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Introdução

A concentração natural de metais pesados em solos 
varia amplamente, dependendo em larga escala do tipo 
de material de origem do solo e do seu processo de 
formação [1]. No entanto, os teores de argila e de 
matéria orgânica também influenciam os teores de 
metais nos solos. O padrão de distribuição natural de 
metais no solo pode ser afetado por uma gama de 
atividades antropogênicas, incluindo-se mineração, 
agricultura, geração de energia e disposição de 
resíduos.

Diversos métodos de extração são empregados na 
quantificação dos teores disponíveis de metais pesados 
no solo, porém, muitas vezes, os valores encontrados 
variam amplamente entre os extratores. A variação da 
quantidade extraída deve-se às diferentes maneiras de 
atuação dos diferentes extratores e às características do 
solo que afetam a disponibilidade dos metais [2,3]. 
Vale ressaltar que a imensa maioria dos extratores 
utilizados nessa avaliação são os mesmos 
tradicionalmente usados para a avaliação da 
disponibilidade de micronutrientes e, portanto, 
desenvolvidos para condições de deficiência, e não de 
excesso de metais no solo. Desse modo, a determinação 
dos metais pesados nas diversas frações dos Solos de 
Referência de Pernambuco é muito importante para a 
avaliação da capacidade destes solos em mobilizar 
esses elementos para as plantas ou para lixiviação, a 
curto e longo prazo, sendo fundamental para avaliação 
de sua ecotoxicidade. Adicionalmente, a correlação dos 
teores extraídos por extratores de rotina com as formas 
de metais no solo pode indicar a adequabilidade desses 
extratores em acessar frações mais biodisponíveis.

Material e métodos

Os solos de referência de Pernambuco foram 
selecionados com base no levantamento pedológico 
realizado no Estado [4], em função da expressão 
geográfica e da potencialidade para o uso agrícola, e 
estão distribuídos nas 3 regiões fisiográficas do Estado: 
Zona da Mata, Agreste e Sertão. Nas amostras dos dois 
primeiros horizontes dos solos, secas e passadas em 
peneira de 2 mm, procedeu-se extração da fração 

“disponível”, em triplicata, objetivando avaliar a precisão, 
exatidão e praticidade da aplicação desses métodos, e 
correlação mais estreita com as frações mais biodisponíveis 
da extração seqüencial. Utilizaram-se os extratores 
Mehlich-1 [5], Mehlich-3 [6], DTPA [7], EDTA [8], tendo 
este último sua concentração dimuída para 0,04 mol L-1

visando prevenir excessiva dissolução de óxidos de ferro 
[3].
Mehlich – 1: (0,0125 mol L-1 de H2SO4 + 0,05 mol L-1 de 
HCl) com relação solo: solução de 1:10, agitando-se por 5 
minutos e filtrando-se o sobrenadante;
Mehlich – 3: (0,2 mol L-1 de HOAc, 0,25 mol L-1 NH4NO3, 
0,015 mol L-1 de NH4F, 0,013 mol L-1 de HNO3 e 0,001 
mol L-1 de EDTA) com relação solo: solução de 1:10, 
agitando-se por 5 minutos e filtrando-se o sobrenadante;
DTPA: (0,005 mol L-1 de DTPA, 0,1 mol L-1 de 
Trietanolamina e 0,01 mo L-1 de CaCl2 a pH 7,3) com 
relação solo: solução de 1: 2, agitando-se por 2 horas e 
seguindo-se de filtragem;
EDTA: (0,1 mol L-1 de Na2EDTA a pH 6,0) com relação 
solo: solução de 1:4, agitando-se 30 minutos, seguindo-se 
de filtragem.

Resultados e Discussão

Os valores médios de recuperação de Cu foram maiores 
para o Mehlich-1, seguido por EDTA, Mehlich-3 e DTPA. 
Para o Zn, a seqüência de extração foi EDTA> Mehlich-3> 
Mehlich-1> DTPA (Tabela 1). As diferenças na extração
são devido à composição química diferente dos extratores 
[2]. A solução DTPA depende da formação de complexos 
solúveis em água que diminuem as atividades de 
micronutrientes livre em solução, como conseqüência, a 
fase sólida libera micronutrientes para manter o equilíbrio 
entre o solo e a fase de solução [7]. O maior poder de 
extração de solução diluída de ácidos fortes, como o 
Mehlich-1, foi atribuído à dissolução parcial do elemento 
contido na fase sólida [2]. 

Vários autores observaram que o Mehlich-1 e Mehlich-3 
proporcionam uma extração de quantidades mais elevadas
de Zn e Cu do que DTPA em solos do Brasil [3]. 
      De acordo com os níveis críticos de micronutrientes 
estabelecidos para os solos de Pernambuco extraído com 
Mehlich-1 (A Comissão de Fertilidade do Solo, São Paulo 
1998), dos dezesseis solos (46% do total) o Cu é 



insuficiente para o crescimento da planta, enquanto a 
maioria deles (90% ) têm concentrações adequadas de 
Zn disponível. Todas as correlações entre as soluções 
de extração foram boas (> 0,75, P <0,01), exceto 
aqueles que avaliam o conteúdo de Cu por Mehlich-1, 
que não foram significantes. A alta correlação indica 
que os métodos vão extrair as frações do solo mesmo. 
O uso de Mehlich-1 tem sido criticado por seu 
potencial para extrair formas não-disponíveis de 
nutrientes ligados a sítios de adsorção específica [2]. 
Além disso, devido à sua elevada acidez, Mehlich-1 
pode extrair Cu associados a hidróxidos e carbonatos 
[3], que não estão disponíveis para as plantas. Tais 
fatos poderiam ser responsáveis pelas baixas 
correlações com os outros extratores observados nesta 
pesquisa, que pode limitar a sua utilização em solos 
ácidos. A falta de correlação entre Cu determinado em 
extratos de Mehlich-1 com qualquer uma das frações 
(Tabela 2) corrobora essa hipótese. Nascimento et al.
[3] também relataram que Mehlich-1 não apresentou
seletividade para a extração de cobre a partir de 
qualquer fração particular em solos do Estado de Minas 
Gerais, Brasil. Assim o Mehlich-1 é o extrator oficial 
de Cu não só em Pernambuco, mas também na maioria 
dos estados brasileiros, é importante enfatizar o 
inconveniente na avaliação de disponibilidade, devido 
à dissolução das formas indisponíveis, especialmente 
em solos com  pH elevados. 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 (cristalinos e óxidos de 
Fe amorfos) com todos os extratores (Tabela 2), exceto 
para Cu extratos obtidos com Mehlich-1, como 
apontado anteriormente. Este resultado indica que o 
DTPA, EDTA e Mehlich-3, preferencialmente, 
removem soluções de Zn e Cu localizadas em pool
prontamente disponíveis. O DTPA e Mehlich-3 foram
os extratores mais eficientes que Mehlich-1, no acesso 
ao Cu ligado à fração matéria orgânico. 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 
com o elemento (Tabela 2). Cancela et al. [9]
observaram que as relações significativas foram 
estabelecidas entre Zn e Cu extraídos por DTPA e 
Mehlich-3 somente quando as amostras de solo foram 
divididos em solos ácido e não ácidos. Por outro lado o 

Mehlich-1, Mehlich-3 e DTPA foram eficientes para a 
avaliação da disponibilidade de Zn para o milho e soja em 
solos. No entanto, a solução de DTPA foi o extrator mais 
eficiente para a determinação de Zn biodisponível, se 
ambas as culturas forem consideradas em conjunto. Estes 
resultados sugerem que nenhum dos extratores pode ser 
recomendado como um procedimento geral para a extração 
de ambos Zn e Cu nos solos estudados. Este resultado 
destaca a dificuldade de selecionar um extrator único de
micronutrientes para solos que possuem propriedades 
químicas e físicas contrastantes. 
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Tabela 1. Avaliação das concentrações de Cobre e 
Zinco extraídos por Mehlich-1, Mehlich-3, DTPA e
EDTA

Solo Extratores
Mehlich-1 Mehlich-3 DTPA EDTA
Cu Zn Cu Zn Cu Zn Cu Zn

-----------------------------mg dm-3-------------------------
Mata

1 <dl 0.4 0.2 0.3 0.6 0.6 0.2 0.9
2 <dl 1.0 <dl 0.8 0.3 1.7 <dl 1.7
3 <dl 0.5 0.2 0.9 0.3 0.7 <dl 0.4
4 0.3 1.5 <dl 1.7 0.2 2.5 <dl 2.4
5 3.9 3.9 0.6 4.3 1.1 5.5 0.3 5.4
6 3.7 0.1 <dl 0.1 0.1 0.6 <dl 0.3
7 6.2 1.8 2.4 2.3 0.4 0.8 2.9 2.8
8 5.8 2.6 3.6 3.3 1.0 1.2 2.2 4.1
9 4.9 1.5 0.2 1.9 0.1 1.6 <dl 2.0

10 6.8 3.2 1.3 3.8 0.5 2.6 1.0 2.8
11 7.1 7.4 0.6 6.1 0.6 3.2 1.6 7.0
12 8.1 3.5 1.3 4.0 0.9 1.7 3.6 5.4

Media 3.9 2.3 0.9 2.5 0.5 1.9 1.0 2.9
Agreste

13 6.7 3.6 0.2 4.3 0.3 7.0 0.1 5.1
14 6.9 0.2 0.2 0.8 0.2 0.8 <dl 0.8
15 7.4 0.9 1.1 1.8 1.7 1.7 2.5 1.9
16 7.3 3.5 0.2 3.8 0.3 4.9 0.3 4.3
17 7.0 1.8 0.2 2.2 0.3 2.6 0.4 3.2
18 7.3 1.7 0.6 2.9 0.8 2.7 1.2 3.0
19 <dl 2.0 0.2 2.0 0.2 2.5 0.5 2.7
20 <dl 0.8 0.1 0.1 0.1 0.6 0.4 0.2
21 <dl 3.0 0.9 2.4 0.3 1.5 0.9 2.4
22 <dl 2.0 0.6 0.7 0.2 1.9 0.4 1.3
23 <dl 5.2 1.9 6.7 0.7 3.0 2.8 6.8

Media 3.6 2.1 0.5 2.3 0.4 2.4 0.8 2.6
Sertão

24 <dl 2.9 1.6 1.6 0.4 1.8 1.5 2.4
25 <dl 1.8 1.3 0.7 0.3 0.7 0.5 0.7
26 0.2 4.0 2.1 1.8 0.9 2.3 1.8 3.2
27 0.8 3.0 1.3 6.6 1.3 1.1 1.7 1.1
28 0.8 3.1 2.6 1.6 1.2 0.9 3.5 1.9
29 <dl 2.9 0.9 1.3 0.4 2.0 0.3 1.6
30 1.4 3.8 3.7 4.0 1.5 1.0 4.9 5.0
31 <dl 0.1 1.7 1.1 0.7 0.9 1.1 1.5
32 1.1 1.1 3.3 1.1 2.6 1.5 4.7 2.3
33 0.9 1.0 4.3 1.2 2.8 1.3 5.8 1.9
34 <dl 1.1 1.3 2.5 0.6 1.4 1.1 1.9
35 <dl 2.4 2.2 2.9 1.2 2.2 2.6 3.8

Media 0.4 2.1 2.0 2.0 1.1 1.3 2.3 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 
Orgância

       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**


