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RESUMO 

 

Derivação de valores críticos dos elementos potencialmente tóxicos em solos e avaliação 

de risco ao ambiente e à saúde humana 

 

O uso intensivo do solo e descarte incorreto e descontrolado de substâncias tóxicas 

no solo em decorrência do aumento das atividades agrícolas e industriais pode promover o 

acúmulo de elementos potencialmente tóxicos (EPTs). Isto ocorre, principalmente, nas 

camadas superficiais do solo, o que favorece a absorção dos EPTs pelas plantas e pode trazer 

riscos inaceitáveis à saúde humana, principalmente pela ingestão de alimentos contaminados. 

No Brasil existem poucos estudos relacionados à acumulação e à forma em que estes 

elementos estão presentes na solução do solo e podem ser absorvidos por plantas do tipo 

olerícolas, sendo que várias espécies são consumidas cruas pela população. Dessa forma, há 

exposição indireta desses elementos via ingestão dos vegetais. Uma das formas de estimar a 

acumulação do metal nas plantas é por meio do Fator de Bioconcentração (BCF), que é a 

razão entre a concentração total do EPT no vegetal e no solo.  Os objetivos nesse estudo 

foram: (i) comparar resultados dos teores pseudototais de EPTs de solos e teores totais de 

plantas encontrados em referências bibliográficas provenientes de regiões tropicais úmidas e 

de regiões temperadas; (ii) calcular as concentrações críticas de Cu, Ni, Pb e Zn em cenários 

de exposição urbano e rural, por meio de dois modelos matemáticos para avaliação de risco à 

saúde humana: Planilha CETESB e CSOIL; (iii) avaliar as frações reativa, disponível e 

bioacessível de Ba, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em solos; e (iv) estimar os teores dos elementos 

presentes nas frações por funções empíricas a partir dos teores pseudototais e das 

propriedades física e químicas do solo. Foram levadas em consideração frações dos vegetais 

consumidos das áreas contaminadas: 10% para o cenário urbano e 25% para o cenário rural. O 

BCF foi o principal parâmetro avaliado no cálculo da concentração crítica dos EPTs, sendo 

que o ideal seria a obtenção de um BCF para cada situação/região, considerando 

principalmente os atributos físicos e químicos do solo, e tipo e espécie de vegetais cultivados 

para calcular as concentrações críticas baseada no risco à saúde humana. Os modelos 

empíricos foram capazes de predizer a relação entre as frações reativa e pseudototal desses 

elementos em função das propriedades dos solos e do seu teor pseudototal. Na fração 

disponível, 3% e 1% do teor de Ba e Zn, respectivamente, estavam disponíveis na solução do 

solo em relação aos teores pseudototais, o que sugere baixo potencial de mobilidade destes 

elementos no solo. O Ba apresentou grande solubilidade em ambientes ácidos, como o baixo 

pH encontrado no estômago de seres humanos. 

 

Palavras-chave: Modelos empíricos; Planilha CETESB; CSOIL; Metais potencialmente 

disponíveis 

 

 



12 

 



13 

 

ABSTRACT 

 

Derivation of critical values of potentially toxics elements in soils and environmental risk 

assessment and human health 

 

The intensive land use and uncontrolled disposal of toxic substances in the soil due 

to the increase of agricultural and industrial activities can promote the accumulation of 

potentially toxic elements (PTEs) mainly in the upper soil layers, which favors the uptake by 

plants and can pose unacceptable risks to humans health, mainly by intake of contaminated 

food. In Brazil, there are few studies regarding the accumulation and the species in which 

these elements are present in the soil solution and can be absorbed by several vegetable crops 

eaten raw by the population, i.e., there is an indirect exposure by ingestion of vegetables. The 

Bioconcentration Factor (BCF) is the ratio of the total concentration of PTE in plant and soil. 

BCF is used to estimate the metal accumulation in plants.  This study was carried out taking 

the following objectives into account: (i) the comparison of results obtained in bibliographic 

references from humid tropics and temperate regions; (ii) to calculate the critical 

concentrations of Cu, Ni, Pb and Zn for both urban and rural scenarios of exposure, using 

both mathematical models for assessment risk to human health: CETESB and CSOIL 

spreadsheets; (iii) to evaluate the reactive, available and bioaccessible fractions of Ba, Cr, Cu, 

Ni, Pb and Zn in soils cultivated with vegetable crops in Sao Paulo states, Brazil; and (iv) to 

estimate the PTEs contents in the fractions by empiric functions from pseudototals 

concentrations and soil physical and chemical properties. The following fractions of 

vegetables consumed in contaminated areas have taken into account: 10% for the urban 

scenario and 25% for the rural scenario. The BCF was the main parameter evaluated in the 

calculation of the critical concentration of EPTs. For calculating the critical concentrations 

based on risk to human health, it is suggested that the BCF should be determined for each 

state/region, mainly considering the physical and chemical soil properties, and the type and 

species of plants. The empirical models were able to predict the relationship between the 

reactive and the pseudototal fractions of the PTEs, and this fraction depended on the soil 

properties and on their pseudototal contents. In the available fraction, 3% and 1 % of Ba and 

Zn contents, respectively, were available in the soil solution in relation to pseudototal levels, 

suggesting the poor potential for the mobility of these elements in the soil. Moreover, Ba 

(bioaccessible fraction) had great solubility in acidic environments, such as the low pH found 

in the stomach. 

 

Keywords: Empiric models; CETESB spreadsheet; CSOIL; Potentially available metals
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1 INTRODUÇÃO 

Elementos potencialmente tóxicos (EPTs) são encontrados naturalmente no 

ambiente, e suas concentrações no solo variam em função do material de origem e do 

processo de formação do solo. Com o avanço da tecnologia, o aumento da população e a 

necessidade de atender o mercado consumidor, tem-se observado aumento da carga de 

substâncias tóxicas no ambiente. O descarte irregular de resíduos, o uso inadequado de 

insumos agrícolas, além do aumento de áreas rurais próximas às estradas e de indústrias e 

áreas de mineração tem gerado preocupação na sociedade devido ao aumento da poluição e 

diminuição da qualidade dos produtos alimentares. Estes elementos podem causar algum 

efeito danoso sobre o ambiente ou à saúde humana.  

EPTs como cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn) são micronutrientes 

de plantas e animais, em baixas concentrações; porém quando em altas concentrações podem 

ser tóxicos e prejudicar o desenvolvimento destes e até levá-los à morte. Por outro lado,  

elementos como arsênio (As), cádmio (Cd), cromo (Cr) e chumbo (Pb) são extremamente 

tóxicos e podem causar dano ambiental mesmo em baixas concentrações. O comportamento 

destes elementos é controlado por processos naturais que ocorrem nos solos e também pelas 

atividades antrópicas.  

Cobre, Ni e Zn desempenham papéis importantes nos processos metabólicos e 

fisiológicos das plantas. Mas, em altas concentrações, geralmente causadas pela entrada de 

fertilizantes e outros adubos orgânicos ou inorgânicos no sistema, principalmente em solos 

com pH baixo (< 5,5), os EPTs podem ser tóxicos, afetar o desenvolvimento do vegetal e 

diminuir sua produção (KABATA-PENDIAS, 2011). Em seres humanos Cr, Cu e Zn são 

essenciais na alimentação. Segundo o Institute of Medicine, IOM (2001), a ingestão diária 

recomendada de nutrientes minerais em adultos é: 0,025 – 0,035 mg d
-1

 (Cr); 0,9 mg d
-1

 (Cu); 

e 8 – 11 mg d
-1

 (Zn). O Cr é essencial para o metabolismo de seres humanos e animais; porém 

depende da concentração e da forma de Cr, pois o Cr (VI) é extremamente tóxico e em 

concentrações elevadas pode acarretar a formação de câncer, assim como falência de diversos 

órgãos (KABATA-PENDIAS; MUKHERJEE, 2007). Ba e Pb não são metabolizados pelo 

organismo humano ou pelas plantas, e são extremamente tóxicos quando em excesso. 

Segundo Kabata-Pendias e Mukherjee (2007), o organismo humano não diferencia o Pb do 

Ca; logo o EPT pode se concentrar principalmente nos ossos e nos dentes dos seres humanos. 

Além disso, quando ocorre aumento da concentração de Ba no organismo, a concentração de 

K pode diminuir em nível celular, pois ambos os elementos apresentam raio iônico 

semelhante. 
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Com o intensivo uso do solo e a entrada contínua de substâncias inorgânicas ou 

orgânicas (nocivas ou não ao ambiente) no sistema, pode haver aumento das suas 

concentrações nesse compartimento. Devido à alta persistência e à baixa mobilidade nos 

solos, os EPTs podem acumular na camada superficial e ser absorvidos pelas plantas, o que 

limita a produção agrícola e, também, podem trazer riscos inaceitáveis à saúde humana via 

cadeia alimentar.  

A fitotoxicidade de cada elemento nas espécies vegetais é influenciada pela 

concentração e pela espécie química do elemento no solo (FOY; CHANEY; WHITE, 1978).  

Na maioria das plantas, os íons Cd
+2

 e Zn
+2

 são translocados facilmente da raiz para a parte 

aérea, enquanto Cu
+2

, Cr
+3

 e Pb
+2

 tendem a acumular nas raízes, sendo uma pequena parte 

translocada para a parte aérea (KABATA-PENDIAS, 2011). Silva; Vitti e Trevizam (2007) 

avaliaram a absorção e a capacidade de translocação dos EPTs do solo para grãos de arroz, e 

observaram elevado acúmulo de Cd, Cu, Fe, Mn e Pb na raiz e de Zn na parte aérea. 

O comportamento do elemento no solo depende de suas propriedades e dos atributos 

químicos, físicos e mineralógicos do solo e suas interações. A transferência solo-solução dos 

EPTs é fortemente influenciada pela competição entre os cátions nos sítios de troca, 

principalmente com o íon H
+

, a presença da matéria orgânica, argila e os óxidos de Al, Fe e 

Mn (RIEUWERTS et al., 2006). As partículas da fração argila têm pequeno tamanho, alta 

área superficial específica (ASE) e comportamento coloidal. Geralmente, tem carga negativa 

que favorece o fenômeno de sorção dos cátions metálicos (BRADY; WEIL, 2002).  

Solos que apresentam minerais com cargas permanentes, principalmente minerais 

silicatados do tipo 2:1, não dependem do pH e tem maiores capacidade de troca catiônica 

(CTC) e ASE do que solos de cargas variáveis, em que predominam minerais silicatados do 

tipo 1:1, principalmente a caulinita, e óxidos de Al e de Fe com cargas que podem ser 

positivas ou negativas conforme o pH do meio, capazes de adsorver os metais de forma não-

específica (eletrostática) ou específica (covalente) em sua superfície (ARAÚJO et al., 2002; 

DUBE et al., 2001; FONTES; ALLEONI, 2006; SOLLINS; ROBERTSON; UEHARA, 

1988). A presença do óxido de manganês (Mn) também é importante nos solos. Estes óxidos 

são muito reativos, apresentam alta ASE e retém fortemente Ba, Co, Ni e Zn, além de 

participar na reação de oxidação do Cr(III) a Cr(VI), o que aumenta sua mobilidade e 

toxicidade (VODYANITSKII, 2009).  

Em solução, os EPTs podem limitar o desenvolvimento das plantas e de organismos 

do solo. Quando ocorre aumento do pH, a atividade dos EPTs diminui em solução, devido a 

perdas dos prótons H
+
 pela reação de hidrólise, predominando na forma de complexos 
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metálicos ou precipitados (KABATA-PENDIAS, 2004). Rieuwerts et al. (2006) avaliaram a 

influência dos atributos do solo nas concentrações disponíveis de Cd, Pb e Zn e observaram 

que o pH foi o parâmetro que apresentou maior coeficiente de correlação com os teores 

disponíveis de metais e que a diminuição de duas unidades de pH aumentava dez vezes a 

concentração dos elementos na solução. 

Outro fator importante é a presença da matéria orgânica (MO), que pode influenciar 

a disponibilidade desses elementos no solo por adsorção ou pela formação de complexos 

estáveis com as substâncias húmicas. Zeng et al. (2011) avaliaram a influência do pH e da 

matéria orgânica na disponibilidade dos EPTs em solos de várzea cultivados com arroz na 

China e observaram que solos ácidos com alto teor de MO apresentavam altas concentrações 

de Cu, Cr, Fe e Zn extraídas por EDTA, consideradas disponíveis no solo.  

Atividades antrópicas podem contribuir no aumento da entrada dos EPTs de forma 

não controlada no sistema solo, alterando sua qualidade e ocasionando prejuízos nas suas 

funções. Com isso, orgãos ambientais, como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB), estabelecem valores orientadores para solos e águas subterrâneas como 

instrumento para subsidiar a gestão da qualidade desses compartimentos, com foco na 

proteção da qualidade do solo e no gerenciamento de áreas contaminadas. Em São Paulo, a 

Lei 13.577 de 8 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 56.263 de 5 de junho de 

2013, tem como objetivo garantir o uso sustentável do solo, protegendo-o de contaminações e 

previnindo alterações nas suas características e funções. Na legislação paulista, o valor de 

intervenção é utilizado no gerenciamento de áreas contaminadas  que indica se a concentração 

de uma substância no solo está acima do valor que possa causar riscos potenciais diretos ou 

indiretos à saúde humana (SÃO PAULO, 2009). 

O fator de bioconcentração (BCF) é razão entre a concentração dos EPTs em partes 

comestíveis dos vegetais e a concentração total nos solos (BRAND et al., 2007). Esse índice é 

utilizado em modelos de avaliação de risco para estimar a acumulação do metal no vegetal. 

Porém, os valores de BCF não são constantes, uma vez que dependem do nível de 

contaminação do solo (SWARTJES et al., 2013). 

Entender o comportamento desses elementos em diferentes solos e regiões climáticas 

distintas é importante no desenvolvimento de modelos matemáticos que estimam a 

concentração desses elementos nos tecidos vegetais para fins de avaliação de risco à saúde 

humana e para estabelecimento de concentrações limites em solos baseadas no risco. 

Estudos baseados no comportamento dos EPTs relacionando seu potencial de risco à 

saúde humana não são comuns no Brasil, o que dificulta a padronização das concentrações 
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críticas dos solos nas condições brasileiras. A utilização de concentrações encontradas nas 

regiões temperadas é adotada como padrão para comparar com teores encontrados nos solos 

brasileiros. Porém, esse procedimento não é adequado, uma vez que as condições 

edafoclimáticas das regiões são contrastantes. 

   

Logo, os objetivos desse estudo foram: 

- selecionar e compilar resultados de referências bibliográficas provenientes de 

regiões tropicais úmidas e de regiões temperadas e comparar os fatores de bioconcentração 

(BCF) calculados para cada região; 

- calcular as concentrações críticas de Cu, Ni, Pb e Zn em cenários de exposição 

urbano e rural, por meio dos modelos matemáticos para avaliação de risco à saúde humana, 

Planilha CETESB e CSOIL. 

- avaliar as frações reativa, disponível e bioacessível de Ba, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em 

solos; e 

- estimar os teores dos elementos presentes nas frações por função de 

pedotransferência a partir dos teores pseudototais e das propriedades físicas e químicas do 

solo. 
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2 DERIVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO CRÍTICA DE Cu, Cr, Ni, Pb E Zn EM 

SOLOS NAS REGIÕES TROPICAL ÚMIDA E TEMPERADA 

 

Resumo 

A contaminação dos solos por elementos potencialmente tóxicos (EPTs) pode causar 

efeitos nocivos nos organismos vivos e promover bioacumulação na cadeia alimentar. O 

estabelecimento das concentrações críticas dos EPTs no solo é importante para monitorar o 

cultivo de plantas e o contato direto dos seres humanos com solos contaminados. A 

concentração destes elementos nos vegetais e sua ingestão diária podem ser preditas por meio 

do uso de modelos matemáticos para avaliação de risco à saúde humana e pode ser feita em 

diferentes cenários de exposição em função do uso do solo. Modelos empíricos são utilizados 

para descrever a função solo-planta e explicar a diferença na disponibilidade dos EPTs em 

vários tipos de solos. Para estimar a acumulação do metal nas plantas é utilizado o Fator de 

Bioconcentração (BCF), que é a razão entre a concentração total do EPT no vegetal e no solo. 

O BCF é utilizado no cálculo da concentração crítica dos EPTs no solo que potencialmente 

não causaria nenhum efeito tóxico crônico à saúde humana. No modelo matemático da 

CETESB (Planilha CETESB) são utilizados BCFs, que foram calculados para solos da 

Holanda utilizados no modelo CSOIL. Porém, esses fatores não são constantes, pois podem 

variar para o mesmo elemento em solos com propriedades químicas diferentes. Nesse estudo 

objetivou-se: (i) avaliar modelos de transferência solo-planta e calcular o BCF a fim de 

derivar a concentração crítica para Pb, Cu, Cr, Ni e Zn, a partir de resultados de referências 

bibliográficas provenientes de solos de regiões tropical úmida e da região temperada; (ii) 

avaliar as concentrações aceitáveis no solo que não causam  riscos à saúde humana (adultos e 

crianças) por meio dos modelos matemáticos CSOIL e a Planilha CETESB, considerando os 

cenários de exposição urbana e rural. Os resultados dos teores pseudototais dos EPTs no solo 

e o absorvido pelas plantas foram comparados; e foram avaliados os modelos de transferência 

solo-planta por meio de modelos lineares, a fim de obter os valores dos BCFs. Os modelos 

lineares tiveram baixa capacidade preditiva (R² < 0,5 e erro padrão > 0,5) e foram 

desconsiderados. Assim, os BCFs foram calculados a partir da média geométrica, incluindo o 

fator de correção para o tipo de solo. Houve diferença entre os BCFs calculados para cada 

região e aqueles utilizados pelos modelos da CETESB e CSOIL. Foram consideradas as 

seguintes frações dos vegetais consumidos das áreas contaminadas: 10% para o cenário 

urbano e 25% para o cenário rural tanto no modelo CSOIL e CETESB. O BCF foi o único 

parâmetro avaliado no cálculo da concentração crítica dos EPTs, e conclui-se que em estudos 

para estabelecimento de concentrações críticas de EPTs em solos deve-se obter um BCFs para 

cada situação/região considerando principalmente os atributos físicos e químicos do solo, e 

tipo e espécie de vegetais cultivados.  

 

Palavras-chave: Fator de bioconcentração; Risco à saúde humana; Região tropical úmida; 

Planilha CETESB; CSOIL 

 

Abstract 

Soil contamination by potentially toxic elements (PTEs) can cause harmful effects to 

organisms and promote bioaccumulation in the food chain. To establish critical concentrations 

of PTEs´ content in soil it is important to monitor the cultivation and the direct contact of 

humans with contaminated soil. The concentration of these elements in plants and their intake 

can be predicted by using mathematical models to assess the risk to human health. They can 

be taken at different exposure scenarios depending on the use of the soil. Empirical models 
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have been used to describe the soil-plant transfer and to explain the difference in PTEs´ 

availability in various types of soil. Moreover, to estimate the metal accumulation in plants is 

used Bioconcentration Factor (BCF) that is the ratio of the total concentration of PTEs in the 

plant and soil. The BCF have used to calculate the critical concentration of PTEs in soil that is 

not harmful to human health. The mathematical model for risk assessment of CETESB 

(CETESB Spreadsheet) employs generic BCFs, which was calculated for the Netherlands 

soils, used in the CSOIL model, but these factors are not constants, because they can vary for 

the same element in soils with different chemical properties. In this study we aimed to: (i) 

evaluate models of soil-plant transfer and calculate the BCF in order to derive the critical 

concentration for copper (Cu), chromium (Cr), lead (Pb), nickel (Ni) and zinc (Zn), based on  

results of bibliographic references from humid tropical regions and from temperate region 

soils; (ii) evaluate the acceptable concentrations in soil without cause risk to human health 

(adults and children) by means of mathematical models (CSOIL and CETESB Spreadsheet) 

taking into account the urban and the rural exposure scenarios. The results of the pseudototal 

contents of PTEs in the soil and the contents absorbed by plants were compared and the soil-

plant relationship were evaluated to obtain the BCFs. Linear models had low predictive power 

(R² < 0.5 and standard error > 0.5) and were disregarded. Thus, the BCFs were calculated by 

using the geometric mean, including the correction factor for type of soil. Differences were 

observed between BCFs calculated for each region and those used in the models CETESB and 

CSOIL. The following fractions of vegetables consumed in contaminated areas have taken 

into account: 10% for the urban scenario and 25% for the rural scenario, either CSOIL or 

CETESB models. BCF was the main parameter evaluated in the calculation of the critical 

concentration of PTE. It is concluded that BCF should be determined for each 

condition/region mainly considering the physical and chemical soil properties, and the type of 

species of vegetable cultivated to calculate the critical concentrations based on risk to human 

health. 

 

Keywords: Bioconcentration factors; Human health risk; Humid tropical region; CETESB 

Spreadsheet; CSOIL 

 

2.1 Introdução 

Elementos potencialmente tóxicos (EPTs) ocorrem naturalmente no solo, e sua 

concentração depende do tipo do material de origem e dos processos de formação do solo. 

Com o intensivo uso do solo e a entrada contínua no sistema de substâncias inorgânicas ou 

orgânicas, nocivas ou não ao ambiente, pode ocorrer aumento da concentração destes 

elementos no solo. Consequentemente, aumentam os riscos de acúmulo, principalmente, nas 

camadas superficiais do solo (0-20 cm). Tais elementos podem, portanto, ser absorvidos pelas 

plantas e pelos organismos do solo. 

Os valores orientadores da qualidade do solo são usados como guias para 

gerenciamento de áreas contaminadas e garantia da proteção da saúde humana. Em São Paulo, 

a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB lançou em 2001 uma lista com os 

valores orientadores para solos e águas subterrâneas para o Estado de São Paulo e que foi 

atualizada em 2005 com a Decisão de Diretoria nº 195-2005-E, publicada no Diário Oficial 
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(CETESB, 2001; 2005). Em 2009, baseado nos resultados obtidos pela CETESB, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) publicou a Resolução nº 420 que definiu e 

estabeleceu os valores orientadores de qualidade do solo: valores de referência da qualidade, 

de prevenção e de investigação, sendo que o primeiro deverá ser estabelecido em cada Estado 

ou para cada tipo de solo do país (CONAMA, 2009). E em 2014, a CETESB publicou no 

Diário Oficial a Decisão de Diretoria 045/2014/E/C/I, de 20-02-2014 que substitui a Tabela 

de Valores Orientadores de 2005 com novos valores de orientadores (SÃO PAULO, 2014). 

Pela legislação, as concentrações críticas ou limite crítico dos EPTs nos solos são chamados 

de Valor de Intervenção (CETESB, 2001) ou Valor de Investigação (CONAMA, 2009), que é 

a concentração de um elemento no solo ou na água subterrânea que pode causar algum dano 

direto ou indireto à saúde humana (CONAMA, 2009). Tais valores, são utilizados no 

gerenciamento de áreas contaminadas, nas medidas de prevenção ou intervenção no solo a ser 

remediado e, também, para manejo correto do solo.   

No Brasil, o número de estudos relacionados à acumulação ou disponibilidade dos 

EPTs em solos cultivados com espécies vegetais comestíveis ainda é limitado, o que prejudica 

os levantamentos realizados para a obtenção de valores orientadores dos EPTs nos solos, nas 

águas e nos alimentos, tomando como base o risco à saúde humana.  É comum a utilização de 

resultados de trabalhos realizados em regiões temperadas para derivação da concentração 

crítica dos EPTs em solos da região tropical úmida, o que não é adequado, uma vez que as 

condições edafoclimáticas das regiões são contrastantes (CETESB, 2001).  

Para avaliação do risco potencial à saúde humana são necessárias informações sobre 

a concentração dos EPTs nos alimentos a taxa de ingestão diária pelos habitantes e a fração do 

consumo total de vegetais consumidos de uma determinada área contaminada (SWARTJES et 

al., 2012). Em estudos recentes com solos de áreas contaminadas ou próximas à fonte 

poluidora,  Cao et al. (2010)  avaliaram a concentração de Cu, Zn, Pb, Cr, Hg e Cd em arroz e 

vegetais e nos solos cultivados da China para estimar o risco da exposição humana a esses 

elementos por meio do consumo das culturas agrícolas. Os autores observaram que Cu, Zn e 

Pb foram os principais elementos que apresentaram algum tipo de risco à saúde da população, 

principalmente quando relacionados à ingestão de arroz. 

A razão entre a concentração dos EPTs em partes comestíveis dos vegetais e a 

concentração total nos solos é chamada fator de bioconcentração (BCF). Esse índice é 

utilizado nos modelos de avaliação de risco para estimar a concentração do metal nas plantas 

e subsequente exposição humana por meio do consumo do vegetal (MELO; ALLEONI;  

SWARTJES, 2011).  Entretanto, o BCF não é um valor constante, pois pode variar para o 
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mesmo elemento em solos com propriedades químicas diferentes (SWARTJES et al., 2007). 

Melo; Alleoni e Swartjes (2011) reuniram resultados de diversos estudos relacionados ao Cd 

em regiões tropicais úmidas e em regiões temperadas e observaram que o BCF do elemento 

foi maior para a primeira região, sendo a diferença atribuída às condições climáticas e 

características dos solos. A concentração crítica de Cd derivada com base em resultados da 

região tropical foi menor do que a das regiões temperadas, devido à alta disponibilidade de Cd 

no solo e ao acúmulo nos vegetais, apresentando alta exposição à população. Uma das 

conclusões de Melo; Alleoni e Swartjes (2011) foi a necessidade de mais estudos com outros 

EPTs em áreas sujeitas às fontes de contaminação. 

A relação entre a disponibilidade dos EPTs no solo e a absorção pelas plantas pode 

ser descrita por uma regressão simples baseada nos modelos solo-planta. Modelos empíricos 

têm sido propostos para descrever a transferência solo-planta, sendo utilizados para explicar 

as diferenças na disponibilidade dos EPTs em vários tipos de solos (RÖMKENS et al., 2009). 

Segundo Swartjes et al. (2007), a concentração acumulada de EPTs para cada espécie vegetal 

pode ser obtida a partir da função logarítmica da concentração total de EPTs no solo e de seus 

principais atributos químicos (pH do solo, teor e tipo de argila, matéria orgânica, teor de 

óxidos de Al, Fe e Mn entre outros fatores). 

Os modelos de exposição são utilizados para caracterizar as vias relacionadas à 

contaminação do solo e absorção pelas plantas. Servem também para predizerem a 

transferência dos contaminantes aos alimentos, com consequente exposição do consumidor a 

partir da ingestão dos produtos (RODRIGUES et al., 2012). O potencial de risco será 

significativo caso a concentração no solo cause acúmulo nos vegetais que serão consumidos 

pelos seres humanos (ELERT et al., 2011) em limites acima da dose de referência (RfD). Na 

avaliação de risco considera-se a concentração dos metais nas partes comestíveis das plantas 

(raiz, folha ou frutos) e a ingestão diária desses alimentos, a qual varia consideravelmente 

entre as regiões do mundo. Por exemplo, o consumo per capita de frutas e vegetais (incluindo 

hortaliças) na Ásia, América do Norte, Europa, África e América do Sul é de 144, 127, 117, 

57 e 49 kg ano
-1

, respectivamente (FAO, 2010). 

A CETESB desenvolveu um modelo para avaliação de risco de áreas contaminadas 

(Planilha CETESB) que simula o risco de uma população sujeita à exposição de um 

contaminante. No modelo são incluídas vias de exposição para os compartimentos solo e água 

subterrânea. Por exemplo, na chamada “camada superficial do solo” (denominação da 

CETESB para a camada até 1 m de profundidade), são incluídas as seguintes vias: inalação 

(vapores e partículas), contato dérmico, ingestão de solo e ingestão de vegetais. Outro modelo 
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de avaliação de risco muito utilizado no mundo é o CSOIL, desenvolvido pelo Instituto de 

Saúde Pública e Meio Ambiente (RIVM), Holanda. O CSOIL foi utilizado inicialmente pela 

CETESB para derivação dos valores de intervenção baseados em risco à saúde humana 

(CETESB, 2001).  

Nesse trabalho foram avaliados os modelos de transferência solo-planta, bem como 

derivadas as concentrações críticas de Cu, Cr, Ni, Pb e Zn no solo, a partir de resultados de 

referências bibliográficas e calculados pelos modelos matemáticos CSOIL e a Planilha 

CETESB, considerando-se os cenários de exposição urbano e rural. 

 

2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Seleção de resultados de referências bibliográficas 

Um banco de dados foi elaborado a partir de levantamento bibliográfico a fim de 

derivar a relação solo-planta para chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni) e zinco 

(Zn). A seleção foi realizada em fontes secundárias disponíveis em bases de dados de 

pesquisa, como Web of Science, Scopus, SciELO, entre outras, e cadastrados em planilha 

eletrônica.  

O procedimento adotado está descrito em Melo; Alleoni e Swartjes (2011). Os 

trabalhos selecionados fornecem resultados da concentração pseudototal de Cr, Cu, Ni, Pb e 

Zn em solos, pH do solo, os teores de argila da camada superficial do solo (0-20 cm) e de 

carbono orgânico total (C-org) ou matéria orgânica (M.O), em alguns casos foi feita a 

conversão do C-org em M.O. multiplicando o primeiro atributo pelo fator 1,724; e a 

concentração de EPTs absorvida pelas plantas (folhas e raízes comestíveis) coletadas no 

mesmo local. Foram utilizados resultados da concentração dos EPTs nos vegetais com base 

em massa seca. Entretanto, os resultados apresentados com base em massa fresca foram 

convertidos em massa seca considerando o teor de água no vegetal ou utilizando fatores de 

conversão disponíveis em: Swartjes et al. (2007) e USEPA (1996).  

Os resultados foram selecionados de experimentos realizados geralmente em áreas 

agrícolas próximas a áreas potencialmente poluidoras, como indústrias, mineradoras, 

rodovias, ou que sofreram alguma contaminação por resíduos agroindustriais, como de lodo 

de esgoto etc. Foram também utilizados resultados de experimentos realizados sob condições 

controladas (vasos em casa-de-vegetação). Não foram utilizados resultados de artigos em que 

a contaminação foi artificial, ou seja, foi feita adição de sais, como os de nitrato ou de cloreto. 

Os artigos selecionados foram agrupados por região: (i) temperada (acima do Trópico de 

Câncer) e (ii) tropical úmida, segundo a classificação Köppen-Geiger, como mostra a Figura 1 
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(KOTTEK et al., 2006) e divididos em duas categorias de acordo com a porção comestível do 

vegetal: (i) folhosos e (ii) de raiz (tubérculos, raízes e bulbos). 

 

Figura 1- Mapa do Mundo segundo a Classificação Climática de Köppen-Geiger, modificado de Kottek et al. 

(2006) 

 

No total foram selecionados 43 artigos científicos com resultados de 26 países. 

Entretanto, não necessariamente todos os elementos foram encontrados em todos os artigos 

(Tabela 1). Para obtenção da relação solo-planta foram selecionados apenas os valores 

menores do que o Valor de Intervenção Residencial estabelecido pela CETESB (2005) para 

cada elemento: Cr total (300 mg kg
-1

); Cu (400 mg kg
-1

); Ni (100 mg kg
1-

); Pb (300 mg kg-
1
) 

e Zn (1000 mg kg
-1

) em ambas as regiões. 

O trabalho de Ding et al. (2013) foi considerado em ambas as regiões, uma vez que a 

China é um país muito grande, e as áreas em que os solos foram coletados nas regiões norte e 

centro subtropical da China. Não foram encontrados trabalhos desenvolvidos no Brasil com as 

especificações detalhadas anteriormente. Estudos de transferência solo-planta de EPTs, 

principalmente em olerícolas, são raros no país. Logo, percebe-se a necessidade de estudos 

mais detalhados nessa área do conhecimento visando à avaliação de risco em seres humanos.  
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Tabela 1 - Seleção de referências bibliográficas separadas por região e país para composição do banco de dados 

Região País Elementos estudados Referência 

Temperada Bulgária Cu, Pb e Zn Angelova et al. (2010) 

 Canadá Cu, Pb e Zn Murray; Thompson e Macfie (2009) 

 China Pb Ding et al. (2013) 

  Cu, Pb e Zn Hao et al. (2009) 

  Pb Huang et al. (2012) 

  Cu, Pb e Zn Li et al. (2006) 
  Cr Liao et al. (2011) 

  Cr Xiao et al. (2013) 

 Dinamarca Cr Larsen; Moseholm; Nielsen (1992) 

 Espanha Ni e Pb Alegria et al. (1991) 

  Cu Castro; Mañas e Heras. (2009) 

  Zn Madejón et al. (2011) 

 EUA Pb e Zn Cobb e Sands (2000) 

 França Cr, Cu, Ni eZn Baraud e Leleyter (2012) 

 Grécia Cu, Ni, Pb e Zn Fytianos et al. (2001) 

 Inglaterra Cu e Zn Datta e Young (2005) 

  Cu Davies (1992) 
 Itália Cr, Cu, Pb e Zn Adamo et al. (2003) 

  Cu, Ni e Zn Salvatore, Carratú e Carafa (2009) 

 Kosovo Pb e Zn Filipović-Trajković et al. (2012) 

 Portugal Cu e Zn Gonzalez-Fernandez et al. (2011) 

 Romênia Cu, Pb e Zn Lăcătuşu e Lăcătuşu (2008) 

  Cu e Zn Senila, Levei e Senila (2012) 

 Turquia Cu e Zn Keser e Buyuk (2012) 

Tropical úmida África do Sul Cr, Cu, Ni, Pb, Zn Pillay e Jonnalagadda  (2007) 

 Bangladesh Cr, Cu, Ni, Pb, Zn Ahmad e Goni (2010) 

 China Pb Ding et al. (2013) 

  Cu, Ni, Pb, Zn Liu et al. (2012) 

 Etiópia Cr, Cu, Ni, Pb, Zn Itanna (2004) 
  Cr, Cu, Zn Weldegebriel, Chandravanshi e 

Wondimu (2012) 

 Gabão Cu, Zn Ondo et al. (2013) 

 Índia Cu, Pb, Zn Pandey e Pandey (2009) 

  Cr Gupta et al. (2009) 

  Cr, Cu, Ni, Pb, Zn Sahu et al. (2007) 

  Cu, Pb, Zn Singh e Kumar (2006) 

 Jamaica Cr, Cu, Zn Wright, Jones e Omoruy (2012) 

 Nigéria Zn Abdu et al. (2011) 

  Cr, Cu, Ni, Pb, Zn Agbenin; Danko e Welp (2009) 

  Cu, Ni Yusuf, Arowolo e Bamgbose (2003) 

 Nova Zelândia Cu, Pb Gaw et al. (2008) 
 Uganda Pb, Zn Nabulo; Oryem-Origa e Diamond 

(2006) 

 Vietnam Cr, Cu, Ni, Pb, Zn Marcussen; Joergensen e Holm (2008) 

 Zimbabwe Cr, Cu, Ni, Pb, Zn Mapanda et al. (2007) 

 

2.2.2 Procedimento para o cálculo do Fator de Bioconcentração 

O Fator de Bioconcentração (BCF) é a razão entre a concentração do EPT no vegetal 

(mg kg
-1

em massa seca) e a concentração do EPT no solo (mg kg
-1

 massa seca) eq. (1). O 

BCF pode ser utilizado como um indicador da quantidade de metal acumulado na planta, 

porém, varia com a espécie do vegetal e com as propriedades do solo (SWARTJES et al. 

2007). 
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 (1) 

 

Muito pesquisadores utilizam modelos empíricos do tipo Freundlich, eq. (2), para 

calcular a concentração de metais acumulados na planta (MELO; ALLEONI; SWARTJES, 

2011; RÖMKENS et al., 2004; YAYLALI-ABANUZ; TÜYSÜZ, 2009;). 

 

               
  (2) 

 

em que csolo é a concentração do EPT no solo e cplanta concentração na planta e a e b são 

coeficientes empíricos de Freundlich. A equação pode ser linearizada por transformação 

logarítmica, eq. (3): 

 

                                                   (3) 

 

sendo: log[cplanta] = logaritmo (base 10) da concentração do EPT na parte comestível do 

vegetal (mg kg
-1

); log [csolo] = logaritmo (base 10) da concentração total do EPT no solo (mg 

kg
-1

). 

Quando a relação solo-planta não foi significativa, ou seja, quando o coeficiente de 

determinação (R²) foi menor ou igual a 0,5 e o erro padrão (e.p) foi maior ou igual a 0,5 

(MELO; ALLEONI; SWARTJES, 2011), o Fator de Bioconcentração final (BCF’) foi 

calculado a partir da média geométrica (MG(BCF)) dividido pelo fator de correção (eq. 4) para 

o tipo de solo (FC), conforme Swartjes et al. (2007). Este fator de correção é função do teor 

de matéria orgânica e de argila do solo e é dado pela equação 5. 

 

     
       

  
 

 

(4) 

   
                     

                               
 

(5) 

 

sendo: %argila = teor médio de argila do solo do banco de dados (%); %MO = teor médio de 

matéria orgânica do solo do banco de dados (%); %argilamédia = teor médio de argila (25% 
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adotado em ambas as regiões); %MOmédia = teor médio de matéria orgânica; A, B, C = 

variáveis específicas do metal, adotadas de Swartjes et al. (2007). O valor de pH não é incluso 

nesta equação por não ser considerado um parâmetro estável. Foi adotado o teor 2% de MO 

para solos tropicais úmidos, por ser um teor típico na maioria destes solos (SOARES; 

ALLEONI, 2008) e 10% para solos da região temperada, conforme sugerido por Versluijs; 

Otte (2001 apud SWARTJES et al., 2007). 

  

2.2.3 Análise estatística 

A estatística descritiva e as análises estatísticas dos resultados foram realizadas com 

uso do programa SPSS 17.0 para Windows. Os resultados do teor pseudototal dos metais no 

solo e o absorvido pelas plantas foram submetidos a comparações de médias pelo teste t. O 

teste de Levene permitiu averiguar a homogeneidade das variâncias. Os resultados foram log-

transformados, exceto para pH, para normalização da distribuição das variáveis. Para avaliar o 

grau de correlação entre as variáveis foi utilizada a correlação de Pearson, com intervalo de 

confiança de 95%. 

Para derivação da relação solo-planta, a concentração total de EPTs no solo, pH, % 

argila e de carbono orgânico total foi utilizada dentro da faixa do percentil 5 e 95. A 

significância dos parâmetros da regressão foi verificada aplicando-se o teste-F a 5%. O 

método stepwise foi utilizado para calcular as concentrações de metais nas culturas a partir da 

análise de regressão linear múltipla, conforme Marôco (2011). 

 

2.2.4 Derivação da concentração crítica dos EPTs utilizando os modelos de Avaliação de 

Risco: Planilha CETESB e CSOIL 

O cálculo da concentração crítica foi realizado com uso dos modelos de avaliação de 

risco CSOIL 2000 (BRAND et al., 2007) e a Planilha CETESB (CETESB, 2014). As 

concentrações críticas dos EPTs nos solos foram obtidas com base na exposição humana, 

considerando somente a via de ingestão de vegetais contaminados em ambos os modelos. O 

BCF foi o único fator avaliado na comparação entre os modelos no cálculo de via de ingestão 

de vegetais. Na planilha CETESB a concentração dos EPTs foi derivada a partir do cálculo da 

concentração máxima aceitável (CMA) na camada superficial (0 a 100 cm) do solo conforme 

a Eq. 6, sendo que todas as variáveis são fixas no modelo (Tabela 2), exceto o valor dos 

BCFs. A planilha CETESB considera uma fração de vegetais consumidos provenientes de 

áreas contaminadas nos cenários rural de 25% (0,25) e urbano de 10% (0,1). Essas frações 

estão inseridas no Fator de Ingresso (IF) para adultos e crianças na planilha. 
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(6) 

 

 

Tabela 2 – Parâmetros utilizados no cálculo da concentração máxima aceitável (CMA) de EPTs na camada 

superficial e subsuperficial do solo, conforme a Planilha CETESB para os Cenários Rural e Urbano 

Variável Descrição Unidade Valor 

   Crianças Adultos 

   Rural Urbano Rural Urbano 

THI Quociente de Risco não Carcinogênico - 1,0 1,0 

RfDo Dose de referência para ingestão mg kg-1dia 
Depende do elemento (Valor dado na 

planilha CETESB) 

IF* Fator de ingresso – ingestão de vegetais dia kg-1dia 0,0211 0,00256 0,00502 0,000548 

CDp 
Concentração na planta a partir da 

deposição de partículas 

mg kg-1 peso 

seco 
0,01 0,01 

IRL 
Taxa de ingestão de culturas caseiras 

folhosas/estruturais 
kg dia-1 0,008 0,007 0,016 0,013 

IRR 
Taxa de ingestão de culturas caseiras 

tuberosas 
kg dia

-1
 0,019 0,016 0,038 0,031 

fbr 

Fator de conversão de peso em base 

seca para base úmida para culturas 

folhosas 

(-) 10,2 10,2 

frk 
Fator de conversão de peso em base 

seca para base úmida para raízes 
(-) 5,99 5,99 

BCFf Fator de bioconcentração para folhosas (-) Depende do valor calculado como 

descrito no item 2.2.2 BCFr Fator de bioconcentração para raízes (-) 

*Fator utilizado para substâncias não carcinogênicas. 

(-) adimensional  

 

A concentração crítica dos EPTs no modelo CSOIL foi derivada com uso dos 

parâmetros descritos em Melo; Alleoni e Swartjes (2011). A taxa de ingestão dos vegetais foi 

alterada conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), também 

utilizado na planilha CETESB (IRL e IRR). As concentrações foram simuladas a partir da 

taxa de consumo de vegetais nas frações de 25% no cenário rural e 10% no cenário urbano a 

fim de comparar com o modelo utilizado pela CETESB.  

 

2.3 Resultados e Discussão 

O Anexo A apresenta o relatório da estatística descritiva realizado no pacote 

estatístico SPSS 17.0 referente ao levantamento do banco de dados para chumbo (Pb), cobre 

(Cu), cromo (Cr), níquel (Ni) e zinco (Zn). Não foi possível criar um banco de dados com o 

mesmo número de observações para todas as variáveis devido à falta de informações 

fornecidas nos artigos pesquisados. O número de observações foi diferente entre as variáveis 

em ambas as regiões, sendo menor o banco de dados para vegetais do tipo raiz. 

A faixa da concentração dos EPTs nos solos das regiões foi ampla (Anexo A), sendo 

que as maiores médias do teor pseudototal dos EPTs no solo foram encontradas nos solos da 
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região temperada (RTE) do que na região tropical úmida (RTU) (p < 0,05). Não houve 

diferença entre as regiões para o Ni e Cr (p > 0,05) (Figura 2). Os países considerados 

desenvolvidos apresentaram maiores teores de EPTs nos solos do que os países em 

desenvolvimento, provavelmente, porque a maioria dos artigos selecionados apresentarem 

resultados de áreas com alta atividade industrial ou mineração. Por outro lado, a maioria dos 

artigos com resultados de solos da RTU foram de áreas agrícolas que receberam algum tipo de 

tratamento, como águas residuárias ou defensivos agrícolas que continham os elementos, 

porém em menor concentração do que nos solos da RTE. 

O acúmulo do EPT na planta depende da espécie: existem aquelas que acumulam 

grandes quantidades de EPTs, sendo extremamente tolerantes a um determinado contaminante 

no solo e outras nem tanto (SWARTJES et al. 2007). Algumas espécies de vegetais podem 

regular a biodisponibilidade do EPT no solo (MURRAY; THOMPSON; MACFIE, 2009) e 

reduzir a biodisponibilidade do elemento na zona da raiz, o que consequentemente diminui a 

relação solo-planta (de VRIES; RÖMKENS; SHÜTZE, 2007). Luis et al. (2014) concluíram 

que a concentração dos macronutrientes, micronutrientes e metais (Cd e Pb) em batatas-doces 

são influenciadas pela variedade do tubérculo, tipo de solo e área de produção agrícola. 

A absorção de EPTs pelas plantas é influenciada pelos atributos químicos, físicos e 

mineralógicos do solo. Mas, neste estudo não foi possível esclarecer de modo apropriado 

quais atributos poderiam ter afetado a absorção e o comportamento dos elementos no solo em 

todas as observações devido à falta de informações na maioria dos artigos selecionados 

(Anexo A). Mesmo com estas lacunas no banco de dados, foi aplicado o modelo de regressão 

linear múltipla, pelo método stepwise, entre os teores dos EPTs na planta e no solo e seus 

principais atributos, a fim de avaliar o impacto das propriedades do solo na concentração 

absorvida pelos vegetais. A maioria dos solos do banco de dados (tropicais e temperados) 

apresentarem pH > 6, em que as espécies dominantes dos EPTs na solução do solo 

encontram-se na forma de precipitados insolúveis (McLAUGHLIN, 2002), ou seja, não estão 

disponíveis para absorção das plantas. Como esperado, a correlação foi baixa entre a 

concentração dos EPTs no solo e na planta. Os modelos lineares tiveram baixa capacidade 

preditiva, ou seja, R² ≤ 0,5 e erro padrão ≥ 0,5 ou relação ausente, ou com premissas de 

normalidade e de linearidade violadas em todos os grupos (resultados não mostrados).  
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Figura 2 – Box-plot da concentração dos elementos potencialmente tóxicos (EPTs) no solo por região 

 

A regressão linear para os EPTs foi relativamente fraca, pois menos da metade da 

variação da concentração do elemento nos vegetais pode ser explicada pela variação da 

concentração do teor pseudototal no solo nas duas regiões. Para tentar um melhor ajuste as 

variáveis (atributos) do solo, os valores de pH e os teores de carbono orgânico no solo e de 

argila foram adicionadas ao modelo. 

O número de observações diminuiu mais de 50% para o banco de dados de Zn 

(resultados não mostrados), o que reduziu a representatividade dos países na região 

temperada. Para os demais elementos, não houve relação entre a concentração de EPTs nos 

vegetais, os atributos e a concentração pseudototal do EPT no solo. Os resultados utilizados 

não satisfizeram os pressupostos do modelo de regressão múltipla, como normalidade dos 

resíduos, e apresentaram distribuição heterocedástica, exceto para Pb na região temperada 

para vegetais do tipo raiz, em que as premissas não foram violadas. 

A regressão linear múltipla permitiu identificar as variáveis teor de argila, carbono orgânico 

total e pH como preditores significativos (p < 0,05) da concentração total de Pb nas raízes na 

região temperada (R² = 0,74; erro padrão = 0,32; n = 26). O valor de R² (0,74) indicou bom 

ajuste entre os valores do banco de dados e os valores previstos com base no modelo de 

regressão linear para o Pb (Figura 3). Porém, não foi encontrada relação linear entre o teor 

pseudototal de Pb no solo e na raiz, o que pode ser explicado pelo alto valor de pH (média = 
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6,8) do banco de dados, ou seja o elemento estava na forma de complexos ou precipitados 

indisponíveis para absorção das plantas. Portanto, a equação não foi utilizada para calcular o 

BCF, uma vez que são necessários dois valores do BCF (para folha e para raiz) nos modelos 

de avaliação de risco.  

 

 
Figura 3 - Correlação entre o teor de Pb na planta previsto pelo modelo de regressão linear múltipla e o teor de 

Pb na planta selecionado no banco de dados. * e ** coeficientes significativos p < 0,05 e p < 0,01, 

respectivamente. 

 

Os resultados não significativos podem ser explicados por diversos fatores, como a 

inexistência de um critério na seleção de artigos com o mesmo tipo de procedimento de 

extração da concentração pseudototal dos EPTs. Os pesquisadores e os órgãos ambientais de 

cada país adotam diferentes métodos para extração do teor pseudototal, sendo o mais comum 

a extração por água régia (HNO3 + HCl, 1:3 v/v). Cada extrator pode extrair quantidades 

diferentes de metal (NEMATI et al., 2010) o que resulta uma grande quantidade de “ruídos” 

no banco de dados que podem influenciar a capacidade preditiva dos modelos (RÖMKENS et 

al, 2004). Além disso, a gama de tipos de solos foi ampla, com materiais de origem e 

mineralogia diferentes, mesmo após a subdivisão das informações por grupo de países da 

região tropical úmida e da região temperada. Outros fatores como clima e tipo de vegetação 

podem influenciar o comportamento dos EPTs no solo. 

Devido a essa fraca relação solo-planta, optou-se calcular o BCF a partir da média 

geométrica (Eq. 1 e 4), conforme sugerido por Swartjes et al. (2007) e Swartjes; Versluijs e 

Otte (2013). Os valores extremos (menor que o percentil 5 e maior que o percentil 95) foram 

Raiz – região temperada  

Log[craiz] = 4,658 – 0,464log[argila]
*
 - 0,974log[C-org]

**
 –  0,52pH

** 

R² = 0,74 e.p. = 0,32 
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excluídos no cálculo do BCF médio a fim evitar erros de extrapolação. Para o cálculo do Fator 

de Correção para o tipo de solo (FC), eq. 5, os teores médios de matéria orgânica (MOS) e de 

argila (%) do banco de dados foram empregados mesmo com diferentes números de 

observações. 

Os BCFs dos EPTs foram calculados para ambas as regiões e separados por grupos 

de vegetais comestíveis, folhas e raiz (tubérculos, raiz e bulbos). A Tabela 3 mostra uma 

comparação entre os BCFs calculados neste estudo e os utilizados nos modelos de avaliação 

de risco Planilha CETESB (brasileiro) e CSOIL (holandês). A ordem dos BCFs para a região 

temperada foi: (i) raiz: Zn > Cu > Ni > Pb > Cr e (ii) folha: Zn > Cu > Pb > Ni > Cr. Por sua 

vez, a ordem para a região tropical foi: (i) raiz: Ni > Cu > Pb > Zn > Cr e (ii) folha: Zn > Cu > 

Ni > Cr > Pb. O BCF calculado para folhas na região tropical úmida (RTU) foi maior do que 

o calculado para folhas na região temperada (RTE). Já para raízes, o valor do BCF variou com 

o elemento. Os valores do fator para Pb e Ni na RTU foram 3 e 9 vezes, respectivamente, 

maiores do que na RTE, enquanto Cu, Cr e Zn foram 2,5; 1,5 e 13 vezes maiores na RTE, 

respectivamente, em relação a RTU.  

Os valores de Cr na planilha CSOIL são dados para as formas Cr(III) e Cr(VI) e, 

portanto, não foram considerados neste trabalho (Tabela 3). Nos modelos de avaliação de 

risco, os fatores de bioconcentração estão divididos em grupos de raízes e folhas. No modelo 

CSOIL, os BCFs são baseados em diferentes espécies de vegetais e em solos com valores de 

pH, argila e matéria orgânica não padronizados (OTTE et al., 2001). Os valores dos BCFs em 

ambos os modelos são baseados em Bockting; Van den Berg (1992 apud OTTE et al., 2001). 

 

Tabela 3 - Comparação entre os Fatores de Bioconcentração (BCFs) baseado na média geométrica para as 

regiões temperada e tropical úmida e BCF utilizados nos modelos de avaliação de risco CETESB 

2013 e CSOIL 

 Cu  Cr*  Ni  Pb  Zn 

 Folha Raiz  Folha Raiz  Folha Raiz  Folha Raiz  Folha Raiz 

BCF – 
Tropical 

0,29 0,066 
 

0,084 0,0021 
 

0,15 0,58 
 

0,070 0,011 
 

0,60 0,014 

BCF – 

Temperada 
0,12 0,16 

 
0,0050 0,0031 

 
0,095 0,065 

 
0,017 0,038 

 
0,29 0,18 

CETESB 

(2013) 
0,10 0,10 

 
0,020 0,0020 

 
0,10 0,070 

 
0,030 0,0010 

 
0,40 0,10 

CSOIL vs. 

2000 
0,30 0,16 

 
- - 

 
0,056 0,015 

 
0,044 0,0017 

 
0,36 0,031 

*Na planilha CSOIL o BCF para Cr é dado como Cr (III) e Cr (VI). 

 

O valor de BCF calculado, de modo geral, foi maior nas folhas do que nas raízes, 

exceto para Ni na região tropical e o Cu e Pb na região temperada. Resultado semelhante foi 

encontrado por Melo; Alleoni e Swartjes (2011), que selecionaram diversos estudos 
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relacionados ao Cd em regiões tropicais úmidas e em regiões temperadas. Por outro lado, 

Murray; Thompson e Macfie (2009) calcularam o BCF do Cu nas partes comestíveis de 

alface, cenoura e rabanete e observaram que os BCFs em quatro solos (dois agrícolas, um 

florestal e um comercial) foram sempre maiores nos vegetais do tipo raízes. Logo, o BCF dos 

elementos potencialmente tóxicos não pode ser considerado constante, uma vez que varia com 

os atributos do solo e com a capacidade de absorção e acumulação do vegetal. 

A concentração crítica do solo foi calculada de acordo com a Eq. 6, a mesma 

utilizada no modelo de avaliação de risco da Planilha CETESB e com o modelo CSOIL. As 

Figuras 4 a 7 comparam os valores calculados nas regiões tropical, temperada com o valor 

utilizado na Planilha CETESB, MCB (A e B) e com o valor utilizado no modelo CSOIL, 

MCS (C e D).  Foram calculadas as concentrações críticas para crianças e adultos nos 

cenários rural e urbano. O BCF foi o único parâmetro da equação avaliado, sendo fixos os 

valores dos demais parâmetros. Os valores de BCF utilizados na Planilha CETESB e CSOIL 

foram retirados de Bockting; Van den Berg (1992 apud OTTE et al., 2001), cujos valores 

foram obtidos de solos e vegetais cultivados na Holanda. O BCF variou de região para região 

(Tabela 3) Alonso et al. (2003); Amin et al. (2013); Ondo et al. (2013) e Samsøe-Petersen et 

al. (2002)  observaram que o BCF variou com a espécie de vegetal e com os tipos solos para a 

mesma espécie de vegetal e que esse fator diminui  com o aumento da concentração do 

elemento no solo. O BCF diminui com o aumento da concentração do EPT no solo porque a 

planta tem capacidade limitada de absorção em relação ao contaminante, ocorrendo saturação 

do meio e estabilização da concentração do tecido vegetal (McLAUGHLIN et al., 2011). 

Sendo assim, é interessante realizar mais estudos baseados na transferência solo-

planta, assim como encontrar valores de BCF para cada situação/região considerando 

principalmente os atributos físicos e químicos do solo e tipo e espécie de vegetais cultivados. 

A concentração crítica é a máxima concentração do elemento no solo que não 

representa risco aos seres humanos. Neste estudo, para calcular estas concentrações, foi 

apenas considerada a via de exposição para ingestão de vegetais nos modelos CSOIL e 

CETESB. Os valores utilizados pela CETESB foram menos restritivos para Cu e o Pb do que 

aqueles calculados para as regiões tropical e temperada. Para Ni e para Zn, os valores menos 

restritivos foram obtidos de BCFs de regiões temperada e tropical, respectivamente. Isto 

ocorreu devido, principalmente, ao valor baixo do BCF, pois quanto maior a concentração do 

EPT no solo, geralmente, menor é o acúmulo do EPT no vegetal; logo o BCF será menor.  

O modelo CSOIL também calcula a concentração máxima que uma substância 

química inorgânica (SQI) pode causar algum risco à saúde humana. Porém é chamada de SCR 
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(do inglês, Serious Concentration Risk), utilizada na derivação do valor de intervenção 

(BRAND et al., 2007). Os resultados de nosso estudo foram superiores aos encontrados na 

planilha CETESB. A concentração crítica no CSOIL foi calculada levando em consideração a 

fração de vegetais consumidos a partir de uma área contaminada, enquanto  neste estudo 

foram consideradas as frações 10% para o cenário urbano e 25% para o cenário rural. A 

concentração crítica dos EPTs calculada no CSOIL foi maior em comparação às 

concentrações calculadas para regiões tropical e temperada, exceto o Cu, em que a 

concentração foi maior na região tropical (Figura 4c e 4d). 

Observou-se, também, que as maiores concentrações foram encontradas no cenário 

urbano para adultos (Figuras 4 a 7) em ambos os modelos. A concentração crítica é mais 

restritiva às crianças para todos os elementos. Crianças são mais sensíveis à exposição dos 

EPTs, pois estão em fase de desenvolvimento tornando-se mais vulneráveis aos efeitos 

tóxicos. Além disso, o fator de ingresso (FI), conforme a Tabela 2 é maior para crianças, ou 

seja, o consumo de vegetais contaminados por quilo é maior que em adultos (massa corpórea 

média: 15 kg para criança e 70 kg para adultos) (CETESB, 2001). 

Não foi possível calcular a concentração crítica para o Cr, pois o valor de referência 

diário (RfD) do elemento é dado na forma de Cr
3+

 e não na forma de Cr total. 
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Cenário Rural 

 

Cenário Urbano 

 

Figura 4 – Concentração Crítica de cobre para o solo superficial conforme o modelo de avaliação de risco da 
CETESB (MCB) e CSOIL (MCS), comparando com as regiões tropical (RTU) e temperada (RTE) 

para adultos (■) e crianças (□) nos cenários rural e urbano. 

 
Cenário Rural 

 
Cenário Urbano 

 
Figura 5 – Concentração Crítica de Chumbo para o solo superficial conforme o modelo de avaliação de risco da 

CETESB (MCB) e CSOIL (MCS), comparando com as regiões tropical (RTU) e temperada (RTE) 

para adultos (■) e crianças (□) nos cenários rural e urbano. 
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Cenário Rural 

 
Cenário Urbano 

 
Figura 6 – Concentração Crítica de Níquel para o solo superficial conforme o modelo de avaliação de risco da 

CETESB (MCB) e CSOIL (MCS), comparando com as regiões tropical (RTU) e temperada (RTE) 

para adultos (■) e crianças (□) nos cenários rural e urbano. 

 
Cenário Rural 

 
Cenário Urbano 

 
Figura 7 – Concentração Crítica de Zinco para o solo superficial conforme o modelo de avaliação de risco da 

CETESB (MCB) e CSOIL (MCS), comparando com as regiões tropical (RTU) e temperada (RTE) 

para adultos (■) e crianças (□) nos cenários rural e urbano. 
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Ao comparar as concentrações utilizando os BCFs calculados para as regiões tropical 

úmida e temperada, observou-se que as maiores concentrações foram encontradas na RTE 

para Pb e Ni, enquanto Cu e Zn foram maiores na RTU. Esta diferença ocorreu, 

provavelmente, devido aos valores de BCF. Zn e Cu apresentaram as maiores diferenças entre 

os BCFs de raiz e de folha. O BCF para folhas foi cerca de uma ordem de grandeza em 

comparação com o BCF de raiz (Tabela 2), e essa diferença influenciou no cálculo da 

concentração crítica.  

As Figuras 8 e 9 comparam as concentrações críticas derivadas de cada modelo. A 

comparação foi feita para o cenário rural e urbano para crianças por apresentarem os valores 

mais restritivos, podendo ser utilizados para calcular os valores de intervenção. Porém, para 

se calcular o valor de intervenção é necessário considerar todas as vias de exposição. O 

modelo CETESB foi mais conservador que o modelo CSOIL (Figuras 8a e 9a), ou seja, a 

partir do modelo CETESB foram obtidas concentrações críticas mais restritivas, exceto para 

Pb e Cu no cenário urbano, onde o modelo CSOIL foi mais conservador. Já no cenário rural, 

as concentrações de Pb foram semelhantes em ambos os modelos. 

Quando a concentração crítica foi calculada utilizando os BCF encontrados para as 

regiões tropical úmida e temperada observou-se diferença entre os cenários de exposição. No 

cenário rural, todos os elementos tiveram as menores concentrações críticas calculadas pelo 

modelo da CETESB, que foi mais conservador para nesse cenário. As concentrações de Zn e 

de Pb foram mais restritivas quando calculadas pelo modelo CSOIL. Para o Ni, as 

concentrações foram semelhantes para ambos os modelos, e para Cu a concentração foi menor 

quando calculada pelo modelo da CETESB. 

As concentrações críticas calculadas para o cenário urbano foram maiores para todos 

os elementos em relação ao cenário rural, pois no cenário rural o Fator de Ingresso e as taxas 

de ingestão de culturas caseiras folhosas e tuberosas são maiores do que aquelas utilizadas no 

cenário urbano, o que influencia o valor final da concentração crítica baseada na ingestão de 

vegetais. Além disso, são nas áreas rurais onde há maior probabilidade de ocorrer exposições 

pela ingestão de vegetais contaminados. Portanto espera-se que as concentrações críticas deste 

cenário sejam mais conservadoras que em cenários urbanos. 
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Figura 8 – Comparação entre as concentrações críticas de Cu, Pb, Ni e Zn no solo derivadas dos modelos 

CETESB, MCB (□) e CSOIL, MCS (■) no cenário rural para criança. (A) comparação entre as 
concentrações críticas atuais dos modelos CETESB e CSOIL; (B) Região Tropical; (C) Região 

Temperada 

 

 

Figura 9 – Comparação entre as concentrações críticas de Cu, Pb, Ni e Zn no solo derivadas dos modelos 

CETESB, MCB (□) e CSOIL, MCS (■) no cenário urbano para criança. (A) comparação entre as 

concentrações críticas atuais dos modelos CETESB e CSOIL; (B) Região Tropical; (C) Região 

Temperada 
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2.4 Conclusões 

Não foi possível calcular o Fator de Bioconcentração (BCF) por meio dos modelos 

de transferência solo-planta (R² < 0,5 e e.p. > 0,5), o que foi atribuído à falta de detalhamento 

da caracterização dos solos selecionados e também por não adotar um método padrão para a 

extração da concentração dos EPTs nos solos e nas plantas. Outros fatores como tipos de solo, 

mineralogia, tipos de vegetais etc. diferem entre as regiões, o que influencia o comportamento 

dos EPTs do solo e consequentemente gera um BCF para cada situação. Ao se calcular o BCF 

a partir da média geométrica, foi possível observar que o BCF calculado para folhas na RTU 

foi maior do que o calculado para folhas na RTE. Já para raízes, o valor do BCF variou com o 

elemento. As concentrações críticas calculadas pelo modelo CSOIL foram diferentes daquelas 

calculados pela Planilha CETESB. De forma geral, o modelo da CETESB foi mais 

conservador do que o CSOIL, sendo que as concentrações críticas calculadas para o cenário 

urbano foram maiores para todos elementos em relação ao cenário rural. As maiores 

concentrações críticas foram encontradas na RTE para Pb e Ni, enquanto Cu e Zn foram 

maiores na RTU.   

Como o BCF é um dos fatores que controlam a concentração crítica de risco aos 

seres humanos, seria interessante calculá-lo para cada grupo de vegetais/ tipo de solo da 

região e, assim, calcular a concentração máxima aceitável de acordo com as características da 

população local. Com isso, este trabalho pode servir como um direcionamento de pesquisas 

ou de futuros estudos para revisão dos Valores Orientadores da CETESB ou no 

estabelecimento destes valores por outras agências ambientais do Brasil. 
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3 TEORES REATIVO, DISPONÍVEL E BIOACESSÍVEL DE ELEMENTOS 

POTENCIALMENTE TÓXICOS EM SOLOS CULTIVADOS COM OLERÍCOLAS 

 

Resumo 

A entrada contínua de elementos potencialmente tóxicos (EPTs) no ambiente é 

motivo de grande preocupação, pois quando a concentração dos EPTs está elevada, há risco 

de acúmulo no ambiente e consequente entrada na cadeia alimentar. Para avaliar o grau de 

contaminação de solos e o comportamento dos EPTs em solos cultivados com olerícolas no 

Estado de São Paulo, os extratores HNO3 0,43 mol L
-1 

e CaCl2 0,01 mol L
-1

 foram utilizados 

para obtenção dos teores de Ba, Cu, Cr, Ni, Pb e Zn associados à fração reativa e disponível 

do solo, respectivamente. Foi avaliada, também, a fração bioacessível, que a partir da extração 

com solução de Glicina 0,4 mol L
-1 

a pH 1,5 (com HCl), foi possível determinar a 

concentração do EPT liberado para o sistema gastrointestinal e relacionar com a fração 

reativa. Estudos recentes indicam que os modelos derivados de funções de pedotransferência 

podem fornecer estimativas do teor dos EPTs a partir dos atributos do solo e descrever a 

transferência destes elementos da fase sólida para a solução do solo. Com base na importância 

destes modelos nos estudos em áreas contaminadas, avaliou-se os teores reativos de Ba, Cu, 

Cr, Ni, Pb e Zn em solos do Estado de São Paulo e a influência de atributos químicos e físicos 

dos solos na reatividade, na disponibilidade e na bioacessibilidade de cada elemento. A 

reatividade dos metais decresceu na ordem de Ba > Zn > Cu > Pb > Ni > Cr. Os modelos 

empíricos foram capazes de predizer a relação entre as frações reativa e pseudototal desses 

elementos em função das propriedades dos solos e do seu teor pseudototal, com valores de R
2
 

variando de 0,60 a 0,87. A concentração de Cr, Cu, Ni e Pb extraídos pela solução de CaCl2 

0,01 mol L
-1

 nos solos foi menor que o limite de quantificação (LQ), enquanto 3% e 1% do 

teor de Ba e Zn, respectivamente, estão disponíveis na solução do solo em relação aos teores 

pseudototais, sugerindo baixa mobilidade destes elementos no solo. As razões entre os teores 

bioacessível e pseudototal foram 54, 52, 37, 30, 18 e 6% para Ba, Zn Pb, Cu, Ni e Cr, 

respectivamente. Observou-se que o Ba apresenta grande solubilidade em ambientes ácidos, 

como o baixo pH encontrado no estômago, comparado aos demais EPTs. 

  

Palavras-chave: Solos tropicais; HNO3 0,43 mol L
-1

; CaCl2 0,01 mol L
-1

; SBET; Função 

pedotransferência 

 

Abstract 

The continuous inputs of potentially toxic elements (PTEs) in the environment are of 

great concern. When the concentrations of PTEs are high, there is risk of accumulation in the 

environment because they can entry into the food chain. To assess the behavior of PTEs in 

soils cultivated with vegetable crops in the state of São Paulo, Brazil, 0.43 mol L
-1

 HNO3 and 

0.01 mol L
-1

  CaCl2 solutions were used to extract obtain the contents of Ba, Cu, Cr, Ni, Pb 

and Zn associated to reactive and available soil fractions, respectively. The bioaccessible 

fraction, extracted with a 0.4 mol L
-1

 Glycine at pH 1.5 (with HCl) solution was also 

evaluated. It was possible to determine the concentration of PTE released to the 

gastrointestinal system and to relate it with the reactive fraction. Models derived from 

pedotransfer functions can provide estimates of the levels of PTEs from soil attributes. They 

can also describe the transfer of these elements from the solid phase to the soil solution. Based 

on the importance of these models in studies in contaminated areas, we assessed 

concentrations of reactive contents of Ba, Cu, Cr, Ni, Pb and Zn in soils from the state of São 

Paulo, Brazil, and the influence of chemical and physical properties of soils in their reactivity, 
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availability and bioaccessibility. The reactivity of metals decreased in the order Ba > Zn > Cu 

> Pb > Ni > Cr. The empirical models were able to predict the relationship between the 

reactive fractions and pseudototal contents and the properties of soils, the R² varying varied 

from 0.60 to 0.87. The concentrations of Cr, Cu, Ni and Pb extracted by 0.01 mol L
-1

 CaCl2 in 

the soil were lower than the limit of quantification, while 3% and 1% of Ba and Zn contents, 

respectively, were available in the soil solution in relation to pseudototals contents, suggesting 

low mobility of these elements in the soil. The ratios between bioaccessible and pseudototal 

pools were 54, 52, 37, 30, 18 e 6% for Ba, Zn, Pb, Cu, Ni and Cr, respectively. Ba had a great 

solubility in acidic environments, such as low pH found in the stomach, as compared to other 

EPTs. 

 

Keywords: Tropical soils; 0.43 mol L
-1

 HNO3; 0.01 mol L
-1

 CaCl2; SBET; Pedotransfer 

function 

 

3.1 Introdução 

O crescimento populacional e desenvolvimento tecnológico podem trazer alguns 

prejuízos ao meio ambiente devido ao aumento da exploração de recursos naturais e 

consequente geração e acúmulo de resíduos. A contaminação dos solos por elementos 

potencialmente tóxicos (EPTs) e seus efeitos nocivos sobre os organismos vivos e a possível 

bioacumulação na cadeia alimentar tem gerado grandes preocupações em todo mundo. 

Quando derivados do material de origem, os EPTs são encontrados no solo, 

geralmente, em baixas concentrações. Entretanto, tem-se observado concentrações elevadas 

desses elementos, principalmente, em áreas urbanas e próximas às atividades industriais e de 

mineração (MIHALI et al., 2012; NABULO; ORYEM-ORIGA; DIAMOND, 2006; 

ZHUANG et al., 2009). A entrada contínua dos EPTs em áreas agrícolas pode prejudicar a 

produtividade das culturas e aumentar o risco de contaminação devido à absorção pelas raízes 

e acúmulo em partes comestíveis (McLAUGHLIN; PARKER; CLARKE, 1999), o que 

prejudica a produtividade das culturas e pode ocasionar problemas de toxicidade em animais e 

em seres humanos. Como consequência, podem causar graves problemas de toxicidade em 

animais e seres humanos. 

No Brasil, a Resolução nº 420 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

recomenda o uso dos métodos EPA SW-846-3050B (HNO3:H2O2:HCl – 10:3:5 v/v), EPA 

SW-846-3051A (HNO3:HCl – 3:1 v/v), conforme  United States Environmental Protection 

Agency - USEPA (1996; 2007) ou suas atualizações para extração dos teores totais com a 

finalidade de  se comparar com os valores estabelecidos na legislação (CONAMA, 2009). 

Entretanto, o teor total, mais corretamente denominado pseudototal, não é necessariamente 

uma boa medida de biodisponibilidade e não é uma ferramenta muito útil para quantificar a 

contaminação e os riscos potenciais ao ambiente e à saúde humana. Este teor inclui não 
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somente os íons metálicos presente na solução, mas também os da fração inerte do solo, ou 

seja, aqueles fortemente ligados à fase sólida e não liberados para a solução do solo 

(RIEUWERTS et al., 2006). É, portanto, importante conhecer a biogeoquímica e os 

parâmetros que controlam a liberação desses elementos para a solução do solo, de forma a 

embasar instrumentos legais e políticas públicas de gestão da qualidade do solo para fins de 

prevenção da contaminação e manutenção da sua multifuncionalidade.   

Rieuwerts et al. (2006) e Rodrigues et al. (2010a) denominaram “reativa” a fração de 

EPTs potencialmente disponíveis. A fração reativa é representada pelos elementos adsorvidos 

na superfície da matéria orgânica, de óxidos mal cristalizados e de minerais silicatados, e 

podem ser facilmente dessorvidos para a solução do solo, o que aumenta a mobilidade e/ou 

disponibilidade dos elementos (SPIJKER et al., 2011). A concentração de metais na forma 

reativa depende das propriedades do solo e está em equilíbrio com a concentração da solução, 

influenciando diretamente a distribuição dos EPTs no perfil do solo (de VRIES et al., 2007). 

A diferença entre o teor pseudototal e o reativo refere-se à quantidade dos EPTs na forma 

inerte ou indisponível no solo e de lenta liberação ao meio (RÖMKENS et al., 2009).  

A reatividade dos metais segue a razão das concentrações reativo:pseudototal. Essa 

relação foi obtida por Rodrigues et al. (2010a) para solos portugueses na seguinte ordem: Cd 

>Be >Ba >Pb >U >Mn >Cu >Co >B >Zn >As >Ni >Al >Cr> Se >Fe =Sb >Mo >Li >Hg com 

valores que variaram de 0,012% a 100%, sendo o Cd o elemento de maior reatividade. A 

solução mais utilizada para extração dos EPTs na forma reativa é HNO3 0,43 mol L
-1

, que 

extrai os metais presentes no complexo de troca e na solução do solo (RÖMKENS et al., 

2004). 

A fração disponível está relacionada à concentração dos EPTs na solução do solo e 

que podem ou ser absorvidos pelas plantas e outros organismos ou ser lixiviados e causar 

risco de contaminação de águas subterrâneas. A mobilidade e a disponibilidade dos EPTs são 

controladas por processos biogeoquímicos, climáticos e pelas ações antrópicas, sendo afetadas 

principalmente pelo pH do solo e por processos biológicos. Segundo Kabata-Pendias (2011), 

a quantidade de metais catiônicos aumenta  na forma livre em solos ácidos.  

Extratores salinos não tamponados, como CaCl2 0,01 mol L
-1

, são utilizados em 

diversos países para estimar a fração disponível de metais (KACHENKO; SINGH, 2006; 

PEIJNENBURG; ZABLOTSKAJA; VIJVER, 2007; PUEYO; LÓPEZ-SANCHEZ; RAURET 

et al., 2004; RODRIGUES et al., 2010b; RÖMKENS et al., 2009).  Outros extratores 

comumente utilizados para estimar o teor disponível são agentes complexantes, como DTPA e 

EDTA, ou soluções de sais fracos, como o NaNO3 (RIEUWERTS et al., 1998). A solução 
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CaCl2 0,01 mol L
-1

 é de fácil uso em laboratórios, extrai vários elementos e facilita o uso de 

técnicas analíticas, como espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS) e espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) 

(HOUBA et al., 2000). 

A transferência de EPTs da fase sólida para a solução do solo pode ser obtida por 

equações matemáticas, como por exemplo, as funções de pedotransferência que calcula a 

concentração da fração disponível de um elemento como sendo a função logarítmica da 

concentração reativa ou da concentração total de EPTs no solo e de seus principais atributos 

(pH do solo, teor e tipo de argila, matéria orgânica, teor de óxidos de Al, Fe e Mn entre outros 

fatores) (RÖMKENS et al., 2009). Para muitos elementos obtêm-se modelos mais robustos 

utilizando a fração reativa e não a pseudototal, pois é a fração adsorvida nas superfícies 

reativas do solo e, portanto, em equilíbrio com a fração disponível (RODRIGUES et al. 

2010b). De acordo com Römkens et al. (2004), tais funções permitem estimar a concentração 

do contaminante disponível para as plantas. 

 As avaliações de risco são baseadas nas concentrações totais de EPTs, pois, com 

aumento da concentração na solução, a absorção e o acúmulo dos metais nas plantas tendem a 

ser maiores o que, consequentemente, aumenta os riscos à saúde humana por causa da 

ingestão de alimentos contaminados. Além disso, a ingestão direta do solo, principalmente por 

crianças, é importante via de exposição a ser considerada na avaliação de risco, uma vez que 

estes elementos, denominados bioacessíveis podem ser liberados da fase sólida do solo para o 

sistema gastrointestinal dos seres humanos (INTAWONGSE; DEAN 2006).  

O método “in-vitro” utilizado na determinação da concentração bioacessível é 

conhecido como SBET (Simple Bioaccessibility Extraction Test). A extração dos EPTs simula 

a ação do suco gástrico no sistema gastrointestinal dos seres humanos (MADRID; BIASIOLI; 

AJMONE-MARSAN, 2008). A fração bioacessível é relacionada com o teor reativo e as 

propriedades dos solos por meio de modelos empíricos (RODRIGUES et al., 2012). 

No Brasil existem poucos estudos relacionados à acumulação ou disponibilidade dos 

EPTs nos solos. Para melhorar os padrões de qualidade do solo e avaliar o risco à saúde 

humana em solos brasileiros é interessante avaliar e entender os mecanismos de transferência 

solo-solução dos EPTs, bem como o comportamento destes elementos nos solos em áreas de 

clima tropical. É também necessário avaliar se a determinação dos teores de EPTs associados 

à fração reativa do solo pode ser utilizada como ferramenta para a identificação de áreas 

contaminadas e dos riscos potenciais ao ambiente em países de clima tropical. Essas 



53 

 

informações são importantes para avaliação de risco e para estabelecer critérios de 

determinação dos valores críticos da concentração dos EPTs nos solos.  

Os objetivos nesse estudo foram avaliar as frações reativa, disponível e bioacessível 

de Ba, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em solos e estimar os teores dos elementos presentes nas frações 

por função de pedotransferência a partir dos teores pseudototais e das propriedades física e 

químicas do solo. A eficiência da predição das equações propostas foi comparada com uso 

dos teores reativos extraído pela solução HNO3 0,43 mol L
-1

. Foi comparado o papel das 

propriedades do solo em cada um desses modelos de forma a definir quais as principais 

propriedades influenciam a disponibilidade de cada elemento. Utilizaram-se amostras de solos 

do Estado de São Paulo, Brasil, que é o principal produtor e consumidor de olerícolas do país, 

com cerca de 60 espécies de hortaliças cultivadas em 148.132 ha e produção média anual de 

3,8 milhões de toneladas (CAMARGO FILHO; CAMARGO, 2011). 

 

3.2 Material e Métodos 

3.2.1 Seleção das amostras de solo do Estado de São Paulo 

Foram selecionadas 50 amostras de solo coletadas na camada superficial (0-20 cm) 

em 19 cidades paulistas (Figura 1) com população total de 4.024.296 habitantes (IBGE, 2010) 

e aproximadamente 35.000 hectares de área cultivada com olerícolas (TORRES et al., 2009). 

Tais amostras fazem parte do projeto FAPESP 2012/3683-2, intitulado “Transferência solo-

planta de metais pesados e avaliação de risco à saúde humana em áreas olerícolas do estado 

de São Paulo”, desenvolvido no Departamento de Ciência do Solo da ESALQ/USP. As 

coletas foram realizadas em propriedades de pequenos e grandes produtores de olerícolas 

folhosas e tuberosas em áreas urbanas e rurais ou próximas às atividades industriais e 

rodovias. Para seleção dos solos foram considerados os atributos químicos, físicos e 

mineralógicos dos solos obtendo um conjunto heterogêneo de dados (Tabela 1).  

Os valores de pH foram determinados por potenciometria em solução de CaCl2 0,01 

mol L
-1

 razão 1:2,5 conforme método sugerido por Quaggio e Raij (2001). O teor de carbono 

orgânico foi determinado por combustão a seco (NELSON; SOMMER, 1986) em analisador 

elementar LECO CN 2000. Para a obtenção das frações granulométricas utilizou-se o método 

do densímetro descrito em Gee e Or (2002). Os teores dos óxidos cristalinos de Al e de Fe 

(“livres”) foram determinados após extração com solução de ditionito-citrato-bicarbonato de 

sódio (DCB), enquanto os teores dos óxidos de Al, Fe e Mn mal cristalizados em solução 

ácida de ácido oxálico + oxalato de amônio (CAMARGO et al., 1986).  
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Figura 1 - Coleta dos solos em áreas cultivadas com olerícolas no estado de São Paulo, Brasil. Fotos cedidas por 

Sabrina Novaes dos Santos-Araújo, projeto FAPESP 2012/3683-2 

 
 

 

Figura 2 - Cidades selecionadas para coleta de solos no Estado de São Paulo 
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Tabela 1 - Identificação, coordenadas geográficas e caracterização química e física dos solos coletados no Estado de São Paulo* 

(continua...) 

ID Cidade Coordenadas 

pH (CaCl2 

0,01 M) 

Fe2O3 (ox) Al2O3 (ox) Mn2O3 (ox) Fe2O3 (DCB) Al2O3 (DCB) C-org Argila 

 ------------------------------------ g kg-1 -----------------------------------  -----------%----------- 

BM1 Biritiba Mirim -23° 34’ -46° 04’ 6,1 4,1 14,6 0,1 27,9 15,4 7,3 42,7 

BM2 Biritiba Mirim -23° 34’ -46° 02’ 5,6 1,5 45,1 0,0 5,8 15,6 8,2 15,0 

BM3 Biritiba Mirim -23° 33’ -46° 02’ 6,9 0,2 52,7 0,1 6,4 15,8 19,8 37,6 

BM4 Biritiba Mirim -23° 34’ -46° 05’ 6,3 28,5 4,8 0,2 4,5 20,5 21,6 10,0 

CP1 Campinas -22° 55’ -47° 00’ 6,8 4,0 13,0 0,2 33,2 12,6 8,3 40,9 

CP2 Campinas -22° 55’ -47 00’ 5,9 5,4 8,4 0,4 21,6 6,5 16,3 25,3 

CP3 Campinas -22° 55’ -47° 00’ 5,7 5,0 8,8 0,5 19,3 5,9 11,3 31,1 

EG1 Embu Guaçú -23° 51’ -46° 50’ 4,9 6,0 31,2 0,0 35,2 19,0 17,9 35,1 

EG2 Embu Guaçú -23° 51’ -46° 50’ 5,9 3,3 14,2 0,1 23,0 14,3 13,8 37,6 

EG3 Embu Guaçú -21° 37’ -46° 55’ 5,2 11,3 20,9 0,6 37,0 12,0 5,4 37,7 

IB1 Ibiuna -23° 40’ -47° 13' 5,9 17,5 21,6 0,1 27,8 16,5 13,0 50,2 

IB2 Ibiuna -23° 42’ -47° 17' 5,7 8,5 16,5 0,4 31,5 10,7 8,4 40,2 

IA1 Itatiba -23° 01’ -46° 47’ 6,2 4,4 8,7 1,0 29,5 10,7 0,5 37,6 

IA2 Itatiba -23° 03' -46° 50’ 5,4 4,8 16,1 0,4 23,5 14,5 16,7 37,7 

IO Itobi -21° 43’ -46° 57’ 5,0 3,4 29,5 0,1 32,8 17,2 22,6 45,2 

JN1 Jundiaí -23° 09’ -46° 50’ 5,6 3,1 16,7 0,1 15,7 8,5 19,1 35,4 

JN2 Jundiaí -23° 08’ -46° 49’ 5,1 11,7 22,6 0,1 22,7 10,2 24,0 47,6 

LE1 Leme -22° 10’ -47° 24’ 4,9 4,2 19,1 0,1 22,1 16,0 22,0 50,2 

LE2 Leme -22° 11’ -47° 20’ 6,0 18,4 24,0 0,4 61,0 11,3 38,5 52,8 

LE3 Leme -22° 12' -47° 20’ 5,9 6,0 22,0 0,2 81,4 11,9 10,2 62,8 

LI1 Limeira -22° 33’ -47 20’ 5,6 3,7 21,6 0,1 25,1 12,0 8,7 43,5 

LI2 Limeira -22° 33’ -47° 18’ 4,7 1,6 8,3 0,0 16,5 5,5 16,1 20,2 

LI3 Limeira -22° 33’ -47° 19’ 6,0 2,4 16,3 0,0 27,2 21,3 0,4 44,0 

MC1 Mogi das Cruzes -23° 33’ -46° 06’ 6,3 5,4 51,1 0,8 8,9 10,4 18,0 35,2 

MC2 Mogi das Cruzes -23° 33’ -46° 07’ 6,3 1,4 3,1 0,1 4,4 17,0 14,6 47,7 
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Tabela 1 - Identificação, coordenadas geográficas e caracterização química e física dos solos coletados no Estado de São Paulo* 

(continuação) 

ID Cidade Coordenadas 

pH (CaCl2 

0,01 M) Fe2O3 (ox) Al2O3 (ox) Mn2O3 (ox) Fe2O3 (DCB) Al2O3 (DCB) C-org Argila 

 ----------------------------------- g kg-1 ----------------------------------- -----------%----------- 

MC3 Mogi das Cruzes -23° 33’ -46° 08’ 5,3 3,1 28,2 0,0 34,7 15,7 45,1 15,1 

MM1 Mogi Mirin -22° 24’ -46° 57’ 5,4 2,6 38,5 0,1 3,3 8,8 52,7 35,1 

MM2 Mogi Mirin -22° 25’ -46° 57’ 7,3 9,5 10,2 0,5 14,2 4,5 4,8 25,1 

NO1 Nova Odessa -22° 47’ -47° 17’ 3,9 6,8 17,9 0,4 27,0 5,0 51,1 20,2 

NO2 Nova Odessa -22° 47’-47° 17’ 6,1 5,2 13,8 0,2 30,8 6,7 3,1 23,1 

NO3 Nova Odessa -22° 47 -47° 16' 5,8 1,1 5,4 0,0 7,1 3,3 28,2 14,8 

PE1 Piedade -23°45' -47° 27' 6,7 6,2 31,2 0,1 23,5 12,0 26,8 42,7 

PE2 Piedade -23°44' -47°27' 6,8 1,3 15,5 0,0 17,8 6,8 2,9 45,3 

PE3 Piedade -23° 45’ -47° 27' 6,4 2,5 44,2 0,1 3,0 4,7 50,3 55,3 

PC1 Piracicaba -22° 43’ -47° 37’ 6,0 5,6 7,3 1,1 22,2 5,9 31,2 25,4 

PC2 Piracicaba -22° 42’ -47° 42’ 5,0 1,4 8,2 0,4 9,4 2,2 15,5 26,1 

PC3 Piracicaba -22° 43’ -47° 41’ 5,7 17,5 19,8 0,9 49,2 16,8 44,2 47,0 

PC4 Piracicaba -22° 34’ -47° 36’ 6,1 5,7 11,3 0,5 81,6 17,5 21,6 56,4 

SL1 Salesópolis -23° 31’ -45° 53’ 5,9 1,4 0,4 0,0 10,9 7,4 16,5 40,2 

SL2 Salesópolis -23° 32’ -45° 57' 5,8 1,6 18,0 0,1 5,4 4,5 34,3 17,6 

SJ1 São José do Rio Pardo -21° 40’ -46° 55’ 5,5 14,6 21,6 0,5 34,9 15,6 2,6 37,7 

SJ2 São José do Rio Pardo -21° 41’ -46° 56' 5,2 22,5 23,8 0,3 36,4 10,9 8,8 45,2 

SJ3 São José do Rio Pardo -21° 42’ -46° 57' 5,2 9,6 24,9 0,2 1,4 11,9 7,1 50,2 

SR1 São Roque -23° 37’ -47° 10' 6,3 2,7 34,3 0,1 33,6 22,6 31,2 55,3 

SO1 Sorocaba -23° 22’ -47° 32' 6,3 1,3 2,6 0,1 6,6 2,7 14,2 47,7 

SO2 Sorocaba -23° 23’ -47° 33' 5,2 2,5 8,8 0,1 15,3 6,2 20,9 25,1 

SO3 Sorocaba -23° 23’ -47° 33' 5,3 2,0 7,1 0,1 10,5 4,4 21,6 32,7 

SZ1 Suzano -23° 40’ -46° 18' 6,6 1,9 26,8 0,1 8,2 8,1 23,8 30,2 

SZ2 Suzano -23° 40' -46° 17' 5,5 6,0 2,9 0,1 9,7 11,0 29,5 37,7 

SZ3 Suzano -23° 39’ -46° 16' 6,5 4,3 50,3 0,0 37,2 23,7 24,9 60,2 
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Tabela 1 - Identificação, coordenadas geográficas e caracterização química e física dos solos coletados no Estado de São Paulo* 

(conclusão) 

ID Cidade Coordenadas 

pH 

(CaCl2 

0,01 M) 

Fe2O3 (ox) Al2O3 (ox) Mn2O3 (ox) Fe2O3 (DCB) Al2O3 (DCB) C-org Argila 

 ----------------------------------- g kg-1 ----------------------------------- -----------%----------- 

Média   5,8 6,1 19,7 0,2 23,6 11,4 19,5 37,5 

Mediana   5,8 4,2 17,3 0,1 22,5 11,1 17,3 37,7 

Faixa de concentração   3,9 – 7,3 0,2 – 28,5 0,4 – 52,7 0,0 – 1,1 1,4 – 81,6 2,2 – 23,7 0,4 – 52,7 10,0 – 62,8 

Ox = Óxidos de Al, Fe e Mn extraídos por solução ácida de Oxalato de Amônio; DCB = Óxidos de Fe e Al extraídos por Ditionito-Citrato-Bicarbonato de Sódio; C-org = 
Carbono orgânico; ID = identificação das amostras. 

* Projeto FAPESP 2012/3683-2 
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3.2.2 Determinação dos teores de elementos potencialmente tóxicos (EPTs) nos solos 

As amostras de terra foram secas ao ar, destorroadas e tamisadas em peneira de 2 

mm e acondicionada em potes plásticos. Na extração dos teores pseudototais, os solos foram 

moídos e peneirados a 150 m de malha (100 mesh). A determinação foi feita em triplicata 

após extração ácida assistida por forno micro-ondas conforme método 3051A EPA (1:3 

HCl:HNO3, v/v) (USEPA, 2007). Para tanto, 0,500 g de terra foi pesado e transferido para 

tubo Teflon; em seguida adicionaram-se 9 ± 0,1 mL de ácido nítrico concentrado e 3 ± 0,1 mL 

de ácido clorídrico concentrado. Os tubos foram mantidos em sistema fechado e em seguida 

levados ao forno micro-ondas para digestão. Após a extração, as amostras foram filtradas e 

transferidas para balões volumétricos de 25 mL, sendo completado o volume com água 

ultrapura. Os extratos foram diluídos cinco vezes para determinação por espectroscopia de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Uma amostra padrão 

certificada pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), SRM 2709 (San 

Joaquin soil) foi utilizada para controle de qualidade (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Concentração pseudototal dos EPTs no material de referência extraídos pelo método 3051a EPA 

(média ± desvio padrão) 

 

Valor determinado em 

ICP-OES 

Valor certificado 

NIST 2709a (mín – max) 

 

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

Al 21700 ±7400 16000 (13000 -17000) 

Fe 24400 ±4800 24000 (22000 – 26000) 

Cr 54,4 ±7,6 53 (46 – 67) 

Cu 26,5 ±4,8 27 (24 – 28) 

Ba 398,7 ±114 380 (350 – 400) 

Mn 312,6 ±85,9 420 (380 – 450) 

Ni 52,5 ±8,6 66 (59 – 71) 

Pb 7,7 ±0,9 9,2 (8,1 – 11) 

Zn 64,2 ±18  79 (69 – 87) 

mín – max: concentração mínima e máxima dos elementos 

 

Para extração dos EPTs na fração reativa, as amostras de solos foram peneiradas em 

malha de 2 mm, e 5,0 g de terra foram pesados em frascos de polipropileno nos quais foram 

adicionados 50 mL de solução de HNO3 0,43 mol L
-1

 (RÖMKENS et al., 2004). O 

procedimento foi realizado em duplicata. As amostras foram agitadas mecanicamente por 2 h 

em temperatura ambiente e submetidas à filtração a vácuo com papel filtro fino (0,45 m). Os 

extratos foram acondicionados em tubos plásticos e mantidos sob refrigeração até serem 



59 

 

efetuadas as leituras por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS). 

Os teores da fração disponível foram determinados em duplicata mediante extração 

com solução de cloreto de cálcio 0,01 mol L
-1

 (HOUBA et al., 2000). Pesaram-se 3,0 g de 

terra em tubos de centrífuga, e 30 mL da solução extratora foram adicionados. Os frascos 

foram agitados por 2 h em temperatura ambiente.  As amostras foram centrifugadas a 1.800 × 

g por 10 min e filtradas em papel filtro (0,45 m). Para prevenir a formação de fungos e 

outros organismos, adicionou-se 0,1 mL de HNO3 1 mol L
-1

. Os extratos foram mantidos em 

refrigeração e a concentração dos EPTs determinada por ICP-MS. 

A extração dos teores dos EPTs na fração bioacessível foi realizada com solução de 

glicina 0,40 mol L
-1

 (pH 1,5 ± 0,05) (USEPA, 2008). O solo foi passado por peneira de 250 

m, a fim de simular a fração de solo que fica aderida a pele do ser humano, principalmente 

de crianças que podem levar a mão “suja” à boca. Foi pesado 0,500 g de terra em frascos de 

polipropileno e adicionados 50 mL de solução de glicina 0,4 mol L
-1

 acertado a pH 1,5 por 

meio de solução de HCl (USEPA, 2008). Em seguida os frascos foram levados para agitação 

em incubadora a 37 ºC e 150 rpm durante 1 h. Os extratos foram filtrados a vácuo com papel 

filtro fino (0,45 m). As soluções foram acondicionadas em tubos plásticos e mantidas sob 

refrigeração até serem efetuadas as leituras por ICP-MS. 

Os teores dos EPTs na fração reativa e as propriedades do solo foram utilizados para 

ajuste aos modelos empíricos na predição da concentração bioacessível dos solos. A extração 

da fração reativa foi a mesma descrita anteriormente, porém, as amostras de solo foram 

peneiradas em malha de 250 m, a mesma utilizada para extração da concentração 

bioacessível, pois esta fração é considerada a mais perigosa à saúde humana (MADRID; 

BIASIOLI; AJMONE-MARSAN, 2008; RODRIGUES, et al., 2012). 

 

3.2.3 Análises estatísticas dos dados 

O programa estatístico SPSS versão 21.0 (Windows) foi utilizado para estatística 

descritiva e para a análise de regressão linear múltipla. Todos os resultados dados foram log-

transformados, exceto o pH, em busca de uma distribuição normal. Para avaliar o grau de 

correlação entre as variáveis foi utilizada a correlação de Pearson, com intervalo de confiança 

de 95%. Por presumir que o comportamento dos EPTs reativos no solo é função dos teores 

pseudototais e influenciado pelos atributos do solo, a equação de Freundlich log-transformada 

(1) foi utilizada tal como descrito por Römkens et al. (2004, 2009) e Rodrigues et al. (2010a). 
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                                                                        (1) 

 

sendo: EPTsreativo: teores reativos dos EPTs nos solos (mg kg
-1

); EPTspseudototal: teores 

pseudototais dos EPTs em mg kg
-1

; a, b e c+...n: coeficientes de regressão.  

Os atributos dos solos foram pH, teores de carbono orgânico, dos óxidos cristalinos 

(“livre”), mal cristalizados (“amorfos”) e os pseudototais de Al, Fe e Mn e argila.  

 

3.3 Resultados e Discussão 

3.3.1 Caracterização dos solos e teores pseudototais dos elementos potencialmente tóxicos 

Os solos foram coletados em áreas agrícolas cultivadas com olerícolas, tanto em 

regiões rurais como urbanas (próximo a rodovias e indústrias). Os atributos dos solos estão 

apresentados na Tabela 3. O pH variou de 3,9 a 7,3 logo os elementos potencialmente tóxicos 

(EPTs) no solo, podem estar na forma disponível, adsorvida ou precipitada, uma vez que o pH 

é um dos fatores mais importantes no controle da disponibilidade desses elementos. Estes 

solos foram bastante modificados ao longo dos anos devido ao uso intensivo de corretivos, 

fertilizantes e condicionadores orgânicos, como esterco.  

 Como era esperado, o teor de carbono (C) total foi elevado, variando de 0,4 a 53% e 

mediana de 17% (Tabela 2). Áreas cultivadas com olerícolas, geralmente, tem elevada 

quantidade de matéria orgânica do solo (MOS), pois, essas culturas geralmente exigem um 

fornecimento considerável de nutrientes, e a MOS proporciona efeitos significativos nas 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Os solos apresentaram textura média a 

argilosa, variando de 30 a 62% de argila, respectivamente (EMBRAPA, 1997).  

Os teores de óxido de Al e Fe mal cristalizados foram de 19,7 e 6,1 g kg
-1

, 

respectivamente, enquanto teores cristalinos variaram 11,4 e 23,5 g kg
-1

, respectivamente 

(Tabela 2). Óxidos de Fe e Al exibem forte interação com os EPTs por ligações covalentes e 

específicas devido à superfície reativa destes componentes. Quando ocorre aumento do pH do 

solo até valores acima dos pontos de carga zero dos óxidos, os grupos OH da superfície dos 

óxidos de Fe e Al dissociam, o número de cargas negativas na superfície aumenta e, 

consequentemente aumenta a adsorção de metais (ALLEONI et al., 2009).  

Observou-se ampla faixa de variação entre os teores pseudototais de todos os 

elementos extraídos pelo método 3051A EPA nos solos (Tabela 3). Das 50 amostras de solos 

avaliadas, 39 apresentaram concentração pseudototal de Ba acima do Valor de Referência da 

Qualidade (VRQ), estabelecidos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Decisão 

de Diretoria 045/2014/E/C/I (SÃO PAULO, 2014), 15 para Cr, 18 para Cu, 9 para Ni, 22 para 
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Pb e 14 amostras apresentam a concentração de Zn acima do VRQ (Tabela 3). Estas 

concentrações podem estar associadas à entrada de fertilizantes e adubos orgânicos no solo 

durante o cultivo das hortaliças, que contribuíram no aumento e acúmulo dos metais no solo. 

Uma atenção especial deve ser dada ao Ba, pois das 39 amostras com concentração 

pseudototal acima do VRQ, sendo que 20 amostras estavam com teores acima do Valor de 

Prevenção (VP). Segundo a Lei Estadual 13.577 de 8 de julho de 2009 (SÃO PAULO, 2009) 

e a Decisão de Diretoria Nº 195-2005-E, de 23 de novembro de 2005 (CETESB, 2005) estas 

concentrações podem prejudicar a qualidade do solo sendo necessário o monitoramento das 

áreas. 

 

Tabela 3 - Valores médios (desvio padrão), mediana, mínimo e máximo dos teores pseudototais dos EPTs dos 

solos de São Paulo (n=50) 

Elementos Média Mediana Mínimo Máximo P75 VRQ 

Al (g kg-1) 43,3 (20,8) 40,9 13,2 107,7 56,9 - 

Ba (mg kg-1) 157,7 (126,6) 119,6 34,9 628,4 184,8 75 

Cr (mg kg-1) 34,9 (21,0) 2,4 6,9 86,9 42,6 40 

Cu (mg kg-1) 40,5 (50,8) 22,3 5,9 321,0 45,7 35 

Fe (g kg-1) 31,8 (25,7) 27,1 3,2 116,0 41,3 - 

Mn (mg kg-1) 197,1 (206,3) 98,3 30,2 1020,0 233,5 - 

Ni (mg kg-1) 10,0 (6,9) 8,5 <1,8* 43,5 11,3 13 

Pb (mg kg-1) 24,5 (44,3) 16,4 5,2 316,5 21,6 17 

Zn (mg kg-1) 59,7 (71,8) 43,5 14,6 499,4 63,8 60 

* Valor menor que o Limite de Quantificação; VRQ = Valor de Referência da Qualidade (SÃO PAULO, 2014); 

P75 = Percentil 75 

 

Os valores máximos de Ba (628 mg kg
-1

) e Pb (316 mg kg
-1

) ultrapassaram os 

valores de intervenção agrícola no estado de São Paulo (500 e 150 mg kg
-1

, respectivamente) 

para algumas amostras de solos (Figura 3). Segundo a Lei 13.577, concentrações acima do 

Valor de Intervenção (VI) podem causar algum risco potencial, direto ou indireto, à saúde 

humana (SÃO PAULO, 2009). Entretanto, a concentração da fração pseudototal não é um 

bom indicativo de contaminação, pois é utilizado um método que pode superestimar o risco. 

Portanto, é necessária a avaliação dos teores potencialmente disponíveis no solo e que podem 

causar algum dano ao ambiente e aos seres humanos (RÖMKENS et al., 2004; RIEUWERTS 

et al., 2006; MADRID; BIASIOLI; AJMONE-MARSAN, 2008; RODRIGUES et al. 2010). 

Em excesso o Pb, por ser pouco móvel, pode acumular na camada superficial do solo e 

dependendo da fração em que está presente pode estar adsorvido aos coloides, ou seja estar 

retido na fração sólida do solo apresentando baixo risco de contaminação ambiental. Por outro 

lado, Lima et al. (2013) testaram cinco doses de Pb (0,0; 20; 50; 72 e 180 mg kg
-1

 de solo) em 
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um Espodossolo distrófico de textura arenosa e observaram que na maior dose (valor de 

intervenção agrícola estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA na 

Resolução 420 de 2009) os teores de Pb nas partes comestíveis de cenoura e couve superaram 

os limites toleráveis recomendados pelo Codex Alimentarius. Lima et al. (2013) observaram 

também que os teores de Fe e Zn diminuíram nas folhas de repolho.  

A mobilidade dos EPTs é favorecida em solos de textura arenosa. Em nosso estudo 

observou-se que as amostras com altos teores de Pb (102,3 e 316,5 mg kg
-1

) foram 

encontrados em solos de textura média (25 a 30% de argila), enquanto a menor concentração 

de Pb (5,2 mg kg
-1

) foi observada no solo com mais de 60% de argila (dados não mostrados). 

Estudos relacionando a concentração de Ba de solos com a planta não são numerosos. O Ba é 

móvel em solos ácidos e facilmente adsorvido aos óxidos e oxi-hidróxidos no solo. Porém, 

pode ser precipitado após adição de enxofre (KABATA-PENDIAS, 2011) formando BaSO4 

(barita), sal insolúvel que não causa risco aos seres humanos e ao ambiente (LAMB et al., 

2013).  

 

  
Figura 3 - Teor pseudototal de Ba e Pb no solo, Valor de Intervenção Agrícola (VI) e Valor de Referência da 

Qualidade (VRQ) 
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3.3.2 Determinação da fração reativa dos elementos potencialmente tóxicos e influência dos 

atributos do solo 

 

3.3.2.1 Razão entre os teores reativo e pseudototal dos elementos potencialmente tóxicos 

A Tabela 4 apresenta a concentração média, mediana, mínimo e máximo dos teores 

reativos dos EPTs e razão reativo: pseudototal. Os valores para Ba, Zn, Cu e Pb não diferiram 

(p > 0.05). O mesmo ocorreu entre Ni e Cr (p > 0,05) (Figura 4). Tais valores foram 

ligeiramente maiores daqueles encontrados por Rodrigues et al. (2010a) em solos de Portugal, 

e a ordem da razão entre o teor reativo e pseudototal que encontraram foi: Ba > Zn > Cu > Pb 

> Ni > Cr. Estes autores associaram a baixa reatividade de Cr ao forte mecanismo de ligação 

que existe entre o elemento e os óxidos de Fe, principalmente em solos de baixo pH, enquanto 

que o Ni está associado, principalmente, aos coloides de argila do solo. Outro fator que pode 

influenciar a baixa reatividade dos elementos Ni e Cr nos solos é a presença de matéria 

orgânica. Melo et al. (2007) avaliaram as formas de Ni em um solo arenoso após adição de 

lodo de esgoto e encontraram a maior parte do Ni associado à fração humina, que é a fração 

mais estável da MOS, o que o torna indisponível para as plantas e que pode acumular na 

camada superficial do solo.  Liao et al. (2011) observaram aumento do teor de Cr total na 

camada superficial de um solo de textura média com 3,3% de matéria orgânica, coletado 

próximo a um canal de esgoto após aplicação de água residuárias e de adubos orgânicos. Liao 

et al. (2011) atribuíram o acúmulo de Cr na camada superficial ao alto teor de matéria 

orgânica que favoreceu a formação complexos organometálicos insolúveis. 

   

Tabela 4 - Valores médios, mediana, mínimo e máximo dos teores reativos dos EPTs e razão reativo: pseudototal 

dos solos de São Paulo (n=50) 

Elemento 
Teor reativo Razão 

Reativo: total Média Mediana Mínimo Máximo 

 ----------------------------mg kg-1---------------------------- % 

Ba 60,9 39,7 7,8 223,3 41 

Cr 1,6 0,6 0,08 14,5 6 

Cu 18,7 10,2 1,4 217,0 38 

Ni 0,8 0,4 0,08 4,9 8 

Pb 8,1 4,1 1,3 111,4 32 

Zn 31,5 14,8 1,3 383,0 40 

 

O Ba e Zn foram os elementos mais reativos, 41% e 40%, respectivamente. Tais 

resultados realçam a alta reatividade que estes EPTs apresentam nos solos coletados nas áreas 

cultivadas com olerícolas. A reatividade é a razão entre o teor reativo e pseudototal; logo 60% 
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de Ba e Zn estavam na forma inerte e o restante estava ligado aos coloides do solo, podendo 

ser liberados para a solução do solo em um curto período. O Ba pode ser bastante móvel no 

solo, principalmente quando está na fração trocável do solo e pode ser facilmente absorvidos 

pelas plantas (LAMB et al., 2013). Souza et al. (2007) avaliaram a distribuição do Ba em 

frações de um solo tratado com lodo de esgoto durante nove anos e observaram que o 

elemento encontrava-se principalmente  nas frações trocável e solúvel, ligado aos óxidos de 

Mn. O mesmo ocorreu com o Zn,  Abdu; Agbenin; Buerkert (2012) avaliaram a distribuição 

das espécies de Zn em solos, de textura arenosa com 1% de matéria orgânica e pH > 6, 

cultivados com olerícolas em Kano, Nigéria, e observaram que mais de 50% do teor total de 

Zn estava presente nas frações prontamente disponível, trocável e ligado aos óxidos de Mn, 

caracterizando ligações fracas, pois o Zn quando ligado a esta fração pode ser facilmente 

dessorvido para a solução do solo devido à susceptibilidade do óxido de Mn a ser reduzido, 

principalmente em solos sujeitos à irrigação.  

 

 
Figura 4 – Box-plot demonstrando as diferenças na reatividade entre os elementos potencialmente tóxicos 

(EPTs) do solo  

 

Seguido de Ba e Zn, o Cu teve 38% do teor pseudototal ligado a fração reativa. A 

alta afinidade do Cu pela matéria orgânica do solo (MOS) pode ter influenciado na 

concentração do elemento na fração reativa destes solos. A MOS é responsável pela retenção 

e formação de complexos estáveis com o Cu nos solos (SILVEIRA; ALLEONI, 2003). Além 

disso, a presença de grupos hidroxilas associados às bordas dos óxidos de Fe contribui na 
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retenção de Cu (SILVEIRA et al., 2002), e que a solução HNO3 0,43 mol L
-1

 não foi capaz de 

extrair. 

Em nosso estudo, 68% do teor pseudototal de Pb estava na fração inerte, ou seja, não 

liberado para a solução do solo mesmo em condições extremas de pH. A baixa reatividade de 

Pb (32%) observada pode estar associada ou à forte retenção do elemento com a fase sólida 

do solo ou à precipitação na forma de compostos insolúveis e, portanto, é dificilmente 

extraído pela solução de HNO3 0,43 mol L
-1

 (RODRIGUES et al., 2010). Linhares et al. 

(2009) avaliaram a capacidade máxima de adsorção de Pb em solos altamente intemperizados 

com ajuste ao modelo de Langmuir e observaram correlações significativas entre a energia de 

adsorção de Pb e os teores dos óxidos de Fe e de Al. Segundo Linhares et al. (2009), a 

interação com os coloides do solo foi de forma específica (complexo de esfera interna). Por 

outro lado, Lee et al. (1998) em experimento de adsorção com diversos solos na Tailândia 

observaram que a máxima adsorção de Pb foi correlacionada com o teor de MOS nos pH 4,5 e 

6,0. A MOS pode revestir os minerais de argila e aumentar a quantidade de cargas negativas 

do solo, aumentando assim a capacidade de adsorção.   

 

3.3.2.2 Influência dos atributos dos solos nos teores reativos dos elementos potencialmente 

tóxicos  

Os teores pseudototais dos EPTs foram bons preditores para os teores reativos, exceto 

para Cr (R
2
 = 0,030) e Ni (R

2
 = 0,20), conforme a Figura 5. A baixa correlação de Cr e Ni 

indica que a maior parte do teor pseudototal é de origem geogênica, ou seja faz parte da 

matriz mineral do solo (Figura 4). A Tabela 5 apresenta os resultados da análise de regressão 

linear múltipla e seus respectivos coeficientes de determinação (R
2
). Os modelos foram 

melhorados quando foram incluídos valores de pH, carbono orgânico, argila, teores dos 

óxidos e pseudototais de Al, Fe e Mn. Os valores de R
2
 variaram de 0,60 a 0,87. 

A presença do teor pseudototal de Fe dos solos melhorou o ajuste dos modelos para 

todos os elementos, exceto para Cu, em que o ajuste não foi significativo (p > 0,05). Com o 

aumento do teor de Fe no solo, a concentração dos EPTs na fração reativa diminui (Tabela 5). 

Segundo Rodrigues et al. (2010a), o coeficiente negativo pode ser explicado pela forte 

afinidade que os EPTs tem com os óxidos de Fe. Ao incluir no modelo os teores de Fe 

pseudototal e FeDCB, a relação entre as variáveis do modelo ajustado para o Cr foi de 3% para 

60%. No ambiente o Cr pode ser encontrado tanto na forma Cr(III) como Cr(VI), sendo a 

última forma tóxica aos seres vivos. Por ser oxiânion, o Cr(VI) não é sorvido nos coloides de 

carga negativa dos solos, ou seja, é móvel e, consequentemente, pode estar biodisponível nos 
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solos. Essa forma de Cr, geralmente, é mais estável em ambientes de condições oxidadas, 

porém, pode formar complexos de esfera interna com os oxi-hidróxidos de Fe e Al e diminuir 

o risco de contaminação (FENDORF, 1995).  

Os teores pseudototais de Fe e de Pb influenciaram o teor de Pb da fração reativa. O 

Pb está associado, principalmente, aos óxidos de Fe e de Mn. Porém, Rodrigues et al. (2010a) 

avaliaram a fração reativa deste elemento em solos coletados em áreas rurais de Portugal e 

observaram que outras propriedades do solo puderam contribuir para o melhor desempenho 

do modelo, como carbono orgânico, argila, e os teores pseudototais de Al, Fe e Mn.  
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Figura 5 - Relação entre os teores dos elementos potencialmente tóxicos da fração reativa extraídos com solução 

HNO3 0,43 mol L-1 e o pseudototal, extraídos pelo método 3051a EPA de solos de São Paulo (os 

dados foram log-transformados). Linhas pontilhadas representam o intervalo de confiança de 95%. 
 

A inclusão do teor dos óxidos mal cristalizados (amorfos) de manganês (Mnox) 

melhorou o ajuste dos modelos para Ba e Ni. A correlação positiva pode explicar a sua 

importância e alta reatividade destes óxidos em solos. Jeske (2013) utilizou amostras de 

Podzóis coletados em área de floresta de coníferas na Polônia para realizar a extração 
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sequencial de Ba. O autor observou que o elemento esteve presente, principalmente, nas 

frações ligadas a óxido de Fe e Mn (18%) e residual (24%) e relacionou este resultado à forte 

ligação entre os minerais de argila e as concreções de Fe-Mn. Por outro lado, o teor de Fe 

pseudototal, o óxido de Mn, o pH e a argila melhoraram o ajuste do modelo de Ni de 20% 

para 60% (Tabela 5). Com o aumento dos teores de argila observa-se que diminuiu a 

reatividade do Ni (-0,80), diferentemente do que foi encontrado por Rodrigues et al. (2010), 

que não encontraram correlação entre o teor de argila e Ni extraído por HNO3 0,43 mol L
-1

.  

Porém, Rodrigues et al. (2010) observaram que a inclusão do pH e do teor de carbono 

orgânico dissolvido melhorou o desempenho do modelo, já que o teor reativo de Ni aumentou 

com o aumento dos valores de ambas as variáveis. 

 

Tabela 5 - Coeficientes de regressão, R2 e erro padrão (e.p) das estimativas dos coeficientes (SE) determinados 

por análise de regressão linear múltipla para os solos paulistas (n=50) 

Modelo empírico R² e.p. 

log[BaHNO3] = 0,455log[Batotal]
** - 0,237log[Fetotal]

* + 0,401log[Mnox]
** + 1,356 0,60 0,23 

log[CrHNO3] = 1,590log[Crtotal]
** - 1,662 log[Fetotal]

** + 0,427log[FeDCB]* - 0,701 0,61 0,33 

log[CuHNO3] = 1,165log[Cutotal]
** + 0,099pH* - 1,281 0,84 0,19 

log[NiHNO3] =
 0,877log[Nitotal]

** + 0,159pH** - 0,800log[argila]** - 0,378log[Fetotal]
** +     

                       0,361log[Mnox]
** + 0,823 

0,76 0,20 

log[PbHNO3] = 0,972log[Pbtotal]
** - 0,280log[Fetotal]

** - 0,139 0,65 0,22 

log[ZnHNO3] = 1,604log[Zntotal]
** - 0,242log[Fetotal]

** + 0,296log[AlDCB]** - 1,426 0,87 0,17 

Significativo a *p < 0,05 e **p < 0,01 

 

A inclusão dos teores de Fe pseudototal e AlDCB melhorou o ajuste do modelo 

empírico de Zn extraído com HNO3 0,43 mol L
-1

. A adsorção química é o principal 

mecanismo de retenção de Zn (CUNHA; CAMARGO; KINJO, 1994). Estes autores 

verificaram a influência dos óxidos de Fe e Al adsorção de Zn e confirmaram a expressiva 

influência do óxido de Fe mal cristalizado (Feox) e o óxido de alumínio cristalino (AlDCB). A 

adsorção de Zn pode estar relacionada à formação de complexos estáveis (complexo de esfera 

interna) com grupos OH
-
 dos óxidos, principalmente nos solos com pH elevado, o que 

favorece a adsorção na superfície dos óxidos de Fe (COSTA; BIGHAM, 2009). 

É interessante avaliar a relação entre a fração pseudototal e os atributos do solo para 

estimar a fração reativa dos EPT, principalmente, nos estudos de monitoramento ambiental e 

determinação de valores orientadores da qualidade do solo, em que a fração reativa não é 

considerada e sim somente o teor pseudototal.  
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3.3.3 Fração disponível dos elementos potencialmente tóxicos 

As concentrações de Cr, Cu, Ni e Pb extraídos pela solução de CaCl2 0,01 mol L
-1

 

nos solos coletados em áreas cultivadas com olerícolas no estado de São Paulo foram menores 

do que o limite de quantificação – LQ (< 4, < 8, < 8 e < 30 µg L
-1

, respectivamente) do 

equipamento ICP-MS utilizado em suas determinações. Dessa forma, somente serão 

discutidos nesta seção os resultados de Ba e de Zn.  

O teor de Ba extraído pela solução ácida EPA 3051A (157,7±126,6 mg kg
-1

) foi em 

média 48 vezes maior que o extraído pela solução de CaCl2 0,01 mol L
-1

 (3,3±2,6 mg kg
-1

). A 

primeira solução é capaz de extrair o teor pseudototal de metais pesados do solo, ou seja, os 

metais presentes nas frações inerte (exceto os elementos que estão ligados à matriz cristalina 

do solo), reativa e disponível (RÖMKENS et al., 2004; RIEUWERTS et al., 2006).  

Observou-se que 59% da concentração de Ba estava na forma inerte, ou seja, 41% do teor 

pseudototal de Ba estava na fração reativa, que pode estar ligado à fração argila, nos óxidos 

e/ou na matéria orgânica do solo (Tabela 6). Nessa forma, o Ba poderia ser facilmente 

liberado para a solução do solo. Porém ao relacionar a fração reativa com a disponível, apenas 

9% do teor de Ba do solo estava disponível para as plantas. 

 

Tabela 6 - Teor pseudototal, reativo e disponível de bário nos solos coletados (n = 50) 

 Média Mediana Mínimo Máximo Razão 

 ----------------------------------- mg kg-1--------------------------------  % 

Baptotal 157,7 119,6 34,9 628,4 R:T 41 

BaHNO3 60,9 39,7 7,8 223,3 D:T 3 

BaCaCl2 3,3 2,7 0,2 12,2 D:R 9 

ptotal = forma pseudototal; HNO3 = forma reativa; CaCl2 = forma disponível; R:T = razão reativo:pseudototal; 

D:T = razão disponível:total; D:R = razão disponível:reativo 

 

Situação semelhante foi observada para o Zn, porém o teor médio disponível 

encontrado foi quase 100 vezes menor que o teor pseudototal (Tabela 7). Cerca de 40% do 

teor pseudototal estava na forma reativa, enquanto somente 1% estava disponível. A razão 

entre os teor disponível e reativo foi de 9 e 4% para Ba e Zn, respectivamente, sugerindo 

pouca mobilidade destes elementos no solo.  
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Tabela 7 - Teor pseudototal, reativo e disponível de zinco nos solos coletados (n = 50) 

 
Média Mediana Mínimo Máximo Razão 

----------------------------------- mg kg-1--------------------------------  % 

Znptotal 59,7 43,5 14,6 499,4 R:T 40 

ZnHNO3 31,4 14,8 1,3 383,0 D:T 1 

ZnCaCl2 0,6 0,2 0,1 6,2 D:R 4 

ptotal = forma pseudototal; HNO3 = forma reativa; CaCl2 = forma disponível; R:T = razão reativo:pseudototal; 

D:T = razão disponível:total; D:T = razão disponível:total 

  

O pH (média = 5,8) pode ter contribuído para a baixa disponibilidade dos elementos. 

Sabe-se que a solubilidade dos metais catiônicos diminui em meios com pH superior a 5,5, o 

que favorece a formação de complexos ou precipitados insolúveis. Outro fator que pode 

influenciar na baixa mobilidade do Ba é formação de precipitados devido a adição de sulfatos 

e carbonatos ao solo (KABATA-PENDIAS, 2011).  A Eq. 2 confirma que com o aumento do 

pH a concentração de Ba disponível (BaCaCl2) diminuiu, e a argila também contribuiu na 

variação da concentração do EPT, porém apenas 32% (R² = 0,32; n=50; erro padrão = 0,34; 

p< 0,05) da variação total é explicada pela relação entre os atributos do solo e não existe 

correlação com o teor reativo ou pseudototal de Ba. 

Foi observada também relação entre os atributos do solo com o teor disponível de Zn 

(ZnCaCl2) (Eq. 3); porém, os teores abaixo do LQ não foram considerados na análise de 

regressão múltipla. De acordo com o modelo, 78% (R² = 0,78; n = 31; e.p. = 0,23; p < 0,05* e 

p < 0,01**) da variação total foi explicada pela relação entre os atributos do solo (pH, óxido 

de Fe mal cristalizado), pelo teor reativo e disponível de Zn. 

 

Log[ZnCaCl2] = 4,838 + 0,969log[ZnHNO3]
**

 - 0,991pH
**

 – 0,538log[Corg]
**

 - 0,304log[Feox]
*
 (3) 

 

O pH foi o principal atributo que influenciou a concentração disponível de Zn na 

solução do solo. Rieuwerts et al. (2006) sugerem que com a diminuição do pH pode ocorrer a 

dissolução dos óxidos de Fe e Mn, e com base nisso, os metais associados a estes são também 

liberados para a solução do solo. Ao observar o comportamento do Zn disponível, observa-se 

relação inversa ao óxido de Fe, o que indica a possível adsorção do EPT ao óxido. 

 

3.3.4 Bioacessibilidade dos elementos potencialmente tóxicos do solo 

A determinação da concentração bioacessível dos EPTs nas áreas de produção de 

olerícolas é interessante sob o ponto de vista da ingestão involuntária de solo dos 

trabalhadores rurais ou moradores das áreas rurais, principalmente, crianças seja por meio da 

ingestão de poeira ou de partículas aderidas à pele (SWARTJES; VERSLUIJS; OTTE, 2013). 
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A Figura 6 e a Tabela 8 mostram a concentração dos EPTs extraídos pelo método SBET e que 

são considerados bioacessíveis.  

A razão entre o teor bioacessível e pseudototal dos EPTs variou de 4% (Cr) a 54% 

(Ba) (Figura 6; Tabela 8). A concentração média dos elementos determinados decresceu na 

ordem de: Ba > Zn > Cu > Pb > Ni = Cr. A concentração de Ba foi maior do que a dos outros 

EPTs, com média de 81 mg kg
-1

, o que realça a grande solubilidade deste elemento em 

ambientes ácidos, como o baixo pH encontrado no estômago. O método in-vitro SBET 

(Simple biovailability extraction) é capaz de simular a ação do suco gástrico na partícula de 

solo ingerida e extrair o teor que pode ser absorvido pelos seres humanos (MADRID; 

BIASIOLI; AJMONE-MARSAN, 2008).  

  

Tabela 8 – Média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo da concentração bioacessível dos EPTs nos solos  

 Ba Cr Cu Ni Pb Zn 

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

Média 81,1 1,0 14,7 1,2 7,4 39,6 

Desvio Padrão 120,1 1,0 30,2 0,9 11,0 69,0 

Mediana 44,7 0,5 7,4 0,8 4,1 16,4 

Mínimo 9,0 0,4 0,8 0,8 2,5 1,6 

Máximo 798,3 5,4 199,2 5,4 72,0 434,9 

Razão B:T (%) 54 6 30 18 37 52 

B:T = Razão entre os teores bioacessíveis e pseudototais 

 
Figura 6– Teor bioacessível dos elementos potencialmente tóxicos de solos cultivados com olerícolas no 

Cinturão Verde do Estado de São Paulo 

A Figura 7 mostra a correlação entre os teores dos elementos potencialmente tóxicos 

da fração reativa extraídos com solução HNO3 0,43 mol L
-1

 e bioacessíveis, extraídos pelo 
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método SBET. Conforme a análise de regressão linear, 88, 90, 94, 95, 97 e 99% da variação 

total é explicada pela relação entre a fração reativa e bioacessível de Cr, Ba, Pb, Ni, Cu e Zn, 

respectivamente. A alta capacidade preditiva do modelo demonstrou que a fração reativa 

também pode, de forma mais simples, prever a bioacessibilidade dos EPTs. 

 

 
Figura 7 - Correlação entre os teores dos elementos potencialmente tóxicos da fração reativa extraídos com 

solução HNO3 0,43 mol L-1 e bioacessíveis, extraídos pelo método SBET de solos de São Paulo (os dados foram 

log-transformados). 

 

 

 

 

log[y] = 0,222 + 0,792 * log[x] 

R² = 0,90 e.p = 0,13 

n = 50 

log[y] = -0,183 + 0,088 * log[x] 

R² = 0,88 e.p = 0,11 

n = 31 

log[y] = -0,296 + 1,074 * log[x] 

R² = 0,97 e.p = 0,09 

n = 50 

log[y] = 0,048 + 0,848 * log[x] 

R² = 0,95 e.p = 0,06 

n = 23 

log[y] = 0,019 + 0,867 * log[x] 

R² = 0,94 e.p = 0,08 

n = 41 

log[y] = 0,034 + 0,997 * log[x] 

R² = 0,99 e.p = 0,05 

n = 50 
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3.4 Conclusões 

A fração reativa de elementos potencialmente tóxicos do solo pode ser explicada 

pelo teor pseudototal e pelos atributos dos solos. Entretanto, não foram todos os atributos do 

solo que responderam bem a essa reatividade nos solos de São Paulo. Observa-se maior 

reatividade dos EPTs em solos com altos teores de Fe em que os metais possam estar 

adsorvidos. Por outro lado, os solos com altos valores de pH (> 5,5) podem ter influenciado 

na formação de precipitados insolúveis dos EPTs, formas em que a solução HNO3 0,43 mol L
-

1
 não foi capaz de extrair. 

Os modelos empíricos podem ser utilizados como ferramentas no monitoramento e 

na identificação de áreas contaminadas, pois levam em consideração não somente a 

concentração total de EPTs no solo, mas também a concentração potencialmente disponível. 

Com isso, pode-se prever a fração dos EPTs que poderá ser liberada ao ambiente num curto 

período de tempo. Estes modelos também foram obtidos em outros países, como Portugal e 

Holanda. Assim como em São Paulo, os modelos empíricos foram úteis para diferenciar as 

propriedades dos solos que influenciam a transferência dos EPTs entre a matriz sólida e a 

solução do solo. Em particular, estes modelos poderão ser úteis para avaliação do potencial de 

transferência de EPTs do solo para águas subterrâneas e superficiais (potencial lixiviação e de 

escoamento superficial) e para avaliação do potencial de bioacessibilidade dos EPTs pela via 

de ingestão dos solos. 

As baixas concentrações dos EPTs extraídas por CaCl2 0,01 mol L
-1

 foi um ponto 

positivo para as áreas produtoras de olerícolas, pois significaram que as áreas onde os solos 

foram coletados apresentavam baixo ou nenhum risco à saúde humana. Mesmo sendo baixo o 

teor disponível de Ba, as frações pseudototais e reativa devem ser monitoradas uma vez que 

este elemento pode ser extremamente tóxico às plantas e seres humanos. Esse elemento pode 

ser liberado no ambiente ao longo do tempo, pois 54% do teor pseudototal encontrado no solo 

pode potencialmente ser absorvido pelos seres humanos, principalmente o trabalhador rural 

exposto a esse material. 
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Anexo A - Output do SPSS Statistic para Windows vs. 17.0 

Estatística Descritiva 
Região = Tropical, Tipo = Folha – COBRE 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 87 4,10 8,50 6,4287 1,02774 
Corg 75 ,40 20,90 3,3240 3,95908 
MO 75 ,69 36,03 5,7306 6,82545 
Argila 26 3 51 31,13 17,430 
CuSolo 98 3,00 366,00 60,0847 70,13298 
CuPlanta 98 1,00 112,40 20,0582 20,29408 
Valid N (listwise) 26     
a. Região = Tropical, Tipo = Folha 
 
Região = Tropical, Tipo = Raiz 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 6 5,60 8,50 7,1167 1,12502 
Corg 4 14,90 20,90 18,4500 2,53048 
MO 4 25,69 36,03 31,8078 4,36255 
Argila 0     
CuSolo 66 5,80 54,60 16,0682 7,13686 
CuPlanta 66 ,30 20,00 2,3636 3,70395 
Valid N (listwise) 0     
a. Região = Tropical, Tipo = Raiz 
 
 
Região = Temperada, Tipo = Folha 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 37 5,10 8,20 6,7054 ,91529 
Corg 16 ,30 16,70 3,7250 4,38520 
MO 16 ,52 28,79 6,4219 7,56009 
Argila 16 4 70 20,96 20,785 
CuSolo 56 13,00 326,00 102,3821 94,86591 
CuPlanta 56 ,20 27,90 9,9500 7,03050 
Valid N (listwise) 12     
a. Região = Temperada, Tipo = Folha 
 
 
Região = Temperada, Tipo = Raiz 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 24 5,10 8,60 6,7458 ,84338 
Corg 19 2,90 16,70 5,7000 4,17080 
MO 19 5,00 28,79 9,8268 7,19046 
Argila 9 4 28 10,70 10,000 
CuSolo 38 12,00 326,00 62,2842 59,37248 
CuPlanta 38 1,70 84,60 10,2237 14,35348 
Valid N (listwise) 9     
a. Região = Temperada, Tipo = Raiz 
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Descriptives 
Região = tropical, Tipo = folha - CHUMBO 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 85 5,00 8,50 6,7607 ,90737 
Corg 73 ,40 20,90 3,1274 4,03190 
MO 73 ,69 36,03 5,3916 6,95099 
argila 32 10 51 33,50 13,174 
Pbsolo 87 ,40 165,90 46,6460 29,91363 
Pbplanta  87 ,00 55,70 6,2759 9,31372 
Valid N (listwise) 32     
a. Região = tropical, Tipo = folha 
 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 32 4,80 8,50 5,7019 1,08433 
Corg 30 ,70 20,90 6,7637 5,27464 
MO 30 1,21 36,03 10,3314 9,08341 
argila 15 18 46 42,63 7,664 
Pbsolo 32 ,40 165,90 48,5100 42,74735 
Pbplanta 32 ,00 43,40 3,5394 9,17742 
Valid N (listwise) 15     
a. Região = tropical, Tipo = raiz 
 
Região = temperada, Tipo = folha 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 40 4,20 8,00 6,6288 1,18337 
Corg 31 ,70 16,71 2,4141 2,90307 
MO 31 1,20 28,80 4,1459 5,00733 
argila 23 4 36 19,90 12,066 
Pbsolo 73 4,20 261,00 76,7411 77,75943 
Pbplanta 73 ,00 250,00 19,7274 36,32614 
Valid N (listwise) 19     
a. Região = temperada, Tipo = folha 
 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 28 5,10 7,80 6,7321 ,70609 
Corg 26 1,20 16,71 7,2991 4,53738 
MO 26 2,00 28,80 12,6000 7,82948 
argila 26 4 37 26,07 13,962 
Pbsolo 43 4,20 261,00 62,5791 76,28488 
Pbplanta 43 ,10 45,10 4,3535 7,81998 
Valid N (listwise) 26     
a. Região = temperada, Tipo = raiz 
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Descriptives 
Região = tropical, Tipo = folha - CROMO 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 51 5,10 8,58 6,7622 ,81976 
Corg 35 1,20 20,90 3,4886 3,98614 
MO 35 2,07 36,03 6,0143 6,87210 
argila 19 9,8 51,0 35,821 14,3214 
CrSolo 52 ,120 145,000 50,76231 37,988741 
CrPlanta 52 ,120 40,652 7,45478 10,048547 
Valid N (listwise) 19     
a. Região = tropical, Tipo = folha 
 
Região = tropical, Tipo = raiz 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 6 7,11 8,58 7,9300 ,71660 
Corg 2 14,90 20,90 17,9000 4,24264 
MO 2 25,69 36,03 30,8596 7,31431 
argila 0     
CrSolo 36 ,120 163,130 92,41028 55,991407 
CrPlanta 36 ,010 82,000 6,93056 19,446387 
Valid N (listwise) 0     
a. Região = tropical, Tipo = raiz 
 
Região = temperada, Tipo = folha 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 11 5,00 8,30 6,8727 1,04124 
Corg 11 ,40 2,10 1,5182 ,60468 
MO 11 ,80 3,62 2,6193 1,01851 
argila 11 13,0 49,6 25,818 12,4969 
CrSolo 47 10,000 151,000 34,67021 33,633362 
CrPlanta 47 ,010 15,800 1,06864 3,281829 
Valid N (listwise) 11     
a. Região = temperada, Tipo = folha 
 
Região = temperada, Tipo = raiz 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 6 7,50 8,60 8,0667 ,39833 
Corg 0     
MO 3 1,90 1,90 1,9000 ,00000 
argila 3 5,9 5,9 5,900 ,0000 
CrSolo 17 10,000 131,000 48,81765 48,494784 
CrPlanta 17 ,010 69,000 8,98435 20,727252 
Valid N (listwise) 0     
a. Região = temperada, Tipo = raiz 
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Descriptives 
Região = tropical, Tipo = folha - NÍQUEL 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 46 5,10 8,50 6,5935 ,73979 
Corg 34 1,20 20,90 3,3706 4,04898 
MO 34 2,07 36,03 5,8109 6,98045 
Argila 21 9,80 51,00 36,8857 13,99637 
NiSolo 57 ,70 74,10 25,9263 18,48649 
NiPlanta 57 ,30 42,10 9,1070 11,33433 
Valid N (listwise) 21     
a. Região = tropical, Tipo = folha 
 
Região = tropical, Tipo = raiz 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 4 5,60 8,50 6,9250 1,40089 
Corg 2 14,90 20,90 17,9000 4,24264 
MO 2 25,69 36,03 30,8596 7,31431 
Argila 0     
NiSolo 4 ,70 34,00 17,2750 15,57185 
NiPlanta 4 3,50 16,30 7,9000 5,82638 
Valid N (listwise) 0     
a. Região = tropical, Tipo = raiz 
 
Região = temperada, Tipo = folha 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 13 6,70 8,00 7,5269 ,40084 
Corg 13 1,00 2,30 1,5154 ,46340 
MO 13 1,72 3,97 2,6125 ,79891 
Argila 13 7,60 36,00 21,8154 13,09064 
NiSolo 19 8,30 57,00 27,5947 14,29279 
NiPlanta 19 ,10 6,50 3,0211 2,06655 
Valid N (listwise) 13     
a. Região = temperada, Tipo = folha 
 
Região = temperada, Tipo = raiz 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 8 7,30 8,60 7,7125 ,38707 
Corg 5 1,20 1,50 1,3200 ,10954 
MO 5 2,07 2,59 2,2757 ,18885 
Argila 5 7,70 36,00 25,1600 14,86751 
NiSolo 12 8,80 50,50 24,8000 14,18456 
NiPlanta 12 ,20 6,50 1,9250 1,82065 
Valid N (listwise) 5     
a. Região = temperada, Tipo = raiz 
  



85 

 

Descriptives 
Região = tropical, Tipo = folha - ZINCO 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 80 4,10 8,50 6,7238 1,02330 
Corg 68 ,40 20,90 2,7750 4,20456 
MO 68 ,69 36,03 4,7841 7,24866 
argila 40 4 51 27,08 15,718 
Znsolo 81 8,200 394,050 125,81099 72,160407 
Znplanta 81 1,400 369,565 105,80014 86,681904 
Valid N (listwise) 40     
a. Região = tropical, Tipo = folha 
 
Região = tropical, Tipo = raiz 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 9 5,60 8,50 6,9556 ,92751 
Corg 7 1,20 20,90 11,0714 9,37509 
MO 7 2,07 36,03 19,0871 16,16266 
argila 3 11 15 13,00 2,000 
Znsolo 39 12,830 394,050 118,37667 71,690811 
Znplanta 39 ,000 90,000 10,76410 22,112926 
Valid N (listwise) 3     
a. Região = tropical, Tipo = raiz 
 
Região = temperada, Tipo = folha 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 51 5,20 8,60 7,0804 ,90841 
Corg 15 ,60 16,70 4,8467 4,48663 
MO 15 1,03 28,79 8,3557 7,73494 
argila 18 5 70 19,41 20,031 
Znsolo 69 2,600 833,000 312,38986 203,276254 
Znplanta 69 3,600 985,000 132,42899 224,453441 
Valid N (listwise) 14     
a. Região = temperada, Tipo = folha 
 
Região = temperada, Tipo = raiz 
  Descriptive Statistics(a) 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pH 25 5,70 8,60 7,1200 ,63770 
Corg 21 ,70 16,70 5,7714 4,13958 
MO 21 1,21 28,79 9,9499 7,13664 
argila 10 4 28 10,72 9,191 
Znsolo 41 2,600 966,000 334,68293 219,875144 
Znplanta 41 15,000 576,900 56,31220 88,317394 
Valid N (listwise) 10     
a. Região = temperada, Tipo = raiz 
 


