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DISPONIBILIDADE DE CHUMBO NO SOLO RESULTANTE DO USO 
, , A 

DE RESIDUO-CORRETIVO E MATERIA ORGANICA 

Autor: GENEÚCIO CRUSOÉ ROCHA 

Orientadora: Profl. Pr.a MARIA EMÍLIA MA TIAZZO-PREZOTTO 

RESUMO 

N os últimos anos, a utilização de resíduos na agricultura têm sido 

incrementada devido ao crescimento populacional e industrial. Os resíduos da 

mineração de zinco e chumbo, conhecido comercialmente por calcário de 

Paracatú, têm sido utilizados em algumas regiões como alternativa para a 

correção da acidez dos solos. Esses resíduos, além do Ca e do Mg:- apresentam 

metais pesados em sua constituição, principalmente Pb, Cd e Zn. Desta forma, 

este estudo tem como objetivos: (~ avaliar o comportamento do Pb aplicado no 

solo via resíduo-corretivo, sob efeito da variação do pH e da influência da 

matéria orgânica; (it) avaliar os teores de Ca, Mg e AI trocáveis, 

fitodisponibilidade do Pb, Ca e Mg, em função das doses aplicadas do resíduo

corretivo e da matéria orgânica. 

Para o estudo dos teores de Pb, Ca, Mg e AI trocáveis e Pb total, foram 

instalados experimentos de incubação, sob condições controladas de laboratório, 



vüi 

mantendo-se a umidade do solo a 70 % da capacidade de campo, em um esquema fatorial 

completo 5 X 3, correspondentes a 5 doses do resíduo-corretivo (O, 2, 4, 8 e 12 t ha-1), e a 3 

de matéria orgânica (esterco bovino O, 13 e 26 t ha-1). Os materiais foram incubados por 90 

ruas. Após este período, montou-se um experimento tipo ''N eubauer" para avaliar-se a 

fito disponibilidade do Pb, Ca e Mg. 

As maiores doses do resíduo-corretivo, associadas às maiores de matéria 

orgânica, reduziram o Pb trocável no solo e aumentou os teores de Ca e Mg trocáveis, 

porém, o teor de Pb absorvido foi maior para a maior dose do resíduo-corretivo, devido a 

provável hberação de exsudados de raízes solubilizando o metal, sem que houvesse 

influência da matéria orgânica, porém, a presença da matéria orgânica aumentou a absorção 

de Ca e de Mg e impediu a relativa elevação do pH no solo. Observou-se diminuição no teor 

de AI trocável no solo causada pelo aumento do pH, e pelo aumento da matéria orgânica do 

solo. 
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SOIL LEAD AVAILABILITY AS A RESULT OF CORRECTIVE-RESIDUE AND 

ORGANIC MATTER USES 

SUMMARY 

Author: GENEÚCIO CRUSOÉ ROCHA 

Adviser: proF. Dr.a MARIA EMÍLIA MATIAZZO-PREZOTTO 

In the last years, the use of residues in the agriculture has increased due to the 

population growth. in the world. Lead and zinc mining residue, known commercially as lime 

of Paracatú has been used in some Brazilian agricultura! regions an alternative to the correct 

soils acidity. This residue, besides Ca and Mg, presents heavy metals in its constitution, 

mainly Pb, Cd and Zn. This study has the objective: (i) of evaluating the behavior of Pb 

applied in the soil via corrective-residue, as affected by pH and organic matter and (it) the 

amount of exchangeable Ca, Mg and Al, and Pb, Ca and Mg phythoavailability. 

To evaluate the amounts of exchangeable Pb, Ca, Mg and Al and total Pb, 

incubation experiments were installed, under laboratory conttolled conditions, maintaining 

the soil water content at approxlmately in the field capacity, in a fatorial 5 X 3 statistical 

design, corresponding to 5 doses of the corretive-residue (0,248 and 12 t ha-1), and 3 doses 

of organic matter (bovine manure O, 13 and 26 t ha-1). Materials were incubated by 90 days 



x 

and after this period> the incubated soil samples were used in a "Neubauer" experiment type 

to evaluate Pb> Ca and Mg phythoavailability. 

The illgher doses of the corrective-residue, associated to the amount of organic 

matter, reduced exchangeable Pb in the soil, and it increased the amount of exchangeable Ca 

and M& even thought the amounts of absorbed Pb have been greater for the higher 

corrective-residue doses. The presence of the organic matter increased the absorption of Ca 

and Mg and presented the re1ative elevation of the pH in the soil. For the soil exchangeable 

.AI there was a decrease in its amount caused by the increase of the pH and the increase of 

the amount organic matter. 



1 INTRODUÇÃO 

Os corretivos da acidez do solo são fundamentais no aumento da 

produtividade das rulturas, em solos sob clima tropical. Esses insumos neutralizam o 

alumínio trocável, fornecem cálcio e magnésio, aumentam a disponibilidade de 

diversos outros nutrientes e garantem a presença de cátions trocáveis em níveis 

adequados para o crescimento e desenvolvimento das plantas. No Brasil, o corretivo 

mais utilizado é o calcário dolomítico, contudo, alguns resíduos industriais têm sido 

utilizado com a mesma finalidade. 

A. utilização de resíduos urbanos e industriais na agrirultura vem sendo 

incrementado nos, últimos anos em função do alto crescimento populacional e 

industrial, gerando uma maior produção desses resíduos. Os resíduos da mineração 

de zinco e chumbo têm sido utilizados em. algumas regiões agrícolas dos Estados de 

Minas Gerais e Goiás, como altemativa para a correção da acidez dos solos. 

Contudo, esses resíduos podem apresentar metais pesados, sendo necessário o 

estudo da contribuição desses resíduos como fonte de metais pesados. 

A maioria dos solos das regiões tropicais, devido a seu material de origem 

e grau· de intemperismo, normalmente, necessita de considerável quantidade de 

corretivos de acidez e de fertilizantes fosfatados, o que é motivo de grande 

preocupação em regiões onde a correção dos solos é rea1izadaatravés de resíduos 

contaminados por metais pesados. 

A contaminação dos solos por metais pesados via aplicação de resíduos, 

tem se tornado de grande importância nos últimos anos, devido ao fato dessa prática 
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estar se tornando cada vez mais comum no mundo. A aplicação de grandes 

quantidades desses resíduos pode levar a ocorrência de problemas ambientais nos 

solos. 

Quando se considera o uso agronômico de resíduos contendo metais 

pesados, devem ser feitas previsões de seu comportamento nos solos e, nesse 

aspecto, a preocupação mais freqüente diz respeito à solubilização, com conseqüente 

carninhamento desses metais em direção ao lençol freático e biodisponibilidade para 

vegetais, com conseqüente entrada do metal na cadeia alimentar. 

A disporubilidade do chumbo presente no resíduo carbonatado é função 

direta da dose aplicada, uma vez que a contaminação do solo por chumbo 

proveniente do produto está diretamente relacionada com a elevação do pH, assim 

como o teor de matéria orgânica no solo, o qual pode diminuir significativamente a 

atividade do íon Pb na solução do solo, reduzir o teor de alumínio trocável, além de 

aumentar a disponibilidade de cálcio e magnésio. 

O objetivo desse trabalho foi, portanto, avaliar o comportamento do 
. . -: 

chumbo aplicado no solo via resíduo carbonatado, sob efeito da variação do pH e °da 

o influência da adição da matéria orgânica. Paralelamente, avaliou-se os teores de 

cálcio, magnésio e alumínio trocáveis em função da dose aplicada do resíduo

corretivo e da adição de matéria orgânica. 



2 REVISÃO DE UTERATURA 

2.1 Conceito de metal pesado 

A expressão "metal pesadd' se aplica a elementos que tem massa 

espeófica maior que 5 g cm-3 ou que possuem um número atômico maior que 20. A 

expressão engloba metais, semi-metais e mesmo não metais como o selênio. Às 

vezes, usa-se como sinônimos, tais como "elementos traços" ou "metais traços", os 

quais também não são adequados visto que o qualificativo "traço" em química 

analítica quantitativa é reservado para designar concentrações ou teores de qualquer 

elemento que não podem ser quantificados pelo método empregado na sua 

determinação. Imprópria ou não, a expressão "metal pesado" parece ter sido a mais 

usada para designar metais classificados como poluentes do ar, água, solo, alimentos 

e forragens . (Malavolta, 1994). 

Alguns dos metais pesados são elementos essenciais aos vegetais (Cu, Fe, 

Mn, Mo, Zn e o Ni para algumas leguminosas), outros são benéficos ao crescimento 

das plantas (Co e V) e outros não são essenciais ou não apresentam função (Al, Cd, 

Cr, Hg e Pb). Segundo Malavolta (1994), o Co já poderia ser incluído na categoria 

dos elementos essenciais, uma vez que satisfaz tanto os critérios diretos como 

indiretos de essencialidade, pois participa na composição da colamina e tem função 

na atividade de enzimas como desidratases, mutases, fosforilases e transferases. 
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2.2 Chumbo 

Membro do grupo IV A da tabela periódica, o chumbo possui o número 

atômico 82 e dois estados de oxidação (Pb II e Pb IV), mas a química ambiental do 

elemento é dominada pelo íon Pb2+. O chumbo elementar é um metal denso, 11,3 g 

cm-3, funde-se a 327 o C e entra em ebulição a 1744 o C. Esse baixo ponto de fusão 

tem lhe permitido ser fundido, moldado e trabalhado desde sociedades primitivas 

(Adriano, 1986). 

O chumbo é relativamente opaco a radiação ionizante, e serve como 

valioso escudo em trabalhos com raios-X e radioisótopos. Também é utilizado·para 

fazer placas de baterias acumuladoras e munições em geral, além de estar presente 

em pigmentos. 

Pesticidas a base de arsenato de chumbo, PbHAS04, foram aplicados em 

pomares, durante muito tempo, para o controle de insetos, o que sugere que os solos 

destes pomares contenham elevados teores deste metal. O uso comercial desses 

produtos atualmente tem sido restringido, sendo substituído por pesticidas 

orgânicos. 

No aspecto da química ambiental, os compostos com chumbo tendem a 

se acumular nos solos e sedimentos, além de serem tóxicos para mamiferós, sendo 

que seu acúmulo pode causar problemas mentais, principalmente em crianças. 

O raio iônico do Pb2+ é 124 pm, muito parecido com o K+, 133 pm. Isso 

lhe permite a substituição isomórfica do K + nos silicatos, o que também ocorre com 

o Ca2+, em carbonatos e apatitas, por apresentarem raio iônico de 106 pm. Uma 

grande afinidade pelo enxofre, também é atribuído ao Pb2+, motivo pelo qual ele é 

muito encontrado em rochas que contém esse elemento (Adriano, 1986). 



s 

2.2.1 Fontes naturais e antropogênicas de chumbo no solo 

A presença do Pb no solo é explicada pela contnbuição natural do 

material de origem e por diversas fontes antropogênicas. 

2.2.1.1 Fontes naturais 

A quantidade de metais pesados num solo, sem. interferência 

antropogênica, depende do teor destes na rocha de origem e do grau de 

intemperização que esse material sofreu (Malavolta, 1994). Os metais podem estar na 

forma solúvel, trocável, fixada aos colóides minerais do solo, precipitada com outros 

componentes, na biomassa microbiana ou complexada com a matéria orgânica. 

Todas as rochas da crosta terrestre contém Pb: eruptivas básicas (basalto; 

gabro) - 8 mg kgl; eruptivas ácidas (granito, riolito) - 20 mg kgl; intermediárias 

(diorito, andesita), metamórficas (xistos), certas sedimentares (argilitos) - 15 a 20 mg 

kgl e calcários e arenitos 7 -10 mg kgl. Na Litosfera, a concentração do material é 

da ordem de 16 mg kgl (Malavolta, 1994). 

A galena, PbS, é o principal minério de chumbo, porém outros minérios 

podem conter esse elemento. A ocorrência de galena é comum em veios, associada a , 

blenda, pirita, dolomita, calcita, quartzo, barita e fluorita (Dana, 1978). 

2.2.1.2 Fontes antropogênicas 

Adriano (1986) compilou dados sobre as adições. antropogênicas de 

chumbo. O total anual é, ou era, da ordem de 400.000 1, sendo que desse total 70% 
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eram representadas por aditivos de gasolina. Os EUA foram responsáveis por cerca. 

de 180.000 t, número que deve ter diminuído em função de restrições ao uso da 

gasolina-Pb em. veículos novos. Indústrias de outros metais como Fe, Zn e Cu, 

adicionam 113.000 t ao ano, e a queima de carvão adiciona outros 15.000 t. 

Os poluentes adicionados na atmosfera pelos veículos e pelas indústrias 

podem. ser levados muito longe e depositados pela chuva - como acontece na 

floresta tropical úmida da Venezuela. Altos níveis de Pb, e de outros metais pesados, 

estão contidos no esgoto e no lodo de origem industrial (Berton, 2000). 

2.2.2 Adsorção de chumbo 

A retenção dos metais pesados no solo está ligada a processos de 

acúmulo e transporte dessas espécies que dependem, em grande parte, das interações 

das mesmas com a fase sólida do sistema. Tal interação é bastante complexa, 

envolvendo reações de adsorção/ dessorção, precipitação/dissolução, complexação e 

oxi-redução, tanto com a fase inorgânica, quanto com a fase orgânica das mesmas 

(Sposito, 1989 e Alloway, 1990). 

A atividade de um determinado metal na solução do solo é determinada 

pelo seu equihbrio entre as partículas de argila, matéria orgânica, hidróxidbs de Fe, 

AI e Mn e quelantes solúveis. As reações de adsorção ocorrem, nbrmalmente, na 

fração argila do solo, sendo que os óxidos de alumínio, ferro e manganês e os grupos 

funcionais ácidos da matéria orgânica são as superficies reativas mais representativas. 

Estes componentes apresentam as maiores superfiçies específicas e, portanto, os 

maiores superficies de contatos com a solução do solo (Ian, 1993). 

De acordo com Sposito (1989), para que haja movimentação e 

lixiviação de metais, e também sua entrada na cadeia alimentar, é necessário que os 
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mesmos estejam presentes na· solução do solo, ou associados a partículas móveis. 

Isso vai depender da interação entre as reações químicas existentes no solo quando 

da adição do metal. 

Matiazzo-Prezotto (1994), ttabalhando em condições de laboratório com 

quatro diferentes tipos de solos em 2 valores de pH, onde os metais Cu, Cd, Cr, Ni e 

Zn foram adicionados sob forma de soluções, observou que o conteúdo de óxidos 

de Fe e AI preSentes apresentou importante papel na prevenção da passagem dos 

metais pesados para a solução do solo, onde estariam mais sujeitos à lixiviação e à 

absorção pelas plantas. 

Os óxidos e hidróxidos de Fe e de AI são importantes constituintes do 

. solo, principalmente em solos muito intemperizados como os de regiões sob clima 

tropical. Esses constituintes apresentam em suas superficies, sítios de altas energias 

de ligação para a adsorção de metais pesados (Anderson & Christensen, 1998). Os 

grupamentos hidroxila que aparecem na superficie dos óxidos podem estar ligados a 

um, dois ou até três metais na estrutura do mineral, podendo formar quelados 

(Fontes, 1996). 

A adsorção dos metais aos óxidos dos solos pode ocorrer por forças 

eletrostáticas ou por meio da formação de ligações covalentes com o O na superficie 

desses colóides. Da mesma forma que ocorre para as argilas 1:1, essas ligações são 

afetadas pelo pH do solo. 

Acredita-se que os altos teores de argila e de óxid~s de Fe, AI e Mn do 

solo, a calagem e o maior tempo de incubação diminuam a biodisporubilidade de 

metais pesados. 

A afinidade dos metais pela superficie dos óxidos é dada de acordo com a 

tendência de formarem íons metálicos hidratados. Gadde & Laitinen (1974) 

verificaram que a ordem de adsorção em óxidos de Mn e de Fe é: Pb2+ > Zn2+ = 
Cd2+. Forbes et al. (1976) verificaram a seguinte ordem de afinidade na superficie da 

goetita: Cu2+ > Pb2+ > Zn2+ > C02+ > Cd2+. Já Kinniburg et al. (1976) observaram a 
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seguinte ordem de afinidade pata os hidróxidos de Fe amorfos: Pb > Cu > Zn > Ni 

> Cd > Sr > Mg e pata os hidróxidos de alumínio: Cu > Pb > Zn > Ni> Co > Cd 

Pode-se concluir, portanto, que o Pb e o Cu são os metais pesados mais fortemente 

adsorvidos. Recentemente, Fontes et alo (2000) observaram maior adsorção pata Cu ' 

e Pb compatado ao Cd e Zn, em estudos de adsorção competitiva pata 3 solos 

brasileiros. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Burak et alo (2000). 

Segundo Alleoni (2000), as cargas negativas da superficie dos óxidos 

podem atrair cátions eletrostaticamente, sendo estas em menores quantidades" 

porque nos valores de pH nonna)mente encontrados em solos tropicais (entre 4,0 e 

6,5), a superficie dos óxidos apresenta cargas positivas. Assim, o fenômeno 'de 

adsorção não pode' ser explicado simplesmente por forças eletrostáticas. Desta forma 

a adsorção de metais pesados em óxidos e hidróxidos é governada por ligação 

covalente e espeófica (Forbes et al., 1976; Lothenbach et al., 1997). 

A primeira tentativa de estabelecinlento de critérios pata nortear a 

quantidade de resíduos contendo metais, possível de ser adicionada a solos sob clima 

tropical, foi sugerida por Matiazzo-Prezotto (1994). De acordo com o autor, o 

conteúdo de argila e de óxidos de Fe e AI devem ser as variáveis consideradas. Solos 

com teor de argila inferiores a 7% e conteúdo de óxidos de Fe e AI inferiores a 3% 

são inadequados pata a aplicação de resíduos contendo metais. Vale ressaltar que a 

sistemática foi proposta com base em um trabalho desenvolvido com metais 

adicionados a solos com diferentes classes texturais, sob forma de sais solúveis, que é 

a condição de maior solubilidade dos metais. 

Um agravante pata as condições tropicais é que a acidez natural dos solos, 

juntamente com a acidez gerada através da adição de alguns fertilizantes e os 

menores valores de pH encontrados na rizosfera de a1gumas plantas, pode contribuir 

para que o potencial poluidor desses metais seja maior nessas condições do que em 

regiões sob clima temperado (powell et al., 1981). 
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2.2.3 In8uência do pH na adsorçio de chumbo 

Embora a solubilidade dos metais dependa da forma que esses se 

encontram no solo,. o pH é uma das can.cterlsticas do solo que mais afeta a 

solubilidade. As reações de precipitação~ complexação e adsorção são favorecidas 

pela elevação do pH (Sposito, 1989). À medida que o pH aumenta, a solubilidade do 

Pb diminui (Albasel & Cottenie, 1985; Artega, 1996; Berton, 2000). Segundo Melo et 

alo (1997), a elevação do pH promove a formação de precipitados na forma de 

hidróxidos, fosfatos e carbonatos de Pb e de complexos insolúveis com a matéria 

orgânica. 

Estudos sobre mobilidade e biowsponibilidade têm demonstrado que os 

metais Pb, Cr e Cu são menos móveis, ao contrário do Zn, Ni, Mn e principalmente 

Cd, os quais, consequentemente, apresentam. maior risco de contaminação do meio 

(fyler et al., 1989; Amaral Sobrinho et al., 1992; Amaral Sobrinho, 1993). Sob 

condições de menores Valores de pH, os metais ocorrem, preferencialmente, em 

formas mais solúveis e, quando associados a formas mais estáveis podem ser 

solubilizados pelo abaixamento desses valores. 

Alguns autores citam o pH como um fator importante nas reações de 

adsorção entre a superfície do colóide e cátions metálicos (Amaral Sobrinho et al. 

1992; Sanders & Sparks, 1995; King 1996 e Camargo 1997). O pH do solo pode. 

afetar a quantidade de cargas na superfície, além da forma dos íons presentes e, por 

essa razão, exerce importante influência na adsorção de cátions pelo solo. Segundo 

Abd-Elfattah & Wada (1981), o Pb e o Cu são mais afetados pelo aumento do pH 

em relação ao Cd, Zn e Co. 

Santillan-Medrano & Jurinak (1975), apresentaram dados sugestivos de 

que, em solos não ca1cáreos, a solubilidade do Pb2+ apresenta-se reguladà por 
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Pb(OH)2, Pb3(P04)2, Pb3(P04)2, Pb40(P04)2, ou PbS(P04)30H, dependendo do pH. 

Em solos ca1cáreos, a forma PbC03 pode predominar. 

Elliott et alo (1986) propuseram que em condições ácidas, o fenômeno da 

adsorção é mais importante no controle da biodisponibilidade de metais, enquanto 

reações de precipitação e complexação tem maior relevância em condições neutras e 

alcalinas. O aumento do pH, portanto, favorece a adsorção por meio do incremento 

das espécies hidrolisadas, pela menor competição com íons Al3+ e H + pelos sítios de 

troca e pelo aumento da CTC do solo. Em geral o pH deve exceder 6,5, para que a 

mobilidade e toxicidade desses elementos no solo sejaminimizada (Ellis & Knezek, 

1977). 

De acordo com Guidi et alo (1990), plantas cultivadas em solo com pH 

próximo à neuttalidade absorvem menos metais pesados que em solos ácidos. Sob 

condições alcalinas, há formação de precipitados de carbonatos e hidróxidos 

metálicos e, além disso, ocorre o aumento da CTC do solo, resultando em menor 

adsorção de cátions metálicos (Hue et al., 1988). 

O efeito da calagem na disporubilidade de metais pesados foi verificado 

por Hooda & Alloway (1996), em solos tratados com biossólido e cultivados com 

trigo, cenoura e espinafre. Os resultados indicaram que a manutenção do pH a 7,0 é 

mais importante que a pH 6,5, pois uma pequena variação deste atnbuto pode 

disporubilizar os metais. Com isto, podemos inferir que, o valor de pH de solos que 

receberam aplicação de resíduos contendo metais pesados devem ser monitorados 

constantemente. 
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2.2.4 Matéria orginica do solo e disponibilidade de chumbo 

A matéria orgânica do solo tem sido extensivamente relacionada com a 

adsorção de metais, devido à expressiva participação na magnitude da capacidade de 

troca de cátions e, principalmente, pela tendência dos metais formarem complexos 

estáveis com Jigantes orgânicos (Alleoni, 2000). Entretanto, com a decomposição 

dos colóides orgânicos que complexam os metais, o efeito protetor da matéria 

orgânica desaparece (Melo et al., 1997). 

A reação do cátion metálico organicamente complexado, provavelmente, 

deve ser diferente em relação ao inorganicamente complexado, pois a complexação 

pelas substâncias húmicas neutralizam a carga positiva do cátion metálico (Singh & 

Pandeya, 1998). Kabata-Pendias & Pendias (1984) atnbuíram a baixa 

biodisponibilidade do Pb. e a acumulação nos horizontes superficiais, à elevada 

capacidade de complexação do Pb pela matéria orgânica. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Abreu et alo (1998). 

Os estudos de Canãdas etal. (1986) em solos com baixo teor de matéria 

orgânica, contaminados com Pb e não, mostraram que o metal pouco se relacionou 

com a fração orgânica, estando ligado principalmente a óxidos de Fe e Mn. Ao 

contrário desses resultados, Xian (1989) observou a fundamental relevância da 

matéria orgânica do solo na retenção do Pb em áreas contaminadas. 

O fracionamento da matéria orgânica do solo é essencial para o 

entendimento de uma relação com a retenção do Pb. A fração ácido húmico do solo 

influencia a disponibilidade de cátions presentes na solução, por meio de sua 

capacidade adsortiva, dependente da concentração hidrogeniônica do meio. Essa 

fração tem maior afinidade por Pb e Cu, comparativamente a cádmio e zinco, e 

também é importante na formação de complexos mais estáveis com aqueles 

elementos. Entretanto, em valores de pH acima de 6,5, há solubilização dos ácidos 
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húmicos e, como conseqüência, a capacidade de retenção de íons Pb2+, Cu2+ , Zn2+ e 

Cd2+ diminui gradativamente com o aumento de pH do meio (Sique~ 1987). 

Costa (1991) concluiu que Fe, AI e Pb apresentam adsorção máxima em 

ácidos húmicos a pH 6,5. A seqüência de afinidade de metais por ácidos húmicos é: 

Cu > Pb > Cd > Zn e por ácidos fúlvicos: Cu > Pb > Zn > Cd (EUiott et al., 1986). 

A influência da ca1agem e de concentrações de metais num Latossolo 

Vennelho-amarelo foi estudada por Gomes (1996). O autor concluiu que o Pb foi o 

elemento que apresentou maior afinidade pela f OnDa orgânica, associando-se a 

compostos orgânicos mais recalcitrantes. A influência das doses mostrou o maior 

incremento de Pb nas substâncias húmicas do horizonte A, e na forma residual no 

horizonte B. 

Os estudos de Amaral Sobrinho (1997) com o calcário-resíduo de 

Paracaru, revelanun pouca influência da matéria orgânica na retenção do Pb 

adicionado ao solo via esse resíduo. Entretanto, o autor observou a relação entre o 

metal e a elevação do pH proporcionada pela adição do resíduo. Com o aumento do 

pH não foi observada a precipitação do Pb, o que foi discutido como problema 

metodológico relacionado aos extratores empregados. 

McGrath & Cegarra (1992) realizaram extração seqüencial em amostras 

de solo, na qual a última aplicação de biossólido havia sido feita a 20 anos e 70% da 

matéria orgânica adicionada já havia sido decomposta. Os resultados mostraram que 

as concentrações dos metais Cd, Cr, Ni, Pb e Zn permaneceram relativamente 

constantes no solo, sendo que apenas o Ni apresentou redução em sua 

disporubilidade. As mesmas conclusões foram feitas por Brown et alo (1998) para o 

Cd, numa área onde a aplicação de biossólido foi cessada há 13 anos, usando alface 

como planta teste. 
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2.2.5 Absorção radicular de chumbo 

o processo de absorção de um nutriente pe1â planta pode ser com ou 

sem gasto de energia, sendo convencionado de ativo ou passivo~ respectivamente 

(Malavolta~ 1980). 

A absorção do Pb~ na maioria das espécies vegetais~. é um processo 

passivo~ que pode sofrer alteração com a temperatura (Kabata-Pendias & ·Pendias~ 

1985)~ além de apresentar efeito competitivo com o Ca2+ (Malavolta~ 1980). Após 

absorvido~ o Pb acumula-se nas paredes celulares~ o que deve contnbuir para a 

diminuição do efeito tóxico na planta. A redução no acúmulo de metais pesados em 

arroz e tomate com a elevação do teor de cálcio da solução do solo foi observada 

por Hosono et alo (1979)~ mostrando a influência da competição iônica entre o íon 

Ca2+ e o Pb2+. 

De acordo com Guidi et alo (1990)~ a absorção de metais pesados é 

menor em solos com pH próximo a 7 em relação a solos mais ácidos. Já sob 

condições alcaJinas~ há formação de precipitados de carbonatos e hidróxidos 

metálicos. 

A concentração dos metais varia nos tecidos da planta. Segundo King & 

Hajjar (1990)~ as concentrações de Zn e·de Cd diminuíram nas folhas mais novas na 

planta de fumo (Nicotiana tabfJC1lm L.). Em geral, os grãos contêm uma concentração 

menor de metais que as partes vegetativas da planta. Existem algumas supostas 

explicações para a baixa translocação do Pb na planta~ como o antagonismo com. o 

Zn nos vasos das raízes e a precipitação com fosfatos nos vasos xilemáticos 

(Mortvedt, 1985; Artega, 1996). 

Davis et alo (1988) estudaram a .fitotoxicidade de metais pesados para 

cevada (Hordeul1J VIIlgareL.) e observaram 35 J,1g de Pb gl de matéria seca. De acordo 
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com Kabata-Pendias & Pendias (1984)~ o valor normal para Pb em material vegetal 

está entre 5 elO J..Lg gl, e valores críticos estão entre 30 e 300 J.lg gl. 

2.2.6 Exsudados de raízes e absorção radicular de chumbo 

Estudos recentes demonstraram que os exsudados das raízes tem um 

importante papel na solubilização dos metais no solo (K.rishnamurti et al.~ 1997; 

Mench & Martin~ 1991). Metais quelados na solução do solo~ ao entrarem em 

contato com a rizosf~ podem ser liberados, devido ao pH nessa região ser mais 

baixo que o da solução do solo (Bowen & Ro~ 1991). 

Segundo Berton (2000)~ as raízes das plantas hberam enormes 

quantidades de compostos orgânicos que são a principal fonte de energia para os 

microrganismos que habitam a rizosfera. De acordo com Godo & Reisenauer (1980) 

e Merda et al. (1986)~ como a concentração de metais na solução do solo é muito 

baixa~ a solubilização dos metais presentes na fase sólida por exsudados de raízes não 

deve ser desprezada. Manch & Martin (1991), observaram que os exsudados de 

raízes coletados de três espécies vegetais (Nicotiana tabocum, L.~ Nicotiana nística L. e 

Zeo mtgs L.) aumentatam a solubilidade do Mn e do Cu, e que as quantidades de Cd 

extraídas pelos exsudados~ foram similares às quantidades absorvidas desse elemento 

por essas três espécies~ quando cultivadas no solo. Hinsinger (1999)~ cita que as 

raízes de gramíneas podem liberar fitosideróforos que hberam o Fe e outros metais 

como o C~ Cu e Zn, complexados, aumentando a eficiência de absorção. 

Segundo Merda et al. (1986), os ácidos orgânicos de baixo peso 

molecu1ar~ como o acético, cítrico, oxálico, fumárico e succínico, geralmente 

presentes nos exsudados de raízes, são os mais eficientes na solubilização dos metais 

presentes no solo. 
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De acordo com Berton (2000), assumindo-se que a solubilização pelos 

exsudados de raízes é fundamental para a absorção de metais pela planta, em se 

identificando a composição química desses exsudados para plantas cultivadas 

comercialmente, poder-se-ia estimar, com precisão, as quantidades biodisponíveis 

totais dos metais presentes no solo. Como a composição química dos exsudados de 

raízes é espeáfica para cada espécie e difere na sua habilidade' em solubilizar metais, 

toma-se oportuno a caracterização da composição química dos exsudados para cada 

espécie vegetal. 

Matiazzo-Prezotto et alo (1998) realizaram uma revisão sobre a eficiência 

dos métodos de avaliação de extratores inorgânicos, orgânicos e de um modelo de 

especiação iônica da solução do solo. Os autores concluíram que ainda não existe 

extrator com boa correlação entre as quantidades fitodisponíveis para . todos os 

metais pesados existentes no lodo de esgoto e que há necessidade de se padronizar 

os métodos de análise a fim de maximizar os resultados obtidos em condições de 

solos ácidos, ricos em óxidos de ferro, alumínio e manganês. 

Segundo King (1996), não tem sido obtida boa correlação entre os metais 

extraídos pelos extratores inorgânicos, geralmente utilizados' para avaliação dos 

níveis de fertilidade do solo (EDTA, ,DTPA, Mehlich 3), com a concentração de 

metais na planta em solos com altos teores desses elementos. Isso se deve ao fato de 

que esses ex.tratores não foram desenvolvidos para essa finalidade. 

Berton et. alo (1997) obtiveram alta correlação (R2>0,95) entre as 

quantidades de Zn e de Cu extraídas pelo DTP A e aquelas acumuladas na parte aérea 

do milho, em três solos do Estado de São Paulo, que receberam adição de até 100 

t ha-1 de biossólido (material seco), com ou sem CaC03 para elevação do pH para 

6,0. Entretanto, os coeficientes desses extratores dependem do tipo de solo e da 

espécie vegetal empregada. A incorporação de algumas características do solo, como 

o pH, nas análises múltiplas de regressão tem aumentado o coeficiente de 

detenninação para esses extratores. 
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2.3 Acidez do solo 

Como a maioria dos solos sob c1ima tropical, com alto grau de 

intemperismo~ os solos brasile1ros apresentam de média a alta acidez~ com pH em 

água normalmente menor que 5~5 (Veloso~ 1992). Níveis tóxicos de alumínio e 

manganês também podem ser observados~ além de deficiência de cálcio~ magnésio e 

fósforo. 

N estes solos~ ocorre predominância de cargas variáveis~ . dependentes 

dentre outros fatores~ do pH~ o que pode determinar~ sob condições de acidez . 

e1evada~ uma capacidade de troca catiônica (CTq baixa (Malavolta & Kliemann~ 

1985). 

2.3.1 Origem da acidez do solo 

Os solos podem ser naturalmente ácidos em razão da pobreza do 

material de origem em Ca~ Mg, K e Na~ ou através de processos de formação ou de 

manejo de solos que levam à perda destas bases e~ portanto~ à acidificação. O 

processo de acidificação consiste na remoção desses cátions para camadas mais 

profundas do perfil do solo~ fora do alcance das raízes. Malavolta & Kliemann 

(1985) atnbuiu a acidificação à: percolação de cátions básicos e conseqüente acúmulo 

de ThO+; a decomposição dos minerais de argila e o surgimento de AI trocáve1; 

oxidação microbiana do nitrogênio amoniacal; exsudação de íons H + pelas raízes das 

plantas para a manutenção do equihôrio eletrostático do sistema após a absorção de 

cátions e dissociação de radicais carboxílicos e fenólicos· da matéria orgânica. 
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Segundo Melo (1985)~ o alumínio surge no solo na forma trocável e na 

solução~ devido ao processo de dissolução de hidróxido de aluinínio amorfo e 

cristalino em meio ácido. Com a formação dos monômeros de alumínio~ este 

elemento torna-se responsável por grande parte da acidez do solo pois é um atifólito 

e quando em solução~ na forma de íon hexahidratado~ apresenta um comportamento 

ácido~ expresso~ segundo a teoria de Bronsted-Lowrys~ pelos seguintes equibôrios de 

ttansfer~cia de prótons: 

[Al(lhO)6P+ + HzO H30+ + [Al(0H)(H20)S]2+ 
ácido base ácido base 

[Al(0H)(H20)S)2+ + H20 ffiO+ + [Al(OH)2(H20)4]+ 
ácido base ácido base 

[Al(0H)(H20)4]+ + R20 ffiO+ + Al(OH)~H2Ü 
··ácido base . ácido base 

2.3.2 Efeito da matéria orgânica na acidez do solo 

A témica mais utilizada na agricultura para neutralizar H + e Al3+ em solos 

ácidos é a aplicação de calcário~ que são produtos de baixo custo~ fácil aplicação e 

fonte de Ca e Mg para as plantas. Outra alternativa para a correção da acidez e 

neutralização de toxidez de Al é a aplicação de resíduos orgânicos no solo~ na forma 

de estercos de anlmalS~ compostos e resíduos vegetais~ que apresentam um efeito 

semelhante ao da ca1agem (Cassiolato et al., 1999; Franchini et al.~ 1999a; Hoyt & 

Turner~ 1975; Rue & Am.ien~ 1989; Miyazawa et al.~ 1993). 

A redução de toxidez de AI pela aplicação de calcário ocorre pela 

precipitação de Al3+ em forma de hidróxido~ Al(0H)3. Os resíduos orgânicos de 
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vegetais e de animais também reduzem a toxidez de AI (Miyazawa et al., 20(0). Os 

resíduos vegetais reduzem a toxidez de AI por duas reações químicas distintas, a 

primeira por precipitação do AI3+ e outta por complexação do AI com ácidos . 

orgânicos. 

Às 'vezes, a elevação de pH pela incorporação ao solo de materiais 

orgânicos tem efeito temporário, retomando aos valores iniciais algumas semanas 

após a aplicação (Hensler et al., 1970; Hoyt & Tumer, 1975; Hoyt, 1977; Epstein et 

al., 1976 e Franchini et al., 1999b). Nesses casos, atribui-se a elevação do pH à 

. liberação de amônia durante a decomposição microbiana dos resíduos orgânicos. 

Assim, a elevação do pH tem duração efêmera e sua amplitude varia com as taxas de 

sua liberação (Epstein et al., 1976). Pode ocorrer também, quando da adição de 

. estercos ao solo, a elevação do pH, e esta persistir por Vários anos (Lund & Doss, 

1980 e Nuemberg & Stammel, 1989). Lund & Doss (1980) atnbuem esse efeito à 

presença de óxidos de cálcio e magnésio no resíduo, que lhe confere certo poder de 

neutralização. 

Segundo Miyazawa et alo (2000), o caráter anfótero das substâncias 

orgânicas dos resíduos vegetais faz com que o pH aumente em solos ácidos e 

diminua em solos alcalinos, sempre tendendo para valores próximos do pKa de cada 

ácido orgânico. Os valores de pka dos compostos orgânicos dos resíduos vegetais 

geralmente variam em tomo de 4,5 a 6;5. 

Em solos que receberam" aplicação de vinhaça, Cambium & Cordeiro 

(1986) e Camargo et aI. (1987) explicam que a elevação no pH é resultante da 

introdução de cátions básicos ao sistema, tendo em vista a alta correlação entre o pH 

e a saturação por bases enconttadas por estes autores. Reis & Rodella (1998) 

atribuíram a elevação no pH ao fato de que cerca de 90% do carbono da vinhaça ser 

solúvel e assim participar de processos que não ocorrem com as formas sólidas de 

carbono. Os efeitos da aplicação de vinhaça sobre o pH do solo também foi 

observado por Prata (1998). 

\1 

-----
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King & Motris (1972» utilizando altas doses de lodo de esgoto> 

constataram decréscimo do valor de pH> que pode ser atnbuído à nitrificação do 

nitrogênio amoniaca1 e orgânico e à oxidação de sulfetos. 

2~3.3 Efeito do pH no teor de AI trocável . 

As determinações de AI trocável, é um índice técnico, usualmente 

utilizado. Diversos trabalhos têm mostrado que os efeitos prejudiciais da acidez se 

devem a atividade química do. AI na solução que está em equihbrio com a fração 

trocável. Porém, o teor de Al3+ trocável no solo pode ser um parâmetro para avaliar 

a sua toxicidade para as plantas. 

A solubilidade do alumínio e> consequentemente> sua toxicidade para as 

plantas são afetadas por vários fatores> tais como o pH do solo> conteúdo de matéria 

orgânica, características mineralógicas da fração argila e a concentração de outros 

cátions na solução do solo (Foy, 1974, 1992). Furlani e Berton (1992) relataram a 

dificuldade em se definir uma concentração crítica de AI tóxico. Segundo os autores> 

os fatores dQ meio de crescimento das plantas, solução nutritiva ou solo, tais como: 

pH, força iônica da solução, espécie"vegetal, presença de quelatos ligantes e outros, 

podem atuar na modifiC3:ção da resposta da planta ao alumínio. 

Existem três faixas definidas de pH em relação à estabilidade do alumínio 

em solução aquosa. Acima de pH 7,5, a solubilidade aumenta significativamente, 

aparecendo o alumínio na forma aniônica [Al(OH)-4]. Esta condição de pH não 

ocorre comumente no Brasil, apenas em alguns casos de solos sob clima árido a 

semi-árido, normalmente encontrado na região nordeste. Na faixa entre 7,5 e 5,2, há 

pouca ou quase nenhuma ocorrência de alumínio solúvel> corresponde à faixa de 

precipitação como Al(OH)3.3H20. Já na faixa de pH entre 4 e 5; a sua solubilidade 
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novamente aumenta significativamente. Esta última tem sido motivos de grandes 

perdas de produtividade em solos sob clima tropical, principalmente cerrado, em que 

a acidificação do solo é comum e constante. 

Normalmente, a toxicidade ao alumínio não está presente em solos que 

apresentam pH superior a 5,5. A faixa de pH de maior importância do ponto de vista 

da toxicidadeem solos ácidos é de 4,0 a 5,5. A toxicidade de alumínio é 

especificamente severa em solos com pH abaixo de 5,0, mas pode ocorrer em solos 

com valor de pH até 5,5 (Mesquita Filho & Souza, 1986). 

Gonçalves et· alo (2000) observaram que com o aumento de doses de 

biossólidos aplicados ao solo, houve uma redução nos teores de AI, Fe e Mn, sem 

que houvesse alteração significativa do pH, pois o mesmo foi elevado em apenas 0,2 

unidades. Mostrando assim que apenas a adição de matéria orgânica via biossólido, 

reduziu as espécies químicas tóxicas. 

2.4 Cálcio e magnésio 

Os silicatos são os principais minerais primários que contêm Ca, sendo 

que o mais importante é a anortita (CaAlzShOs). O carbonato de cálcio (CaC03), nas 

regiões áridas e semi-áridas e em solos jovens de regiões úmidas, constitui-se na mais 

importante fonte de cálcio. 

Para o magnésio, os silicatos constituídos deste elemento são: 

homblenda, augita, olivina, talco, serpentina, clorita e biotita. Entretanto, de acordo 

com Tisdale et ai. (1985), a dolomita (CaC03 . Mg(03) é a principal fonte de Mg. A 

dolomita, embora menos abundante, pode aparecer associada ao carbonato de cálcio. 

Na maioria dos solos cultivados, a principal fonte de Ca e Mg, sem dúvida, é o 

calcário dolomítico ou magnesiano. 
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o cálcio e o magnésio disponíveis para as plantas estão nas suas formas 

iônicas, ou seja, Ca2+ e Mg2+, dissolvidos na solução do solo, que estão em equihbrio 

com o Ca e o Mg trocáveis. Havendo diminuição na concentração destes elementos 

na solução do solo, há reposição destes por aqueles que se encontravam adsorvidos 

aos colóides. 

O fator de maior importância na energia de atração colóide-cátion, é a 

valência de suas cargas, em segundo lugar em grau de importância, é o tamanho dos 

íons hidratados, sendo que os menores são retidos com maior energia. Assim, o 

cálcio trocável encontra-se mais fortemente retido aos colóides do solo que o 

magnésio trocável, por ter. maior grau de hidratação e apresentar menor diâmetro, o 

que lhe proporciona maior força de retenção que o magnésio (Raij, 1991). 

Alguns autores relataram existir unla competição iônica entre o K + e o 

Mg2+, tendo como principal conseqüência redução na absorção do Mg2+ (Malavolta, 

1976; Mello et a1., 1989). 

Os principais fatores do solo que afetam a disponibilidade de Ca e Mg 

para as plantas são os seguintes: quantidade de cálcio e magnésio trocáveis presentes, 

grau de saturação do complexo de troca" tipo de colóide do solo, natureza dos íons 

complementares adsorvidos no complexo de troca (Tisdale et alo 1985; Mello et al., 

1989). 

2.4.1 Efeito do pH na disponibilidade de Ca e Mg 

O pH controla a solubilidade dos nutrientes do solo exercendo 

considerável influência sobre a absorção destes pelas plantas. Segundo Malavolta 

(1976), o Ca e o Mg são aproveitados com maior intensidade nos solos com pH 
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entre 6,5 e 8,5. Solos muito ácidos são pobres em Ca e Mg e nos solos muito 

alcalinos eles se encontram em grande parte insolubilizados. 

O Ca e o Mg podem ser removidos do solo por lixiviação, erosão e 

remoção pelas colheitas. As perdas por erosão dependem da quantidade de chuva, 

do teor de Ca e de Mg no solo e da textura do solo. A· aplicação de alguns 

fertilizantes nitrogenados e sulfatados, acelera as perdas de cálcio. Os sais nítricos e 

sulfatos deslocam o Catrocável que é perdido na água de percolação, sendo 

acompanhado por um ânion móvel para manter a neutralidade elétrica. 

2.4.2 Absorção radicular de Ca e Mg 

As plantas absorvem cálcio e magnésio predominantemente da solução 

do solo por fluxo de massa, mas podem absorver diretamente do solo através da 

interceptação radicular, em virtude de encontrarem-se em teores altos na solução do 

solo. Normalmente, as quantidades de Ca e Mg no solo são suficientes para suprir a 

necessidade das plantas, exceto em condições de solos ácidos não calcariados e 

altamente lixiviados (fisdale et al~ 1985; Raij,1987). 

A absorção de cálcio e de magnésio pelas plantas se dá na forma iônica 

Ca2+ e Mg2+. Segundo Mengel & Kirkby (1987), a capacidade de absorção de cálcio 

pelas plantas é limitada porque este é absorvido somente pelas pontas das raízes 

novas que ainda não possuem a parede celular da endoderme suberizada. 

De acordo com Huang (1992), o AI pode inibir a absorção de Ca pelo 

bloqueamento dos canais de Ca na membrana plasmática, enquanto Rengel & 

Robinson (1989) demonstraram que o AI impede a absorção de Mg por bloquear 

os sítios de ligação desse nutriente às proteínas transportadoras. 
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2.4.3 Matéria orgânica como fonte de Ca e Mg 

o teor de cálcio e magnésio presente na matéria orgânica varia de acordo 

com a sua origem~ condições climáticas~ práticas culturais etc .. O Ca presente pode 

estar na forma de compostos orgânicos como quelatos ou complexos ou adsorvidos 

à matéria orgânica. Uma proporção relativamente grande de Mg dos restos vegetais 

. incorporados~ que darão origem ao húmus~ está presente na clorofila (Malavolta; 

1976; Mello et al.~ 1989). A matéria orgânica não é vista como uma importante fonte 

de Ca e Mg, pois~ de um modo geral~ os teores destes elementos estão em menores· 

proporções que outros~ como N~ p~ S e B. Sendo assim~ dá-se maior importância a 

entrada de N~ p~ S e B no solo via matéria orgânica. Poréni.~ alguns compostos 

podem ter teores relativamente altos de Ca e, principalmente~ Mg. 

Gonçalves et alo (2000)~ trabalhando com biossólidos~ revelaram que à 

medida que se elevaram as doses aplicadas do resíduo~ há uma nítida elevação das 

concentrações de Ca e Mg. Independente disto~ o pH elevou-se apenas 0,2 unidades. 

Essas alterações na disporubilidade de nutrientes refletiram em variações na 

composição química do tecido foliar~ tendo como resultado o aumento no teor de 

Ca e diminuição nos teores de Fe e Mn. Eles concluíram ainda qu~ se a aplicação do 

resíduo tivesse sido incorporada ao solo~ essas alterações seriam maiores~ por ter 

uma maior solubilizaçãp e reação do biossólido no solo. 



3 MATERIAL EMÉTCDOS 

o presente estudo foi conduzido no Departamento de Ciências Exatas, 

área de Química Ambiental da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" -

ESALQ, da Universidade de São Paulo, no muniápio de Piracicaba - SP. Doses do 

resíduo-corretivo, calcário de Paracatú, foram associadas a doses de esterco bovino, 

escolhido como fonte de matéria orgânica~ e incubados por 90 dias. 

O delineamento experimental constou de 15 tratamentos, com 3 

repetições, compreendendo 45 parcelas experimentais. Os tratamentos distribuídos 

em esquema fatorial completo 5 x 3, correspondem a 5 doses do resíduo-corretivo 

correspondentes. a O, 2, 4, 8. e 12 Mg ha-1 e a 3 doses de esterco bovino 

correspondentes a O, 13 e 26 Mg ha-1. Os resultados foram analisados por análise de 

regressão, teste F, ao nível de 5 %. 

3.1 Caracterização do material utilizado 

3.1.1 Solo 

Utilizaram-se amostras da camada 0-0,20 m de um Cambissolo Háplico 

Alumínico, coletadas na região de Mombuca - SP em área cultivada com cana de 

açúcar. As amostras foram secas ao ar, peneiradas e passadas em malha de 2 mm de 

abertura. 
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As amostras de solo apresentaram as seguintes características 

granuloniétricas, determinadas através do método do densímetro: areia = 220 g kgl; 

silte = 310 g ka-l e argila = 470 g kgl. As características químicas, detenninadas 

segundo Raij et al., 1987, são: pH em CaCh = 4,1; Matéria orgânica total = 20 g dm-

3; P = 4 mg dm-3; K = 1,9 mmolc dm-3; Ca = 25 mmolc dm-3; Mg = 9 mmolc dm-3; Al 

= 31 mmolc dm-3; H + Al = 108 mmolc dm-3; SB = 35,9 mmolc dm-3; CTC = 143,9 

mmolc dm-3; V % = 24,9; m = 46,3 % e Pb = 16 mg dm-3• O chumbo foi 

determinado segundo Amacher (1996). 

3.1.2 Material orgânico 

A fonte de matéria orgânica utilizada foi esterco bovino seco e moído. 

Esse material foi analisado segundo Brasil (1988): matéria seca a 65°C, matéria 

orgânica total eo pH em água. O nitrogênio foi determinado pelo método de 

Kjeldahl, através de digestão da amostra com H2S0~ seguida de destilação em meio 

alcalino. As determinações de carbono foram feitas por volumetria de oxi-redução, 

empregando dicromato de potássio em meio ácido, a quente (Rodella & Alcarde, 

1994). ° teor total dos demais elementos foram determinados em extrato nítrico

perclórico de acordo com metodolog1a descrita em Eaton et al., 1995. 

As características, com base na matéria seca em estufa à 65°C são: pH 

(em H20, relação1:2,5) = 7,5; Umidade (65° q = 88 g kgl; Matéria orgânica total = 
901,2 g kgl; C orgânico total 378,3 g kgl; N total = 18,1 g kgl; K = 16,4g kgl; Ca 

= 12,6 g kgl; Mg = 2,3 g kgl; P total = 7,4 g kgl. A relação C/N desse material foi 

de 20,9 e o teor de Pb total foi de 13 mg kgl. 
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3.13 Resíduo-corretivo 

o resíduo-corretivo de solo, conhecido comercialmente como "calcário 

de Paracatú", produzido no muniápio de Paracatú-MG, é subproduto da extração 

do minério de zinco. As características do resíduo-corretivo de Paracatú foram 

realizadas segundo Brasil (1988) e Page (1982). A umidade desse resíduo era de 3 g 

kgl e suas características granulométricas foram: peneira 10 (ABN1) = 99,6 %; 

peneira 20 (ABN1) = 92,3 % e peneira 50 (ABN1) = 82,7; (2) umidade = 0,3 %. As 

características determinadas no resíduo-corretivo, como corretivo de solos, foram: 

PN (EcaC03) determinado = 84,80 %; PN (EcaC03) calculado = 94,52 %; CaO = 30,00 

%; MgO = 16,46 %; CaO+MgO = 45,30 % e PRNT = 76,20 %. Observando-se as 

características físicas e como corretivo de solos do resíduo, pode-se considerá-lo 

como um corretivo da acidez de solos e como fonte de cálcio e magnésio. Caso este 

fosse um produto da moagem de rocha calcária, ou seja, calcário, poder-se-ia 

classificar como calcário magnesiano, faixa C, de acordo com legislação vigente. 

Para a determinação dos teores totais de Pb e Cd, o resíduo-corretivo foi 

moído, em almofariz de ágata, a pó :fino~ Posteriormente, digeriu-se 1,000 g da 

aplostra em ácido nítrico concentrado, transferiram-se os extratos para balões 

volumétricos de 50 mL. Realizaram-se as determinações de Pb e Cd por 

espectros copia de absorção atômica em chama (F AAS). Os teores de chumbo e 

cádmio presentes nas amostras foram de 4.120 e 90 mg kgl, respectivamente. 



27 

3.2 Experimento de incubação 

Incubaram-se 500 g da amostra do solo em estudo durante 90 dias com 

os tratamentos contendo esterco bovino e o resíduo-corretivo de Paracatú - MG, 

mantendo-se a umidade a 70% da capacidade de saturação. A base de cálculo 

utilizada para adição do resíduo e da fonte de matéria orgânica aos vasos foi a 

seguinte: 

1 ha = 10.000 m2; 

Profundidade = 0,20 m; 

Densidade do solo = 1,2 g em-3• 

Desse modo, para os tratamentos O, 2, 4, 8 e 12 t ha-1 foram adicionados, 

respectivamente O, 0,385, 0,769, 1,538 e 2,307 g do resíduo-corretivo, com relação à 

fonte de matéria orgânica, para os tratamentos 0, 13 e 26 t ha-1 foram adicionados, 

respectivamente, O, 2,6 e 5,2 g de esterco bovino. Compreendendo asstm, um 

esquema fatorial completo 5 x 3, com 3 repetições. 

3.3. Análises 

Após o período de 90 dias de incubação, o solo dos tratamentos foram 

secos ao ar e homogeneizado e amostrado para as determinações de pH (I-lzO) , 

Ca2+, Mg2+, AP+, Pb2+ total e Pb2+ trocável. 
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3.3.1. Cálcio, magnésio, alumínio e pH 

A extração de Ca2+, Mg2+ e Al3+ foi feita com solução de KCI 1 moI L-I. 

A concentração de Ca2+ e Mg2+ foi obtida por espectrofotometria de absorção 

atômica em chama (F AAS), e de Al3+ por alcalimetria. O pH (H20) foi determinado 

com a relação solo/ extrator de 1 :2,5 

3.3.2 Chumbo total 

A determinação do Pb2+ total foi feita de acordo com o método EPA

SW -846-3050, oficial da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da 

América (USEPA - ''United States Environmental Protection Agency), Amacher 

(1996). De forma resumida, a marcha analítica é descrita a seguir: 

a) Pesar 1,0 g de terra transferir para erlenmeyer de 125 mL Adicionar 10 

mL de HN03 1: 1 bidestilado, misturar e cobrir com funil de vidro para 

haver refluxo do ácido dentro do erlenmeyer. A temperatura do bloco 

digestor deve ser ajustada para 950 C. Deixar em refluxo por 15 minutos, 

sem ferver; 

b) Esfriou, adicionar 5 mL de HN03 concentrado, bidestilado. Aquecer sob 

refluxo por mais 30 minutos. Repetir a adição de HN03 concentrado e 

aquecer por mais 30 minutos. 

c) Evaporar a solução para 5 mL sem ferver e sem deixar secar a solução; 

d) Esfriar, adicionar 3 mL de HZ02 a 30% e cobrir com o funil; 

e) Aquecer a solução até ocorrer a reação com H202 a 30%, esfriar; 
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f) Adicionar H202 a 30%, em alíquotas de 1 mL e aquecer até reação 

mínima com H202 a 30%. Não adicionar mais que 6 mL. 

g) Adicionar 5 mL de HO concentrado bidestilado e 10 mL de água 

deionizada bidestilada, deixar em refluxo por 15 minutos. 

h) Esfriar e filtrar a solução em papel de filtro lavado com EDTA, 1+3 de 

HO e água deionizada bidestilada. Diluir para balão volumétrico de 50 

mL. Completar o volume com água bidestilada e deionizada. 

Supondo-se que haveria possibilidade do íon 0- formar complexo com o 

Pb2+, rea1izaram-se outras extrações, seguindo-se marcha analítica similar a anterior, 

sem a adição de HCI descrito no item "g". 

A quantificação de Pb no extrato foi feita pôr espectrometria de emissão 

atômica por indução de plasma (ICPAES), no Instituto Agronômico de Campinas

IAe. 

3.3.3 Chumbo trocável 

o chumbo trocável no solo foi feito seguindo-se a metodologia proposta 

por Tessier et alo (1979), com as modificações propostas por Amacher (1996). 

Resumidamente, a marcha analítica compreende as seguintes etapas: 

a) Pesar 1,0 g de terra e transferir para tubo plástico de 50 mL; 

b) Adicionar 20 mL de solução 0,1 moI L-I de Mg(N03)2,; 

c) Agitar por 2 horas à 180 rotações por minuto; 

d) Centrifugar por 10 minutos à 1.500 rpm; 
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e) Decantar e filtrar através de papel· de filtro para remover a matéria 

orgânica sobrenadante. 

Lavar o papel de filtro previamente com EDTA, 1+3 de HO 

bidestilado, e água deionizada bidestilada. 

3.4 Biodisponibilidade do chumbo 

o solo proveniente do experimento de incubação foi utilizado para a 

avaliação da fitodisponibilidade de Pb através de experimento tipo ''Neubatier'', 

preconizado por Neubauer & Schneider (1923) e modificado por Catani & Bergamin 

(1961). 

Nesse experimento, 20 g do solo contendo o tratamento são misturados 

com 40 g de areia lavada e calcinada em placas de Petri de 8 em de diâmetro e 2 em 

de altura. Como planta teste, utilizou-se o arroz (Oryza sativa, L.), variedade lAC 

4440 - irrigado. 

Semearam-se uniformemente!> em cada placa de Petri, 25 sementes de 

arroz pré-germinadas. Sendo que todos os tratamentos receberam solução nutritiva 

completa e a água perdida por evaporação era reposta diariamente por adição de 

água deionizada. 

Após o período de 20 dias, as plantas foram. retiradas (parte aérea + 

raízes + sementes não germinadas), lavadas com água corrente, HO 0,1 moI L-I 

bidestilado e água deionizada. Após a secagem em estufa à 450 C, o material foi 

pesado e armazenado para análise. 

As determinações de Pb2+, Ca2+, Mg2+ e K +, absorvidos pela planta. 

Determinaram-se o Pb segundo metodologia proposta por Amacher (1996), e os 

demais elementos, foram. determinados segundo EMBRAPA (1999). 
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3.4.1 Chumbo no material vegetal 

A determinação do chumbo presente na planta foi feita utilizando-se a 

parte aérea mais raiz> seguindo a metodologia proposta por Amacher (1996), que é 

descrita resumidamente a seguir: 

a) Pesar 0,5 g do material vegetal, incluindo parte aérea e raízes; 

b) Transferir o material pesado para balões Kjeldahl de 50 mL e adicionar 

5 mL de HN03 concentrado bidestilado, deixar em capela por um dia 

para que houvesse maior reação ácido-material vegetal; 

c) Digerir em bloco digestor com temperatura ajustada para 95° C; 

d) Deixar sob aquecimento até o aparecimento de fumos brancos; 

e) Esfriar, adicionar 5 mL de água bidestilada deionizada e reteve-se para 

determinações. 

N os extratos obtidos determlnaram-se Pb2+ > Ca2+, Mg2+ e K +. A 

determinação de Pb2+ foi feita por espectrofotometria de absorção atômica em fomo 

de grafite (GF AAS), no Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP. 

Ca2+ e Mg2+ foram determinados por espectrofotometria de absorção 

atômica em chama (F AAS) e K + por fotometria de chama. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Resíduo-corretivo e matéria orgânica nos atributos do solo 

o teor de Pb total presente nos tratamentos (Figura 1) mostra o potencial 

de acúmulo do elemento no solo pela adição de doses crescentes do resíduo. Esse 

efeito é função da presença do metal na composição deste material (item 3.1.3). 

Entretanto os valores obtidos para Pb total não atingiram, com uma única aplicação, 

os valores críticos de concentração de Pb total no solo que varia entre 100 e 400 mg 

g-l (Kabata-Pendias & Pendias, 1984). 

• HNO)+HCl • HNO) 
a 

50 
,...-... 

45 .... 
' Oi) 

40 y = -o, 1581x' + 3,7837x + 26,965 ge 35 R' = 0,9852 ** 
............ 

'3 30 
o 25 y = -O,0656x' + 2, 1823x + 17,292 ...... 

R' = 0,9891 ** .D 20 
~ 15 

10 
O 2 4 6 8 10 12 

Resíduo-corretivo (t ha-1
) 

Figura 1. Teor de Pb total, em função da dose do resíduo aplicada, e do 
extrator. (** Significativo al%, c.v.: (a) 7,68 %; (b) 8,87 %) . 
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Ainda com relação aos valores apresentados na Figura 1, convém 

salientar que, a extração do Pb total via HN03 mostrou-se mais eficiente, uma vez 

que os valores encontrados com a extração utilizando HN03 + HCl não condizem 

com a quantidade de Pb adicionada, demonstrando haver interferência do íon Cl

superestimando os resultados. A interferência do ânion cloreto na determinação do 

Pb foi observada por Amacher (1996). 

Amaral Sobrinho et alo (1997), observaram o poder contaminante do 

resíduo-corretivo Paracatú e relataram que a sua aplicação, em dose de 2,5 t ha-1, 

resultou no aumento dos teores totais de Pb, Cd e Zn do solo. Observaram também, 

aumento nos teores trocáveis desses elementos, entretanto atribuíram esse aumento 

a problemas metodológicos devido ao extrator empregado (NaOAc 1 moI L-i). 

Os teores de Pb trocável no solo foram influenciados tanto pelas doses do 

resíduo-corretivo quanto pelas doses da fonte orgânica utilizada, esterco bovino 

(Figura 2). 
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Figura 2. Teores de chumbo trocável em função da dose do resíduo-corretivo, 
sob adição de matéria orgânica. (Est. Bov. = Esterco bovino. ** 
Significativo a 1 %. C.V.: 15,16 %). 
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A adição do resíduo-corretivo ao solo nas doses de 2 e 4 t ha-1, resultou 

numa elevação progressiva dos teores de Pb trocável nos tratamentos qUe· atingiram, 

na dose 4 t ha~1 sem material orgânico, 298 J,.lg gl. Para a mesma dose., do resíduo a 

adição do material orgânico reduziu o teor de Pb trocável para 85 J.Lg gl. A partir da 

dose .de 4 t ha-l do resíduo-corretivo, os teores de Pb trocáveis decresceram, 

atingindo valor abaixo do limite de determinação do equipamento utilizado na sua 

quantificação:> na dose de 8 t ha-1. Isso significa que nesses tratamentos o teor de Pb 

trocável nos extratos analisados era inferior a 100 J.Lg L-I. Esse decréscimo no teor 

de Pb trocável do solo em função da fonte orgânica pode ser observado também 

para o elemento originalmente presente no solo. 

O aumento nos valores de pH do solo, diretamente proporcional às doses 

do resíduo-corretivo (Figura 3), foi influenciado pela fonte orgânica que impôs uma 

diferença de comportamento a partir da dose 8 t ha:- l do resíduo-corretivo. Para as 

mesmas doses do resíduo, os tratamentos com aplicação de matéria orgânica 

resultaram num menor valor de pH:> o que pode ser atribuído ao poder tampão do 

material orgânico. O efeito do poder tampão da matéria orgânica é· relatado por 

vários autores, e se deve ao aumento de sítios de troca e da atividade hidrogeniônica 

no solo (Kiehl, 1985; Tan, 1990). 

A solubilidade do chumbo depende da forma em que o mesmo se 

encontra no solo, sendo o valor pH uma das características do solo que mais a afeta. 

A formação de compostos pouco solúveis de Pb, do qual os mais importantes 

seriam Pb02 (Ks= 1,6.10-5) e PbHP04 (Ks= 1,3.10-10), pode ser um dos fatores que 

prOVOcatanl a redução no teor de Pb trocável do solo, já que o pH do meio não 

possibilita a formação de hidróxidos e carbonatos. Também a co-precipitação do 

metal junto a óxidos de Fe e AI pode explicar o decréscimo do teor solúvel do 

elemento, verificada a partir de pH 5,6, com a aplicação de doses a partir de 4 t ha- l 

do resíduo-corretivo. A formação de compostos pouco solúveis e também a co

precipitação tem. sido usada por diversos autores para explicar o decréscimo do teor 
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de metais pesados em solos (Albasel & Cottenie, 1985; Sposito, 1989; Artega, 1996; 

Melo et al., 1997 e Berton, 2000). 

Com a adição dos agentes complexantes fornecidos pela fonte orgânica, a 

quantidade de Pb trocável foi diminuída em relação à apresentada pelos tratamentos 

com resíduo, o que demonstra a importância dos ligantes na redução da quantidade 

disponível do elemento. A reação do cátion metálico organicamente complexado, 

provavelmente, deve ser diferente em relação ao inorganicamente complexado, pelo 

fato de que as reações de complexação neutralizam a carga positiva do cátion 

metálico (Singh & Pandeya, 1998). 

A fonnação de complexos estáveis entre metais e ligantes orgânicos, 

segundo Alleoni (2000), é um importante fator que afeta o comportamento de 

metais em solos ácricos. Kabata-Pendias & Pendias (1984) e Abreu et alo (1998), 

atribuíram a baixa biodisponibilidade do Pb e a acumulação nos horizontes 

superficiais à elevada capacidade de complexação do Pb pela matéria orgânica . 

• Est. Bovo = O t ha
o
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7 • y = 0,1954x + 4,422 
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.. y = 0, 1591x + 4,4645 
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R2 =O,9605 -
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Figura 3. Efeito da dose do resíduo-corretivo sobre o pH, em função da dose 
de matéria orgânica adicionada. (Est. Bov. = Esterco bovino. ** 
Significativo a 1 %. C.V.: 2,15 %.) 
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Houve redução nos teores de Al trocável com o aumento das doses do 

resíduo-corretivo e com a adição da fonte de matéria orgânica (Figura 4). 

Considerando-se que o material orgânico adicionado não provocou alterações nos 

valores de pH do solo nas três menores doses do resíduo-corretivo, o decréscimo no 

teor de Al trocável pode ser explicado pela complexação desse cátion por ligantes 

orgânicos. A formação de complexos entre Al3+ e ligantes orgânicos tem sido 

relatada pela literatura para explicar o decréscimo no teor de Al trocável quando não 

há elevação do pH do meio eran, 1990; Miyazawa et al., 2000). A partir da dose de 8 

t ha-1 do resíduo-corretivo não foi observado Al trocável no solo, sendo que nesses 

tratamentos o pH era de 5,6 e acima. 

Segundo Miyazawa et al. (2000) a complexação do AI 3+ ocorre pela ação 

dos ácidos orgânicos, os quais apresentam diferentes capacidades de neutralização da 

toxidez de Al. Os mais eficientes são aqueles que formam complexos estáveis, ou 

seja, aqueles que apresentam alto valor de constante de estabilidade, e os ineficientes 

são os que possuem baixa constante de estabilidade, sendo seus efeitos quase nulos . 
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1 
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1 

626 t ha-
1 

468 
Resíduo-corretivo (t ha-1
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y = 0,2729x' - 5,9177x + 31,341 

R' = 0,9967 ** 

y" 0,2332x' - 4,9739x + 25,875 

R' = 0,9967 ** 
Y = 0,221x' - 4,3667x + 20,719 

R' "0,9863 ** 

10 12 

Figura 4. Efeito da do se de resíduo-corretivo no teor de Al3+ trocável, sobre 
adição de matéria orgânica. (Est. Bov. = esterco bovino. ** 
Significativo a 1 %. C.V.: 7,87 %). 
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Gonçalves et alo (2000), em experimento realizado à campo utilizando 

biossólido em doses de até 40 t ha-1, observaram que com o aumento de doses de 

biossólidos aplicadas ao solo há redução nos teores de Al, Fe e Mn, sem que 

houvesse alteração significativa nos valores de pH, o que seria uma evidência do 

efeito da complexação do Al trocável pelas compostos orgânicos adicionados via 

biossólido. 

• Est. Bov. = o t ha
o

! _ 13 t há! " 26 t há! 

70 .. 
y = 2,9945x + 30,221 

~ 60 R2 = 0,9852 ** '8 
"d 

50 y = 2,8725x + 28,091 
......P o 

R2 = 0,9908 ** 8 g 40 
<'l 

Y = 2,5927x + 26,628 

U 30 R2 = 0,997 ** 

20 
o 2 4 6 8 10 12 

Resíduo-corretivo (t ha
o1

) 

Figura 5. Teores de Ca2+ trocável em função da dose do resíduo-corretivo 
aplicada, sob adição de esterco bovino. (Est. Bov. = Esterco 
bovino. ** Significativo a 5 %. c.v.: 2,99 %). 

Para os teores de Ca no solo, foi observada uma interação significativa 

entre as doses de resíduo-corretivo e matéria orgânica (Figura 5), o que não foi 

observado para os teores de Mg (Figura 6). 
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Figura 6. Influência da dose de esterco bovino(a) e resíduo-corretivo(b) no 
teor de Mg. (** Significativo a 1 %, c.v,: 4,07 %). 
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A elevação nos teores de Ca2+ e Mg+2 no solo, devem-se a ao fato do 

resíduo-corretivo e do esterco bovino conterem esses elementos (item 3.1.2) Os 

acréscimos observados em função da fonte de matéria orgânica, tanto para o Ca2+ 

quanto para o Mg2+, foram estatisticamente significativos, porém, pouco relevante 

comparando-se com a quantidade que os corretivos de solos proporcionam, uma vez 

que os principais nutrientes contidos na matéria orgânica, de um modo geral, são: N, 

P, Se B. 

4.2 Resíduo-corretivo e material orgânico nos teores de Pb, Ca e Mg no 

material vegetal 

A concentração de Pb na planta não foi correspondente ao 

comportamento observado para Pb trocável no solo. Com o aumento da dose do 

resíduo-corretivo, houve aumento nas quantidades de Pb absorvidas pelas plantas de 

arroz, o que evidencia a disponibilidade do elemento presente no solo. Essa 

disponibilidade pode ser atribuída à liberação de exsudados de raízes, os qUaiS 



39 

disponibilidade pode ser atribuída à liberação de exsudados de raízes, os· qwus 

através de ácidos orgânicos, acidificam a rizosfera e assim hbera.m metais que, em 

outras situações, não estariam prontamente disponíveis para as plantas. Outra 

explicação pode ser atribuída à liberação pelas raizes de ligantes orgânicos que 

formam complexos de alta estabilidade com metais, incluindo-se o Pb, capazes de . 

serem absorvidos pelas plantas, como é o caso do ácido mugeínico que foi isolado 

de plantas de aveia (Godo & Reisenauer, 1980; Merckx et al., 1986; Mench & Martin, 

1991; Bowen & Rovira, 1991; Krishnamurti et al., 1997; Hinsinger, 1999; Berton, 

2000). Outros ácidos orgânicos de baixo peso molecular, como o acético, ótrico, 

oxálico, fumárico e sucónico, geralmente presentes nos exsudados de raízes, 

também tem sido relatados como eficientes na solubilização de metais presentes no 

solo (Merckx et al., 1986). Os resultados obtidos evidenciam a inadequação do uso 

do extrator Mg(N03)2 na previsão da fitodisponibilidade do elemento. Isso mostra a 

necessidàde de estudos que identifiquem extratores mais eficientes nessa previsão. 

Assumindo-se que a solubilização pelos exsudados de raízes é fundamental 

para a absorção de metais pela planta; em se identificando a composição química 

desses para culturas, poder-se-ia utilizá-los para estimar com precisão as quantidades 

biodisponíveis totais dos metais presentes no solo (Berton, 2000). 
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Figura 7. Teor de chumbo absorvido em função da dose de resíduo-corretivo 
aplicada. (** Significativo al%. c.v.: 31,65%.) 
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o teor de Pb presente nas plantas, mesmo nas situações de ausência de 

teores trocáveis desse elemento no solo, encontram-se abaixo da faixa de 

normalidade, citada por Kabata-Pendias & Pendias (1984), que é de 5 a 10 ~g g1. Os 

mesmos autores citam que os valores críticos estão entre 30 e 300 ~g g1. 

Os teores de Ca e Mg aumentaram no tecido vegetal com o aumento das 

doses aplicadas do resíduo-corretivo (Figura 8), evidenciando a estreita relação 

existente entre teor do elemento disponível no solo e teor absorvido pela planta. 

Com relação à absorção desses elementos, tem sido relatado pela literatura o efeito 

dos teores de Al3+ no solo que inibem a absorção de Ca pelo bloqueamento dos 

canais na membrana plasmática (Huang, 1992). Além disso, o Al3+ impede a 

absorção de Mg, por bloquear os sítios de ligação desse nutriente às proteínas 

transportadoras (Rengel & Robinson, 1989). 
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Figura 8. Absorção de Ca2+ (a) e Mg2+ (b) em função da dose do resíduo
corretivo aplicada. (** Significativo a 1 %, c.v.: (a) 12,05 %; (b) 
18,56 %). 
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Ainda com respeito à absorção de Ca e Mg, não foi verificada influência 

do teor de matéria orgânica na absorção dos mesmos. 

Os resultados obtidos nesse trabalho são semelhantes aos encontrados 

por Gonçalves et alo (2000), em estudos com biossólidos. À medida que se elevaram 

as doses do resíduo, houve uma nítida elevação das concentrações de Ca e Mg no 

solo, o que resultou em variações na composição química do tecido foliar, 

aumentando o teor de Ca e diminuindo os teores de Fe e Mn. 



S CONSIDERAÇÓES GERAIS 

o teor de Pb total foi dependente do teor original do solo, e da dose do 

resíduo-corretivo aplicada estes valores mostram o alto potencial poluente do 

resíduo. 

o material orgânico adicionado não· promoveu elevação nos valores de 

pH do solo nos tratamentos com resíduo-corretivo, e provocou redução no teor de 

Pb trocável. 

A extração do Pb total por HN03 mostra-se m3.1S eficiente na 

determinação· do mesmo em espectroscopia de emissão atômica por indução de 

plasma (ICP AES), para a faixa de valores pH de solos agrícolas. 

O resíduo-corretivo foi eficiente na correção da acidez do solo e no 

fornecimento de Ca e Mg. Para solos que receberam o resíduo-corretivo 

contamlnado por Pb, o teor trocável do elemento não reflete a fitodisponibilidade 

do mesmo, exigindo o desenvolvimento de extratores específicos. 

A utilização do resíduo-corretivo. Paracatú pode ser feita de forma a não 

ultrapassar a dose de 4:t ha-t que foi a que apresentou, em função do pH e teor de 

matéria orgânica presente, a menor disponibilidade do elemento para as plantas. 

Todavia não devem ser esquecidos o monitoramento do solo e plantas para prevenir 

a poluição de solo e passagem do elemento para a cadeia alimentar. Nesse 

monitoramento é fundamental observar o teor total de Pb adicionado, teor original e 

matéria orgânica do solo, bem como valor de pH do solo. 



6 CONCLUSÃO 

A adição do resíduo corretivo foi acompanhada de aumento nos valores 

de pH do solo, no teor de Pb total e redução no teor de Pb trocável. 

A adição de matéria orgânica proporcionou unia maior redução no teor 

de Pb trocável presente no solo. Apesar do decréscimo no teor de Pb trocável, o 

elemento foi absorvido por plantas de arroz, o que demonstra a sua disporubilidade e 

a inadequação do extrator utilizado, Mg(N03)2 0,01 moI L-I, na previsão da 

biodisporubilidade. 
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