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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

AVALIAÇÃO DE EXTRATORES DE CÁDMIO, COBRE, CHUMBO E ZINCO DISPONÍVEIS EM MATERIAL DE
SOLO CULTIVADO COM MUDAS DE CAFEEIRO

Mario MIYAZAWA, Júlio César D. CHAVES,  Marcos A. PAVAN,  Maria Fátima M. BLOCH

IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, C. Postal 481. CEP 86001-970. Londrina - PR, Brasil. E-mail:
miyazawa@pr.gov.br.

O acúmulo de metais pesados no solo é a conseqüência de contínuo uso de fertilizantes, fungicidas, corretivos,
compostos de residuos urbanos e residuos industriais contaminados. Os principais metais são: Cd, Cr, Co, Cu,
Hg, Ni e Pb. A alta concentração destes  metais nos tecidos vegetais pode comprometer desenvolvimento
normal de plantas. O objetivo deste trabalho foi correlacionar os valores de metais extraídos do solo com
soluções de Mehlich e DTPA e os teores de metais nos tecidos de cafeeiro. O experimento foi realizado na
casa de vegetação, adicionando-se separadamente metais em 3,5 kg de solos LRd e LEd. As doses foram:
Cd2+ 0,1 a 1,0; Cu2+ e Zn2+ 0,5 a 5,0 e Pb2+ 1,0 a 10,0 mmol/kg. Após cinco meses de cultivo, coletaram-
se amostras de solos, parte aérea e raiz de plantas, determinaram -se os teores de metais nos tecidos de
plantas e metais disponíveis dos solos com soluções de Mehlich 1 e DTPA 5 mmol/L. Os teores de Cu e Zn da
parte aérea e da raiz do cafeeiro cultivado no LRd, textura argilosa, foram menores que no LEd, arenosa, ao
passo que, os teores de Pb e Cd dos tecidos de plantas do solo LRd foram maiores. A solução Mehlich extraiu
quantidade maior de Cd, Cu, Pb e Zn do solo que o DTPA.  Os teores de Cu na parte aérea da muda de cafeeiro
variaram de 5,0 a 20,8 mg/kg e nas raízes foram de 15 a 725 mg/kg. A solução de Mehlich apresentou melhor
correlação que DTPA, a equação foi: y = 0,288x2 + 5,3505x - 32,77, R2 = 0,8626. O acúmulo de Zn nos
tecidos foi muito superior ao Cu, para dose de 5,0 mmol/kg, seus teores na parte aérea e na raiz foram 472 e
3.060 mg/kg, respectivamente. A solução de Mehlich apresentou melhor correlação com os teores da raiz,
cuja equação foi: y = -0,0025x2 + 1,7861x - 16,332, R2 = 0,9857. O aumento da concentração de Pb nos
tecidos de muda de cafeeiro foi proporcional às doses, para 10,0 mmol/kg, o teor na raiz foi de 18.600 mg/kg.
A solução de DTPA apresentou melhor correlação com os teores da raiz, y = -1E-5x2 + 0,2919x + 69,347;
R2 = 0,9429. O Cd também apresentou comportamento semelhante do Pb, mas seus valores nas raízes e
parte aérea foram menores, para dose de 1,0 mmol/kg, 50,8 e 1530 mg/kg, respectivamente. A equação de
correlação com os valores da solução Mehlich foi: y = -0,0031x2 + 1,994x + 8,6526; R2 = 0,8977. Os
teores de Cd, Cu, Pb e Zn da raiz de cafeeiro foram superiores que parte aérea e apresentaram melhores
correlações com os valores extraídos do solo com solução de Mehlich.
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