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Introdução

O teor natural de metais pesados nos solos é bastante 
variável, dependendo da mineralogia do material de 
origem, do processo de formação, e dos teores de argila 
e de matéria orgânica. O conhecimento de teores de 
referência de metais pesados em solos pode orientar a 
estimativa do grau de contaminação do solo e subsidiar 
a formulação de uma legislação ambiental adequada 
para tomada de decisões no que tange a avaliação e 
recuperação de áreas contaminadas, e a disposição final 
de resíduos no solo. Solos de Referência compõem um 
conjunto de classes de solos representativo de uma 
determinada região. O conhecimento de características 
desses solos pode ser utilizado para solução de 
problemas de manejo em solos similares. A 
determinação dos micronutrientes Cu e Zn nas diversas 
frações dos Solos de Referência de Pernambuco é 
muito importante para a avaliação da capacidade destes 
solos em suprir esses elementos para as plantas a curto 
e longo prazos, sendo fundamental para avaliação de 
sua fertilidade e potencialidade para respostas à adição 
destes elementos via adubação ou, ainda, para 
previsibilidade de deficiências e/ou toxicidades e efeito 
de manejo sobre os teores de micronutrientes [1].                                                             

Material e métodos

Os solos de referência de Pernambuco foram 
selecionados distribuídos nas 3 regiões fisiográficas do 
Estado: Zona da Mata, Agreste e Sertão. Foram 
coletadas amostras, dos dois primeiros horizontes, dos 
35 perfis pertencentes à coleção dos solos de 
Referência do Estado de Pernambuco. Nas coletas 
foram utilizadas ferramentas de aço inox para evitar 
contaminação.

Os teores dos micronutrientes foram determinados 
com os extratores Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA e 
EDTA nas amostras dos dois primeiros horizontes dos 
solos.

A extração seqüencial nas amostras de solo foi 
baseada no método de Shuman [2] para as frações 
trocáveis, matéria orgânica e óxido de ferro cristalino, e 
no procedimento descrito por Chao & Zhou [3] para a 
fração óxido de ferro amorfo. Essas frações foram 

escolhidas em função de sua potencialidade em suprir 
micronutrientes para as plantas a curto e longo prazo.

Fração Trocável (Tr): Cinco gramas de TFSA e 20,00 mL 
de Mg(NO3)2 1 mol L-1 foram agitados, por duas horas, em 
um tubo de centrífuga com capacidade para 50 mL. Em 
seguida, a amostra foi centrifugada, o sobrenadante filtrado 
e 20 mL de água destilada adicionados ao tubo. A amostra 
sofreu outra agitação, por 3 min, foi centrifugada e filtrada. 
Os dois sobrenadantes foram combinados para análise.
Fração Matéria orgânica (MO) – Dez mililitros de 
NaClO 5–6 dag L-1, pH 8,5 (ajustado imediatamente antes 
do uso em decorrência da sua alta instabilidade em relação 
ao pH), foram adicionados ao tubo de centrífuga e a 
amostra aquecida em banho-maria a 100 °C, durante 30 
min, ocasionalmente agitada. Em seguida, a amostra foi 
centrifugada e o sobrenadante filtrado. Esse procedimento 
foi repetido duas vezes e os três filtrados combinados. 
Após adição de 10 mL de água destilada, a amostra no tubo 
de centrífuga foi agitada, por 3 min, centrifugada, filtrada e 
o filtrado adicionado ao extrato de NaOCl das extrações 
anteriores.
Fração Óxido de ferro amorfo (OxFeA) – Trinta 
mililitros de NH2OH.HCl 0,25 mol L-1 + HCl 0,25 mol L-1 

pH 3,0 foram adicionados à amostra no tubo de centrífuga, 
seguindo-se agitação por 30 min. As amostras foram
centrifugadas, filtradas e lavadas como na extração 
anterior.
Fração Óxido de ferro cristalino (OxFeC) – Trinta 
mililitros de (NH4)2C2O4 (oxalato de amônio) 0,2 mol L-1 + 
H2C2O4 (ácido oxálico) 0,2 mol L-1 + ácido ascórbico 
0,01 mol L-1, pH 3,0, foram colocados em contato com a 
amostra de solo no tubo de centrífuga e aquecidos, por 30 
min, a 100 °C em banho-maria, sendo ocasionalmente 
agitados. Em seguida, as amostras foram submetidas à 
centrifugação e à filtragem.

Resultados e Discussão

 O Cobre não foi detectado na fração trocável do solo 
(Tabela 1). As baixas quantidades de Cu lábil facilmente 
demonstram a elevada capacidade de adsorção de Cu dos 
solos relatado em trabalhos anteriores [4,1], bem como a 
baixa afinidade dos sítios de troca catiônica do solo para os 



íons Cu [5].
Portanto, a correlação significativa (P> 0,05) não foi 

observada entre as concentrações de Cu na fração 
orgânica, a complexação orgânica de Cu nos solos 
estudados é importante, independentemente da reação 
do solo.

 Assim, dada a baixa concentração de Cu na fração 
trocável, parte do Cu na fração matéria orgânica pode 
ser responsável pelo fornecimento de Cu para a solução 
do solo sob cultivo intensivo. Ela pode ser corroborada 
pela maior quantidade de Cu extraído por extratores de 
rotina, em comparação com aqueles observados na 
fração trocável (Tabela 1).
 Solos com maior concentração média de Cu ligado à 

matéria orgânica estavam na zona do Sertão (Tabela1).
Por isso, é importante avaliar não só a concentração 

de Cu ligado à matéria orgânica, mas também o 
componente de matéria orgânica que o elemento está 
vinculado. Uma vez que a matéria orgânica é a fração 
principal responsável pela retenção de micronutrientes 
potencialmente disponíveis nos solos estudados, mais 
estudos sobre os efeitos de especiação de matéria 
orgânica na liberação de micronutrientes são 
justificados. 
    A distribuição de Zn entre as frações do solo 
apresentaram o mesmo comportamento observado com 
Cu, com a fração trocável e óxidos ferro amorfo 
exibindo as mais baixas concentrações e matéria 
orgânica e óxidos de ferro cristalino demonstrando as 
maiores concentrações (Tabela 1). Para a fração óxido 
de ferro amorfo, os solos do Sertão apresentaram os 
maiores valores médios (Tabela 1), em conformidade 
com a menor intensidade de intemperismo em relação a 
zonas da Mata e Agreste. As maiores concentrações de 
Zn e Cu foram observadas em óxidos cristalinos do que 
em óxidos amorfos. No entanto, o metal ocluído em 
óxidos e hidróxidos tem pouca importância para a 
distribuição do elemento entre as frações do solo e 
nutrição de plantas [2]. A dependência de Zn sobre a 
matéria orgânica é corroborada pela boa correlação  (r= 
0,83, P <0,05) entre o Zn ligado à fração orgânica e 
carbono orgânico do solo. Outros autores também 
relataram que a disponibilidade de Zn depende em 
grande parte do teor de carbono orgânico [2,1]. Tal 
como indicado pela alta correlação entre o Zn trocável 
e teores de matéria orgânica no solo (r = 0,91, P 
<0,01), bem como pela falta de correlação com o teor 
de argila, os locais trocáveis no solo é fornecido por 
colóides orgânicos são predominantes na manter e 

fornecer os elementos para a solução do solo.
A concentração de Zn na fração matéria orgânica foi 

maior em solos da Zona da Mata (Tabela 1), com um valor 
médio de 3,9 mg kg-1, provavelmente como conseqüência 
do maior acúmulo de carbono nestes solos, em comparação 
com as zonas secas: Sertão e Agreste. Os solos da zona da 
Mata também contêm a maior quantidade média de Zn 
trocável. Este fato pode estar relacionado ao conteúdo de 
carbono orgânico dos solos que podem fornecer Zn para
solução do solo através de sítios de troca. No caso do Cu, 
mesmo em solos com valores mais elevados de Cu 
organicamente vinculado (Tabela 1) não há redistribuição 
para a fração trocável. Este resultado indica a maior 
seletividade da matéria orgânica para Cu e histerese de 
adsorção deste elemento no solo em relação ao Zn [6].

A adequação da fração do solo para o extrator, avaliada 
pela correlação, mostra, em geral, que as menores 
correlações foram obtidas para as frações menos estáveis 
(óxidos de Fe cristalinos e amorfos) com todos os 
extratores (Tabela 2), exceto para extratos de Cu obtidos 
com Mehlich-1. Por outro lado, Mehlich-1 parece ser o 
mais eficiente em avaliar a disponibilidade de Zn nos solos, 
devido sua alta correlação com a fração trocável e a matéria 
orgânica do elemento (Tabela 2).
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Tabela 1. Concentrações de Cu e Zn em diferentes frações 
de solos de referência do Estado de Pernambuco
              

Solo Frações

Trocável Matéria 
Orgânica

Fe Amorfo Fe 
Cristalino

Cu Zn Cu Zn Cu Zn Cu Zn

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

Mata

1 <dl <dl 1.7 0.8 <dl 0.1 0.7 0.6

2 <dl <dl 1.4 0.5 <dl <dl <dl 0.2

3 <dl <dl 1.3 1.6 <dl <dl 0.3 0.9

4 <dl 0.3 0.7 1.6 <dl <dl 0.3 1.3

5 <dl 0.6 2.5 5.4 <dl <dl 0.8 1.8

6 <dl <dl 0.9 1.1 <dl <dl <dl <dl

7 <dl 0.3 3.5 4.3 <dl 0.2 3.6 2.7

8 <dl <dl 7.2 4.5 <dl 0.2 2.9 3.0

9 <dl 0.6 1.9 1.0 <dl <dl <dl 1.4

10 <dl 0.5 3.9 4.1 <dl 0.1 0.6 1.7

11 <dl 4.8 3.0 14.3 <dl 0.7 5.8 3.0

12 <dl 1.5 4.5 7.4 <dl 0.3 6.1 2.3

Media <dl 0.7 2.7 3.9 <dl 0.1 1.8 1.6
Agreste

13 <dl 1.0 4.3 1.3 <dl 0.2 <dl <dl

14 <dl <dl 3.9 0.9 <dl 0.3 <dl <dl

15 <dl <dl 3.8 0.8 <dl <dl 0.3 1.4

16 <dl 1.7 2.1 1.7 <dl 0.5 <dl 2.3

17 <dl <dl 2.8 0.7 <dl 0.2 <dl 1.2

18 <dl <dl 1.4 2.4 <dl 0.5 0.9 2.4

19 <dl <dl 1.0 1.5 <dl 0.1 1.2 0.8

20 <dl <dl 3.8 1.0 <dl 0.1 <dl 0.4

21 <dl <dl 1.1 2.2 <dl 0.5 0.7 1.5

22 <dl <dl 3.9 0.4 <dl 0.2 <dl 0.5

23 <dl <dl 1.6 1.1 <dl 0.4 1.2 1.6

Media <dl 0.2 2.5 1.2 <dl 0.3 0.4 1.0
Sertão

24 <dl <dl 1.7 2.1 0.2 0.5 1.8 2.7

25 <dl <dl 1.5 1.4 0.3 0.5 1.3 1.3

26 <dl <dl 5.3 1.0 <dl 0.3 <dl 0.5

27 <dl <dl 6.4 0.2 0.7 0.7 2.3 2.1

28 <dl <dl 6.5 0.6 <dl 0.3 1.5 1.7

29 <dl <dl 3.5 0.3 <dl 0.2 <dl 0.7

30 <dl <dl 5.4 0.2 2.0 2.6 3.8 5.0

31 <dl <dl 8.7 2.3 0.8 0.4 7.5 2.5

32 <dl <dl 8.0 2.5 0.8 0.7 3.1 2.5

33 <dl <dl 9.8 2.5 1.9 0.6 5.5 4.0

34 <dl <dl 3.9 4.5 0.5 0.7 3.7 1.3

35 <dl <dl 3.6 5.0 0.5 1.0 1.4 2.9

Media <dl <dl 4.9 1.7 0.6 0.7 2.5 2.1

<dl = Micronutrientes abaixo do limite de detecção

Tabela 2. Coeficientes de correlação linear entre teores 
de Cu e Zn por extratores e teores desses elementos em 
frações de Solos de Referência de Pernambuco

*,** significativo a 1 e 5%, respectivamente; ns = não 
significativo

Frações

Trocável Matéria 
Orgânica

Fe Amorfo Fe Cristalino

Cobre

M-1 ns ns ns ns

M-3 ns 0.73** 0.68** 0.55**

DTPA ns 0.71** 0.67** 0.45**

EDTA ns 0.66** 0.67** 0.60**

Zinco

M-1 0.64** 0.52** 0.29* 0.31*

M-3 0.48** 0.44* 0.31* 0.39**

DTPA 0.40** ns ns ns

EDTA 0.58** 0.56** 0.31** 0.42**


