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RESUMO 
 

A região de Paracatu-Vazante corresponde à maior área de mineração de Zn–Pb da 
América Latina, responsável por praticamente toda a produção brasileira desses 
metais. Com isso, a região apresenta uma propensão natural à ocorrência de metais 
pesados nos solos devido ao material de origem. O objetivo desse trabalho foi 
investigar a disponibilidade de Pb e Zn em uma topossequência sobre calcários 
dolomiticos ricos em metais pesados. Os teores extraídos pela água-régia são 
maiores que valores de referência de qualidade (valor de prevenção), indicando a 
presença de anomalia geoquímica na região. Os teores extraídos KNO3 e DTPA 
foram avaliados e correlacionados com algumas características dos solos. Os teores 
naturais de Pb extraídos pelo DTPA são mais elevados que os encontrados em 
solos sob ambientes naturais de outras regiões, sem anomalia em metais, o que não 
ocorre para o Zn. De modo geral a redistribuição do Pb e Zn ao longo da 
topossequencia resultaram em teores disponíveis de Zn mais elevados próximos aos 
dolomitos devido aos maiores valores de CTC e maiores valores de pH. Em 
contrapartida, os maiores teores de Pb disponíveis ocorrem e solos mais afastados 
do morro de calcário dolomitico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Metais pesados, valores de qualidade do solo, contaminação 
ambiental. 
 

AVAILABILITY OF LEAD AND ZINC OF NATURAL ORIGIN IN A 
TOPOSEQUENCE OVER DOLOSTONE IN PARACATU-VAZANTE REGION, 

MINAS GERAIS STATE 
 
 

ABSTRACT 
 
The Paracatu-Vazante region corresponds to the largest mining area of Zn-Pb in 
América Latina. This region is responsible for practically whole Pb-Zn Brazilian 
production. Therefore, this area is a natural prone to high heavy metals concentration 
in the soils due to the parental rock. The objective of this study was to investigate the 
availability of Pb and Zn in a toposequence over dolostone enriched in heavy metals. 
The natural contents extracted by KNO3 and DTPA were evaluated and related to 
soils characteristics. The natural contents of Pb-DTPA are higher than soils in natural 
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environment of other regions: it’s doesn't occur for Zn. The contents extracted by 
aqua-regia are higher than soil quality values, indicating geochemical anomaly in 
study area. In general, the redistribution of Pb and Zn by dolostone along the 
topossequence resulted in higher Zn contents closer to the dolostone hills due to the 
higher CTC and pH. On the other way, the higher contents of avaible Pb occur 
distant of the dolostone.  
 
KEYWORDS: Heavy metals, soil quality values, environmental contamination.  
 

  
INTRODUÇÃO 

A qualidade do solo, conceituada como a funcionalidade dos fatores químicos, 
físicos e biológicos que tornam o solo apto à produção vegetal, é também avaliada 
atualmente pela ausência de teores tóxicos de metais pesados. Os metais pesados 
como o Pb e Zn, quando em altos teores no solo, são considerados tóxicos para as 
plantas e à saúde humana, e, adicionalmente, são bastante estáveis na natureza, 
dando-lhes maior possibilidade de serem acumulados no solo e disponibilizados aos 
organismos vivos. Atualmente é amplamente admitido que teores totais de metais 
pesados nos solo não são valores satisfatórios na avaliação da mobilidade em 
profundidade e da sua disponibilidade para organismos vivos (PEIJNENBURG & 
JAGER, 2003). 

A disponibilidade dos metais é um atributo difícil de avaliar (PEIJNENBURG & 
JAGER, 2003), sendo específico a cada microorganismo, planta ou animal 
envolvido. Os riscos ecotoxicológicos associados dependem basicamente das suas 
formas químicas no solo, capazes de facilitar a acumulação nos organismos vivos 
(plantas ou animais). Vários extratores têm sido utilizados em estudos de avaliação 
de metais disponíveis (MULCHI et al., 1991; ABREU et al., 1995). Os extratores 
salinos foram os primeiros extratores a serem utilizados e são sugeridos como 
extratores universais, adequados a diferentes condições do solo (McLAUGHLIN et 
al., 2000). Inúmeros extratores salinos têm sido utilizados tais como NaNO3, 
NH4NO3, NH4Cl, MgCl2, KNO3, Ca(NO3)2 e CaCl2. Dentre os extratores quelantes, o 
DTPA (ácido dietileno-triaminopentaacético) foi adotado e amplamente utilizado para 
vários metais em solos do Brasil (LINDSAY & NORVELL, 1978; ABREU et al., 1995, 
2005). 

Os metais pesados de origem natural são primariamente herdados do 
material de origem. As fontes mineralógicas dos metais sofrem transformações 
contínuas no caminho da evolução rocha – solo, resultando em diferentes formas de 
distribuição dos metais no solo desde mais oclusas (menos disponíveis) até formas 
mais disponíveis. Nesse sentido o estudo de teores totais e teores disponíveis 
podem trazer informações sobre o processo de redistribuição dos metais pesados no 
solo. Na região de Unaí-Paracatu-Vazante são encontrados diversos depósitos 
minerais de chumbo e zinco (DARDENNE, 2000; MONTEIRO et al., 2006), tornando 
esta região naturalmente propensa à ocorrência de elevados teores de metais 
pesados no solo em razão do seu contexto geológico. No entanto, apesar de 
diversos estudos sobre a geologia da região, são escassos os estudos abordando a 
disponibilidade de metais pesados nos solos, onde ocorrem as interações litosfera e 
biosfera. 
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OBJETIVO 

 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar formas disponíveis de Pb e Zn 

em solos de uma topossequência sob influência de rochas calcárias naturalmente 
enriquecidas em Pb e Zn. 

 
 

METODOLOGIA 
A topossequência foi selecionada de uma região naturalmente propensa a 

altos teores de metais pesados: a região de Paracatu-Vazante, MG, localizada no 
Planalto Central do Brasil. Nessa região encontram-se morros de calcários 
dolomíticos remanescentes pertencentes à formação Vazante sob uma vegetação 
localmente chamada mata seca de calcários.  Ocorrem na região depósitos minerais 
de Pb e Zn, tendo os carbonatos como rochas associadas. Esses depósitos 
originaram-se de diferentes modelos de mineralização durante as reativações do 
Neoproterozóico (MONTEIRO et al., 2006), sendo essas reativações responsáveis 
pela formação de hidrotermais que facilitaram o enriquecimento das rochas calcárias 
da região em metais por processos metassomáticos (DARDENNE, 2000). 

Em uma toposseqüência representativa da paisagem da região Paracatu-
Vazante, MG, sob influência dos morros de calcários foram coletadas 11 amostras 
de solo em duas profundidades ao longo de um segmento de 260 m de distância 
com inicio no terço inferior do morro de calcário (17°01'28,9"S - 46°49'12,1"W – 
parte mais alta) e com final sobre rochas pelíticas (parte mais baixa). As amostras 
das camadas superficiais foram coletadas em uma profundidade variando de 0-15 a 
0-30 cm. As amostras das camadas subsuperficiais foram coletadas em 
profundidades de 40-60 cm, com exceção de quatro amostras que foram retiradas 
do horizonte B de perfis pedológicos coletados e descritos ao longo da 
topossequencia. Foram descritos dois Cambissolos coletados sobre o morro de 
calcário e dois Latossolos coletados sobre rochas pelíticas a aproximadamente 230 
metros dos Cambissolo. Uma diferença de aproximadamente cinco metros de 
altitude ocorre entre esses solos.  

As amostras coletadas e preparadas em Terra Fina Seca ao Ar (TFSA), 
depois de trituradas e peneiradas a 80 mesh, foram submetidas à digestão com 
água-régia utilizando-se um g de amostra em 40 ml da mistura ácida (30 mL HCl conc 
+ 10 mL HNO3 conc). Posteriormente foram feitas a determinação dos teores de Al, 
Fe, Mg, Ca, Pb e Zn nos extratos. Para a fração solúvel + trocável de Pb e Zn, 
utilizou-se 20 mL de KNO3 um mol L–1 e um g de TFSA, com agitação por 30 
minutos a frio. A extração do disponível pelo DTPA foi feita na TFSA de acordo com 
o método de LINDSAY & NORVELL (1978) para determinação dos teores de Pb e 
Zn. Utilizou-se espectroscopia de emissão óptica em plasma indutivamente acoplado 
na determinação dos elementos. Foram determinados os teores de Al, K, Ca e Mg 
trocáveis, extraídos com KCl um mol L-1 o os teores de H + Al extraídos por acetato 
de cálcio conforme método da EMBRAPA (1997). Com esses teores calculou-se a 
CTC total do solo.  

Com os resultados das análises químicas foram feitas análises descritivas 
(média, mínimo, máximo, desvio padrão e coeficiente de variação) e análises de 
correlação de Pearson.  
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RESULTADOS 
 

Com relação às médias dos teores de Pb e Zn extraídos pela água-régia nas 
duas camadas, pode-se observar que elas estão acima daqueles encontradas em 
solos sobre o Planalto Central segundo MARQUES et al. (2004). Os teores médios 
(camada superficial e subsuperficial) de Zn e Pb estão acima do valor de referência 
de qualidade de 60 mg kg-1 e 17 mg kg-1, respectivamente, e acima dos valores de 
prevenção de 300 mg kg-1 e 72 mg kg-1, respectivamente, segundo a CETESB 
(2005).  Teores de metais pesados acima dos valores de prevenção consideram a 
existência de uma alteração na qualidade do solo e um risco potencial à saúde 
humana, necessitando do controle da introdução adicional de metais pesados (via 
adubos, lodos de esgoto, etc.). Somente o Zn apresenta algumas amostras com 
teores acima do valor de intervenção de 450 mg kg-1, demonstrando a necessidade 
de monitoramento ambiental para o gerenciamento dessa área. 

Os teores de Zn e Pb extraídos pelo KNO3 foram menores em comparação 
aos teores extraídos pelo DTPA (Tabela 1). Valores mais próximos entre os dois 
extratores foram encontrados nas camadas subsuperfíciais e principalmente para o 
Zn. A percentagem dos teores disponíveis pelo DTPA e KNO3 em relação ao total 
extraído pela água régia variaram de 0,0 a 7,2 %, indicando que a maior parte dos 
metais está em formas menos disponíveis.  

 
TABELA 1. Estatística descritiva (média, valor mínimo, valor máximo e desvio-

padrão) das variáveis estudadas. 
Media Min Máx DP Media Min Máx DP 

Variáveis 
---------------  camada superficial ------------ ------------  camada subsuperficial  ------ 

Pb KNO3 (mg/kg) 0,1 0,0 0,4 0,1 2,4 1,1 4,8 1,1 
Zn KNO3(mg/kg) 2,3 0,2 6,7 2,2 1,6 0,0 3,6 1,3 
Pb DTPA(mg/kg) 4,3 3,7 5,6 0,6 3,9 2,0 5,1 1,0 
Zn DTPA(mg/kg) 3,9 0,6 7,6 2,2 1,8 0,3 5,0 1,6 

pH 5,9 5,5 6,7 0,2 5,5 4,9 5,9 0,2 
Pb - AguaRégia(mg/kg) 83,2 66,3 113,5 14,7 85,6 72,0 121,3 13,9 
Zn - AguaRégia(mg/kg) 383,3 209,2 691,2 133,8 393,4 142,9 817,2 211,9 

Al3+  (cmolc/dm3) 0,1 0,0 0,3 0,1 0,5 0,1 1,2 0,4 
Ca2+ (cmolc/dm3) 3,6 2,5 5,8 1,0 1,5 0,4 3,0 0,8 
Mg2+ (cmolc/dm3) 1,7 1,1 2,1 0,4 0,7 0,4 1,1 0,3 
CTC (cmolc/dm3) 9,8 7,4 15,7 2,0 6,4 3,8 9,7 1,7 

(Ca+Mg)/(Al+Fe) (1)
 0,043 0,024 0,073 0,013 0,038 0,021 0,054 0,010 

(1) (Ca+Mg)/(Al+Fe) = Soma dos teores de Ca e Mg dividido pela soma dos teores de Al e Fe extraídos pela água régia. 

 
Pelos resultados da estatística descritiva (Tabela 1), os teores médios de Zn 

extraídos pelo DTPA de 3,85 mg kg-1 na camada superficial e de 1,79 mg kg-1 na 
camada subsuperficial estão abaixo de teores médios de 4,8 mg kg-1 encontrados 
em solos do estado de São Paulo por ABREU et al. (2005), e os valores máximos 
encontrados estão bastante abaixo dos níveis tóxicos de 130 mg kg-1, segundo 
ALLOWAY (1995). A amplitude dos teores do Zn extraído pelo DTPA menor que 20 
mg kg-1, além de baixa para gerar problemas de toxidez, pode inclusive incrementar 
a produção vegetal. Os teores médios do Pb extraído pelo DTPA de 4,31 mg kg-1 na 
camada superficial e 3,85 mg kg-1 na camada subsuperfical estão acima daqueles 
encontrados por ABREU et al. (2005), de 0,85 mg kg-1 de Pb (Tabela 1). Os autores 
avaliaram as camadas de 0-20 cm diferentes solos desenvolvidos sobre diferentes 
materiais geológicos dentro do estado de São Paulo, merecendo destaque ao fato 
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de que as amostras foram coletadas sob vegetação natural e culturas. O teor médio 
de Pb do presente estudo é também maior que o valor máximo de 1,2 mg kg-1 
encontrado por CANCELA et al. (2002) em horizontes diagnósticos de solos não 
antropizados e representativos do estado de São Paulo. Pode-se observar que os 
teores de Pb disponíveis pelo DTPA estão acima dos teores encontrados em alguns 
solos em ambientes sem anomalias geoquímicas, contudo, os teores máximos de 
Pb pelo DTPA não ultrapassam o nível de 20 mg kg-1 de Pb, considerado alto por 
WALLACE & WALLACE (1994).  

Os teores de Zn e Pb extraídos pelo KNO3 e DTPA foram correlacionados 
com algumas propriedades do solo como CTC total, pH e relação (Ca + Mg)/(Al + 
Fe) (Tabela 2). Esta ultima relação nos informa o grau de intemperismo do solo, uma 
vez que são comparados elementos associados a carbonatos ou minerais 2:1 (Ca e 
Mg) que são facilmente removidos nos processo de pedogênese com os elementos 
predominantes na constituição de óxidos de Al e Fe de mais difícil remoção. 

A correlação positiva dos teores de Pb e Zn extraídos pela água-régia e os 
valores de (Ca + Mg)/(Al + Fe), indicam que os teores totais desse metais pesados 
estão diretamente relacionados com minerais mais ricos em Ca e Mg oriundo do 
material de origem do calcário. Não foi observada uma correlação significativa entre 
os teores de metais mais disponíveis e os teores extraídos pela água régia. Os 
teores totais naturais de metais pesados no solo não possuem relação direta com os 
metais mais disponíveis. Foi observada uma correlação significativa entre os teores 
de Zn extraídos pelo KNO3 e pelo DTPA, sendo não significativo ao avaliar o Pb. Os 
valores de pH estiveram negativamente correlacionados com a extração de Pb pelo 
KNO3, indicando que em maiores valores de pH menores são os teores trocáveis de 
Pb. Em contrapartida os teores de Zn extraídos pelo DTPA apresentaram uma 
correlação positiva com o pH. Os valores da CTC total apresentaram uma correlação 
significativa com o Zn extraído pelo DTPA e pelo extrator KNO3. Esse 
comportamento foi diferenciado em relação ao Pb e correlações negativas foram 
observados entre a CTC e o Pb extraído pelo KNO3.  

 
TABELA 2. Resultado das correlações de Pearson(1) das variáveis estudadas 

 KNO3 DTPA pH 
Água 
regia 

Al3+ Ca2+ Mg2+ CTC 
(Ca+Mg)/ 
(Al+Fe) (2) 

Extrações de Chumbo 
Água 
regia -0,07 -0,11 -0,19 1 0,13 0,15 -0,19 0,39 0,53** 

KNO3 1 -0,08   -0,72** -0,07     0,57** -0,71** -0,81** -0,72** -0,22 

DTPA -0,08 1 0,19 -0,11 -0,38 0,36 0,31 0,18 -0,46* 

Extrações de Zinco 
Água 
regia 0,32 0,37 0,01 1 -0,01 0,15 -0,01 0,33 0,47* 

KNO3 1 0,58** 0,08 0,32 0,06 0,32 0,07 0,54** 0,41 

DTPA 0,58** 1 0,46* 0,37 -0,44* 0,66** 0,39 0,73** 0,64** 
(1) * significativo a 1% de probabilidade, ** significativo a 5% de probabilidade. 
(2) (Ca+Mg)/(Al+Fe) = Soma dos teores de Ca e Mg dividido pela soma dos teores de Al e Fe extraídos pela água régia 

 

Pode-se observar uma correlação negativa entre o Pb extraído pelo DTPA e 
(Ca + Mg)/(Al + Fe), em contrapartida a correlação positiva entre o Zn extraído pelo 
DTPA e (Ca + Mg)/(Al + Fe). Com esse resultado, pode-se inferir que com o 
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aumento do grau de intemperismo e diminuição dos minerais constituído de Ca e 
Mg, maiores são os teores de Pb mais disponíveis e menores os de Zn disponível.  

Os gráficos dos teores de Zn e Pb pelos dois extratores ao longo da 
topossequência são apresentados na Figura 1. Nas camadas superficiais, pode-se 
observar que os teores mais disponíveis de Zn tendem a diminuir a partir do 
afastamento do morro de calcário. Na camada superficial o Pb disponível não 
apresenta uma tendência clara, tornado-se uniforme ao longo da topossequência ao 
avaliar os teores extraídos pelos dois extratores. As frações mais disponíveis de Pb 
tendem a aumentar nas camadas subsuperfíciais ao longo da topossequência a 
partir do morro de calcário. Os teores totais foram mais uniformes ao longo da 
topossequência para o Pb, e uma tendência de diminuição dos teores de Zn nas 
amostras mais afastadas do morro de calcário pôde ser observada. 
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FIGURA 1. Teores de Pb e Zn extraídos pelo KNO3 na camada superficial (a) e na 
camada subsuperficial (b), teores de Pb e Zn extraído pelo DTPA na camada 
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superficial (c) e na camada subsuperficial (d) e teores de Pb e Zn extraído pela 
água-régia na camada superficial (e) e na camada subsuperficial (f)  

 
DISCUSSÃO 

 
A relativa homogeneidade dos teores de Pb extraídos pela água-régia nos 

solos desenvolvidos sobre rochas pelíticas (Latossolos) em relação aos solos 
desenvolvidos direitamente sobre o morro de calcário rico em metais (Cambissolos) 
merece atenção. O enriquecimento dos solos mais distantes pode ocorrer a partir de 
processos de redistribuição dos metais ao longo das vertentes por erosão e/ou por 
ação da transferência lateral de soluções ricas em metais pesados (SALVADOR-
BLANES et al., 2001; BRUAND, 2002). Dessa forma, uma correlação positiva entre 
os teores de Pb e Zn extraídos pela água-régia e (Ca + Mg)/(Al + Fe) demonstra a 
maior influência do calcário (rico em Ca e Mg) nos teores totais desses metais. Isto 
indica que o morro de calcário é uma fonte potencial de metais pesados para a 
região de entorno e à medida que a aumenta a influência de rochas pelíticas (ricas 
em Al e Fe) os teores totais de Pb e Zn são menores. A permanência desses metais 
nos solos mais distantes é favorecida pela sorção mais forte pelos óxidos 
(ALLOWAY, 1995), explicando a relativa homogeneidade dos teores totais de Pb e 
Zn ao longo da toposseqüência e a heterogeneidade dos teores disponíveis. Não foi 
observado uma correlação significativa entre os teores disponíveis de Pb e Zn com a 
relação (Ca + Mg)/(Al + Fe) assim como dos teores disponíveis (extraídos pelo 
DTPA e pelo KNO3) com os teores extraídos pela água-régia indicando que durante 
a evolução pedológica da topossequência os metais oriundos do material de origem 
se redistribuíram em diferentes formas mais disponíveis e menos disponíveis no 
solo. 

Comparando os diferentes extratores estudados, o KNO3 considerado um 
extrator salino, extrai principalmente frações solúveis e associadas ao complexo de 
troca do solo (trocáveis). A quantificação da forma trocável tem sido importante na 
avaliação do disponível às plantas e, por exemplo, extratores salinos têm sido os 
mais efetivos em estimar os teores de Cd absorvido pela planta, ressaltando que o 
Cd esta associado principalmente ao complexo de troca dos solos (KRISHNAMURTI 
et al.,2000). Já com relação ao DTPA, estudos comparativos relacionando os teores 
obtidos do Pb e Zn com aqueles obtidos em diferentes frações, alcançadas por meio 
de extrações sequenciais, em geral apontam a melhor correlação entre os teores 
extraíveis em DTPA e aqueles associados às formas solúveis, trocáveis e ligadas 
mais fortemente à matéria orgânica (LeCLAIRE et al., 1984). Dito isso se pode 
observar que valores mais discrepantes dos teores de Pb entre a extração do KNO3 
e pelo DTPA, que foram encontrados principalmente na camada superficiais mais 
ricas em matéria orgânica, sugerem uma extração mais efetiva do Pb associado à 
matéria orgânica pelo DTPA. Particularmente, o Cu e Pb são fortemente ligados à 
matéria orgânica, e uma ordem comumente encontrado na literatura de retenção dos 
metais é de Cu>Pb>Zn para os ácidos fúlvicos (pH 5) e de Cu>Pb>>Cd>Zn para os 
ácidos húmicos (pH 4 a 6) (ROSS, 1994). A retenção do Zn é mais dependente de 
interações eletrostáticas na CTC do solo, enquanto o Pb é menos dependente deste 
tipo de interação, e adsorção do tipo covalente com óxidos é freqüentemente 
observado para esse último metal (ROSS, 1994).  

Contudo, o pH apresenta uma grande influência na adsorção desses metais 
e, de modo geral, quanto maior o pH maior é a adsorção do tipo covalente no solo. 
O aumento do pH resulta no aumento da CTC pela desprotonação dos grupamentos 
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ácidos da matéria orgânica e dos grupamentos OH das bordas dos argilominerais, 
na formação de hidróxidos, carbonatos e fosfatos insolúveis com os metais pesados 
e na complexação mais efetiva pela matéria orgânica (KABATA-PENDIAS & 
PENDIAS, 2001). A adsorção covalente, segundo ALLOWAY (1995), está 
diretamente relacionada presença de óxidos de Fe e Al e à capacidade de hidrólise 
do metal em estado catiônico, e a adsorção máxima ocorre em valor de pH no qual a 
espécie hidrolisada tem maior participação. Sendo assim, menores valores pK1 de 
hidrólise (com valores próximo ao pH do solo) estão diretamente relacionados à 
maior capacidade de formação de ligações covalente com os óxidos. Dessa forma o 
Zn (pK1=9,0) ocorre principalmente na forma trocável em comparação ao Pb 
(pK1=7,7) em maiores valores de pH próximos a 7 (ALLOWAY, 1995). Porém em 
menores valores de pH (abaixo de 5,0) a participação do Pb na forma trocável é 
mais efetiva. Isto pôde ser observado pela correlação negativa entre o Pb extraído 
com KNO3 e pH, concomitantemente com uma correlação positiva entre o Zn 
extraído pelo KNO3 e pH. Adicionalmente, nas camadas superficiais (Figura 1), 
pode-se observar que os teores disponíveis de Zn diminuem à medida que se 
distancia dos morros de calcários. Nos solos mais próximos aos morros de calcários, 
os maiores valores de pH impedem uma adsorção eletrostática mais efetiva do Pb 
na CTC do solo, sendo esse metal associado nessa condição principalmente com a 
matéria orgânica (na forma de quelatos) e óxidos (na forma de ligações covalentes). 
Isto pôde ser corroborado pela correlação negativa entre CTC do solo e teores de 
Pb extraídos pelo KNO3 e correlações positiva entre o Zn extraído pelo KNO3 e CTC 
total do solo. CASAGRANDE et al. (2004) também notaram adsorção 
predominantemente eletrostática do Zn nos solos. 

À medida que os solos se distanciam do morro de calcário ao longo da 
topossequência, são encontrados Latossolos, solos mais intemperizados, com 
menores valores de CTC. Nas camadas subsuperficiais isto reflete em maiores 
teores disponíveis de Pb paralelamente a menores teores disponíveis de Zn. A 
presença do Pb mais disponível nessa situação, pode estar associado ao maior grau 
de intemperismo e lixiviação favorecendo a remoção do Zn (mais móvel) e 
permanecia do Pb (menos móvel) no solo. A interação simultânea de metais em 
solos altamente intemperizados foi estudada por FONTES & GOMES (2003) e, 
segundo os autores, o Pb apresenta maior capacidade de adsorção comparada ao 
Zn. Dito isto, pode-se sugerir a fraca capacidade de adsorção e a desvantagem 
competitiva do Zn em relação ao Pb por sítios adsortivos como razão da remoção 
mais efetiva desse metal nos solos mais afastados do morro de calcário.  

A correlação negativa entre os teores de Pb extraídos pelo DTPA e a relação 
(Ca + Mg)/(Al + Fe), pode estar relacionado a um efeito indireto do maior grau de 
intemperismo influenciando em formas mais disponíveis de Pb pelo DTPA pela 
diminuição do pH e aumento da capacidade competitiva do Pb em formas catiônicas 
no complexo de troca. Nos solos mais afastados do morro de calcário (Latossolos), 
apesar de mais ricos em óxidos em comparação aos mais próximos (Cambissolos), 
possuem teores de caulinita consideráveis (dados não apresentados). Estudos de 
interação simultânea de Pb e Zn no solo mostram que em valores mais elevado de 
pH (5,5 – 7,2) o Pb tem uma grande vantagem adsortiva aos óxidos em relação ao 
Zn, e em valores mais baixos de pH (4,2 – 4,9) o Pb possuí uma maior preferência à 
adsorção no complexo de troca em relação ao Ni, Zn e Co (McKENZIE,1980; NAIDU 
et al., 1997). FONTES & GOMES (2001) encontraram maior adsorção do Pb em 
relação ao Zn em um Argissolo mais rico em caulinita. Adicionalmente a correlação 
negativa entre (Ca + Mg)/(Al + Fe) com o Pb extraído pelo DTPA, pode estar 
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relacionado a contribuição do Pb adsorvido mais fracamente aos óxidos mais 
amorfos. A percentagem de óxidos de Fe amorfo variaram de 4 a 6% do ferro total 
nas três amostras mais afastadas do morro de calcário. FANG et al. (2007) 
encontraram uma alta correlação positiva entre elementos traços extraídos pelo 
DTPA com óxidos de Fe amorfos em valores de pH mais baixos. 

 
 

 
CONCLUSÃO 

 
A topossequência estudada apresenta em teores elevados de Pb e Zn 

extraídos pela água régia, acima dos valores de referência de qualidade estipulados 
pela CETESB (2001). Contudo esses altos valores não refletem em teores 
disponíveis elevados desses metais. Maiores teores de Zn disponível são 
encontrados próximo aos morros de calcário e, em contrapartida, maiores teores 
disponíveis de Pb são encontrados mais afastados dos morros de calcários devido a 
diferentes características físico-químicas e mineralógicas nos solos ao longo da 
toposseqüência. 
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