et al., 2007), sendo o 

extrator oficial para micronutrientes catiônicos no estado de SP (ABREU et al., 2001). Isso 

indica a possibilidade de utilização deste extrator em predizer os teores de Pb disponíveis à 

planta, já que alguns autores (COSTA et al., 2007) constataram, em diferentes tipos de solos, 

que o Pb predominou nas frações orgânica e residual, concentrando-se principalmente na 

fração residual, consequentemente, alta retenção, baixa mobilidade e disponibilidade de Pb no 

solo. O extrator DTPA pH 7,3 tem sido eficiente em determinar os teores de Pb nas partes da 

planta em Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA) (argiloso); Neossolo Flúvico (RU) (textura 

média) e Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA) (argiloso), sugerindo também possibilidade 

desse extrator ser um indicador da biodisponibilidade desse metal (ANDRADE et al., 2010). 

No presente trabalho os extratores Mehlich-1, Mehlich-3 e DTPA pH 7,3 

apresentaram boa correlação com o Pb absorvido pelas plantas (Tabela 3), no entanto, em 

outros trabalhos estes mesmos extratores apresentaram baixa eficiência para avaliar os teores 

de Pb, Cd, Cr e Ni (ABREU et al., 1995). 

No solo NQ, o DTPA extraiu maiores teores de Pb que os outros extratores 

(Figura 4), enquanto nos solos com maiores teores de argila (LVAd e LVd) este extrator 

extraiu menores teores de Pb que os extratores ácidos (Mehlich-1, Mehlich-3 e Água régia).  
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Figura 4. Concentração de Pb em três tipos de solo extraídos pelos extratores Mehlich-1, 

DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia. 
 

A diferença entre os extratores de solo pode estar relacionada aos diferentes 

princípios de ação destes extratores, de modo que nos solos mais argilosos, o DTPA pH 7,3 

não tenha tido tanta eficiência em determinar as formas de Pb ligadas mais fortemente aos 

minerais de argila, já que não é um método de extração tão invasivo como os extratores 

ácidos, em contrapartida, no NQ, que apresenta textura arenosa, este extrator pode ter sido 

mais eficiente em extrair formas de Pb ligadas à matéria orgânica que os demais extratores. 

Em comparação entre a complexação e o ataque ácido, a complexação foi mais eficiente para 

extrair metais associados à matéria orgânica e os métodos ácidos extrairam com maior 

facilidade os metais adsorvidos na rede cristalina de minerais (solubilização total ou parcial de 

minerais) (ANDRADE et al., 2009).  

Todos os extratores verificaram os maiores NCT no NQ para todos os níveis de 

redução da massa seca (10; 25 e 50 %) (Tabela 4). Corroborando com a maior extração de Pb 

no NQ pelo DTPA pH 7,3 (Figura 4), os maiores NCT neste solo consequentemente foram 

verificados por este extrator. Isso demonstra que este foi o solo onde as plantas tiveram maior 

capacidade em tolerar o Pb. Considerando os três solos, os NCT verificados pelos extratores 

variaram: de 0,44 a 38,8 mg kg
-1

 para os níveis de redução da massa seca em 10 %, de 4,0 a 

96,0 mg kg
-1

 para redução em 25 % e de 35,6 a 191,6 para redução em 50 % da massa seca 

(Tabela 4). Em teor de Pb disponível de 14,1 mg kg
-1

 em Argissolo Vermelho-Amarelo 

(PVA) (57 % de argila) verificaram a fitotoxicidade às plantas reduziu em 20 % na matéria 

seca em arroz (ANDRADE et al., 2010).  
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Tabela 4. Doses críticas de toxidez (DCT) e níveis críticos de toxidez (NCT) de Pb no solo 

extraído Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia que proporcionou a redução de 

10, 25 e 50 % na produção de massa seca da parte aérea do milho num período de 53 dias 

após emergência, correspondente a DCT em três tipos de solo. 

 

Tipo de solo
1/

 DCT Mehlich-1 DTPA Mehlich-3 Água régia 

 ………...……..…….........……… mg kg
-1

 …...............……………………… 

Redução de 10 % 

NQ  36,61 29,14 38,81 29,23 25,76 

LVAd 0,73 0,61 0,44 0,66 0,45 

LVd 11,45 9,58 7,31 9,20 8,71 

Redução de 25 % 

NQ  90,51 72,04 95,95 72,25 63,67 

LVAd 6,57 5,50 3,95 5,97 4,04 

LVd 34,36 28,74 21,93 27,59 26,14 

Redução de 50 % 

NQ  181,03 144,08 191,91 144,52 127,35 

LVAd 59,17 49,51 35,61 53,79 36,40 

LVd 103,09 86,22 65,80 82,79 78,42 
1/NQ: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 

distrófico.  

 

São considerados como valores de intervenção para áreas agrícolas teores de Pb 

no solo iguais ou superiores à 150 mg kg
-1

 (CETESB, 2005) ou iguais ou superiores à 180 mg 

kg
-1

 de solo (CONAMA ,2009). Assim apenas o teor de Pb verificado pelo DTPA pH 7,3 no 

NQ para uma redução em 50 % da massa seca estaria acima destes valores. Isso demonstra 

que os atuais parâmetros vigentes para qualidade do solo, não se encontram completamente 

adequados ao potencial fitotóxico do Pb, já que  mesmo com teores  provocando redução de 

50 % no crescimento não seriam enquadrados dentro dos limites para intervenção (Tabela 4). 

Dessa forma é importante compreender que os atributos dos solos, devem ser levados em 

consideração no monitoramento da entrada de metais pesados nos solos; já que de acordo com 

as propriedades químicas, físicas ou biológicas do solo contaminado poderá haver variação 

dos níveis de toxidez, considerando que as legislações vigentes não levam em conta essas 

diferenças, estabelecendo apenas valores fixos para cada contaminante, independentemente 

das características do solo contaminado. 

É importante ressaltar também que para a comparação dos teores de materiais 

inorgânicos nos solos, o CONAMA recomenda o método 3050b ou 3051 da USEPA e a 

CETESB recomenda os métodos 3050 ou 3051, também da USEPA, ou suas atualizações. 

Estes métodos descritos são de extração semitotal, assim a utilização desses extratores é mais 

comum em trabalhos com o objetivo de determinar os teores naturais dos metais do solo, já 

que a padronização desses métodos permite a comparação com os valores orientadores pré-
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estabelecidos. No entanto, quando se utiliza estes extratores para avaliar a fitoxidez dos 

metais pesados, consequentemente, as DCT e os NCT no solo serão baseados nos teores 

semitotais, em vez dos teores realmente absorvidos pelas plantas, o que pode gerar uma 

compreensão não adequada da fitotoxidez dos metais. Assim, para efeito de comparação e 

regulamentação normativa para qualidade de solos agrícolas seria ideal a utilização de 

extratores que se correlacionam com os teores de Pb disponíveis para as plantas, como os 

utilizados no presente trabalho. 

O diferente grau de intemperismo entre o LVAd e o LVd pode ter influenciado a 

disponilidade de Pb, de modo que o Pb tenha sido mais adsorvido no LVd, o que contribui 

para que as DCT e os NCT nesse solo sejam maiores em relação ao LVAd (Tabela 4). Os 

maiores teores de Feo e a maior CTC no LVAd (Tabela 1) podem ser um indicativo de menor 

grau de intemperismo nesse solo em relação ao LVd. A CTC pode ser um dos fatores que 

contribuem para maior fixação dos metais pesados nos solos (ALLEONI et al., 2005) e os 

maiores teores de Feo podem representar também maior superfície específica dos colóides dos 

solos (MOREIRA et al., 2006). 

As classes de solo e os atributos que as diferenciam podem influenciar a 

disponibilidade do Pb nos solos e consequentemente os efeitos do Pb nas plantas, outros 

autores também têm constatado diferente comportamento dos metais pesados de acordo com a 

classe de solo estudada (ANDRADE et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2010).  

 

6 CONCLUSÕES 

 

Os extratores DTPA pH 7,3, Mehlich-3, Mehlich-1 e Água régia apresentam 

correlação com os teores de Pb absorvidos pela planta. 

O Pb apresenta maior disponibilidade em solos arenosos, assumindo maior risco 

ambiental em solos com baixo teor de argila. 

A eficiência dos extratores avaliados em extrair teores de Pb próximos aos 

disponíveis para as plantas sugere a possibilidade de emprego dos extratores utilizados para 

avaliação do nível de contaminação do Pb em solos. 
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ARTIGO CIENTÍFICO III 

 

DISPONIBILIDADE DE NÍQUEL EM SOLOS CONTAMINADOS 

 

1 RESUMO 

 

O níquel (Ni) foi caracterizado como nutriente essencial para as plantas mais 

recentemente, porém, este elemento pode ser tóxico, dependendo da sua disponibilidade. Os 

objetivos deste estudo foram avaliar a disponibilidade e taxa transferência de Ni em solos 

contaminados; avaliar a eficiência dos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água 

régia e; a correlação entre os teores de Ni extraídos pelos extratores e os teores na planta. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação em Diamantina MG. Os solos utilizados 

foram classificados como Neossolo Quartzarênico Órtico típico (NQ), Latossolo Vermelho-

Amarelo distrófico (LVAd) e Latossolo Vermelho distrófico (LVd) coletado na camada 

superficial de 0-0,20 m, no município de Diamantina. O experimento foi realizado no 

delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial 4 x 3, sendo 0, 20, 40 e 120 mg 

kg
-1

 de Ni nos solos NQ, LVAd e LVd com três repetições. Utilizou-se o milho como planta 

indicadora. O crescimento das plantas foi influenciado pelas doses crescentes de Ni aplicadas 

no solo. Houve maior concentração de Ni na parte aérea e raízes das plantas cultivadas no 

NQ. Em relação às partes da planta, a concentração de Ni na parte aérea foi maior que nas 

raízes em todas as classes de solos avaliadas. O solo onde as plantas foram mais sensíveis à 

presença do Ni foi o LVAd em todos os níveis de redução avaliadas. No NQ verificou-se a 

maior transferência de Ni para a parte aérea. O crescimento das plantas pode reduzir o efeito 

da toxidez por Ni. Os extratores DTPA pH 7,3, Mehlich-3, Mehlich-1 e Água régia foram 

eficientes em correlacionar com os teores de Ni absorvidos pela planta, bem como na 

recuperação das doses aplicadas nos solos. O extrator DTPA pH 7,3 é mais eficiente em 

extrair o Ni em solos com menor teor de argila. 

 

Palavras-chave: Metais pesados, extratores, contaminação. 
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NICKEL AVAILABILITY IN CONTAMINED SOILS 

 

2 ABSTRACT 

 

Nickel (Ni) was characterized as an essential nutrient for plants more recently; 

however, this element can be toxic, depending on its availability. The objectives of this study 

were to evaluate the Ni availability and transfer rate in contaminated soils, to evaluate the 

efficiency of the extractors Mehlich-1, DTPA pH 7.3, Mehlich-3 and, aqua regia and, the 

correlation between the Ni concentrations extracted by the extractors and the concentrations 

in the plant. The experiment was conducted in a greenhouse in Diamantina, Minas Gerais 

State, Brazil. The soils used were classified as Typic Quartzipsamment (TQ), Xantic 

Hapludox (XH) and Rhodic Hapludox (RH) collected in the 0-0.2 m layer in the Diamantina 

country, Minas Gerais State, Brazil. The design was completely randomized, in a 4 x 3 

factorial scheme, with four Pb rates 0, 20, 40 and 120 mg kg
-1

 in three soil classes, TQ, XH 

and RH, with three replications. Plant growth was affected by increasing Ni doses applied in 

the soil. A higher Ni concentration in shoots and roots of plants grown in TQ. For those parts 

of the plant, the Ni concentration in shoots was higher than the roots in all evaluated soils 

classes. The soil where plants were most sensitive to the presence of Ni was XH at all 

evaluated levels of reduction. In the TQ, the highest Ni transfer to the shoots was verified. 

Plant growth can reduce the effect of Ni toxicity. The DTPA pH 7.3, Mehlich-3, Mehlich-1 

and aqua regia were efficient to correlate with the Ni concentration absorbed by the plant, as 

well as restoration of doses applied to the soil. The DTPA pH 7.3 extractor is more efficient at 

extracting Ni in soils with lower clay content. 

 

Keywords: Heavy metals; extractants; contamination 
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3 INTRODUÇÃO 

 

Dos micronutrientes, o Ni foi o último caracterizado como essencial para as 

plantas (BROWN et al., 1987), sendo a importância deste metal atribuída ao metabolismo de 

N (CAMPANHARO et al., 2013), apresentando assim grande importância à nutrição mineral 

de plantas. No entanto, este elemento pode assumir caráter tóxico, como outros, dependendo 

da sua concentração no solo ou nos tecidos vegetais. Em baixas concentrações na planta, o Ni 

é considerado um nutriente essencial (PIRES e ANDRADE, 2006) atuando em processos 

metabólicos como ativador da urease (WOOD et al., 2006). Em excesso o Ni pode provocar 

danos fisiológicos severos, ocasionando até mesmo a morte de plantas (BERTON et al., 

2006). Quando presente em excesso nos tecidos da planta pode provocar inicialmente o 

surgimento de manchas acinzentadas irregulares e aleatórias no limbo, que em estádio mais 

avançado, coalescem e causam necrose nos folíolos/folhas (CAMPANHARO et al., 2010). A 

presença deste metal em excesso no ambiente preocupa, devido sua toxicidade e transferência 

ao longo dos níveis tróficos das cadeias alimentares, já que, após absorvido pelas plantas o Ni 

pode se acumular nas partes das plantas (BERTON et al., 2006).  

A interação dos metais com o solo e seus atributos, bem como sua disponibilidade 

às plantas requer total atenção, principalmente para que haja um manejo adequado na 

disposição de resíduos contendo estes elementos, tanto que estes aspectos têm sido bastante 

estudados, sobretudo quando da aplicação via fontes orgânicas como os resíduos sólidos 

oriundos de estações de tratamento de efluentes sanitários (ROVEDA et al., 2014). 

O conhecimento dos atributos químicos, físicos e biológicos do solo é de suma 

importância, na previsão da disponibilidade do Ni para as plantas. Dentre os atributos que 

alteram a disponibilidade do Ni no solo podemos destacar principalmente, a textura 

(IGLESIAS et al., 2007) e o pH (BORGES e COUTINHO, 2004, BERTON et al., 2006). A 

adsorção do Ni também pode sofrer influência da CTC, alguns autores têm apontado para a 

importância desta característica na adsorção de metais pesados catiônicos pelos colóides do 

solo relatando que a alterações desta podem modificar a disponibilidade de metais pesados no 

solo (ALLEONI et al., 2005; CORRÊA et al., 2008). A interação entre formas químicas dos 

metais presentes na solução do solo e a superfície de argilominerais e colóides orgânicos do 

solo, denominada adsorção, é o processo químico que mais altera a disponibilidade de metais 

no ambiente (ALLOWAY, 1995). Assim há uma grande importância em se conhecer essas 

interações para uma melhor compreensão dos riscos de poluição por metais pesados. 
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Em consequência da diferente dinâmica do Ni de acordo com as características do 

solo, os teores do metal nos tecidos e o crescimento das plantas poderão variar com estas 

características. Alguns autores têm estudado como diferentes níveis de Ni aplicados ao solo 

afetam as diferentes partes da planta (REVOREDO e MELO, 2006; ROVEDA et al., 2014). 

Este conhecimento é importante, já que uma maior ou menor concentração do elemento 

tóxico na parte consumida irá resultar em maior risco de intoxicação aos consumidores finais 

desses produtos. 

Devido à importância de se utilizar a metodologia adequada e à necessidade de 

precisão na determinação dos teores de Ni disponíveis às plantas, tem se estudado e 

comparado à eficiência dos principais extratores existentes atualmente (MANTOVANI et al. 

2004; REVOREDO e MELO, 2006; ROVEDA et al., 2014).  

O DTPA é um agente quelante que devido às suas propriedades extrai íons 

catiônicos nas formas lábeis do solo e tem sido utilizado para determinar os teores de Ni 

(CORRÊA et al., 2008) principalmente em solos onde se realizou a aplicação desses metais 

por meio de fontes orgânicas. Já os extratores Mehlich-1 e Mehlich-3 são soluções ácidas que 

também têm sido utilizadas para avaliar a disponibilidade de Ni nos solos (MANTOVANI et 

al., 2004; REVOREDO e MELO, 2006). Outro método que também tem utilizado na 

determinação dos níveis de Ni nos solos é a mistura de ácidos concentrados Água régia 

(HNO3 + HCl) (MARTINELLI et al., 2014), que tem sido utilizado mais comumente para 

predizer os teores semitotais de íons metálicos. No entanto a determinação apenas dos teores 

totais não representa muita importância do ponto de vista agrícola, já que não corresponde às 

concentrações do metal que estão disponíveis para serem absorvidas pela planta. 

Assim, como há variação na dinâmica do Ni com os atributos dos solos 

(IGLESIAS et al., 2007), há também influência destes atributos na determinação dos níveis da 

disponibilidade destes elementos pelos extratores, sendo que os teores de Ni associados à 

matéria orgânica foram maiores em relação a fontes minerais pelo método Água régia 

(ROVEDA et al., 2014). 

Ainda não há uma definição universal sobre qual o melhor método utilizar para 

predizer os teores de Ni disponíveis às plantas, bem como ainda não tem sido demonstrada a 

eficiência destes diferentes extratores em condições de solos distintos, sobretudo no caso do 

Brasil, onde há uma grande diversidade de condições edáficas (SANTOS et al., 2013). Nesse 

contexto, o trabalho realizado tem como objetivo avaliar a disponibilidade e taxa transferência 

de Ni em solos contaminados; avaliar a eficiência dos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, 
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Mehlich-3 e Água régia e; a correlação entre os teores de Ni extraídos pelos extratores e os 

teores na planta. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação em Diamantina MG (18º 14' 

S, 43º 36' W, 1.250 m.). Os solos utilizados foram classificados como Neossolo Quartzarênico 

Órtico típico (NQ), Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd) e Latossolo Vermelho 

distrófico (LVd) (SANTOS et al., 2013) coletado na camada superficial de 0 a 0,20 m, no 

município de Diamantina. Os solos coletados foram destorroados, secados ao ar e passado em 

peneira de 5 mm de abertura. Foram tomadas subamostras e passada em peneira de 2 mm de 

abertura, constituindo-se a terra fina seca ao ar para análises químicas (SILVA, 2009) e de 

textural (EMBRAPA, 1997) (Tabela 1). Antes da aplicação das doses de Ni o teor de Ni nos 

solos foi determinado, pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 (SILVA, 2009) e 

método da Água régia (McGRATH e CUNLIFFE, 1985) (Tabela 1). Os teores de Fe pouco 

cristalinas (Feo) pelo método do oxalato ácido de amônio e de óxidos de Fe livres (Fed) pelo 

método do ditionito-citrato-bicarbonato (EMBRAPA, 1997). 

A calagem foi realizada com calcário dolomítico para elevar a saturação por bases 

para 50 % conforme recomendação de Alvarez e Ribeiro (1999) para a cultura do milho. Os 

solos permaneceram incubados por 30 dias em condição de umidade equivalente a 60 % do 

volume total de poros (VTP). A umidade foi em 60% do VTP foi controlada por pesagem 

diária e foi mantida durante todo o período experimental. A adubação básica de plantio foi 

conforme recomendação de Malavolta (1980) para experimento de vaso. Os nutrientes foram 

aplicados na forma de reagentes puros para análise e misturados homogeneamente no solo. As 

doses aplicadas consistiram de: 100 mg N (NH4H2PO4, (NH4)2SO4); 200 mg P (NH4H2PO4); 

150 mg K (KCl); 50 mg S ((NH4)2SO4); 1 mg B (H3BO3), 1,5 mg Cu (CuCl2) e 5,0 mg Fe 

(FeSO4.7H2O-EDTA) por quilo de solo com incubação por 15 dias. 

O experimento foi realizado no delineamento inteiramente casualizado no 

esquema fatorial 4 x 3, sendo os níves de Ni: 0, 20, 40 e 120 mg kg
-1

 nos solos NQ, LVAd e 

LVd com três repetições. Ao fim do período de incubação da adubação básica, as doses de Ni 

foram aplicadas na forma de cloreto de níquel puro para análise com incubação dos solos por 

15 dias. As doses de Ni foram baseadas nos valores de prevenção para intervenção agrícola 

conforme indicado pela Cetesb (2005). Após a incubação com as doses de Ni, realizou-se o 

plantio do milho (cv. Al Bandeirante), escolhido como planta indicadora, com semeadura 

direta em 3 kg de solo dispostos em vasos plásticos com fundo fechado.  
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Tabela 1. Atributos químicos e textural antes da correção da acidez e da adubação básica dos 

solos. 

 

Atributo Unidade NQ  LVAd  LVd 

pH água - 5,1  5,4  5,5 

P
 

mg kg
-1 

0,2  0,1  0,2 

K
 

mmolc kg
-1

 0,4  0,1  0,2 

Ca
 

mmolc kg
-1

 6,7  4,5  8,1 

Mg
 

mmolc kg
-1

 3,5  1,8  3,9 

Al
 

mmolc kg
-1

 7,8  4,2  1,6 

T
 

mmolc kg
-1

 40,6  71,4  49,2 

m % 42,0  39,0  12,0 

V % 26,0  9,0  25,0 

CO g kg
-1 

3,5  5,8  5,2 

Ni
(1) (2) (3) (4) 

mg kg
-1 

0  0  0 

Feo (Amorfo) % Fe2O3 0,07  0,41  0,23 

Fed (DBC) %Fe2O3 1,56  7,10  8,66 

Feo/Fed       ---- 0,04  0,06  0,03 

Areia g kg
-1 

830  580  310 

Silte g kg
-1 

110  70  180 

Argila g kg
-1 

60  350  510 
pH água: Relação solo:água 1:2,5. P e K: extrator Mehlich-1. Ca, Mg e Al: extrator KCl 1 mol L-1. T: Capacidade 

de troca de cátions a pH 7,0. m: saturação de alumínio. V: Saturação por bases. CO: Carbono orgânico pelo 

método Walkey-Black. Areia, silte e argila: Método da pipeta. (1)Mehlich-1. (2)DTPA pH 7,3. (3)Mehlich-3. 
(4)Água régia. NQ: Neossolo Quartzarênico Órtico típico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. LVd: 

Latossolo Vermelho distrófico. 

 

O desbaste das plantas de milho foi realizado 5 dias após o início da germinação, 

quando as plantas das parcelas se encontravam com tamanho homogêneo. Foram feitas quatro 

adubações de cobertura com 50 mg N (ureia) por kg de solo a cada cinco dias, após o desbaste 

das plantas de milho.  

O período experimental foi de 53 dias após o desbaste do milho, em que foi 

coletada dos vasos a parte aérea e as raízes das plantas. Todo o material vegetal coletado foi 

lavado na seguinte ordem: água de torneira, água destilada, detergente diluído, água destilada 

novamente, solução de HCl 0,1 mol L
-1

 e finalizando em água deionizada, para retirada do 

excesso de metal que estava superficialmente em contato com a planta. Posteriormente, o 

material foi acondicionado em sacos de papel e seco em estufa com circulação forçada de ar, à 

temperatura de 65 ºC, durante 72 horas. Após secagem, a massa seca da parte aérea e das 

raízes foi determinada. A parte aérea e as raízes das plantas foram moídas para determinação 

dos teores de Ni na massa seca. A parte aérea e as raízes moídas foram submetidas à digestão 

nitroperclórica (ácido nítrico (65 % v/v) e ácido perclórico (70 % v/v), Merck - 2:1) segundo 

metodologia descrita por Malavolta et al. (1997). O teor de Ni foi determinado por 

espectrometria de absorção atômica de forno de grafite (Perkin-Elmer Analyst 800). O 
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controle de qualidade da análise de Ni foi verificado com material de referência certificado 

(NIST SRM 1573a Folha de tomate). 

Após a coleta da parte aérea do milho, amostras de solo foram coletadas para 

quantificação do teor de Ni extraídos pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 

(SILVA, 2009) e método da Água régia (McGRATH e CUNLIFFE, 1985). O teor de Ni foi 

determinado por espectrometria de absorção atômica de forno de grafite (Perkin–Elmer 

Analyst 800). O controle de qualidade da análise de Ni no solo foi realizado com amostras 

certificadas de solo (NIST SRM 2709 San Joaquin soil). 

A transferência Ni do solo para a massa seca da parte aérea do milho foi calculada 

utilizando o coeficiente de transferência por meio da fórmula (USEPA, 1992): ct = TC/SC; 

onde ct: coeficiente de transferência de Ni do solo para a planta; TC: Concentração de Ni na 

parte aérea em mg kg
-1

 e SC: concentração de Ni total no solo (mg kg
-1

). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, teste de Tukey a 5% 

para os tipos de solo e estudos de regressão em função das doses de Ni aplicadas nos solos. As 

equações de regressão foram ajustadas para massa seca da parte aérea e das raízes do milho 

em função das doses de Ni após transformação em crescimento relativo (CR) de massa seca 

da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR) do milho pela seguinte fórmula: CR = (MSPA ou 

MSR com aplicação de Ni/ MSPA ou MSR sem aplicação de Ni) × 100. A partir das equações 

obtidas, estimaram-se dose crítica de toxidez (DCT) de Ni que proporcionou a redução de 10 

% (DAVIS et al., 1978), de 25 % (SAEFL, 1998) e de 50 % (KING, 1996). 

O nível crítico de toxidez (NCT) de Ni na parte aérea e nas raízes do milho 

extraídos pelos extratores Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA pH 7,3 e Água régia foram estimados 

substituindo-se a DCT nas equações que relacionam as doses de Ni com essas variáveis. 

Estudos de correlação foram feitos para avaliar as relações entre as concentrações 

de Pb pelos extratores Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia com a concentração 

de Ni na massa seca da parte aérea e nas raízes do milho. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Crescimento relativo 

Nas primeiras semanas de cultivo foi notada clorose generalisada nas folhas das 

plantas de milho na dose de 120 mg kg
-1

 nos três solos avaliados, após alguns dias esses 

tecidos com aspecto clorótico apresentaram lesões necrosadas, em semelhança ao observado 

por outros autores (NEVES et al., 2007). 
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O crescimento das plantas reduziu com o aumento das doses de Ni aplicadas nos 

solos (p < 0,01) (Figura 1), sendo que na menor dose de Ni (20 mg kg
-1

), essa redução do 

crescimento da parte aérea foi maior no LVAd (67,3 %), seguido pelo LVd (33,9 %) e NQ 

(27,3 %). Para as raízes do milho, na menor dose, observa-se a mesma sequência de redução 

do crescimento verificada na parte aérea: LVAd (74,7 %), LVd (63,3 %) e NQ (51,0 %). 

Devido ao seu potencial fitotóxico, o Ni passou a apresentar fitotoxidade 

semelhante para todos os solos com o aumento das doses, como pode ser notado na maior 

dose de Ni, onde parte aérea e raízes apresentaram redução do crescimento superior a 75 % 

em todos os solos. 

Ao determinar a fitotoxicidade de Ni em arroz e milho verificou-se redução de 

produção com as doses de Ni entre 14 e 403 mg kg
-1

 de solo, sendo este efeito mais acentuado 

para o milho (LIU e WANG, 1993). Esse efeito fitotóxico do Ni nos solos pode ser atribuído, 

a disponibilidade do metal para as plantas devido ao pH abaixo da neutralidade, tanto que 

alguns autores têm estudado a elevação do pH do solo, com uso da calagem por exemplo, 

como forma de diminuir a disponibilidade do Ni para as plantas (BORGES e COUTINHO 

2004, BERTON et al., 2006). 

Observando o crescimento relativo na dose de 20 mg kg
-1

 (Figura 1), observa-se 

que a toxidez do Ni variou com a produção de massa seca das plantas, de modo que, quanto 

menor a produção de massa seca no solo, maior o efeito tóxico do Ni. Assim, se considerada a 

menor dose de Ni, as plantas foram menos susceptíveis ao Ni quando cultivadas no NQ, 

seguido pelo LVd e LVAd. 

A maior produção de massa seca no NQ pode estar relacionada à diferença 

textural entre os solos. A textura arenosa do NQ (6 % de argila) pode ter permitido maior 

absorção do P neste solo, que recebeu a mesma dose de P que o LVAd (35 % de argila) e o 

LVd (51 % de argila), com base nas recomendações de Malavolta (1980). Em solos arenosos 

ocorre maior disponibilidade de P, devido a menor adsorção, em comparação a solos de 

textura média e solos argilosos (MACHADO et al., 2011). O menor teor de argila no NQ pode 

ter proporcionado também menor impedimento mecânico às raízes, permitindo melhor 

exploração do solo nos vasos pelas plantas, contribuindo para a maior produção de massa seca 

no NQ em relação ao LVAd e ao LVd. A produção pode ser limitada por fatores físicos e 

químicos que impedem o desenvolvimento radicular e restringe a absorção de nutrientes 

(CAMARGO e ALLEONI, 1997) 
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Figura 1. Crescimento relativo das raízes e parte aérea do milho num período de 53 dias após 

emergência em função de doses de Ni aplicadas em três tipos de solo. MS100%: Massa seca 

produzida no crescimento relativo máximo sem aplicação de Ni no solo. 

 

Concentração de Ni na massa seca 

Os teores de Ni aumentaram em todos os solos na parte aérea e raízes das plantas 

de milho com aumento das doses de Ni aplicadas no solo (Figura 2). Houve maior 

concentração de Ni na parte aérea e raízes das plantas cultivadas no NQ, seguido do LVAd e 

do LVd. 

O menor teor de argila e a menor CTC no NQ podem ter contribuído para a maior 

concentração de Ni nas plantas neste solo e com esse maior crescimento, consequente, maior 

capacidade da planta em absorver o Ni no solo. Em Neossolo Quartzarênico houve maior 

produção de massa seca das raízes, em plantas de feijão sob aplicação foliar de Ni, em relação 

a um Argissolo Vermelho distrófico (CAMPANHARO et al., 2013). Segundo os autores, o 

fato do Neossolo possuir menor teor de argila, pode ter propiciado melhor condição física 

(maior porosidade) para o crescimento das raízes comparado ao Argissolo; também, a menor 

quantidade de matéria orgânica e a menor quantidade de argila no Neossolo podem ter 

refletido em menor CTC nesse solo e as plantas apresentaram maior crescimento de raízes 

para ‘compensar’ a exploração de nutrientes. Isso indica estratégia adaptativa da planta em 

direção à maior eficiência de exploração do solo (TERUEL et al., 2001). 
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Figura 2. Concentração de Ni nas raízes e parte aérea do milho num período de 53 dias após 

emergência em função de doses de Ni aplicadas em três tipos de solo. 

 

A maior concentração de Ni na massa seca ocorreu nas raízes, em relação à parte 

aérea, sendo observado este mesmo efeito para todos os solos (Figura 2). Em semelhança com 

o presente trabalho, outros autores verificaram maiores teores de Ni nas raízes de plantas de 

sorgo, ao realizar aplicação de doses de lodo de esgoto em um Latossolo Vermelho distrófico 

(REVOREDO e MELO, 2006). Em avaliação da biodisponibilidade de Ni via lodo de esgoto 

e via mineral em um Cambissolo Háplico foram verificadas maiores concentrações de Ni no 

sistema radicular, tendo o morangueiro como planta indicadora, o que conforme os autores 

estão relacionados à capacidade das raízes em atuar na retenção de metais (ROVEDA et al., 

2014). As maiores concentrações de Ni nas raízes estão relacionadas ao estímulo na produção 

de radicais livres que podem imobilizar os metais na parede celular, através de carboidratos 

extracelulares, como mucilagem e caloses (WAGNER, 1993). 

 

Dose e nível crítico de toxidez de Ni na massa seca 

É importante compreender que quanto maior o NCT verificado, maiores 

concentrações do Ni nos tecidos da planta serão necessárias para redução no crescimento, 

para os níveis verificados. Para a DCT e o NCT ocorreu a seguinte ordem decrescente de 

tolerância para as raízes, em todos os níveis de toxidez: NQ > LVd > LVAd. Já para a parte 

aérea verificou-se maiores  níveis críticos para  o NQ se considerado  o nível de redução  de 

10 %, ao passo que os níveis de 25 e 50 % de redução na massa seca o LVd apresentou 

maiores DCT e NCT. Assim, o solo onde as plantas foram mais sensíveis à presença do Ni foi 

LVAd, para todos os níveis de redução avaliados. 
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Tabela 2. Doses críticas (DCT) e níveis críticos de toxidez (NCT) de Ni que provocaram a 

redução de 10, 25 e 50 % na produção de massa seca das raízes e da parte aérea do milho num 

período de 53 dias após emergência, correspondente a DCT em três tipos de solo. 

 

Tipo de solo
1/

 Raízes  Parte aérea 

 DCT NCT  DCT NCT 

 ...................................................... mg kg
-1

 ...................................................... 

Redução de 10 % 

NQ 10,87 20,87  6,52 6,26 

LVAd 0,03 0,05  0,06 0,05 

LVd  1,29 2,20  4,34 3,70 

Redução de 25 % 

NQ 18,83 36,16  11,30 10,85 

LVAd 0,26 0,47  0,53 0,48 

LVd  3,86 6,59  13,02 11,11 

Redução de 50 % 

NQ 32,62 62,64  19,57 18,79 

LVAd 2,30 4,15  4,73 4,27 

LVd  11,57 19,75  39,06 33,34 
1/NQ: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 

distrófico. 

 

Observa-se que Ni apresentou efeito tóxico nas plantas de milho mesmo em 

baixas concentrações nos tecidos vegetais, principalmente no LVAd (Tabela 2), embora 

alguns autores tenham relatado efeito positivo de doses de Ni ao crescimento das plantas, 

atribuindo a isso, a importância deste metal na nutrição das plantas (REVOREDO e MELO, 

2006; GAD et al., 2007)  

Houve efeito tóxico do Ni mesmo para doses baixas, como para o LVAd (Tabela 

2), onde foi verificada redução de 10 % na massa seca com dose de Ni de 0,03 mg kg
-1 

de 

solo. O teor de Ni na matéria seca de plantas varia de 0,1 a 5 mg kg
-1

, dependendo da espécie, 

parte da planta, estágio fenológico, conteúdo no solo, acidez do solo, entre outros fatores 

(ADRIANO, 1986). Têm sido relatados efeitos diversos decorrentes da presença de Ni nas 

plantas, demonstrando que as consequências da presença do metal nas plantas são bastante 

variáveis com as condições ambientais. Na matéria seca de plantas de sorgo, por exemplo, os 

teores de Ni variando entre 6,10 e 16,31 mg kg
-1

, não havendo qualquer sintoma de toxicidade 

pelo Ni nas plantas em um Latossolo Vermelho distrófico (REVOREDO e MELO 2006).  

 

Coeficiente de transferência (ct) 

O coeficiente de transferência (ct) de Ni para a parte aérea diferiu entre os solos 

(Figura 3). A maior transferência de Ni para a parte aérea foi observada no NQ o que justifica 

a maior concentração de Ni na parte das plantas de milho (Figura 2).  
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Figura 3. Coeficiente de transferência (ct) (relação entre Ni na massa seca da parte aérea, mg 

kg
-1

/total Ni no solo, mg kg
-1

) de milho num período de 53 dias após emergência em função 

de doses de Ni aplicadas em três tipos de solo. 

 

A diferença de transferência de Ni para a parte aérea verificada entre os solos 

pode ser atribuída à diferença textural existente entre os solos, proporcionando maior 

disponibilidade do Ni no NQ que possui o menor teor de argila entre os solos avaliados 

(Tabela 1). O ct relaciona-se diretamente com a fração disponível do metal pesado no solo, 

pois quanto maior o ct maior será a biodisponibilidade do elemento em relação ao seu teor 

total no solo. Porém o ct pode variar muito com um grande número de parâmetros do solo 

uma vez que algumas regressões entre propriedades do solo e absorção de metais pesados já 

foram observadas (PUSCHENREITER e HORAK, 2000). Como exemplo, a textura do solo 

influenciou no ct de Ni do solo para o trevo vermelho (Trifolium partense L.) observando-se 

maior ct em solo franco-arenoso (15 % de argila), seguido de arenoso (5 % de argila) e por 

último siltoso (45 % de argila) (ABDEL-SABOUR, 1991). Este é um aspecto importante do 

ponto de vista ambiental, indicando um maior risco de contaminação em solos com menores 

teores de argila, o que é preocupante, já que teores elevados de Ni no ambiente podem causar 

fitotoxidade (GAJEWSKA et al., 2006; KOVÁCIK et al., 2009). 

A transferência de Ni reduziu no NQ a partir da dose 63,5 mg kg
-1

, na qual foi 

verificada o maior ct no NQ e o maior ct entre todos os solos. Esta redução da transferência 

do Ni para a parte aérea coincide com o surgimento dos sintomas observados nas folhas das 

plantas, principalmente na maior dose, como consequência da alta toxidez do Ni ao 

metabolismo das plantas. 
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Disponibilidade de Ni no solo 

A quantidade de Ni extraída foi dependente do extrator, mas todos os extratores 

apresentaram correlação superior a 90 % com os teores de Ni disponíveis (Tabela 3). Os 

extratores Mehlich-1 e Água régia apresentaram a maior correlação com os teores de Ni 

extraídos pela planta, seguidos pelo DTPA pH 7,3 e Mehlich-3, tanto para as raízes quanto 

para a parte aérea (Tabela 3) 

Existem relatados de quantidades variáveis na recuperação de Ni com diferentes 

extratores. Foi verificada alta correlação na extração do Ni por Água régia principalmente 

quando da aplicação via fonte mineral, o que corrobora com o verificado neste estudo 

(ROVEDA et al., 2014). O Mehlich-3 foi o extrator que obteve a maior correlação com as 

quantidades de Ni presentes nas plantas de sorgo, comparativamente a outros extratores, entre 

eles o Mehlich-1 e o DTPA a pH 7,3 (REVOREDO e MELO, 2006). A eficiência do agente 

quelante DTPA tem se mostrado reduzida para avaliação da disponibilidade dos elementos 

com maior potencial tóxico como Cd, Cu, Ni e Pb (CORRÊA et al., 2008), o que está em 

desacordo com este presente trabalho, já que o DTPA pH 7,3 teve boa correlação com os 

teores fitodisponíveis de Ni. No entanto, o DTPA pode ser mais eficiente que os extratores 

Mehlich-1 e Mehlich-3 para a avaliação da disponibilidade desses elementos tóxicos no solo 

(MANTOVANI et al., 2004), o que concorda em partes com o verificado neste estudo, onde o 

DTPA pH 7,3 apresentou-se mais eficiente que o Mehlich-3, e menos eficiente que o 

Mehlich-1, embora tenha ocorrido correlação próxima entre estes.  

 

Tabela 3. Correlação entre concentração de Ni nas raízes e parte aérea do milho e a 

concentração de Ni no solo extraídos Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia de 

três tipos de solos. 
 

Extrator Equação r Test t 

mg kg
-1

 Concentração de Ni nas raízes, mg kg
-1

 

Mehlich-1 ŷ = 3,0736x 0,98 15,13** 

DTPA pH 7,3 ŷ = 2,8036x 0,96 10,43** 

Mehlich-3 ŷ = 2,4713x 0,93 7,80** 

Água régia ŷ = 2,5344x 0,98 15,60** 

 Concentração de Ni na parte aérea, mg kg
-1

 

Mehlich-1 ŷ = 1,5368x 0,98 15,13** 

DTPA pH 7,3 ŷ = 1,4018x 0,96 10,42** 

Mehlich-3 ŷ = 1,2357x 0,93 7,80** 

Água régia ŷ = 1,2672x 0,98 15,60** 

** significativo a 1 % de probabilidade. 
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Nos latossolos (LVAd e LVd) os maiores teores foram extraídos pelo método 

Água régia. Isso pode ser explicado pela alta capacidade de recuperação proporcionada por 

este extrator, que é uma mistura de dois ácidos concentrados (HNO3 + HCl), normalmente 

utilizado para determinação dos teores semitotais. Foi verificada recuperação de quase todo 

Ni aplicado ao solo utilizando HNO3 + HCl (ROVEDA et al., 2014). Alguns autores 

consideram que a digestão com esta mistura de ácidos pode apresentar uma porcentagem de 

extração passível de variar de 60-100%, dependendo do metal (KELLER e VÉDY, 1994). A 

extração com Água régia extraiu 85 % do Ni aplicado em lodo de esgoto (ANJOS e 

MATTIAZZO, 2001). 

No NQ, os maiores teores de Ni foram verificados pelos extratores DTPA pH 7,3 

e Mehlich-3 (Figura 4). Já nos latossolos os maiores teores foram obtidos pela extração com 

Água régia. Este fato pode ser um indicativo de que no NQ o Ni tenha se concentrado mais na 

fração orgânica e no LVAd e LVd o Ni tenha se associado mais à fração mineral, assim o 

DTPA pH 7,3 e o Mehlich-3, que apresentam capacidade quelante e, ou complexante, podem 

ter recuperado melhor o Ni no NQ. Ao passo que a Água régia pode ter tido melhor eficiência 

em recuperar os teores do Ni associados à fração mineral dos latossolos. Essa boa capacidade 

de extração do Ni no LVAd e LVd por Água régia pode estar relacionada, entre outros 

fatores, à capacidade do ácido nítrico em solubilizar cátions fortemente adsorvidos 

(SCHALSCHA et al., 1980) sobretudo na fase mineral do solo (ROVEDA et al., 2014).  
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Figura 4. Correlação entre concentração e acúmulo de Ni na massa seca das raízes e parte 

aérea do milho e concentração de Ni em três tipos de solo extraídos pelo Mehlich-1, DTPA 

pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia. 
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De modo geral, percebe-se que o NQ e o LVd apresentaram os maiores NCT 

(Tabela 4). Os NCT verificados pelos extratores demonstram que embora o Ni tenha causado 

maior redução de crescimento no NQ na maior dose (270 mg kg
-1

) (Figura 1), o efeito 

negativo do metal no crescimento das plantas passou a se pronunciar com maiores teores 

neste solo comparativamente ao LVAd e LVd (Figura 1). O comportamento dos metais 

pesados no solo e seus efeitos nas plantas são bastante variáveis. No LVd, pelos extratores 

Mehlich-1, Mehlich-3 e DTPA foram verificados teores disponíveis de Ni de 2,08; 1,96 e 1,95 

mg kg
-1

 de solo, respectivamente, como suficientes para ocasionar 10 % de redução na massa 

seca, com uma dose de Ni de 4,34 mg kg
-1

 de solo. Utilizando estes mesmos extratores, em 

solo com a mesma classificação, por exemplo, ao aplicar 1.119 mg kg
-1

 de Ni via lodo de 

esgoto foram verificados teores disponíveis de 2,39; 2,43 e 0,99 mg kg
-1

, mesmo assim, não 

houve qualquer sintoma de fitotoxicidade pelo Ni (REVOREDO e MELO, 2006), o que 

demonstra que os teores disponíveis de Ni além apresentarem relação com os atributos do 

solo está correlacionado também com a fonte do metal e podem variar com os métodos de 

extração utilizados. 

Para o LVAd e LVd, maiores NCT foram obtidos pelo extrator Água régia, 

considerando os níveis de redução de 25 e 50 %, o que é reflexo da melhor capacidade deste 

extrator em recuperar o Ni aplicado nestes solos, em relação aos demais extratores (Figura 4). 

Mesmo sendo um extrator mais comumente utilizado para definição dos teores totais ou 

semitotais (ANDRADE et al., 2009), este extrator tem se correlacionado bem com os teores 

de metais pesados absorvidos pelas plantas. A extração com Água régia foi eficiente em 

correlacionar com as concentrações em tecido vegetal quando da aplicação de Ni via fonte 

mineral em Cambissolo Háplico (ROVEDA e MELO, 2014). 

Os maiores teores de Feo (0,41) e a maior CTC (71,4) no LVAd podem ser um 

indicativo de menor grau de intemperismo nesse solo em relação ao LVd (Feo 0,23; CTC 

49,2) (PEREIRA e ANJOS, 1999). Levando em consideração que a CTC pode ser um dos 

fatores que contribuem para maior fixação dos metais pesados nos solos (ALLEONI et al., 

2005) e os maiores teores de Feo podem representar também maior superfície específica dos 

colóides dos solos (MOREIRA et al., 2006), o diferente grau de intemperismo entre o LVAd e 

o LVd pode ter influenciado a disponilidade de Ni, de modo que o Ni tenha sido mais 

absorvido no LVd, o que contribui para que os NCT e DCT nesse solo sejam maiores em 

relação ao LVA. 
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Tabela 4. Doses críticas (DCT) e níveis críticos de toxidez (NCT) de Ni no solo extraído por 

Mehlich-1, DTPA pH 7,3, Mehlich-3 e Água régia que proporcionou a redução de 10, 25 e 50 

% na produção de massa seca da parte aérea do milho num período de 53 dias após 

emergência, correspondente a DCT em três tipos de solo. 

 

Tipo de solo
1/

 DCT Mehlich-1 DTPA Mehlich-3 Água régia 

 ………...……..…….........……… mg kg
-1

 …...............……………………… 

Redução de 10 % 

NQ  6,52 4,38 5,34 5,93 4,94 

LVAd 0,06 0,04 0,03 0,04 0,04 

LVd 4,34 2,08 1,95 1,96 2,80 

Redução de 25 % 

NQ  11,30 7,58 9,26 10,27 8,56 

LVAd 0,53 0,31 0,31 0,32 0,38 

LVd 13,02 6,23 5,86 5,88 8,41 

Redução de 50 % 

NQ  19,57 13,13 16,03 17,79 14,82 

LVAd 4,73 2,81 2,75 2,86 3,36 

LVd 39,06 18,70 17,59 17,64 25,22 
1/NQ: Neossolo Quartzarênico. LVAd: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. LVd: Latossolo Vermelho 

distrófico.  

 

Teores iguais ou superiores a 190 mg kg
-1

 são tidos como valor de intervenção 

para áreas agrícolas (CETESB, 2005), considerando neste caso uma extração com os 

extratores 3050 ou 3051, preconizados pela Cetesb. Assim observa-se que a fitotoxidez do Ni 

ocorreu bem abaixo deste valor, para redução da massa seca das plantas de milho (Figura 1) 

em todos os níveis de redução estudados, independentemente dos solos e extratores em 

questão, o que pode ser notado através das DCT e NCT (Tabela 3). Considerando a 

regulamentação estabelecida pelo Conama, os níveis de Ni no solo para intervenção em áreas 

agrícolas é de 70 mg kg
-1

 de solo (CONAMA, 2009), assim, mesmo sendo um valor menor 

que o estabelecido pela Cetesb para intervenção em áreas agrícolas, este valor ainda continua 

maior que os NCT e as DCT verificados. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O crescimento das plantas pode reduzir o efeito da toxidez por Ni. 

Os extratores DTPA pH 7,3, Mehlich-3, Mehlich-1 e Água régia foram eficientes 

em correlacionar com os teores de Ni absorvidos pela planta, bem como na recuperação das 

doses aplicadas nos solos. 

O extrator DTPA pH 7,3 é mais eficiente em extrair o Ni em solos com menor 

teor de argila. 

Há influência do tipo de solo na resposta das plantas à contaminação de Ni. 
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O Ni apresenta maior disponibilidade em solos arenosos, assumindo maior risco 

ambiental em solos com baixo teor de argila. 

A eficiência dos extratores DTPA pH 7,3, Mehlich-3, Mehlich-1 e Água régia 

sugere a possibilidade de emprego destes para avaliação do nível de contaminação em solos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Houve redução do crescimento da parte aérea e das raízes com aumento das doses 

de Cd, Pb e Ni nos solos avaliados. Nos três solos, a parte aérea apresentou maior crescimento 

relativo que as raízes. Os maiores teores de Cd, Ni e Pb na parte aérea e raízes ocorreram no 

NQ, sendo o solo onde ocorreu maior translocação do metal para a parte aérea. Solos com 

textura mais arenosa, como o NQ, tendem a favorecer uma maior disponibilidade de metais 

pesados nos solos, já que neste solo foram verificadas as maiores concentrações de Cd, Ni e 

Pb na parte aérea e consequentemente maior translocação de metal para a parte aérea das 

plantas, o que sugere maior risco de contaminação ambiental em solos com menor teor de 

argila. As diferenças nos atributos entre as classes de solo aparentam exercer grande 

influência sobre a disponibilidade dos metais, entre estes atributos podemos citar 

principalmente as diferenças mineralógicas entre cada classe de solo, tais como tipo de argila, 

presença de óxidos e hidróxidos. 

Todos os extratores foram eficientes na correlação com os teores absorvidos pela 

planta e as extrações por DTPA pH 7,3 apresentaram melhor correlação com os teores de Cd e 

Pb tanto nas raízes quanto na parte aérea. Para o Ni os métodos ácidos Mehlich-1 e Água 

régia tiveram melhor correlação com as concentrações de Ni na planta.  

 


