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RESUMO
A qualidade do meio ambiente é tema bastante discutido mundialmente.  A poluição geralmente é consequência da
atividade humana, que se transformou em grande problema, uma vez que os principais recursos naturais (solo, águas
superficiais e subterrâneas, ar, fauna e vegetação) são afetados diretamente e assim ocasionar problemas de saúde
pública. Esse fato desafia a sociedade a desenvolver estratégia de sustentabilidade que conserve os recursos naturais.
O menor valor de Pbrem e o maior valor de Pbads ocorreram no horizonte A-e da mata, comprovando a maior capacidade
dos coloides orgânicos em adsorver o Pb. O teor de carbono orgânico apresentou maior correlação positiva com o Pb ads.
Os cátions metálicos (Mn e Zn) e não metálicos (Ca e Mg) apresentaram correlação negativa com o Pbrem e positivas com
o Pbads, respectivamente. 

PALAVRAS-CHAVE: Metais Pesados; Solos Tropicais; Basalto.

1 INTRODUÇÃO

O solo é vital para o funcionamento dos ecossistemas, porém a contaminação por metais
pesados  tornou-se  um problema,  principalmente  em países  industrializados  (HINOJOSA,  et  al.,
2009). Estudos de elementos traços no solo têm indicado concentrações elevadas desses elementos
em  ambiente  próximos  a  os  complexos  industriais  urbanos  e  área  de  agricultura  altamente
tecnificada. A matéria orgânica tem grande afinidade pelos metais pesados, devido à presença de
sítios ligantes que complexam e favorece a formação de complexos de esfera interna mesmo em
valores de pH que os metais  poderiam precipitar  (AMARAL SOBRINHO et  al.,  2009).  Araujo &
Amaral Sobrinho (2000) citam que os atributos químicos e mineralógicos do solo têm relação direta
com a adsorção de Pb, que ocorre principalmente por óxidos de Fe e Al e na caulinita devido aos
grupos funcionais OH presente nesses minerais. 

O estado do Paraná detém uma reserva em torno de 99,1 mil toneladas de chumbo a ser
explorada, porém o minério da região de Adrianópolis e Cerro Azul não apresenta boa qualidade,
que provoca alto custo operacional (SILVA; TEIXEIRA, 2010). Segundo a CETESB (2005), os solos
com teores de chumbo acima de 73 mg kg-1 podem proporcionar alterações prejudiciais a qualidade
do solo e da água subterrânea, aumentando o risco potencial a saúde humana. A cidade de Maringá
está assentada sobre um aquífero, e manter a qualidade da água e solo é fator fundamental para a
saúde humana. 

LATOSSOLOS VERMELHOS da região de Maringá apresentam na fração argila  caulinita
como mineral predominante em sua constituição, seguida de minerais do tipo 2:1 ou dos óxidos
alumínio e de ferro como hematita e maghemita (SOUZA JUNIOR et al., 2007; COSTA, et al., 1999).
Nas frações silte e areia destes solos ocorrem minerais como quartzo, magnetita e óxidos de titânio
(MACHADO, 2013). Variações nos teores destes minerais são atribuídas à composição química e
mineralógica do material de origem, clima da região, condições de drenagem e remoção de silício do
solo  (GHIDIN et.  al.,  2006).  Assim,  o  conhecimento  dos  atributos  químicos  e  mineralógicos  do
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LATOSSOLO  VERMELHO  férrico,  imposta  pelo  ambiente  de  formação  e  o  processo  de
intemperismo,  é  fundamental  para  o  entendimento  do  comportamento  desses  solos  quando
submetidos ao uso agrícola e sorção de metais pesados. Neste contexto o objetivo deste trabalho foi
avaliar a capacidade dos diferentes horizontes do LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico na sorção
de chumbo.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram realizadas coletadas dos horizontes A (0 - 25 cm), Bw (25 – 130 cm), C1 (300 – 350
cm), C2 (370 – 400 cm) e o pó da rocha (basalto) de solos a região de Maringá do estado do Paraná
(Tabela 01). As amostras foram secas ao ar e passadas em peneiras de 2 mm, para obtenção da
terra fina seca ao ar (TFSA).

Tabela 01: Identificação dos horizontes do LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico de Maringá-PR

Para determinar o chumbo remanescente e adsorvidos, foram utilizadas 4 repetições de 5 cm3

de TFSA acondicionadas em tubos de ensaio de polietileno, adicionados 50 mL de solução com teor
de 3.000 ppm de chumbo (Pb(NO3)2) e agitados por uma hora. Após, as amostras foram mantidas
em descanso por uma hora; em seguida, filtradas em papel filtro quantitativas JP40, com porosidade
de 25 μm marca Quanty. Nessa solução, o teor de Pb foi obtido por espectrofotometria de absorção
atômica, utilizando-se um espectrofotômetro modelo GBC 932 – AA, para obter-se os dados de
chumbo remanescente e adsorvido.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As maiores variações nos valores de Pbrem foram observadas nos horizontes A (acima de 68
vezes), com amplitude de 1,33 a 90,81 ppm de solução associado a contaminação superficial do
Horizonte A-e da mata, que contém maior quantidade de matéria orgânica e minerais de argila do
tipo 2:1. Segundo Amaral Sobrinho et al. (2009), a matéria orgânica tem grande afinidade por metais
pesados, devido à exposição superficial de ligantes, que podem formar complexos de esfera interna,
dificultando  sua  precipitação,  mesmo  em  pH  que  o  metal  poderia  se  precipitar  (BORGES  &
COUTINHO, 2004). Ainda possui percentagem elevada de minerais de argila 2:1, que possui maior
afinidade pelo Pb devido à complexação e à adsorção do cátion metálico, favorecendo, assim, uma
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Local Hor. Lat. Long. Alt. Prof.- cm Acrônimo

Pedreira Extracom A 23º28’37’’S 51º 56’14’’ O 444 0 - 25 A-e
Pedreira Extracom C1 23º28’44’’S 51º 56’41’’ O 468 400 - 450 C1-e
Pedreira Extracom C2 23º28’44’’S 51º 56’41’’ O 468 460 - 490 C2-e
Pedreira Extracom Basalto 23º28’44’’S 51º 56’23’’ O 442 - BST-e
Pedreira Ingá C1 23º28’34’’S 51º 57’20’’ O 478 300 - 350 C1-i
Pedreira Ingá C2 23º28’34’’S 51º 57’20’’ O 478 370 - 400 C2-i
Pedreira Ingá Basalto 23º28’39’’S 51º 57’31’’ O 433 - BST-i
UEM A 23º24’20’’S 51º 55’57’’ O 549 0 - 25 A-u
UEM Bw 23º24’20’’S 51º 55’57’’ O 549 25 - 130 Bw-u

Rodovia Bw 23º27’47’’S 51º 56’29’’ O 516 30 - 160 + Bw-r

Legenda: Hor - horizonte; Lat. - latitude; Long. - longitude; Alt. - altitude; Prof. - profundidade (cm).

ISBN 978-85-459-0773-2



baixa disponibilidade do metal (MCBRIDE, 1994). Comparando-se os valores do horizonte A com os
horizontes Bw, apresentando semelhante textura e mineralogia, podemos observar a capacidade
maior de adsorção do Pb pelos coloides orgânicos em maior concentração no horizonte superficial.
Os horizontes Bw-r e Bw-u tiveram comportamento semelhantes, com valores de 90,81 e 85,96 ppm
de solução, respectivamente, apresentando 34,9 e 33% de Pbrem.

Figura 01: Relação entre chumbo adsorvido (Pbads) e remanescente (Pbrem) com os teores de matéria
orgânica nos horizontes A, B, C1 e C2 de LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico da região de Maringá – PR.

Nos horizontes C, verificou-se grande variação (acima de 100%) nos valores de Pb rem, com
amplitude de 31,88 até 100,69 ppm de Pb. Se considerarmos que os horizontes C e Bw possuem
teor de matéria orgânica baixa (um dos principais agentes complexante de chumbo), as variações
nos valores de Pbrem são devido às variações na textura e mineralogia. Portanto, o horizonte C2-e
que apresentou o menor valor de Pbrem possui a menor concentração de argila (12%) e teor de
carbono, mas possui a maior quantidade de fósforo (0,3% e 96,35 mg dm -3) e de mineral de argila
2:1 (60%) que determinaram sua alta adsorção e baixo teor de Pb remanescente. Wahba & Zaghloul
(2007) citam que os minerais de argila do tipo 2:1 (esmectitas) apresentam grande capacidade de
adsorver o Pb+2 em suas cargas permanentes. 

Dados de correlação de Pearson de Pbrem  com teores de K (r = -0,67 p<0,01), Ca (r = -0,55
p<0,05) e matéria orgânica (r = -0,78 p<0,01), Zn (r = -0,54 p<0,05) e Mn (r = -0,77 p<0,01) foram
significativos negativos, ou seja, quanto maior os teores destes atributos, menor os valores de Pb
remanescente, e maior o teor de Pb adsorvido no solo. Segundo Wahba & Zaghloul (2007), o Pb+2

tem grande afinidade pelo Ca+2,  devido ao potencial iônico e energia de hidratação, assim estes
resultados explicam o baixo efeito de metais pesados em solos calcários.  Piarangeli et al. (2001)
citam que adsorção de chumbo está intimamente relacionada ao material de origem que forma o
solo e alguns atributos do solo.

Os pós de rocha dos basaltos apresentaram valores surpreendentemente baixos de Pb rem

(20,78  para  BST-e,  e  49,34  para  BST-i)  que  apresentaram  variação  de  100%.  Os  valores
relativamente baixos de Pbrem não foram acompanhados de valores altos de Pbads (1655 e 1487 para
os pós de basalto BST-e e BST-i, respectivamente - Tabela 16) devido a elevada densidade de
partículas dos pós (~2,5 t m-3) que determinaram menores massas para os 10 cm3 utilizados nos
testes de Pbrem. No entanto, os valores baixos de Pb rem dos pós de basalto podem estar associados
aos diferentes mecanismos de reação entre a fase sólida e o Pb em solução:

i) A afinidade dos grupos funcionais silanol ([]-SiOH), aluminol ([]-AlOH) e ferrol ([]-FeOH)
das arestas quebradas dos minerais primários encontrados; 
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ii) A precipitação do Pb na superfície das partículas dos pós de rocha devido ao elevado
pH de abrasão destes materiais; e

iii) A  precipitação  do  Pb  da  solução  pelas  apatitas  formando  piromorfita  de  baixa
solubilidade.

Tabela 02:  Teor de chumbo remanescente-Pbrem e adsorvido-Pbads nos horizontes A, Bw, C1, C2 e pó de
rocha de um LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico

Legenda: Pbrem – chumbo remanescente; Pbads - chumbo adsorvido.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  menor  valor  de  Pbrem e  o  maior  valor  de  Pbads ocorreram no  horizonte  A-e  da  mata,
comprovando a maior capacidade dos coloides orgânicos em adsorver o Pb. O teor de carbono
orgânico apresentou maior correlação positiva com o Pbads. Os cátions metálicos (Mn e Zn) e não
metálicos  (Ca  e  Mg)  apresentaram  correlação  negativa  com  o  Pbrem e  positivas  com  o  Pbads,
respectivamente. 

Considerando os valores baixos de Pbrem dos pós de basalto, a sua granulometria grosseira
dos  pós  de  basalto  (diâmetro  média  das  partículas  maiores  que  50  µm)  e  a  sua  baixa  área
superficial específica, associado a enorme disponibilidade deste resíduo da exploração de britas e
paralelepípedos em municípios onde a rocha predominante é o basalto, recomenda-se a utilização
do pó de basalto na construção de aterros sanitários ou outras estruturas onde é necessário reter
chumbo. Pesquisas ainda devem ser realizadas para definir qual o mecanismo predominante de
retenção do chumbo nos pós de basalto (precipitação ou adsorção), bem como para outros metais
pesados e moléculas orgânicas xenofóbicas.

REFERÊNCIAS
AMARAL SOBRINHO, N. M. B.; BARRA, C. M.; LÃ, O. R. QUÍMICA DOS METAIS PESADOS NO 
SOLO. In: ALLEONI, L. R. F.; MELO, V. F. Química e Mineralogia do Solo: Aplicações. Viçosa: 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2009. Cap. 16. p. 249-312.

ARAÚJO, W. S.; AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Influência das propriedades físicas e químicas de 
solos intemperizados na adsorção de chumbo, cobre e zinco. Floresta e ambiente, v. 7, n.1, p.167 -
180, 2000.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Identificação Pbrem Pbads
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