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Dedico 
 

 

Ao Puro amor de minha alma 
Estrela linda e brilhante 
De rostinho fascinante 
Razão desse meu viver 

Orgulho, carinho, bem querer. 
Você meu filho querido 

Amor... pulsar do meu coração... 
...João Pedro Rosa Carneiro e Teixeira 

 



 
 

Tocando em Frente 

Ando devagar 
Porque já tive pressa 
Levo esse sorriso 
Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, 
Mais feliz, quem sabe, 
Só levo a certeza 
De que muito pouco sei, 
Ou nada sei 

Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 

É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

Penso que cumprir a vida 
Seja simplesmente 
Compreender a marcha 
E ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro 
Levando a boiada 
Eu vou tocando os dias 
Pela longa estrada, eu vou 
Estrada eu sou 

É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 

Todo mundo ama um dia, 
Todo mundo chora 
Um dia a gente chega 
E no outro vai embora 

Cada um de nos compõe a sua historia 
Cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 
E ser feliz 

Composição: Almir Sater e Renato Teixeira 
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RESUMO 

TEIXEIRA, G. C. S. Metais poluentes e atributos do solo sob pecuária leiteira em 
sistema de pastejo direto na bacia do Rio Paranaíba, Goiás. 2010. 88 f. Dissertação 
(Mestrado em Agronomia: Solo e Água) - Escola de Agronomia e Engenharia de 
Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.1 
 
 A contaminação do ambiente pelos resíduos das atividades que movem os 
setores da econômica é uma preocupação mundial nos dias atuais. No Brasil, a atividade 
agropecuária situa-se entre os setores mais competitivos da economia nacional, na qual a 
pecuária leiteira tem uma participação bastante significativa. A preocupação quanto à 
contaminação do ambiente por meio desta atividade está relacionada ao fato dos dejetos de 
bovinos apresentarem metais poluentes em sua constituição; na criação desses animais no 
sistema de pastejo direto questiona-se a possibilidade da ocorrência de contaminação por 
estes metais nas aguadas, área onde esses animais se aglomeram em determinados períodos 
do dia para se refrescarem e beber água, e onde defecam. O presente estudo objetivou 
avaliar os teores dos metais cobre, ferro, manganês, zinco, cádmio, chumbo e cromo em 
solos de aguadas e em áreas preservadas (testemunha) de 28 propriedades, agrupadas em 
seis ottobacias hidrográficas (Ribeirão Boa Vereda, Rio Santa Maria, Rio Dourados, Rio 
Piracanjuba, Foz do Rio Boa Vereda/Rio Dourados e Foz do Rio Dourados/Rio Caldas) 
formadoras do alto da bacia do Rio Paranaíba, no Estado de Goiás. As amostras simples de 
solos foram coletadas em três profundidades (0-10, 10-20 e 20-30 cm), tendo sido retirada 
uma amostra composta para cada profundidade das áreas de aguadas, oriundas da divisão 
destas áreas em quatro pontos equidistantes e um centro geométrico. As amostras 
compostas das áreas preservadas também foram obtidas a partir de cinco amostras simples, 
amostradas em  cinco pontos localizados na região central destas áreas. Os teores médios 
dos metais poluentes analisados nos solos de aguada não indicam a ocorrência de 
contaminação nestes ambientes. Contudo, observou-se distribuição aleatória dos teores 
médios dos metais em todos os tratamentos, o que dificulta a definição do potencial de 
contaminação do solo pelos dejetos originados da atividade leiteira em áreas de aguadas, 
sob pastejo direto. Assim, recomenda-se a realização de novos estudos, nos quais 
juntamente com os teores de metais nestes ambientes, investiguem a ação dos processos 
naturais atuantes no solo como lixiviação, escoamento superficial e a dessorção destes 
metais na solução do solo.  
 
Palavras–chave: Dejetos, contaminação do solo, solos tropicais, ottobacias, gado leiteiro. 
 
 
______________________ 

1Orientador: Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos. IESA-UFG. 
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ABSTRACT 

TEIXEIRA, G. C. S. Heavy metals and soil properties under dairy grazing in system 
right on the River Paranaíba basin, Goiás. 2010. 88 f. Dissertation (Master in 
Agriculture: soil and water) - Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010.1 
 
 The environmental contamination by waste activities that move the economic 
sectors is a global concern today. In Brazil, the agricultural activity is among the most 
competitive sectors of national economy, in which dairy farming has a very significant 
contribution. Concern about environmental contamination by this activity is related to the 
fact that dairy cattle manure heavy metals present in its constitution, the creation of such 
animals in the grazing system directly questions the possibility of any contamination by 
these metals in the watery, area where these animals congregate at certain times of the day 
to cool off and drink water, and where they defecate. This study aimed to evaluate the 
content of copper, iron, manganese, zinc, cadmium, lead and chromium in watery areas and 
in conservation areas (control) of 28 properties, grouped into six hydrographic “otto-
basins” (Ribeirão Boa Vereda, Rio Santa Maria, Rio Dourados, Rio Piracanjuba, Foz Rio 
Boa Vereda/Rio Dourados, Foz Rio Dourados/Rio Caldas) forming the top of the Paranaíba 
River basin, State of Goiás. The simple soil samples were collected at three depths (0 -10, 
10-20 and 20-30 cm) and was withdrawn a composite sample for each depth of watery 
areas, arising from the division of these areas at four equidistant points and a geometric 
center. The composite samples of preserved areas were also obtained from five single 
samples, sampled at five points located in the central region of these areas. The average 
levels of heavy metals analysis in soil slurry did not indicate the occurrence of 
contamination in these environments. However, there was random distribution of average 
levels of metals in all treatments, which complicates the definition of the potential for soil 
contamination by feces of dairy farming originated in watery areas, under rotational 
grazing. Thus, it is recommended that new studies, in which along with the metal content 
of these environments, investigate the action of natural processes operating in soil as 
leaching, runoff and desorption of these metals in soil solution. 
 
Key words: Waste, contamination of soil, tropical soils, ottobacias, dairy cattle. 
 
 
 
 
 
______________________ 

1Adviser: Prof. Dr. Alfredo Borges de Campos. IESA-UFG. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A contaminação ambiental através das atividades humanas tem se tornado uma 

preocupação científica, uma vez que a preservação do ambiente é um interesse mundial. 

Segundo Embrapa (2003), esta preocupação está relacionada ao esgotamento de recursos 

naturais e a degradação do meio ambiente, levando a necessidade de conhecer o potencial 

poluidor das atividades que movem a cadeia econômica. 

O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, atrás somente dos 

EUA, Índia, China, Rússia e Alemanha (IBGE, 2009). A pecuária leiteira é praticada em 

todo o território nacional e devido às diferenças das condições edafoclimáticas do país 

observa-se adaptação da atividade às peculiaridades regionais. Isso leva a existência de 

diversas formas ou modelos de pecuária leiteira, as quais se concentram em maior número 

nas regiões Sudeste e Sul. Nos últimos anos esta atividade tem crescido significativamente 

no Centro-Oeste, com destaque para o Estado de Goiás, que atualmente é o segundo maior 

produtor nacional com produção de mais de dois bilhões de litros de leite/ano (IBGE, 

2009). 

Neste contexto, a primeira microrregião no ranking de produção no estado é a 

bacia do rio Meia Ponte, com destaque para os municípios de Piracanjuba e Morrinhos 

(90.033 x 103 e 74.613 x 103 litros/ano, respectivamente), com rebanho leiteiro de 

1.280.600 cabeças, onde predomina atualmente sistema de exploração tradicional – 

extensivo com emprego de baixo nível tecnológico na atividade (Sepin, 2009).  

O aumento desse rebanho e a concentração da atividade pecuária sob pastejo 

direto ao longo dos anos têm levado a um acréscimo do volume de dejetos produzidos, 

podendo ocasionar, a contaminação do solo e da água. Nesse aspecto, a contaminação por 

metais poluentes, como o cobre, ferro, manganês, zinco, cádmio, chumbo e cromo dentre 

outros possivelmente presentes nos dejetos bovinos, tem sido uma preocupação, visto 

serem estes potencialmente poluidores, em virtude de se acumularem no solo. Em geral, os 

estudos desenvolvidos em sistema de pastejo direto assumem que as taxas de produção e 

distribuição de nutrientes no campo provenientes de fezes de bovinos são homogêneas 

(Mcgechan & Topp, 2004) não considerando, portanto, as especificidades dos diferentes 

ambientes presentes na propriedade. Entretanto, sabe-se que em sistema de pastejo direto 
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há fontes locais com alto potencial poluidor, aguadas, baias e bebedouros, que devem ser 

considerados numa análise mais detalhada da contribuição dos excrementos bovinos para a 

poluição do solo e água (Oliver, 1997; Byers et al., 2005). Com base na literatura 

consultada, observa-se que estudos investigativos sobre os efeitos acumulativos dos dejetos 

de bovinos em sistema de pastejo direto em meio ambiente tropical são inexistentes, 

havendo assim necessidade de geração de conhecimentos nessa temática.  

Esta dissertação teve por objetivo avaliar os teores dos metais poluentes cobre, 

ferro, manganês, zinco, Cádmio, Chumbo e Cromo em áreas de aguadas e em áreas 

preservadas (testemunhas) de 28 propriedade que se localizam em seis ottobacias (Ribeirão 

Boa Vereda, Rio Santa Maria, Rio Dourados, Rio Piracanjuba, Foz Rio Boa Vereda/Rio 

Dourados, Foz Rio Dourados/Rio Caldas) formadoras do alto da bacia do rio Paranaíba, no 

Estado de Goiás. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 CENÁRIO DA PECUÁRIA LEITEIRA BRASILEIRA  

  

A agropecuária brasileira situa-se entre os setores mais competitivos da 

economia nacional, além de ser o mais aberto ao mercado internacional, uma vez, que 

cerca de 20% da produção agropecuária é destinada a exportação. Caracteriza-se por ser o 

único setor da atividade econômica que tem superávit na relação de comércio internacional 

(Martins, 2001). 

Dentro deste setor, a pecuária leiteira tem uma participação bastante efetiva e 

significante, uma vez que, dentre todas as cadeias produtivas do setor agropecuário, a que 

mais se transformou nos últimos anos foi a do leite. Em grande parte explicada pela forte 

intervenção do governo neste mercado. As mudanças na política e consequetemente na 

economia do país na década de 1990, resultantes das políticas neo-liberais promoveram 

mudanças estruturais no mercado de lácteos, como: a abertura da economia brasileira para 

o mercado internacional, em especial, a criação do Mercosul, e a estabilização dos preços, 

com a implantação do Plano Real. A combinação desses fatores políticos-econômicos 

promoveu o aumento na competição entre todos os elos da cadeia láctea, principalmente 

para o produtor, que passou a concorrer com outros mercados regionais, nacionais e 

internacionais (Gomes Filho, 2001).  

Diante deste novo cenário, o setor lácteo sofreu mudanças referentes ao seu 

sistema de produção com aumentos significativos na produção de lácteos. Na década de 

1990, a produção nacional passou de 14,5 bilhões de litros em 1990, para 19 bilhões de 

litros em 1999 correspondendo a um acréscimo de 4,5 bilhões nos anos extremos da 

década. De 1990 a 2000, a taxa de crescimento da produção de leite no Brasil foi de 3,19% 

ao ano (IBGE, 2009).  

Atualmente o Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, estando 

atrás apenas dos EUA, Índia, China, Rússia e Alemanha. A produção nacional é 

praticamente o dobro da produção da Nova Zelândia e mais do que o dobro da produção da 

Argentina, que são países considerados referências na produção mundial de leite (IBGE, 

2009). Em relação à distribuição geográfica, a produção brasileira se concentra nas regiões 
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Sudeste, Sul e nos últimos anos tem crescido significativamente no Centro-Oeste. De 

acordo com a última estatística nacional concluída sobre leite, referente ao ano de 2007 

(IBGE, 2009), o Estado de Minas Gerais se destaca nacionalmente com produção de 

7.275.242 milhões de litros, seguido do Rio Grande do Sul, Paranaíba, Goiás, Santa 

Catarina e São Paulo, com produção de 2.943.684, 2.700.993, 2.638.568, 1.865.568 e 

1.627.419 milhões de litros, respectivamente. 

A região Centro-Oeste teve uma produção de 3.808.478 milhões de litros de 

leite em 2007, na qual o Estado de Goiás teve participação de 71%. A primeira 

microrregião no ranking da produção leiteira de Goiás é a bacia do rio Meia Ponte, na qual 

destaca-se os municípios de Piracanjuba e Morrinhos (90.033 x 103 e 74.613 x 103 

litros/ano, respectivamente), com um rebanho leiteiro em torno de 1,3 milhão de cabeças 

(Sepin, 2009).  

Percentual importante da produção desta microrregião é oriunda de pequenas 

propriedades (28% em Piracanjuba, 30% em Morrinhos; Sepin, 2009). O nível tecnológico 

é uma característica importante da pecuária leiteira nacional, na qual encontra-se sistemas 

de produção tecnificados e eficientes, e outros com tecnologia tradicional e 

conseqüentemente de baixa produtividade. O maior percentual dos produtores nacionais 

situa-se no grupo de produtores pouco tecnificados, o que pode justificar a baixa 

produtividade nacional 1,65 (toneladas/cabeça/ano). 

 

2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA ATIVIDADE LEITEIRA 

 

O solo desempenha função crucial na sustentabilidade do ecossistema terrestre, 

uma vez que serve de habitat para diversos organismos, além de propiciar o 

desenvolvimento das plantas e a reciclagem da biomassa microbiana, considerando sua 

essencialidade à vida, sua contaminação deve ser evitada (Alloway, 1995). 

A conceituação de contaminação de Odum (2005) é a mais amplamente aceita, 

na qual ele define que: “A poluição consiste numa alteração indesejável nas características 

físicas, químicas ou biológicas do solo que podem afetar prejudicialmente a vida do 

homem ou a de espécies desejáveis, ou que pode degradar ou deteriorar os nossos recursos 

em matérias-primas”. A contaminação ambiental tem se tornado um desafio a comunidade 

científica, diante da crescente necessidade de se preservar o ambiente, bem como o bem-

estar da população (Assenheimer, 2007). Esta preocupação está relacionada ao 

esgotamento dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente, levando a 
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necessidade de desenvolver conhecimentos relacionados ao potencial contaminador dos 

resíduos das atividades que movem as cadeias econômicas (Embrapa, 2003). As causas das 

contaminações ambientais fundamentam-se nas explorações indiscriminadas dos recursos 

naturais e a falta de medidas de controle do lançamento de resíduos oriundos das atividades 

humanas (Leite et al., 2003).  

A incorreta disposição dos dejetos resultantes da atividade leiteira pode 

influenciar negativamente a qualidade ambiental, promovendo não apenas a contaminação 

do solo, mas também do ar, das águas superficiais e subterrâneas (Leite et al., 2004). O 

crescimento da atividade leiteira tem aumentado a necessidade de aperfeiçoar o 

gerenciamento dos resíduos, sendo necessário um adequado armazenamento desses dejetos 

para reclicar os nutrientes e prevenir a poluição ambiental (Wilkerson et al., 1997).  

Conforme Embrapa (1998), os problemas causados por essa atividade tendem a 

crescer no Brasil, devido, principalmente, ao crescimento do consumo interno e da 

exportação dos produtos lácteos. Devido a este crescimento a pecuária leiteira tem se 

caracterizado como um potencial agente poluidor de metais poluentes no solo, através da 

utilização de fertilizantes químicos e orgânicos, pesticidas e herbicidas que são aplicados 

na manutenção das pastagens e, particularmente, do uso freqüente de suplementos 

alimentares para o gado e de fármacos para o combate de patologias bovinas. Vale lembrar 

que aos suplementos alimentares podem estar associados compostos químicos com 

potencial poluidor, que são liberados ao ambiente por meio de excrementos bovinos (fezes 

e urina).  

Os estrumes de origem animal podem se tornar fontes poluidoras no solo e 

água por conterem micronutrientes, quando estes estão presentes em doses elevadas, e por 

metais poluentes como cádmio, cobre, manganês, níquel, chumbo e zinco, entre outros 

(Xian, 1989). Além de fontes de contaminação do solo e água, a acumulação excessiva no 

corpo humano desses metais, através do acúmulo no organismo por meio de dieta, pode 

ocasionar graves problemas de saúde (Oliver, 1997). Nicholson et al. (1998), enumeram os 

insumos agrícolas, a deposição atmosférica e adubos orgânicos como as principais fontes 

de deposição de metais poluentes no solo.  

O solo funciona como um ambiente receptor de longo prazo para os metais 

poluentes, que podem se acumular por centenas a milhares de anos, dependendo do 

elemento e das propriedades do mesmo (Alloway, 1995). Para se determinar o real 

potencial contaminador de um metal poluente, é necessário obter informações sobre as 

quantidades de metais poluentes que são depositadas no solo e as quantidades perdidas no 
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sistema. As retiradas dos nutrientes do solo podem ocorrer por meio da absorção das 

culturas, alimentação animal, lixiviação e erosão do solo (Smith, 1996). 

Na criação de animais em confinamento ou semi-confinamento, há uma grande 

produção de dejetos. Grande parte destes são lançados diretamente nos cursos d’água ou 

acumulados inadequadamente, provocando sérios desequilíbrios ecológicos 

(Chateaubriand et al., 1989). Este resíduo é constituído de fezes, urina, restos de rações e 

camas. No sistema de criação extensivo, ou seja, de pastejo direto, a contaminação ocorre 

principalmente em áreas de aguadas, locais em que os animais se concentram em 

determinados períodos do dia para beberem água e se refrescarem, e onde defecam. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DOS DEJETOS BOVINOS: Macronutrientes e 

Metais poluentes 

 

  De acordo com Oliveira (1993), a produção média de resíduos líquidos de 

bovinos de leite situa-se na faixa de 9,4 L dia e de esterco, de 10 a 15 kg animal -1 dia -1. 

Pauletti (2004), também avaliou a quantidade dia de dejetos produzidos por bovinos, e 

conclui que para bovinos com peso de 453 kg , situa-se em torno de 23,5 kg de esterco e 

9,1 L de urina. Relata inclusive, a distribuição média dos minerais consumidos por vaca em 

lactação: 10% é retido pelo animal e 90% sai na forma de urina e fezes; 25% do nitrogênio 

é retido, 18% sai pelas fezes e 57% sai pela urina.  

  A característica química dos dejetos produzidos por bovinos varia 

consideravelmente em função do tipo de excremento produzido, conforme pode ser visto 

no Anexo A. Observa-se nesta tabela que entre os macronutrientes, o P, o Ca e o Mg são 

excretados principalmente nas fezes; o S podem ser excretados em significantes 

proporções tanto nas fezes como na urina, o K e o N é excretado em maior quantidade na 

urina. 

Estudos sobre metais poluentes em dejetos bovinos nacionais são escassos, 

sendo encontrados apenas na literatura internacional. Wijewardena & Gunaratne (2004), 

estudaram a concentração de metais poluentes em diferentes dejetos, entre eles os de 

bovinos, cujos resultados são apresentados no Anexo B. 

  Observa-se uma grande variação dos teores de metais poluentes nos dejetos de 

um animal para outro, o que se deve provavelmente as diferenças alimentares, fonte de 

água, idade dos animais entre outros fatores. Nota-se ainda, que o Fe e o Mn são os metais 

presentes em maior concentração nos dejetos bovinos, seguido pelo zinco, cobre, chumbo e 
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cádmio. Apesar, de ser o metal presente em concentração bastante reduzida, o cádmio 

merece atenção especial, uma vez que se caracteriza-se como um elemento altamente 

tóxico. Os autores do estudo concluíram que, apesar das concentrações dos metais nos 

dejetos serem consideradas baixas, o monitoramento do acúmulo destes elementos no solo 

deve ser realizada com frequência, já que a deposição contínua destes, pode acarretar a 

contaminação ambiental dos solos. Para a legislação brasileira, segundo a Instrução 

Normativa SDA Nº. 27/2006 do Ministério da Agricultura, o teor máximo de cádmio em 

dejetos de origem animal deve ser de 3 mg kg-1 de matéria seca. Dessa forma, constata-se 

que para nossa legislação, apenas os dejetos de bovinos e de cabras apresentaram teores 

adequados. 

No caso especifico dos bovinos, sabe-se que os metais poluentes associados 

aos excrementos podem constituir-se em importante fonte poluidora do solo e água, devido 

à sua persistência no ambiente sendo, portanto, necessário avaliar quantitativamente o 

potencial de poluição do solo por estes metais.  

Nicholson et al. (1999), levantaram a concentração de metais poluentes dos 

alimentos da dieta de gado leiteiro e de corte (Anexo C) e a composição química dos 

dejetos resultantes (Anexo D). Observa-se que as maiores concentrações de metais 

poluentes no alimento do gado leiteiro foram para o Zn e Cu. Para os demais metais (Ni, 

Pb, Cd, As e Cr), as concentrações foram inferiores a 5 mg kg-1de Ms. Observa-se ainda, 

grande superioridade nas concentrações de metais nos suplementos minerais em relação 

aos demais alimentos fornecidos, com as maiores concentrações de Zn (2900 mg kg-1) e Cu 

(1484 mg kg-1); estes também apresentaram maiores concentrações de Ni, Pb, Cd, As e Cr 

em relação as outras fontes alimentares.  

  As concentrações dos metais Zn (180 mg kg-1 de Ms) e Cu (50 mg kg-1 de Ms), 

em dejetos de gado leiteiro foram maiores que as concentrações do dejetos de gado de 

corte, que continham 107 mg kg-1 de Ms de Zn e 25 mg kg-1 de Ms de Cu, que se deve 

provavelmente ao uso de suplementos minerais para o gado leiteiro enriquecido com estes 

metais. Já para os demais metais em ambos os sistema de criação, as concentrações foram 

inferiores a 10 mg  kg-1 de Ms. 

 Assim, observa-se que o conteúdo de metais poluentes em dejetos de animais 

depende basicamente das concentrações destes elementos na dieta do animal e da 

conversão alimentar dos animais. Fleming & Mordenti (1991), encontraram média de 

concentração de Zn no dejeto de bovinos de 580 mg kg-1 de Ms. Contudo, em um 

levantamento de Menzi & Kessler (1998), a concentração encontrada foi inferior a anterior, 
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<200 mg kg-1 de Ms de Zn. Em pesquisa de Webber & Webber (1983), a concentração 

encontrada foi de 30 ± 225 mg kg-1 de Ms, semelhante portanto, a concentração do 

trabalho anterior e do Anexo D. Para Cu as concentrações encontradas nos dejetos de 

animais foram semelhantes; 60 mg kg-1 de Ms (Fleming & Mordenti, 1991), 53 mg kg-1 de 

Ms (Menzi & Kessler, 1998), 50  mg kg-1 de Ms (Nicholson et al. ,1999). Para os metais 

Cd e Pb a média de concentração encontrada por Menzi & Kessler (1998) foi inferior aos 

da Anexo D; respectivamente 0,17 e 3,0 mg kg-1 de Ms.  

 

2.4 METAIS POLUENTES  

 

Os metais poluentes constituem o maior grupo entre os elementos químicos. 

Estes se caracterizam-se como um grupo heterogêneo formado por metais, semi-metais e 

não metais (Malavolta, 1994). O termo metal poluente refere-se aos metais com alta 

densidade, acima de 5 g cm-3 ou número atômico maior que 20 conforme Beveridge et al. 

(1997). No grupo dos metais poluentes estão os elementos: prata (Ag), arsênio (As), 

berílio (Be), bromo (Br), cádmio (Cd), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), ferro (Fe), 

flúor (F), mercúrio (Hg), manganês (Mn), molibdênio (Mo), níquel (Ni), chumbo (Pb), 

antimônio (Sb), selênio (Se), estanho (Sn), tálio (Ti), vanádio (V) e zinco (Zn). Estes são 

classificados de acordo com a sua função nos sistemas vivos em três grupos: metais 

essenciais (Cu, Fe, Mn, Mo, Ni e Zn) que apresentam funções biológicas conhecidas e 

específicas; metais tóxicos (Cd, Sn, Au, Hg, Ti, Pb, Bi e Al); e metais eventualmente 

presentes nas células (Rb, Cs, Sr e Cr), que não apresentam funções celulares definidas, 

podendo ocasionar um mau-funcionamento das mesmas  (Beveridge et al., 1997; Melo et 

al., 1999).  

A maioria dos metais encontrados no ambiente são biogeoquimicamente 

ciclados desde a formação do planeta e, por isso, são de ocorrência natural. Contudo, ações 

antrópicas têm levado a ocorrência de "inputs" desses elementos no solo (Santos et al., 

2006). Vários desses “inputs” entradas são originários do descarte de resíduos, deposição 

atmosférica e do uso de agroquímicos. O crescente incremento de metais poluentes nos 

diversos ecossistemas terrestres tem sido acompanhado pela preocupação com a 

disseminação desses elementos, em concentrações que podem comprometer a qualidade 

dos ecossistemas. 

 Os metais poluentes são elementos não biodegradáveis e apresentam, 

geralmente, mais de um estado de oxidação. Esses diferentes estados de oxidação 
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determinam sua mobilidade, biodisponibilidade e toxicidade. De modo geral, o tempo de 

existencia  de alguns metais poluentes em solos é citado por Bridges (1991) como sendo 

entre 75 e 380 anos para o Cd, 500 a 1000 anos para o Hg e para os mais fortemente 

adsorvidos como o As, Cu, Pb, Se e Zn, o tempo de existencia  é de 1000 a 3000 anos. 

Esses elementos ainda podem ser bioacumulados, ou seja, podem ser acumulados nos seres 

vivos. Dessa forma, eles podem passar de espécie a espécie ao longo da cadeia alimentar, 

sendo encontrados maiores teores em níveis mais altos da mesma, correspondendo aos 

predadores. 

 

2.4.1 Origem dos metais poluentes no solo 

 

O material de origem, os processos de formação, a composição e a proporção 

dos componentes de sua fase sólida, são os fatores responsáveis pela ocorrência natural de 

metais poluentes nos solos. A relação do conteúdo destes elementos no solo com o material 

de origem é mais evidenciada quando o solo encontra-se sobre a rocha-mãe, ou seja, “in 

situ”. Esta relação não tem a mesma precisão em solos formados por processos de adição 

de sedimentos. Granitos, gnaisses, arenitos e siltitos, dão origem a solos com menores 

teores destes elementos, comparativamente a solos originados de rochas básicas, ricas em 

metais (Fadigas et al., 2002). 

 Segundo Schmitt & Sticher (1991), os metais poluentes no solo podem ser 

encontrados em minerais primários e secundários, precipitados, adsorvidos, na solução do 

solo ou em microrganismos, plantas e animais. Podem se acumular com centenas a 

milhares de anos, dependendo do elemento e das propriedades do mesmo, portanto 

considera que o solo funciona como um depósito de longo prazo para os metais poluentes 

(Alloway, 1995). 

 Fadigas et al. (2006) estudaram teores  de metais poluentes nos horizontes A e 

B nas principais classes de solos brasileiro, notadamente  nos Latossolos e os Argissolos, 

em condições naturais, ou seja, sem perturbação antrópica. Estes autores agruparam as 

amostras de solos em sete diferentes grupos, a partir de características químicas e físicas 

semelhantes como: valores da capacidade de troca catiônica (CTC), granulometria 

referente ao silte e a argila e os teores de Fe e Mn Cr, Co, Ni, Cu, Zn e Cd. A partir desses 

agrupamentos foram obtidos os seguintes teores médios para os elementos Cr (36 mg kg-1), 

Co (5 mg kg-1), Ni (14 mg kg-1), Cu (8 mg kg-1), Zn    (20 mg kg-1) e o Cd (1 mg kg-1). 

Com exceção do Cd, os teores encontrados de forma geral foram inferiores aos valores 
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médios encontrados em estudos internacionais, e a valores considerados tóxicos às plantas.  

 A estes teores de metais poluentes encontrados naturalmente no solo ocorrem 

“inputs”, ou seja, acréscimos oriundos de fatores externos, dentre os quais podem ser 

enumerados: a água de irrigação, aplicação de fertilizantes e agrotóxicos na agropecuária, a 

incorreta deposição de dejetos industriais e de animais e a deposição atmosférica 

(Facchinelli et al., 2001). 

 Os metais poluentes podem entrar nos ecossistemas aquáticos através de 

processos naturais como a lixiviação ou erosão do solo. Esta contaminação também ocorre 

por fontes antropogênicas, por meio da atividade industrial, bem como de efluentes 

domésticos e lamas provenientes de estações de tratamento (Jackson, 1992). A irrigação 

das culturas com águas poluídas como fonte, tem se caracterizado como uma fonte 

significativa de poluição do solo por metais poluentes (Ramalho et al., 1999).  

 A aplicação de fertilizantes no solo e agrotóxicos na agropecuária se tornou 

uma prática comum. Os principais objetivos do uso desses agroquímicos são o aumento do 

suprimento de nutrientes, correção do pH do solo (fertilizantes e corretivos) e a proteção 

das lavouras pelo controle de doenças e pragas (agrotóxicos). Entretanto, apesar dos 

benefícios, estes produtos podem causar degradação química do solo, devido ao acúmulo 

de substâncias tóxicas a níveis indesejáveis (Ramalho et al., 2000).  Para Amaral Sobrinho 

et al. (1992), os fertilizantes minerais contém impurezas, nas quais estão associados os 

metais poluentes; estes elementos também compõem impurezas de vários agrotóxicos, uma 

vez, que fazem parte de seus componentes ativos. O uso de sais de Zn, arsenatos de Cu e 

de Pb e compostos metalo-orgânicos estão entre os responsáveis pela contaminação do solo 

com esses elementos (Tiller, 1989). 

 Estudos já confirmaram o aumento no teor de metais poluentes no solo, após o 

uso de fertilizantes e agrotóxicos. Kiekens (1990), afirma que em determinados pesticidas 

é possível encontrar concentrações de Zn de até 25%, e conseqüentemente podem 

aumentar as concentrações desse elemento no solo. Garcia et al. (1996) avaliaram em 

impurezas de fertilizantes e pesticidas aplicados aos solos a concentração de metais 

poluentes. Concluíram que as adições de Mn, Zn, Co e Pb promoveram acréscimos 

significativos deste metais  no que se refere a contaminação do solo. Pezzarossa et al. 

(1993), trabalhando com aplicação de fertilizante fosfatado em hortaliças, observaram 

aumento nos teores de Zn com o aumento das quantidades de adubo aplicado.   

 Os dejetos orgânicos têm sido amplamente utilizados na agricultura brasileira 
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como fertilizante, melhorando as propriedades físicas e químicas do solo e, 

conseqüentemente, incrementando a produtividade e qualidade dos produtos agrícolas, 

bem como reduzindo os custos de produção. Para as propriedades físicas do solo sabe-se 

que a reciclagem desses resíduos no solo promove: aumento da porosidade, fortalecimento 

da estrutura e aumento na capacidade de retenção de água do solo (Gonzalez et al., 2000; 

Quédraogo et al., 2001; Nyamangara et al., 2001). Por este motivo, a incorporação de 

resíduos fecais provenientes de excrementos bovinos na forma líquida e sólida ao solo 

pode ser benéfica para a conservação deste (Pinamonti & Zorzi, 1996), especialmente em 

solos degradados e suscetíveis à erosão. No entanto, esses benefícios podem ser anulados 

pelo potencial de risco de contaminação dos solos (McGechan et al., 2008), quando estes 

resíduos são incorporados em doses elevadas ou em doses dentro dos teores recomendados 

pela legislação ambiental, entretanto de forma contínua que devido ao acúmulo ao longo 

do tempo acarretará sérios prejuízos ao ambiente. 

 

2.4.2 Caracterização e toxicidade de metais poluentes 

 

2.4.2.1 Cobre 

 

 O cobre é considerado micronutriente na nutrição das plantas, porém também 

um metal poluente devido a sua densidade de 8,96 g cm-3 (King, 1996). Sua concentração 

média na crosta terrestre é em 55 mg kg-1 (Krauskopf, 1972). A forma química deste 

elemento na solução do solo ocorre quase totalmente na forma de Cu2+, na concentração de 

2 a 100 mg kg-1, considerada muito baixa (Abreu et al., 2001). Apenas em ambientes que 

favorecem condições de redução é que as formas monovalentes e metálica são possíveis, 

principalmente na presença de íons de enxofre e halogênios (Sodré & Lenzi, 2001). 

 Características químicas do solo como o pH, teor de matéria orgânica, minerais 

de argila, K, Zn, N e P afetam a biodisponibilidade do Cu (Malavolta, 1980, Abreu et al., 

2001). Com a elevação do pH sua concentração na solução  do solo é reduzida, devido a 

sua característica de forte adsorção e precipitação, onde em pH 6,5 a forma Cu2+ é 

abundantemente encontrada na solução. O aumento de uma unidade de pH, reduz de 100 a 

1000 vezes a disponibilidade deste elemento. Já em meio neutro e alcalino a forma 

predominante é Cu(OH)2 (Bahaminyakamwe et al., 2006; Malavolta, 2006).  A adsorção 

deste elemento com a matéria orgânica, minerais de argila e com o fósforo é mais forte, 

comparativamente aos demais elementos anteriormente citados (Malavolta, 1980; Abreu et 
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al., 2001; Dechen & Nachtigall, 2006).  

 A solubilidade da forma metálica é influenciada na presença de íons de fosfato, 

uma vez, que nesta condição ocorre a formação de precipitados com pouca solubilidade, 

reduzindo portanto, a concentração dos íons na solução. Além da precipitação, a 

disponibilidade deste elemento é afetada pela adsorção dos íons deste elemento com a 

matéria orgânica, através da formação de quelatos com o cobre por meio dos grupos 

carboxílicos e fenólicos (Camargo et al., 2001). 

 As principais formas de cobre no solo foram descritas por Alloway (1995) e 

Martins (2005) como: íons livres ou complexados na solução do solo; íons trocáveis no 

material orgânico ou inorgânico de troca ativa; íons mais fortemente retidos aos complexos 

de troca; íons quelatos em complexos orgânicos ou organominerais; retidos nas estruturas 

cristalinas dos minerais primários e secundários. 

 A contaminação do solo por este metal ocorre pelo uso contínuo de alguns 

defensivos químicos cujo princípio ativo é à base deste elemento, tais como sulfato de 

cobre, hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre; bem como por deposição contínua de 

resíduos urbanos, dejetos provenientes da criação de animais sem tratamento (De-Campos 

et al. 2009). Paganino et al. (2004) relataram que a calagem para manter o pH acima de 6,5 

pode ser uma ferramenta para desintoxicar solos contaminados por este elemento. 

  Marchiori Júnior (2002), investigando os teores de Cu em solos virgens, ou 

seja, sem aplicação de fertilizantes sob vegetação natural e sob pastagem, verificou que 

estes variaram entre 1,7 (Neossolo Quartzarênico Óxido) a 68,9 mg kg-1 (Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico). Mantovani (2009) concluiu que a capacidade de adsorção 

do cobre é proporcional ao teor de matéria orgânica e CTC, corroborando Kabata-Pendias 

& Pendias (2000) que afirmaram que este elemento tem grande habilidade em interagir 

quimicamente com componentes minerais e orgânicos do solo, podendo formar 

precipitados com alguns ânions, como sulfatos, carbonatos e hidróxidos. Devida a esta 

forte adsorção com a matéria orgânica, com óxidos de Fe, Al e Mn e com os minerais de 

argila, o cobre é considerado o mais imóvel dos metais poluentes (Adriano, 1986). 

  

2.4.2.2 Ferro 

 

 No solo a principal forma de ocorrência do ferro é na forma de óxidos e 

hidróxidos; a condição de oxi-redução e  pH do solo afeta a solubilidade deste elemento. 

Geoquimicamente o ferro é bastante complexo e determinado pela facilidade de mudança 
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de valências (Fe2+ e Fe3+) em diferentes condições físico-químicas no ambiente. Sua 

disponibilidade é maior com o pH baixo e com a redução do potencial de oxi-redução do 

solo, na solução de solos aerados a concentração das formas iônicas Fe3+ e Fe2+ são 

bastante baixas (Faquin, 1994). 

 Outros fatores que afetam a disponibilidade do ferro é o conteúdo de argila e de 

matéria orgânica do solo. Em solos argilosos a tendência é de retenção do Fe, o contrário é 

observado em solos com alto teor de matéria orgânica nos quais ocorre maior 

disponibilização deste elemento considerando as características acidificantes e redutoras da 

matéria orgânica, e a capacidade de determinadas substâncias húmicas de formar quelatos 

em condições adversas de pH.    

 A forma não-trocável do Fe encontra-se nos minerais primários (biotita, augita, 

olivina, etc.). Já os óxidos podem ser encontrados nos minerais primários hematita (FeO3), 

na ilmetita (FeTiO3) e magnetita (Fe3O4); os óxidos também podem formar minerais 

secundários de argila como a ferrihidrita e goetita. Uma característica peculiar do ferro é a 

sua capacidade de conferir cores aos solos. Aqueles que apresentam coloração amarela,  

devem à presença de óxidos hidratados como a goetita; as cores vermelhas, comuns de 

regiões secas são oriundas de óxidos não hidratados como a hematita (Oades, 1963). 

 Em condições normais de pH a forma disponível é o Fe2+  devido sua maior 

solubilidade, uma vez que Fe3+ possui solubilidade extremamente baixa. As relações das 

formas iônicas Fe2+ e Fe3+ são determinadas pela aeração do solo; em solos inundados 

ocorre à redução de Fe3+ para Fe2+, aumentando consequetemente a sua disponibilidade na 

solução do solo. Sua translocação pode ser influenciada por excesso de outros metais como 

o manganês, níquel e cobalto; entretanto seu excesso no solo também pode reduzir a 

translocação de micronutrientes (Abreu et al., 2001). 

 Os teores deste elemento de acordo com o estudo de Lopes (1983), em solos 

sob vegetação de Cerrado no planalto central varia de 4 a 74 mg kg-1, enquanto que 

Sillampaa (1982), ao analisar amostras de solos dos Estados de São Paulo, Paranaíba, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, encontrou teores de ferro variando de 42 a              

166 mg kg-1. 

 

2.4.2.3 Manganês 

 

 O teor de Mn na crosta terrestre é de aproximadamente de 900 mg kg-1. No 

solo é oriundo de óxidos, carbonatos, silicatos e sulfetos. As formas frequentemente 
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encontradas são óxidos e sulfetos, sendo comum também a sua associação com o ferro; os 

teores encontrados nos solos situam-se na faixa de 20 a 3.000 mg kg-1, com média de 60 

mg kg-1 (Lindsay, 1979).  

 As rochas básicas são as que apresentam concentrações mais elevadas de Mn 

variando de 1000-2000 mg kg-1. Em rochas ácidas a concentração de Mn situa-se na faixa 

200-1200 mg kg-1, nas rochas calcárias é de 400-600 mg kg-1 e nas sedimentares, de 20-

500 mg kg-1 (Malavolta, 1994). As formas iônicas Mn2+, Mn3+ e Mn4+ compõem as rochas, 

sendo o estado oxidação +2 mais freqüente, ocupando o lugar de muitos cátions divalentes 

(Fe2+, Mg2+) em óxidos e silicatos. Sua disponibilidade no solo depende basicamente do 

pH, do potencial de oxi-redução, da matéria orgânica e do equilíbrio com outros cátions, 

com destaque para o ferro, cálcio e magnésio (Bartlett,1988). 

 Assim como o Fe, o Mn apresenta uma grande facilidade de passar de uma 

forma iônica para outra dentro de seus diferentes graus de oxidação. As formas mais 

comuns de ocorrência no solo são: íon Mn 2+ proveniente do intemperismo do solo, óxidos 

e hidróxidos (MnO2, MnOOH) ou associado a hidróxidos de ferro, sais pouco solúveis e 

como componente de compostos orgânicos. O Mn apresenta maior mobilidade do que o Fe, 

e geralmente apresenta uma distribuição ao longo do perfil diferentemente deste elemento. 

Isto se deve ao fato de que as substâncias húmicas podem reduzir o Mn, e que em pH baixo 

este elemento apresenta dificuldade de se oxidar, assim sua mobilidade é favorecida ao 

longo do perfil (Dechen & Nachtigall, 2006). Normalmente, possui maior concentração na 

superfície do solo, reduzindo a um mínimo no horizonte B, aumentando um pouco no 

horizonte C, entretanto, esse comportamento não é geral. 

 Toxidez com o Mn só é verificado em solos com alta acidez (Mello et al., 

1983). Para Malavolta (2006) a toxidez é quase sempre parte da síndrome dos ácidos, 

podendo ser explicada, pois quando é verificada essa situação os teores de base são baixos, 

enquanto os de Al e H são altos.  

 Catani & Gallo (1951), estudaram solos do Estado de São Paulo nos quais 

encontraram concentrações de Mn total variando de 500 (solos derivados do arenito de 

Bauru) a 2000 mg kg-1 (Nitossolo). Nos solos do Estado de Paraíba esta variação foi 

menor, com valores de 50 (Latossolo oriundos de arenito) a 440 mg kg-1 (Latossolo 

derivados de basalto), em trabalho conduzido por Borkert et al. (1991). Dantas (1971), 

estudando solos do Estado de Pernambuco, encontrou uma variação de 10 a 90 mg kg-1 e 

Santana & Igue (1972) no Estado da Bahia, de 60 a 4000 mg kg-1, ou seja, os teores são 

bastante distintos de acordo com as condições edafoclimáticas de região para região. 
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2.4.2.4 Zinco 

 

 Em função da origem, os solos naturalmente contém concentrações muito 

variáveis de Zn, desde traços a 900 mg kg-1, com teor médio entre 50 e 100 mg kg-1 

(Aubert & Pinta, 1977). No solo ou nas rochas o zinco é encontrado na forma divalente. Na 

fração mineral do solo é encontrado principalmente nos minerais ferromagnéticos, como a 

biotita, magnetita e sulfeto do zinco. Com os processos de intemperização, os minerais 

liberam Zn que na forma divalente (Zn2+), pode ser adsorvido aos colóides do solo ou 

formar complexos com a matéria orgânica (Dechen & Nachtigall, 2006). 

 O conteúdo de Zn disponível pode ser afetado pelo pH do solo, sendo 

encontrado mais disponível em solos ácidos, e com disponibilidade mínima em pH acima 

de 7. As interações do Zn no solo dependem também de propriedades como a concentração 

de Zn e de outros íons na solução do solo, espécie e quantidade dos sítios de adsorção 

associados à fase sólida do solo, concentração dos ligantes capazes de formar complexos 

orgânicos com o metal e potencial redox (Melo et al., 2004; Dechen & Nachtigall, 2006). 

 No solo, é encontrado nos horizontes superficiais, devido principalmente aos 

seguintes fatores: decomposição de vegetais na superfície, que liberam o nutriente nesta 

camada; este elemento apresenta baixa mobilidade no perfil, devido sua característica de 

fixar-se a colóides do solo e à matéria orgânica. O zinco é encontrado em três formas 

principais nos solos; na solução do solo, trocável (adsorvido pelos colóides) e fixado, esta 

última forma pode conter valores significantes, uma vez que é capaz de substituir 

determinados elementos da estrutura de argilas como o Al, Mn e Fe (Dechen & Nachtigall, 

2006). 

 Atividades de mineração, o uso agrícola de lodo de esgoto, de resíduos e 

subprodutos de processos industriais e o uso de agroquímicos como os fertilizantes 

caracterizam-se como principais fontes antropogênicas de Zn para o solo (Melo et al., 

2004). Concentrações acima de 10 mg L-1, pode vir a ser tóxico às plantas. A grande 

quantidade de zinco pode ser fixada na fração orgânica do solo e baixos níveis de matéria 

orgânica no solo são freqüentemente indicativos de baixa disponibilidade de zinco 

(Paganini et al., 2004). 

 Em pesquisa realizada por Nascimento et al. (2002), com o objetivo de avaliar 

a influência da calagem e de doses de zinco sobre os processos de dessorção, extração e 

seu fracionamento em Latossolos, observaram-se que após a aplicação do Zn o mesmo foi 

retido, principalmente nas frações trocáveis e na matéria orgânica. Por outro lado, solos 
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com calagem mostraram redução nos teores de Zn trocável e aumento nas frações de 

matéria orgânica, óxidos de ferro e manganês. Não observou-se dessorção deste elemento. 

 A elevação do pH provocou aumento de adsorção, pelos óxidos de manganês e 

ferro, provavelmente por adsorção específica, o que confirma a relação entre óxidos e 

reação do solo e Zn; a matéria orgânica foi a principal responsável pela retenção do Zn nos 

solos submetidos à calagem, retendo até 67% do Zn total; nos solos sem calagem o teor de 

Zn dessorvido decresceu na seguinte ordem: trocável = matéria orgânica > óxido de 

manganês > óxido de ferro amorfo > óxido de ferro cristalino. 

 

2.4.2.5 Cádmio 

 

 A concentração de cádmio na crosta terrestre é em torno de 0,15 mg kg-1. 

Ocorre naturalmente no ambiente em baixos teores, geralmente associado a sulfetos em 

minérios de Zn, Pb e Cu.  As fontes mais abundantes deste elemento são os sulfetos de 

zinco, esfarerita e wurtzita e minerais secundários, como a smithonita, que podem conter 

de 0,2% a 5,0% de cádmio (Campos et al. 2003; Malavolta, 2006).  

 A composição química da rocha-mãe é o principal fator determinante da 

ocorrência natural deste elemento nos solos. Em rochas ígneas o teor situa-se na faixa de 

0,1 a 0,3 mg kg-1; em  rochas metamórficas entre 0,1 a 1,0 mg kg-1 e em  rochas 

sedimentares até 10 mg kg-1, ficando normalmente abaixo de 1,0 mg kg-1. Em latossolos 

brasileiro têm sido encontrados valores de 0,66 a 10,00 mg kg-1 (Ker, 1995; Campos et al., 

2003).  O cádmio é adicionado ao solo em pequenas quantidades como impurezas de 

adubos fosfatados, entretanto, a maior fonte de contaminação deste elemento no solo 

ocorre pela aplicação de resíduos orgânicos e industriais.  

 A natureza da fase sólida inorgânica do solo, o pH, o teor de matéria orgânica e 

a presença de outros íons, são os atributos que apresentam alta correlação com a adsorção 

de cádmio no solo. Gray et al. (1999) relatam que a matéria orgânica pode explicar 24% da 

variação do cádmio adsorvido nos solos estudados, e que juntamente com o pH, explicaria 

75% da adsorção desse elemento (Alleoni et al., 2005). 

 No processo de intemperização o Cd passa rapidamente para a solução do solo, 

onde pode ocorrer na forma de cátion Cd2+, que é o estado de valência mais importante do 

elemento no ambiente natural. Esta forma catiônica é uma forma tóxica do elemento e 

tende a ser ainda mais tóxico quando ligado à substâncias orgânicas. Este elemento é 

facilmente absorvido e translocado nas plantas, portanto pode entrar na cadeia alimentar 
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humana, causando problemas à saúde (Raij, 1991; Dias et al., 2001).  

 Não há consenso na literatura sobre a mobilidade do cádmio. Sheppard & 

Tibault (1992) afirmam que este elemento apresenta certa mobilidade no solo, sobretudo 

em solos ácidos, concordando com Kabata-Pendias (1986), enquanto outros consideram o 

Cd como praticamente imóvel no perfil do solo (Adriano, 1986; Malavolta, 1994; Li & 

Shuman, 1996). Em concentrações elevadas de Cd pode haver formação de precipitados de 

fosfatos e carbonatos. Em solos de regiões onde o índice pluviométrico é elevado, a 

probabilidade de ocorrer à movimentação vertical do Cd no perfil do solo é maior do que o 

acúmulo do metal nas camadas superficiais. 

 Outra divergência literária encontrada sobre este elemento se refere a teores 

tóxicos no solo. O que reduz a precisão na comparação com a literatura, considerando que 

vários fatores interferem na sua disponibilidade como a mineralogia, reação do solo, 

método químico utilizado e outros. Diretrizes da Comunidade Européia consideram um 

solo contaminado com cádmio, quando são encontrados valores entre 1 e 3 mg kg-1. Para a 

United States Environmental Protections Agency (USEPA), dos Estados Unidos da 

América, o teor aceitável deste metal poluente pode ser de até 20 mg kg-1 (Juliatti et al., 

2002). No Brasil a Cetesb - Companhia de tecnologia de saneamento ambiental do Estado 

de São Paulo, determina que o teor aceitável deste elemento no solo é de 1,3 mg kg-1. 

 Dias et al. (2001) estudando a adsorção de cádmio em dois Latossolos Ácricos 

e em um Nitossolo, concluíram que: com a elevação do pH, houve expressivo aumento na 

adsorção de cádmio para todas as amostras; que os horizontes superficiais adsorveram 

maiores quantidades de cádmio em relação aos horizontes B, em virtude do maior teor de 

matéria orgânica nesta camada. O Nitossolo adsorveu maiores quantidades de cádmio do 

que os Latossolos. Os parâmetros de determinação da adsorção do elemento como o solo 

foram positivamente correlacionados com carbono orgânico, capacidade de troca de 

cátions, retenção de cátions, superfície específica, teor de argila, quantidade de cargas 

negativas variáveis e permanentes. A capacidade de troca de cátions e o pH foram os 

fatores preponderantes no controle da adsorção de cádmio nos solos estudados. 

 

2.4.2.6 Chumbo 

 

 O Pb é um metal poluente que ocorre naturalmente na crosta terrestre. 

Raramente é encontrado na forma isolada, sendo normalmente encontrado em combinação 

com dois ou mais elementos formando compostos (ATSDR, 2005). É relativamente 
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abundante na crosta terrestre, onde ocorre em uma concentração entre 10 e 20 mg kg-1, 

com teores nos solos na faixa 10-70 mg kg-1. Apresenta-se em dois estados de oxidação, 2+ 

e 4+, mas na natureza ocorre principalmente com o estado de oxidação +2. O Pb é 

considerado um dos maiores poluentes ambientais (Xian, 1989).  

 A deposição atmosférica, erupções vulcânicas, intemperismo geoquímico e 

névoas aquáticas são as principais fontes responsáveis pelo teor natural deste elemento no 

solo, entretanto, as deposições antropogênicas apresentam grande influência sobre os 

teores de Pb no solo (Who, 1989; Campos et al., 2003). A forte afinidade apresentada pela 

forma divalente com substâncias húmicas origina compostos orgânicos bastante estáveis. 

Também pode ser imobilizado por processos de troca iônica com óxidos, hidróxidos de 

ferro e manganês (Olson &  Skogerboe, 1975). Desta forma, pode se dizer  que apenas uma 

pequena quantidade é transportada pelas águas superficiais ou subterrâneas (Usepa, 1986).  

 No solo o Pb tende a complexar e precipitar, sendo as reações  dependentes das 

características do solo. De forma geral, em solos com alto teor de matéria orgânica e com 

faixa de pH entre 6 e 8, o Pb forma complexos orgânicos insolúveis. Já em solos com baixo 

teor de matéria orgânica, e com pH na mesma faixa citada anteriormente, nota-se a 

formação de óxidos, hidróxidos, ou o Pb pode precipitar como carbonato ou fosfato. Em 

solos ácidos com pH variando entre 4 e 6, os complexos orgânicos de Pb tornam-se 

solúveis, percolando no solo ou sendo absorvido pelas plantas (USEPA, 1986). O 

movimento do Pb e de seus compostos inorgânicos no perfil do solo, ou do solo para as 

águas subterrâneas por lixiviação é muito lento sob a maioria das condições naturais, 

exceto para condições de acidez elevada (Xian, 1989).  

 A biodisponibilidade do Pb para as plantas é considerada extremamente baixa, 

devido suas ligações com a matéria orgânica, contudo em solos que apresentam pH e teor 

de matéria orgânica baixo, a possibilidade de absorção pelas plantas aumenta.  

 Estudos realizados em solos tropicais mostram os teores deste metal nos solos 

tropicais. Entre os quais, cita-se o trabalho de Marques et al. (2004), no qual se avaliou o 

teor de Pb em 45 solos brasileiros sob condições de cerrado, cujo teor médio encontrado 

foi de 10±5 mg kg-1, enquanto Campos et al. (2003), ao estudarem Latossolos brasileiros, 

encontraram valor médio de 22 mg kg-1 Pb. De modo geral, para solos brasileiro, os 

diferentes autores têm encontrado valores na faixa 10-20 mg Pb kg-1.  

 Fernandes (2006), estudando a adsorção e mobilidade de Pb influenciadas pela 

adição de composto orgânico e carbonato de cálcio em cinco classes de solos do Estado da 

Paraíba: Neossolo Flúvico (RU); Argissolo (P); Argissolo Vermelho (PV); Latossolo (L) e 
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Neossolo Litólico (RL), concluíram que a capacidade máxima de adsorção de Pb nos solos 

variou de 2,73 a 5,06 mg kg-1, obedecendo a seguinte ordem de adsorção: 

L>P>RU>N>RL. Independente da fonte e do corretivo, o Pb se acumulou nos primeiros 5 

cm de profundidade. Com a aplicação de matéria orgânica e do CaCO3 foi detectado 

redução da mobilidade do Pb no solo. Na solução lixiviada dos vasos, as maiores 

concentrações de Pb foram observadas no Argissolo e Latossolo. 

 

2.4.2.7 Cromo 

 

 Os estados de oxidação do Cr são muito variáveis (de +2 a +6), e este também 

forma complexos aniônicos e catiônicos. Comumente, os compostos de Cr têm valência +3 

e +6 (Melo, 2002). Este elemento é encontrado em todas as rochas da crosta terrestre, 

sendo encontrado no solo, na água e em materiais biológicos. Sua ocorrência é natural em 

diversos tipos de rochas e sua quantificação em solos que não sofreram interferência 

antrópica depende da concentração do material de origem. Em rochas ácidas como o 

granito, a concentração de Cr situa-se na faixa de 20-40 mg kg-1, enquanto  em rochas 

ultrabásicas (diurito, peridotito) e metamórficas atinge valores na faixa de 2000-3000 mg 

kg-1. A concentração média de Cr na  crosta é de 100 mg kg-1 de rocha. Os teores totais e 

solúveis de Cr no solo são o resultado do material de origem e a participação antrópica 

(Aubert & Pinta,1977; Melo, 2004; Malavolta, 2006). 

 O estado trivalente, forma que este elemento é encontrado naturalmente nos 

solos, animais, plantas, poeiras e névoas vulcânicas, é pouco móvel. Em condições de 

acidez média (pH 5,5) o metal encontra-se quase totalmente precipitado. A forma 

hexavalente é muito instável no solo e tem fácil mobilização em meios ácidos ou alcalinos. 

As principais fontes antropogênicas que liberam o Cr e seus compostos no meio ambiente 

são: emissões decorrentes do uso agronômico de lodos de curtume e de esgoto, 

fertilizantes, da fabricação do cimento, construção civil, resíduos provenientes do cimento, 

soldagem de ligas metálicas, fundições, manufatura do aço e ligas, indústria de 

galvanoplastia, lâmpadas, minas, lixos urbano e industrial, incineração de lixo, cinzas de 

carvão, curtumes, preservativos de madeiras (Who, 1989; Silva & Pedrozo, 2001). 

 O Cr no solo ocorre em compostos relativamente insolúveis como a cromita, 

Fe-Cr2O4, em óxidos de Cr-Al-Fe ou em estruturas de argilominerais. Além disso, o Cr3+ 

liga-se fortemente a sítios negativos de argila e matéria orgânica (Mengel & Kirkby, 1987). 

Contudo, sua mobilidade e disponibilidade são altamente influenciadas pela textura, assim 
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em solos arenosos sua mobilidade e disponibilidade podem ser altas. 

 Quanto ao seu comportamento no perfil do solo, o Cr concentra-se nas 

camadas superficiais na forma de Cr3+, uma vez que, o estado hexavalente Cr6+ 

considerado tóxico devido ao seu alto poder oxidante e fácil permeação biológica, é 

bastante instável e rapidamente convertido em estado trivalente Cr3+ (Bergmann, 1992). 

Outros fatores governam o comportamento do Cr no solo, entre eles o potencial de óxido-

redução, pH e fosfatos de Fe, Mn e Al. Sua concentração na superfície do solo cresce em 

função da poluição por resíduos industriais e lodo de esgoto (Kabata-Pendias & Pendias, 

2000; Macêdo & Morril, 2008).  

 Kabata-Pendias & Pendias (1986) avaliaram a concentração de cromo no solo 

pela aplicação de lodo de esgoto, e verificaram que após 80 anos de aplicação do produto 

contendo 112 mg/kg-1 de cromo, a concentração do metal no solo aumentou de 43 para 113 

mg/kg. Melo (2002), avaliou em condições de campo, a aplicação das doses  2,5; 5,0 e 10,0 

mg ha-1 (base seca) de lodo de esgoto por três anos consecutivos em dois tipos de 

Latossolos (Latossolo Vermelho Distrófico - LVdf e Latossolo Vermelho Eutrófico - LVef) 

e observou-se que os dois solos não apresentaram comportamento similar em relação à 

concentração de Cr.  No LVdf houve efeito das doses de lodo de esgoto em todas as 

profundidades, com tendência de aumento em profundidade, evidenciando mobilidade do 

metal no perfil do solo, enquanto no LVef apenas na profundidade 20-40 cm se detectou 

diferença entre os tratamentos, sendo que a dose 5,0 Mg ha-1 apresentou as concentrações 

mais elevadas. No LVef a concentração de Cr reduziu em profundidade. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE PESQUISA  

 

O Estado de Goiás é banhado pelas bacias hidrográficas dos rios Araguaia, 

Tocantins, Gurupí, São Francisco e Paranaíba. Este estudo localizou-se em propriedades no 

alto da bacia do rio Paranaíba, no Estado de Goiás, nas sub-bacias dos Ribeirão Boa 

Vereda, Rio Santa Maria, Rio Dourados, Rio Piracanjuba, Foz Rio Boa Vereda/Rio 

Dourados, Foz Rio Dourados/Rio Caldas. De acordo com os pontos amostrados (Figura 1), 

estas foram divididas em ottobacias conforme classificação de Pfafstetter (1989). 

Essa técnica, conhecida pelo nome de Ottobacia, baseia-se na topologia da rede 

e na área de drenagem das bacias hidrográficas e esta sendo amplamente adotada pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Este sistema associa um número de identificação 

único para cada bacia hidrográfica, as quais são organizadas em uma estrutura hierárquica, 

baseada na topografia da área drenada. Assim, é possível deduzir, através de uma pequena 

quantidade de números (código), quais bacias hidrográficas se localizam a jusante e a 

montante da bacia estudada (Galvão & Meneses, 2005). 

 A compartimentação do Estado de Goiás em bacias hidrográficas, de acordo 

com esta metodologia, foi realizada pela SIC/SGM no ano de 2001 utilizando-se cartas 

topográficas do IBGE na escala 1:250.000 e formato analógico, sobre as quais foram 

traçadas as linhas dos divisores de água, ligando os pontos mais elevados da região em 

torno da drenagem considerada. Este conjunto de bacias está disponível em formarto 

shapefile, através do portal SIEG, em sistema de coordenadas geográficas e datum 

horizontal SAD-69.   

 O clima predominante nas ottos bacias estudadas de acordo com a classificação 

de Köppen, é Tropical chuvoso, como Aw-savana, característico  dos  climas  úmidos  

tropicais,  com  duas estações bem definidas seca no inverno e úmida no verão. O período 

chuvoso estende-se de novembro a março, o período seco situa-se nos meses de junho, 

julho e agosto com os meses de maio e setembro sendo os de transição entre as estações 

secam e úmida,  respectivamente. 
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  Figura 1. Mapa da localização das propriedades em seis ottobacias no alto da bacia do rio           
 Paranaíba localizadas no Estado de Goiás: Ribeirão Boa Vereda, Rio Santa 
 Maria, Rio Dourados, Rio Piracanjuba, Foz Rio Boa Vereda/Rio Dourados, Foz 
 Rio Dourados/Rio Caldas 

 

 O regime térmico apresenta  diferenças  pouco  significativas,  em  se  tratando 
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e  condições  médias, as diferenças acentuadas ocorrem geralmente com as mínimas 

(inverno) e máximas (primavera) diárias, atingindo  valores  respectivamente, da ordem de 

1 a 40ºC, com precipitação média anual variando de 1.200 mm a 1800 mm (Sepin, 2005).  

Ao longo da bacia, ocorre grande variedade de solos, entretanto predomina 

solos profundos, como os Latossolos e caracterizam-se como solos profundos, de boa 

drenagem, baixa fertilidade natural,  intemperizados, sem impedimentos físicos, e boa 

permeabilidade e drenagem. 

Nestas seis Ottobacias foram amostrados solos em 28 propriedades, as quais 

deveriam atender os seguintes pré-requisitos: o produtor deveria ser agricultor familiar de 

acordo com a definição do Programa Nacional de Valorização da Agricultura Familiar 

(PRONAF), ter como principal atividade na propriedade a criação de gado leiteiro, ter 

aguadas localizadas em suas terras, preferencialmente em riachos de primeira ordem ou 

segunda ordem, bem como a presença de áreas preservadas. 

 

3.2 COLETA DE DADOS  

 

As amostragens de solo foram realizadas nos meses de Agosto, Setembro e 

Outubro de 2009, meses caracterizados pelo início da estação chuvosa. Primeiramente 

foram localizadas e geo-referenciadas com a utilização de um equipamento do tipo GPS 

(Global Positioning System), modelo Garmin GPS 72, as aguadas (Figura 2a) e as áreas 

preservadas (Figura 2b) em cada propriedade (Apêndice A).  

Posteriormente a esta localização, as áreas de aguadas foram delimitadas e 

divididas longitudinalmente e transversalmente, as amostragens foram efetuadas em quatro 

pontos equidistantes e um centro geométrico, os quais foram amostrados nas profundidades 

de 0-10 cm, 10-20 cm e 20-30 cm com um trado tipo caneca para obtenção das amostras 

simples de solo. Os pontos amostrais das áreas preservadas foram obtidos de forma similar 

as áreas de aguadas, com a delimitação de uma área na região central destas, com 

amostragem de cinco pontos para as três profundidades. As amostras simples obtidas nos 

cinco pontos e em cada profundidade foram homogeinizadas em um balde, deste foram 

retirados cerca de 300 g, os quais constituíram a amostra composta de cada profundidade e 

área, as amostras compostas foram enviadas ao laboratório. Em cada propriedade foram 

obtidas seis amostras compostas, totalizando 168 amostras compostas de solo nas 28 

propriedades amostradas. 
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Figura 2. Áreas de aguadas (a) e áreas preservadas (b) amostradas na bacia hidrográfica do       

rio Paranaíba no Estado de Goiás, para análise de teor de metal poluente no solo 
 

3.3 ANÁLISES LABORATORIAIS  

 

3.3.1 Preparação das amostras 

  

Amostras de solo enviadas ao laboratório foram imediatamente secas ao ar, e 

posteriormente peneiradas em peneira 2 mm, resultando em terra fina seca ao ar (TFSA) e 

submetidas às análises químicas e física.  

 

3.3.2 Determinação dos metais poluentes 

 

As concentrações pseudototais, dos metais poluentes Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, 

Cr e Al, foram obtidas pela digestão ácida do solo, pelo método EPA 3050B. Este consistiu 

na pesagem de 1,00 g de amostra seca de solo, e nesta alíquota adicionou-se 5,0 mL de 

ácido HNO3 (1:1). Posteriormente, a solução foi aquecida em bloco digestor pelo período 

de dez minutos a 95±5°C, resfriou-se as amostras e adicionou-se 15 mL de HNO3  

concentrado, aqueceu-se a solução a 95±5°C  durante doze horas, resfriou-se novamente as 

(a) 

(b) 
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amostras em temperatura ambiente e adicionou-se 1,0 mL de água ultra-pura e 3,0 mL de 

H2O2. Em seguida as amostras foram aquecidas por uma hora a 95±5°C. Após o 

resfriamento adicionou-se 10 mL de H2O2 e aqueceu por quinze minutos a 95±5°C. Em 

seguida adicionou-se 5,0 mL de HCl concentrado à solução e  aqueceu-se por mais uma 

hora a 95±5°C. Após o resfriamento e filtragem, transferiu-se a solução para balão 

volumétrico de cinquenta mL e completou o volume do balão com água ultra-pura. A 

solução foi armazenada sob refrigeração.  

A leitura do extrato líquido das amostras digeridas foi realizada por 

espectrofotometria de absorção atômica em chama do modelo GBC 932 AA. Técnica de 

leitura bastante usual para o estudo de metais poluentes em solos, o que se deve ao fato da 

técnica permitir quantificar vários elementos químicos em uma amostra (Moura et al, 

2006). Para a determinação dos teores de metais poluentes nas soluções digeridas foram 

utilizadas lâmpada própria de cada elemento, sob radiação com comprimento de onda ideal 

para cada elemento e a leitura dos padrões.  

 

3.3.3 pH em água 

 

Para determinação do pH do solo em água pesou-se cinco gramas de TFSA em 

um erlenmeyer de 125 mL. Adicionou-se 25 mL de água destilada utilizando uma proveta, 

agitou-se a suspensão durante cinco minutos em um agitador magnético a 200 rpm. 

Deixou-se o material em repouso para que o sólido pudesse decantar. Calibrou-se o 

potenciômetro (pHmetro) com as soluções tampão de pH 7,0 e pH 4,0, e por fim, 

procedeu-se a leitura do valor de pH da suspensão, anotando-se assim o resultado, que 

corresponde ao pH do solo (Embrapa,1997). 

 

3.3.4 Textura  

 

 A determinação da textura das amostras foi feita pelo método de Bouyoucos 

(método do densímetro). Pesou-se 5g de TFSA (Terra Fina Seca ao ar), e colocou-se em 

copo metálico do agitador e adicionou-se água destilada até cobrir a amostra. Adicionou-se 

10 mL de NaOH 1N e deixou-se em repouso por quinze minutos. Adicionou-se água 

destilada suficiente para atingir 2/3 da altura do copo metálico. Agitou-se durante vinte 

minutos a 6000 rpm. Passou-se toda a suspensão através da peneira 0,053 mm para proveta 

de 1000 mL e completou-se o volume da proveta com água destilada. 
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A fração areia foi reservada e colocada em um becker previamente tarado e 

identificado. Levou-se para secar a 105-110 °C e determinou-se o peso seco após esfriar 

em dessecador. Calculou-se o tempo de sedimentação da menor partícula de silte, usando a 

expressão: 

t: (9.h.ɳ) / [2 (Dp - Df) g r2] 

em que: 

t: tempo de sedimentação (s) 

h: profundidade de coleta (cm) 

ɳ: viscosidade da água (poises) 

Dp: densidade de partículas (g cm-3) 

Df: densidade da água (g cm-3) 

g: aceleração gravitacional no laboratório (g = 978,4221 cm s-2) 

r: raio da menor partícula a se sedimentar (cm) 

 

Homogeneizou-se as amostras com agitador próprio e se deixou em repouso. 

Posteriormente, coletou-se a suspensão a uma profundidade de cinco cm. A suspensão foi 

coletada em uma proveta de 250 mL. Colocou-se o hidrômetro e realizou-se a leitura da 

argila. Determinou-se a temperatura da suspensão, posteriormente corrigiu-se a leitura do 

hidrômetro em função da temperatura da suspensão e calculou-se a porcentagem de argila. 

Com os resultados da areia total e da argila, calculou-se por diferença a porcentagem de 

silte, determinou-se a classe textural. 

 

3.3.5 Matéria Orgânica 

 

 A determinação da matéria orgânica foi realizada por um método colorimétrico. 

O qual foi desenvolvido por Quaggio & Raij (1979), traduzindo modificações em um 

método usado no Estado de Dakota do Sul, Estados Unidos. O método Quaggio & Raij 

difere em três aspectos: a) a digestão é a frio, adicionando-se a um cm3 de solo, dez mL de 

uma solução 4 N de Na2Cr207 e 10 N de H2S04; b) Na2Cr207 é usado no lugar de K2Cr207, 

por ser um sal de maior solubilidade; c) em vez de determinar o excesso de dicromato por 

titulação, determina-se por colorimetria o íon Cr3+. 

 Primeiramente transferiu-se 1 cm3 de TFSA para um bécker de 100 mL. 

Adicionou-se, 10 mL de Na2Cr207 e de H2SO4 10N. Agitou-se durante dez minutos em um 

agitador com movimento circular-horizontal com rotação de 180 rpm, após repouso de 
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sessenta minutos, adicionou-se 50 mL de água, e deixou-se decantar durante doze horas. 

Posteriormente, transferiu-se o líquido sobrenadante para tubo do colorímetro com filtro de 

transmissão máxima de 660 nm, calibrado com a amostra em branco. Em seguida calculou-

se os resultados a partir de curva-padrão. 

 

3.3.6 Análise estatística  

 

O software utilizado para realizar a análise estatística dos dados referentes às 

características avaliadas nos solos foi o Statistica 7. Primeiramente, foi realizada a análise 

descritiva dos resultados obtidos com a finalidade de verificar o comportamento dos dados 

quanto aos teores médios, máximos e mínimos, e o coeficiente de variação do cobre, ferro, 

manganês, zinco, cádmo, chumbo, cromo, alumínio, pH, matéria orgânica e da textura nas 

três profundidades estudadas dos dois sistemas (área de aguada e área preservada) de cada 

Ottobacia.  

Posteriormente, aplicou-se o método estatístico multivariado, por meio da 

técnica de análise das componentes principais (PCA). A denominação “análise 

multivariada” corresponde a um grande número de métodos e técnicas que utilizam, 

simultaneamente, todas as variáveis na interpretação teórica do conjunto de dados obtidos 

(Neto, 2010). Alvarenga & Davide (1999) relataram que a PCA sintetiza a variação 

multidimensional dos dados, ordenando-os nos eixos do diagrama de acordo com a 

similaridade das variáveis consideradas, tem como finalidade a redução de dados obtidos, 

através de combinações lineares das variáveis originais.  

A idéia central da análise por PCA baseia-se na redução do conjunto de dados a 

ser analisado, principalmente quando os dados são constituídos de um grande número de 

variáveis inter-relacionadas. De acordo com Regazzi (2001), “procura-se redistribuir a 

variação nas variáveis (eixos originais) de forma a obter o conjunto ortogonal de eixos não 

correlacionados”. Essa redução é feita transformando-se o conjunto de variáveis originais 

em um novo conjunto de variáveis que mantém, ao máximo, a variabilidade do conjunto; 

isto é, com a menor perda possível de informação. Além disso, esta técnica permite o 

agrupamento de indivíduos similares mediante exames visuais, em dispersões gráficas no 

espaço bi ou tridimensional, de fácil interpretação geométrica. Segundo Sena et al. (2000), 

a PCA é um método exploratório, pois ajuda na elaboração de hipóteses gerais a partir dos 

dados coletados. Esta é capaz de separar as informações importantes daquelas redundantes. 

Atualmente tem sido amplamente usado no estudo de contaminação do solo por metais 
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poluentes e outros poluentes.  

As componentes principais (PC) são originadas de representações gráficas 

geradas pelas amostras plotadas no plano cartesiano, sendo os eixos constituído pelas PC’s. 

Os gráficos gerados representam as interrelações existentes entre as variáveis 

independente, ou seja, a tendência do comportamento dos dados da amostras. Para Correia 

& Ferreira (2007), a essência de uma PCA é verificar a similaridade entre as amostras e a 

constituição de grupos. Ressalta-se que as PC’s são ortogonais e, por essa razão, é possível 

detectar as relações entre os objetos por meio dos escores (amostras) nas primeiras PC’s, e 

analisar as variáveis formadas no gráfico dos loadings (Sena et al., 2000). Mediante o 

estudo conjunto dos escores e loadings é possível estimar a influência de cada variável em 

cada objeto (amostras).  

Normalmente as PC1 e PC2 são as mais importantes no estudo, por 

representarem as melhores alternativas para visualização dos dados, em que PC1 refere-se 

à descrição da máxima variância dos dados originais, enquanto a PC2 é constituída pela 

máxima variância no subespaço ortogonal para a PC1. As demais PC’s são ortogonais às 

anteriores e distribuídas aleatoriamente, descrevendo constantemente a máxima variância 

restante (Correia & Ferreira, 2007), contribuindo assim, para melhor interpretação da parte 

estatística, como no entendimento dos sistemas investigados. Matematicamente é formada 

uma matriz, constituída por dois vetores, os escores (amostras) e os loadings, representados 

por pesos (variáveis), sendo este responsável por explicar a contribuição de cada variável. 

Conforme Correia & Ferreira (2007), valores elevados para os pesos que indicam altas 

correlações entre as variáveis. Por fim, acrescenta-se que a tarefa principal na análise 

consiste em interpretar a distribuição dos pontos no gráfico das componentes principais 

(escores) e identificar as variáveis com maior peso (loading) na matriz gerada.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

A análise descritiva do comportamento dos dados referentes aos teores médios, 

máximos e mínimos de metais poluentes mais as características relacionadas à sua 

disponibilidade como pH, matéria orgânica e a textura do solo, nas seis Ottobacias 

formadoras dos afluentes do Rio Paranaíba, sob dois ambientes diferentes (aguada e área 

preservada) e em três profundidades amostradas (0-10, 10-20 e 20-30cm) são apresentados 

nas Tabelas de 1-6. 

De modo geral, constatou-se exceto para o Fe e o Al uma grande amplitude de 

valores nas distribuições dos teores dos metais poluentes Cu, Mn, Zn e Cr e os valores das 

características físico-químicas nas Ottobacias e ambientes amostrados, sob aguada ou área 

preservada nas diferentes profundidades, confirmado pelos elevados valores dos 

coeficientes de variação (CV), acima de 30% de acordo com Pimentel Gomes (1990) 

(Tabelas 1 a 6). Entretanto, tais resultados são esperados, devido ao fato das amostras de 

solos terem sido coletadas em ambientes com grande heterogeneidade, que se deve 

especialmente a condições edafoclimáticos de cada ponto amostral.  

Quanto aos teores dos metais poluentes Cd, Pb pode-se observar resultado 

contrário, refletido pelos baixos valores de CV (Tabelas 1 a 6). Comportamento semelhante 

na distribuição dos referidos metais poluentes nos solos foi obtido em trabalho conduzido 

por Pereira et al. (2010); no qual estudaram metais poluentes e micronutrientes no solo às 

margens de rodovias, no Estado de Goiás, com valores de CV que variaram de 31,03% a 

128,97%, para os metais Cu, Mn, Zn e Cr, e de 7,81% a 24,18% para os metais Cd e Pb. 
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Tabela 1. Teores médios, máximos e mínimos (mg kg-1) dos elementos Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cr, Al, e do pH, M.O. e das classes 
 granulométricas das áreas de aguada e preservada na Sub-bacia Hidrográfica Rio Dourado 

1 Profundidade; 2 M.O: Matéria orgânica; 3 Coeficiente de variação (%) 

Ambientes Prof.1 Cu Fe Mn Zn  Cd    Pb  Cr Al pH água M.O2      Argila      Silte    Areia 
  (cm) --------------------------------- mg kg-1 ---------------------------------     g kg-1 1:2,5    g kg-1             ---------------- g kg-1 --------------- 

 
Á

re
a 

de
 a

gu
ad

as
 

   
0-10        
Média 7,0 1271,3 50,5 52,0 1,8 16,5 7,3 10,4 5,6 17,5 315,0 85,0 600,0 
Mínimo 4,0 1265,5 21,0 30,5 1,5 13,0 4,0 4,1 5,4 12,0 300,0 80,0 580,0 
Máximo 10,0 1277,0 80,0 73,5 2,0 20,0 10,5 16,7 5,8 23,0 330,0 90,0 620,0 
CV (%)3 60,6 0,6 82,6 58,5 20,2 30,0 63,4 85,4 5,1 44,4 6,7 8,3 4,7 
10-20              
Média 10,5 1299,0 38,8 47,5 2,0 24,5 29,3 18,5 5,9 48,0 410,0 100,0 490,0 
Mínimo 4,5 1270,0 16,5 27,5 2,0 23,5 5,5 18,2 5,8 48,0 410,0 100,0 490,0 
Máximo 16,5 1328,0 61,0 67,5 2,0 25,5 53,0 18,8 6,0 48,0 410,0 100,0 490,0 
CV (%) 80,8 3,2 81,2 59,5 0,0 5,8 114,8 2,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
20-30              
 Média 5,3 1291,0 44,8 54,0 1,5 20,5 18,8 12,3 6,0 19,5 125,0 45,0 830,0 
Mínimo 4,5 1287,0 16,5 37,0 1,5 18,0 6,0 6,0 5,8 4,0 80,0 40,0 780,0 
Máximo 6,0 1295,0 73,0 71,0 1,5 23,0 31,5 18,6 6,2 35,0 170,0 50,0 880,0 

 CV (%) 20,2 0,4 89,3 44,5 0,0 17,2 96,2 72,1 4,7 112,4 50,9 15,7 8,5 

 
Á

re
a 

pr
es

er
va

da
 

   

0-10              
Média 63,0 1328,3 281,0 88,8 2,0 26,0 29,0 16,6 5,8 32,5 370,0 95,0 535,0 
Mínimo 14,5 1298,0 166,5 62,0 1,5 20,0 22,0 11,8 5,8 7,0 340,0 90,0 500,0 
Máximo 111,5 1358,5 395,5 115,0 2,5 32,0 36,0 21,4 5,8 58,0 400,0 100,0 570,0 
CV (%) 108,9 3,2 57,6 42,6 35,4 32,6 34,1 40,6 0,0 111,0 11,5 7,4 9,3 
10-20              
Média 68,0 1328,3 291,0 89,0 2,0 26,8 31,3 16,9 6,1 5,5 75,0 35,0 890,0 
Mínimo 14,5 1297,5 188,0 64,5 1,5 20,5 22,0 11,9 5,9 4,0 70,0 30,0 880,0 
Máximo 121,5 1359,0 394,0 113,5 2,5 33,0 40,5 22,0 6,4 7,0 80,0 40,0 900,0 
CV (%)  111,3 3,3 50,1 38,9 35,4 33,0 41,9 42,0 5,7 38,6 9,4 20,2 1,6 
20-30              
Média 70,3 1333,8 281,3 73,3 2,0 24,5 30,8 16,7 6,7 18,0 195,0 45,0 760,0 
Mínimo 14,0 1301,5 163,0 49,0 1,5 19,0 20,0 11,8 6,6 16,0 190,0 40,0 760,0 
Máximo 126,5 1366,0 399,5 97,5 2,5 30,0 41,5 21,6 6,9 20,0 200,0 50,0 760,0 
CV (%) 113,2 3,4 59,5 46,8 35,4 31,7 49,4 41,3 3,1 15,7 3,6 15,7 0,0 
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Tabela 2. Teores médios, máximos e mínimos (mg kg-1) dos elementos Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cr, Al, e do pH, M.O. e das classes 
 granulométricas das áreas de aguada e preservada na Sub-bacia Hidrográfica Rio Piracanjuba 
Ambientes Prof.1 Cu Fe Mn Zn Cd Pb Cr    Al pH água M.O2     Argila Silte      Areia 

 (cm)    ---------------------------- mg kg-1  ---------------------------       g kg-1 1:2,5   g kg -1    ---------------- g kg-1 ---------------- 
 0-10     

 
Á

re
a 

de
 a

gu
ad

as
 

Média 16,8 1299,3 128,5 64,1 1,6 18,0 41,5 12,2 5,8 14,2 196,7 58,3 745,0 
Mínimo 5,5 1250,0 58,5 24,5 1,5 14,5 15,0 5,0 5,4 10,0 70,0 30,0 540,0 
Máximo 28,5 1327,0 228,0 108,5 2,0 21,0 68,5 18,0 6,1 23,0 370,0 90,0 900,0 
CV (%)3 44,7 2,8 49,3 56,8 12,9 16,0 55,6 41,7 5,5 36,9 65,7 43,9 20,7 
10-20              
Média 14,2 1291,3 114,3 59,6 1,7 18,3 32,2 10,7 5,6 15,5 205,0 63,3 731,7 
Mínimo 6,0 1240,0 60,5 20,5 1,5 14,0 11,0 5,3 5,4 7,0 80,0 40,0 540,0 
Máximo 28,5 1335,5 206,5 144,0 2,0 22,0 65,5 16,1 5,8 27,0 370,0 100,0 880,0 
CV (%) 61,1 3,3 45,5 72,4 15,5 18,6 63,2 41,8 3,3 58,4 62,5 39,5 20,8 
20-30              
Média 19,2 1306,2 107,9 44,4 1,8 18,9 48,5 13,4 5,5 14,8 258,0 82,0 660,0 
Mínimo 5,5 1261,0 68,5 23,5 1,5 12,0 20,0 4,6 5,1 7,0 80,0 40,0 500,0 
Máximo 32,0 1331,0 187,5 59,0 2,0 22,5 73,0 18,7 6,0 27,0 400,0 100,0 880,0 
CV (%) 44,9 2,1 39,0 35,7 14,1 21,0 39,8 36,9 3,3 58,4 62,5 39,5 20,8 

 0-10              
 Média 22,3 1315,7 226,7 63,1 1,8 21,4 56,3 14,8 5,5 41,8 251,7 76,7 671,7 

 
Á

re
a 

pr
es

er
va

da
 

Mínimo 13,0 1289,5 77,5 26,5 1,5 17,5 19,0 11,0 5,3 20,0 140,0 50,0 570,0 
Máximo 38,5 1332,5 353,0 108,5 2,0 25,0 97,0 17,7 5,7 75,0 340,0 100,0 800,0 
CV (%) 41,7 1,2 57,8 55,0 14,1 14,4 52,1 14,9 3,1 62,6 32,0 25,6 14,6 
10-20              
Média 22,7 1316,3 210,2 65,0 1,8 22,2 55,5 15,0 5,4 28,5 265,0 77,5 657,5 
Mínimo 14,0 1288,0 74,5 26,0 1,5 19,0 19,0 11,2 4,7 16,0 160,0 50,0 540,0 
Máximo 36,0 1337,0 341,5 135,0 2,0 25,5 83,5 18,6 5,8 43,0 370,0 115,0 790,0 
CV (%) 35,2 1,3 56,8 64,5 15,6 13,6 49,2 16,9 7,0 40,5 32,0 33,1 16,1 
20-30              
Média 22,3 1313,8 235,2 53,2 1,8 25,3 52,8 14,4 5,5 20,3 275,0 80,0 645,0 
Mínimo 14,0 1274,5 63,0 25,0 1,5 21,0 22,5 10,5 5,0 12,0 160,0 50,0 540,0 
Máximo 32,0 1336,5 434,0 94,5 2,0 34,5 81,0 19,2 5,9 31,0 370,0 120,0 790,0 
CV (%) 30,0 1,9 71,5 55,4 15,6 19,4 45,8 23,7 5,8 43,2 30,2 33,5 16,3 

   1 Profundidade; 2 M.O: Matéria orgânica; 3 Coeficiente de variação (%) 

44 

 



45 

Tabela 3. Teores médios, máximos e mínimos (mg kg-1) dos elementos Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cr, Al, e do pH, M.O e das                     
 classes granulométricas das áreas de aguada e preservada na Sub-bacia Hidrográfica Rio Boa Vereda/Rio Dourados 
Ambientes Prof.1 Cu Fe Mn Zn Cd Pb Cr Al pH água M.O2 Argila Silte Areia 
 (cm)    ---------------------------- mg kg-1  ---------------------------       g kg-1 1:2,5   g kg -1 -------------- g kg-1 -------------- 
 0-10     

 
Á

re
a 

de
 a

gu
ad

as
 

Média 51,1 1327,2 233,5 73,4 1,9 25,4 27,8 15,6 6,0 28,9 306,3 78,8 615,0 
Mínimo 9,0 1248,5 80,5 46,5 1,5 14,0 6,0 8,9 5,3 7,0 70,0 30,0 270,0 
Máximo 137,5 1385,5 410,0 114,0 2,5 34,0 47,5 20,6 7,0 48,0 610,0 120,0 900,0 
CV (%)3 101,6 3,3 53,8 37,0 21,5 28,8 47,9 27,7 11,1 48,4 56,4 40,4 33,1 
10-20              
Média 37,8 1314,5 240,9 70,0 1,9 23,9 23,7 14,5 6,0 27,2 300,0 76,3 623,8 
Mínimo 3,5 1199,5 66,0 43,0 1,5 13,5 2,0 4,5 5,4 7,0 80,0 40,0 250,0 
Máximo 134,0 1363,0 406,0 109,0 2,5 35,5 42,5 20,5 6,9 43,0 620,0 130,0 880,0 
CV (%) 108,6 3,9 45,6 38,8 21,5 33,3 62,4 38,7 9,1 53,4 58,4 43,7 33,3 
20-30              
Média 55,4 1335,5 265,1 84,4 2,1 27,2 25,3 15,6 5,8 47,7 342,9 81,4 575,7 
Mínimo 13,0 1256,0 63,0 36,5 1,5 18,0 2,5 10,8 5,4 23,0 100,0 30,0 250,0 
Máximo 140,5 1407,5 421,0 156,0 3,0 34,5 42,0 20,2 6,8 75,0 620,0 130,0 860,0 
CV (%) 90,2 3,4 40,3 50,1 24,4 21,8 56,3 22,0 8,2 42,5 55,2 49,3 39,6 

 
Á

re
a 

pr
es

er
va

da
 

0-10              
Média 52,0 1327,9 258,4 84,0 1,9 25,1 25,9 15,6 5,8 36,4 297,5 80,0 622,5 
Mínimo 9,5 1254,0 78,0 42,5 1,5 17,0 2,0 9,3 5,1 20,0 160,0 50,0 470,0 
Máximo 143,0 1389,0 452,5 128,5 3,0 36,0 46,0 20,0 6,2 63,0 420,0 110,0 790,0 
CV (%) 95,2 3,2 52,8 37,7 29,1 25,2 61,6 26,6 6,1 40,0 33,1 27,5 19,3 
10-20              
Média 39,1 1339,4 247,1 72,9 1,9 23,4 26,6 15,4 5,7 36,4 300,0 80,0 620,0 
Mínimo 9,5 1264,0 61,0 39,0 1,5 19,0 2,0 9,5 5,2 20,0 170,0 50,0 470,0 
Máximo 123,5 1443,5 425,0 110,5 2,5 31,5 46,5 20,3 6,0 63,0 420,0 110,0 780,0 
CV (%) 90,2 3,8 56,4 33,3 16,5 19,6 64,4 24,9 5,0 42,7 27,0 27,5 16,6 
20-30              
Média 54,2 1326,8 254,3 76,3 1,9 24,1 25,8 16,2 5,6 38,9 333,8 90,0 576,3 
Mínimo 8,5 1264,5 43,5 30,0 1,5 15,0 3,0 8,8 5,2 12,0 190,0 50,0 450,0 
Máximo 143,0 1377,5 469,5 117,5 2,5 32,0 45,0 20,2 6,1 69,0 440,0 110,0 760,0 
CV (%) 93,5 3,0 62,2 39,3 21,5 23,2 61,7 24,3 4,8 49,4 25,9 23,0 18,5 

 1 Profundidade; 2 M.O: Matéria orgânica; 3 Coeficiente de variação (%) 
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Tabela 4. Teores médios, máximos e mínimos (mg kg-1) dos elementos Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cr, Al, e do pH, M.O. e das classes 
 granulométricas das áreas de aguada e preservada na Sub-bacia Hidrográfica Rio Boa Vereda 
Ambientes 

 

Prof.1 Cu Fe Mn Zn Cd Pb Cr Al pH M.O2 Argila Silte  Areia 

(cm)    ---------------------------- mg kg-1  ---------------------------       g kg-1 1:2,5   g kg -1 -------------- g kg-1 -------------- 

 
Á

re
a 

de
 a

gu
ad

as
 

0-10     
Média 41,8 1339,5 100,0 98,0 2,0 21,8 53,8 14,9 6,3 34,0 360,0 95,0 545,0 
Mínimo 33,5 1339,0 92,5 56,5 2,0 17,5 41,0 13,6 5,3 20,0 340,0 90,0 520,0 
Máximo 50,0 1340,0 107,5 139,5 2,0 26,0 66,5 16,3 7,3 48,0 380,0 100,0 570,0 
CV (%)3 27,9 0,1 10,6 59,9 0,0 27,6 33,5 12,5 22,4 58,2 7,9 7,4 6,5 
10-20              
Média 33,8 1330,3 107,8 58,0 1,8 19,8 48,3 13,7 6,4 34,0 385,0 105,0 510,0 
Mínimo 20,5 1325,5 86,0 28,5 1,5 14,0 35,5 10,4 5,7 20,0 350,0 100,0 470,0 
Máximo 47,0 1335,0 129,5 87,5 2,0 25,5 61,0 17,0 7,1 48,0 420,0 110,0 550,0 
CV (%) 55,5 0,5 28,5 71,9 20,2 41,2 37,4 34,2 15,5 58,2 12,9 6,7 11,1 
20-30              
Média 39,5 1333,0 141,0 67,3 2,0 22,8 54,0 15,9 6,5 43,5 395,0 100,0 505,0 
Mínimo 33,0 1330,0 119,0 31,5 2,0 18,5 37,5 14,1 5,5 39,0 370,0 90,0 470,0 
Máximo 46,0 1336,0 163,0 103,0 2,0 27,0 70,5 17,6 7,5 48,0 420,0 110,0 540,0 
CV (%) 23,3 0,3 22,1 75,2 0,0 26,4 43,2 15,6 21,8 14,6 9,0 14,1 9,8 

 0-10              

 
Á

re
a 

pr
es

er
va

da
 

Média 52,8 1339,5 294,0 69,3 2,3 22,0 56,5 16,6 5,7 35,0 350,0 90,0 560,0 
Mínimo 42,5 1337,0 163,5 44,5 2,0 20,5 37,5 15,7 5,6 27,0 300,0 80,0 500,0 
Máximo 63,0 1342,0 424,5 94,0 2,5 23,5 75,5 17,5 5,8 43,0 400,0 100,0 620,0 
CV (%) 27,5 0,3 62,8 50,5 15,7 9,6 47,6 7,9 2,5 32,3 20,2 15,7 15,2 
10-20              
Média 59,3 1344,0 294,8 87,3 2,0 24,0 60,8 17,2 5,7 29,0 380,0 100,0 520,0 
Mínimo 48,0 1340,5 156,0 40,5 2,0 20,5 38,0 16,3 5,5 23,0 330,0 90,0 460,0 
Máximo 70,5 1347,5 433,5 134,0 2,0 27,5 83,5 18,0 5,5 23,0 330,0 90,0 460,0 
CV (%) 26,9 0,4 66,6 75,8 0,0 20,6 53,0 6,9 3,8 29,3 18,6 14,1 16,3 
20-30              
Média 59,8 1347,0 290,0 74,3 2,3 24,0 57,3 17,1 5,8 33,0 385,0 100,0 515,0 
Mínimo 43,0 1344,0 148,0 37,0 2,0 21,5 41,0 15,6 5,7 27,0 340,0 90,0 460,0 
Máximo 76,5 1350,0 432,0 111,5 2,5 26,5 73,5 18,6 5,9 39,0 430,0 110,0 570,0 
CV (%) 39,6 0,3 69,2 70,9 15,7 14,7 40,1 12,2 2,4 25,7 16,5 14,1 15,1 

  1 Profundidade; 2 M.O: Matéria orgânica; 3 Coeficiente de variação (%) 
 

46 

 



47 

Tabela 5. Teores médios, máximos e mínimos (mg kg-1) dos elementos Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cr, Al, e do pH, M.O. e das classes 
 granulométricas das áreas de aguada e preservada na Sub-bacia Hidrográfica Rib. Santa Maria 
Ambientes Prof.1 Cu Fe Mn Zn Cd Pb Cr Al pH água M.O2 Argila Silte Areia 

 (cm)    --------------------------- mg kg-1  --------------------------       g kg-1 1:2,5   g kg -1 -------------- g kg-1 -------------- 

 
Á

re
a 

de
 a

gu
ad

as
 

0-10     
Média 44,8 1327,0 198,8 85,8 2,0 26,5 30,8 18,2 6,5 25,5 425,0 105,0 470,0 
Mínimo 44,0 1311,0 92,0 81,5 2,0 26,5 25,0 16,9 5,6 20,0 380,0 100,0 420,0 
Máximo 45,5 1343,0 305,5 90,0 2,0 26,5 36,5 19,5 7,4 31,0 470,0 110,0 520,0 
CV (%)3 2,4 1,7 76,0 7,0 0,0 0,0 26,4 10,3 19,6 30,5 15,0 6,7 15,0 
10-20              
Média 47,5 1321,8 119,0 86,8 2,0 26,8 26,0 19,0 6,4 33,0 445,0 110,0 445,0 
Mínimo 45,0 1296,0 59,5 77,5 2,0 26,0 23,0 17,7 5,5 27,0 420,0 110,0 420,0 
Máximo 50,0 1347,5 178,5 96,0 2,0 27,5 29,0 20,4 7,3 39,0 470,0 110,0 470,0 
CV (%) 7,4 2,8 70,7 15,1 0,0 4,0 16,3 9,8 19,9 25,7 7,9 0,0 7,9 
20-30              
Média 47,5 1323,8 106,0 76,0 2,0 26,5 31,3 19,0 6,4 39,0 465,0 115,0 420,0 
Mínimo 43,0 1303,0 62,0 55,0 2,0 25,5 25,5 17,8 5,6 39,0 420,0 110,0 370,0 
Máximo 52,0 1344,5 150,0 97,0 2,0 27,5 37,0 20,2 7,1 39,0 510,0 120,0 470,0 
CV (%) 13,4 2,2 58,7 39,1 0,0 5,3 26,0 8,9 16,7 0,0 13,7 6,1 16,8 

 
Á

re
a 

pr
es

er
va

da
 

0-10              
Média 44,5 1332,8 238,8 81,3 2,0 24,5 24,3 17,0 5,5 39,0 385,0 95,0 520,0 
Mínimo 41,0 1331,0 141,0 67,5 2,0 18,5 19,0 14,1 4,9 35,0 300,0 80,0 420,0 
Máximo 48,0 1334,5 336,5 95,0 2,0 30,5 29,5 19,9 6,0 43,0 470,0 110,0 620,0 
CV (%) 11,1 0,2 57,9 23,9 0,0 34,6 30,6 23,9 14,3 14,5 31,2 22,3 27,2 
10-20              
Média 48,5 1338,5 253,8 86,3 2,0 25,5 22,3 17,6 5,4 25,5 415,0 100,0 485,0 
Mínimo 42,0 1333,0 140,5 77,5 2,0 18,5 16,5 14,9 4,9 20,0 330,0 90,0 390,0 
Máximo 55,0 1344,0 367,0 95,0 2,0 32,5 28,0 20,4 5,9 31,0 500,0 110,0 580,0 
CV (%) 19,0 0,6 63,1 14,3 0,0 38,8 36,5 22,1 13,1 30,5 29,0 14,1 27,7 
20-30              
Média 52,8 1338,3 261,3 78,3 2,0 30,3 24,5 18,1 5,5 33,0 425,0 105,0 470,0 
Mínimo 44,5 1330,0 159,0 70,5 2,0 25,5 19,0 15,7 4,9 23,0 340,0 90,0 370,0 
Máximo 61,0 1346,5 363,5 86,0 2,0 35,0 30,0 20,4 6,0 43,0 510,0 120,0 570,0 

 CV (%) 22,1 0,9 55,4 14,0 0,0 2 2,2 31,7 18,4 14,3 42,9 28,3 20,2 30,1 
1 Profundidade; 2 M.O: Matéria orgânica; 3 Coeficiente de variação (%) 
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Tabela 6. Teores médios, máximos e mínimos (mg kg-1) dos elementos Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Pb, Cr, Al, e do pH, M.O e das classes 
 granulométricas das áreas de aguada e preservada na Sub-bacia Bacia Hidrográfica Foz Rio Dourados/Rio Caldas 
Ambientes Prof.1 Cu Fe Mn Zn Cd Pb Cr Al pH água M.O2 Argila Silte Areia 
 (cm)    ------------------------------------ mg kg-1  ----------------------------------            g kg-1 1:2,5   g kg -1 -------------- g kg-1 -------------- 

Á
re

a 
de

 a
gu

ad
as

 

0-10     
Média 26,1 1310,8 152,4 49,5 1,7 18,8 47,4 12,2 6,62 23,4 264,0 74,0 662,0 
Mínimo 8,0 1268,0 90,0 36,5 1,5 12,5 23,0 6,4 5,90 4,0 80,0 40,0 390,0 
Máximo 66,0 1348,0 290,0 85,5 2,0 26,5 121,5 16,9 7,50 35,0 500,0 110,0 880,0 
CV (%)3 90,2 2,5 53,2 41,0 16,1 30,1 88,3 37,5 10,2 61,5 65,2 38,9 30,3 
10-20              
Média 27,1 1315,5 132,0 60,1 1,8 19,3 48,8 12,2 6,50 22,2 288,0 78,0 634,0 
Mínimo 6,5 1286,5 61,0 31,0 1,5 12,0 28,5 5,9 5,80 10,0 80,0 40,0 290,0 
Máximo 73,0 1344,5 282,5 102,5 2,0 29,5 100,0 17,8 7,50 31,0 590,0 120,0 880,0 
CV (%) 99,4 1,7 67,1 56,6 15,2 37,3 59,4 43,5 11,3 36,0 71,6 41,9 37,6 
20-30              
Média 28,0 1303,6 115,0 49,8 1,6 17,2 44,3 10,5 6,48 32,6 306,0 88,0 606,0 
Mínimo 8,0 1257,5 50,0 24,0 1,5 10,5 21,5 6,9 5,80 23,0 100,0 40,0 270,0 
Máximo 76,0 1347,0 243,5 78,5 2,0 26,5 107,5 15,1 7,30 43,0 610,0 140,0 860,0 
CV (%) 99,5 2,7 67,3 51,6 14,0 38,7 81,4 39,1 9,9 25,4 68,1 49,1 40,4 

Á
re

a 
pr

es
er
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da

 

0-10              
Média 40,9 1325,5 183,7 68,6 1,7 19,5 52,3 16,0 5,56 30,2 370,0 88,0 542,0 
Mínimo 15,0 1303,5 65,5 31,5 1,5 15,0 28,5 11,5 5,30 23,0 190,0 50,0 330,0 
Máximo 86,0 1350,0 386,5 98,0 2,0 24,0 88,0 19,7 5,80 39,0 550,0 120,0 760,0 
CV (%) 68,6 1,5 67,1 35,0 16,1 16,6 48,8 18,5 3,7 19,6 36,0 32,5 29,5 
10-20              
Média 42,3 1321,7 180,8 65,4 1,8 21,7 51,0 15,2 5,4 27,0 392,0 96,0 512,0 
Mínimo 16,5 1293,0 55,0 32,0 1,5 18,0 29,5 11,7 5,20 23,0 210,0 50,0 330,0 
Máximo 88,0 1353,0 391,5 103,5 2,0 25,0 81,5 16,8 5,70 31,00 550,0 120,0 740,0 
CV (%) 67,8 1,7 70,5 39,1 15,2 13,2 46,9 13,5 3,7 10,5 31,9 28,1 29,4 
20-30              
Média 44,3 1328,0 177,1 78,8 2,0 21,5 56,7 15,6 5,4 35,0 422,0 108,0 470,0 
Mínimo 21,5 1308,0 42,5 55,5 2,0 18,5 32,5 13,5 5,0 7,0 300,0 80,0 270,0 
Máximo 92,0 1354,5 381,5 121,5 2,0 26,0 93,5 17,3 5,7 69,0 580,0 150,0 620,0 
CV (%) 64,8 1,5 70,2 31,9 0,0 13,1 48,4 9,3 5,3 69,3 25,8 24,0 28,5 

1 Profundidade; 2 M.O: Matéria orgânica; 3 Coeficiente de variação (%) 
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Os menores teores médios dos metais poluentes Cu (5 mg kg-1) foram obtidos 

na profundidade de 20-30 cm; Fe (1271 mg kg-1) na profundidade de 0-10 cm;                     

Mn (39 mg kg-1) na profundidade 10-20 cm; Zn (44 mg kg-1) na profundidade de            

20-30 cm, os três primeiros teores na Ottobacia do Rio Dourados (Tabela 1) e o último na 

Ottobacia do Rio Piracanjuba (Tabela 2). Assim, observa-se que não houve uniformidade 

na distribuição nos teores dos referidos metais ao longo do perfil do solo.  

Os maiores teores médios dos metais Cu (70 mg kg-1), Fe (1347 mg kg-1),  Mn 

(295 mg kg-1) e Zn (98 mg kg-1), foram detectados nas Ottobacias do Rio Dourados  

(Tabela 1) para o primeiro elemento na camada de 20-30 cm, e Ribeirão Boa Vereda 

(Tabela 4) para os três últimos nas camadas respectivas de 20-30 cm, 10-20 cm e 0-10 cm, 

com predominância em área preservada, exceto para o caso do Zn, sendo novamente 

observada  distribuição aleatória dos nutrientes em questão no perfil do solo.  

O fato das áreas de aguadas serem ambientes mais suscetíveis a processos de 

lixiviação, devido sua maior exposição às ações naturais e de manejo quando comparadas 

com as áreas preservadas, possivelmente contribuiu para que os menores teores dos metais 

acima citados fossem detectados nestes ambientes. Outro fenômeno que possivelmente 

pode ter contribuído para a redução do teor de metais nas aguadas é a dessorção dos metais 

dos colóides do solo para a solução, uma vez, que estes ambientes são caracteristicamente 

bastante úmidos, conforme relato de Soares et al. (2006). O teor de matéria orgânica e 

argila são fatores que afetam a disponibilidade dos metais poluentes (Malavolta, 1980; 

Abreu et al., 2001), observa-se nas tabelas 7-12 que os maiores teores destes elementos 

foram observados principalmente nas áreas preservadas na camada superficial, o que pode 

justificar também as maiores concentrações em áreas preservadas. 

A distribuição dos metais poluentes analisados, exceto do Fe e Al, que foram 

omitidos devido à grandeza proporcional em relação aos demais metais poluentes 

analisados, nos ambientes de aguada e área preservada e profundidade amostradas pode ser 

visualizada na Figura 3. 

 Para os metais Cu e Mn, os maiores valores médios encontrados foram de      

70 mg kg- 1 e 295 mg kg-1, respectivamente, estes valores são superiores aos valores 

médios comuns encontrados nos solos das principais classes de solos brasileiros                     

(Fadigas et al., 2006). O método de extração utilizado por estes autores foi o água-régia, o 

qual extrai em torno de 90% dos metais presentes no solo, assim como o método 3050B 

EPA utilizado neste trabalho. 
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Vale ressaltar, entretanto, que as concentrações destes metais foram observadas 

em camadas subsuperficiais, o que leva a conclusão de que é uma característica intrínseca 

destes solos, provavelmente oriundo de uma rocha mãe rica nesses minerais, como o 

Basalto e não de que tenha ocorrido alguma contaminação pela acumulação de dejetos de 

bovinos. Hipótese reforçada quando se observa de maneira geral a mesma ocorrência nas 

áreas preservadas (perfil pedológico não perturbado) nas ottobacias estudadas (Figura 3), 

onde se não houve acréscimo, nota-se, apenas uma pequena redução no teor dos metais 

poluentes da camada superficial (0-10 cm) para a camada subsuperficial (20-30 cm). 

 

    

    

    
Figura 3. Distribuição dos teores médios dos metais poluentes nas seis Ottobacias 
  estudadas formadoras da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no Estado de 
  Goiás, em dois ambientes e em três profundidades analisadas 
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 Por outro lado, para o Fe com amplitude dos teores médios compreendido entre 

1271 (mínimo) a 1347 (máximo) mg kg-1 e para zinco entre 44 (mínimo) a 98 (máximo) 

mg kg-1, pode-se verificar que os valores obtidos estão aquém dos valores médios de      

254 mg kg-1 para Fe e de 20 mg kg-1 para Zn, considerados por Fadigas et al. (2006) como 

comumentes encontrados em solos brasileiros.  

No que se refere aos teores dos metais poluentes tidos como detentores de 

maior potencial poluente, os menores valores médios de Cd (1,5 mg kg-1),                        

Pb (16,5 mg kg-1) e   Cr (7,3 mg kg-1) foram encontrados na Ottobacia do Rio Dourados 

(Tabela 1) em ambiente de aguada, na profundidade de 20-30 cm para o primeiro elemento, 

e de 0-10 cm para os dois últimos. Em contrapartida, o maior teor de cádmio (2,3 mg kg-1) 

foi verificado em profundidades tanto de 0-10 cm como também de 20-30 cm na bacia do 

Rio Boa Vereda (Tabela 4), enquanto de chumbo (30,3 mg kg-1)  e cromo (60,8 mg kg-1) 

foram obtidos, respectivamente nas bacias dos Ribeirões Santa Maria (Tabela 5) e Boa 

Vereda (Tabela 4), nas profundidades de 20-30 cm e 10-20 cm, sob ambiente de área 

preservada. Contudo, de modo geral, nas diferentes Ottobacias e ambientes analisados, 

incluindo aguada, área preservada e profundidades amostradas, pode-se observar um 

comportamento equilibrado com pouca variação nos valores de seus teores no solo, 

principalmente para os metais Cd e Pb diferenciado portanto dos comportamentos 

observados para o metais Cu, Mn e Zn de forma geral. 

A amplitude dos teores médios de Cd encontrados nos solos, variaram de 1,5 a 

2,3 mg kg-1, portanto o valor mínimo situa-se dentro da faixa e o valor máximo acima do 

limite de outros estudos por exemplo, Fadigas et al. (2006), que obtiveram para Cd teores 

de 0,8 a 1,8 mg kg-1 em áreas com predomínio de Latossolos. Com relação ao Pb, este teve 

amplitude dos teores médios no solo variando de 16,5 a 30,3 mg kg-1, seu valor máximo foi 

acima do encontrado por Marques et al. (2004) (26 mg kg-1), que determinaram teores 

totais de metais poluentes por análise de fluorescência por raios-X em solos sob cerrado 

brasileiro. Ressalta-se que este teor acima da média para solos tropicais foi na camada de 

0-30 cm, e por isso pode-se afirmar que provavelmente seja característica própria do solo, 

uma vez, que observa-se a mesma ocorrência em áreas preservadas. No tocante ao Cr 

pode-se constatar amplitude dos teores médios nos solos amostrados variaram de 7,3 a 60,8 

mg kg-1  , sendo o maior teor médio  superior, portanto, do valor considerado limite no solo 

para Fadigas et al. 2006. Entretanto, foi inferior aos valores médios encontrados por 

Marques et al. (2004), como comum em solo de cerrado (112,0 mg kg-1), mostrando que 

nas Ottobacias investigadas ainda não há problemas de contaminação do solo com o 
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elemento em questão. Vale ressaltar, que o método de extração utilizado por Marques et al. 

(2004), extrair teores totais destes elementos no solo.  

Para o elemento tóxico Al foi encontrado o menor teor médio na Ottobacia do 

Rio Piracanjuba (10,4 g kg-1), sob área de aguada, na profundidade de 0-10 cm (Tabela 1); 

já o maior teor médio foi verificado na Ottobacia do Ribeirão Santa Maria (19,0 g kg-1), 

sob aguada, nas profundidades de 10-20 e 20-30 cm (Tabela 5). De modo geral, os teores 

de alumínio encontrados nos solos das Ottobacias estudadas situaram-se acima dos valores 

de referência que permitem classificar os solos tropicais em solos ácidos, comportamento 

este atribuído certamente ao fato dos solos amostrados neste presente trabalho serem solos 

quimicamente não corrigidos pela calagem. 

Com relação aos valores de matéria orgânica o menor valor médio foi 

verificado (5,5 g kg-1) na profundidade de 10-20 cm da área preservada da bacia Rio 

Dourados (Tabela 1). Quanto ao pH, o menor valor médio (5,4) foi observado no conjunto 

constituído pela Bacia Rio Piracanjuba (Tabela 2), Rio Santa Maria (Tabela 5), Foz do Rio 

Dourados/Rio Caldas (Tabela 6), na profundidade de 10-20 cm da área preservada, e na 

profundidade de 20-30 cm da área preservada da  Foz do Rio Dourados/Rio Caldas   

(Tabela 6). Já os maiores valores médios de matéria orgânica e pH do solo, foram obtidos 

na bacia do Rio Dourados (Tabela 1), nas condições de aguada e área preservada, nas 

profundidades de 10-20 e 20-30, com médias de 48,0 g kg-1 e 6,7 g kg-1 respectivamente. 

De maneira geral, pode-se dizer que os teores de matéria orgânica dos solos se 

comportaram de maneira desuniforme no perfil dos solos estudados. Já o pH do solo, em 

geral, comportou-se de forma uniforme nas diferentes profundidades das ottobacias 

estudadas (Tabelas 1 a 6).  

 No tocante a textura determinada pelos teores de argila, silte e areia pode-se 

notar os menores teores médios de 75, 35 e 420 g kg-1, respectivamente, nas áreas 

preservadas à profundidade de 10-20 cm na bacia do Rio Dourados (Tabela 1), no caso das 

duas primeiras características, e na aguada para a terceira à profundidade de 20-30 cm na 

bacia do Ribeirão Santa Maria (Tabela 5). Por outro lado, os valores de 465, 115 e 890 g 

kg-1, tidos como os maiores teores médios de argila, silte e areia, respectivamente foram 

obtidos nas bacias da Foz do Ribeirão Santa Maria (Tabela 5) sob áreas de aguadas à 

profundidade de 20-30 cm para argila e silte e do Rio Dourados (Tabela 1) em área 

preservada, à profundidade de 10-20 cm para areia. Observa-se decréscimo no teor de areia 

da camada mais profunda (20-30 cm) para a superficial 0-10 cm (Tabelas 1 a 6). Esse fato 

era esperado devido aos processos de intemperismo que ocorrem no solo, quanto à 
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distribuição nas ottobacias é possível visualizar certa heterogeneidade nos valores médios 

das frações granulométricas do solo, o que também é esperado, uma vez, que são solos 

oriundos de uma área bastante extensa. 

 Pelos resultados da análise descritiva pode-se constatar que o maior teor médio 

de Cu foi observado em área preservada na profundidade de 20-30 cm na bacia 

hidrográfica do Rio Dourados. Já os maiores teores médios de Fe, Mn, Zn, Cr e Cd 

presentes no solo, foram detectados na bacia hidrográfica do Rio Boa Vereda, os três 

primeiros elementos em área preservada e os dois últimos em áreas de aguadas, apenas o 

Cd e o Zn localizaram-se na camada superficial 0-10 cm. Nicholson et al. (1999) relataram 

a presença dos metais cádmio e cromo nos dejetos bovinos, o que pode ser relacionado ao 

fato de os maiores teores destes elementos terem sido encontrados em áreas de aguadas. 

Para Pb e Al, os maiores teores médios foram encontrados na bacia do Ribeirão Santa 

Maria, em ambientes de área preservada 20-30 cm e aguada (20-30cm), respectivamente.  

 

4.2 ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS (PCA)  

 

4.2.1 PCA para a profundidade de 0-10 cm 

 
Os teores de metais poluentes, de matéria orgânica, pH e a textura do solo sob 

profundidade de 0-10cm foram avaliados pela técnica de PCAs proveniente de 56 amostras 

(escores) coletadas nas Ottobacias estudadas. Foram avaliadas 13 variáveis (loads), que 

geraram 12 componentes principais (Tabela 7), propiciando a obtenção de informações 

pormenorizadas que contribuíram para explicar o comportamento destas variáveis nos 

solos sob impacto da atividade leiteira. 

As componentes principais gerados explicam 100% da variância total 

acumulada, em função dos diferentes locais dos tratamentos e das 13 variáveis estudadas 

(Tabela 7). Verifica-se, que as primeiras componentes principais – PC1 e PC2 explicam a 

maior parte da variância percentual acumulada existente entre o conjunto de dados - 

63,25%, com participação individual das respectivas componentes de 51,06% e 12,19% na 

variância total (Tabela 7). Desta forma, estas PCs podem ser usadas para representar a 

matriz estudada, que relaciona o número de ordem de cada eixo com o valor próprio que 

lhe é associado. Esta seleção corrobora aos trabalhos de Moura et al. (2006) e Pereira et al. 

(2010), que também escolheram esta duas PCs como responsáveis pelo maior efeito 

variação entre os dados.  
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Logo abaixo das PC’s 1 e 2, as de maiores contribuições na matriz foram PC3 e 

PC4, com percentual respectivos de 9,95% e 6,85% da variância total, e 73,12% e 80,05% 

da variância percentual acumulada, apresentando desta forma participação superior as 

demais categorias (Tabela 7). A que se destacar, que a partir do componente PC4, as 

demais PCs tem contribuição relacionada ao fato de serem importantes para análise 

estatística e entendimento do sistema no todo, conforme afirmativas de Moita Neto e Moita 

(1998), já que estas tem contribuição mínima na explicação dos resultados da variância 

total disponível. 

 
Tabela 7. Componentes principais (PCs), variância total, percentual e percentual 
 acumulado da matriz da correlação envolvendo os teores de metais poluentes 
 os valores de matéria orgânica, pH e componentes da parte textural,
 quantificados na profundidade de   0-10cm nas nas seis Ottobacias estudadas 
 formadoras da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no Estado de Goiás(1) 
Componentes Principais 
(PCs) 

Variância 
Total 

Variância 
Percentual (%) 

Variância 
Percentual 
Acumulado 

PC1 51.06252 6.63813 51.0625 
PC2 12.18825 8.22260 63.2508 
PC3 9.94620 9.51561 73.1970 
PC4 6.85127 10.40627 80.0482 
PC5 5.01096 11.05770 85.0592 
PC6 4.59081 11.65450 89.6500 
PC7 3.46769 12.10530 93.1177 
PC8 2.80128 12.46947 95.9190 
PC9 2.14311 12.74807 98.0621 
PC10 0.93176 12.86920 98.9939 
PC11 0.67480 12.95693 99.6687 
PC12 0.33134 13.00000 100.0000 
(1) Dados obtidos com a aplicação do software Statistica 7 

 
Os escores entre a PC1 e a PC2 apresentados na Figura 4 discriminam os 

grupos de acordo com os diferentes tratamentos, ou seja, o posicionamento dos pontos 

amostrais dos tratamentos constituídos pelas Ottobacias estudadas, cujo significado das 

abreviaturas encontra-se em anexo (Apêndice B). Observa-se, que tanto no eixo horizontal 

(PC1) como no eixo vertical (PC2), não há informações relevantes sobre a variância dos 

dados, uma vez que os pontos amostrais encontram-se dispersos para todos os tratamentos. 

Grande parte destes pontos encontram - se difusos (misturados), como se estivessem 

sobrepostos, formando um grande grupo, concentrado na parte negativa do eixo da PC2 e 

parte do PC1. Vale destacar que quanto mais próximos os escores estiverem do eixo do 

plano cartesiano, menor é sua contribuição para explicar o fenômeno; em contrapartida 
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quanto maior a distancia do escore do eixo, maior a sua contribuição. Assim, quanto ao 

ambiente estudado (aguada e área preservada) dentro de cada Ottobacia, pode-se observar 

que também houve uma distribuição aleatória entre PC1 e PC2 (Figura 4). 
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 Figura 4. Distribuição dos escores das Componentes Principais (PC1 x PC2) no plano 
 cartesiano, indicando os pontos amostrais de solos coletados na profundidade 
 de 0-10 cm nas seis Ottobacias estudadas formadoras da bacia hidrográfica do 
 rio Paranaíba no Estado de Goiás, sob ambiente de aguada e área preservada 

 

A localização dos loadings das PC’s 1 e 2 é apresentada na Tabela 8. Ressalta-

se que cada valor que o loadings adquire, varia de 1 a -1, e que influencia a distribuição 

espacial dos pontos no gráfico . No presente trabalho, este valor será considerado 

significativo acima de 50%. Para Correia & Ferreira (2007), valores elevados para os pesos 

dos loadings indicam altas correlações, enquanto baixos valores, situação contrária. Em 

adição, pode-se dizer que ao aplicar a estatística multivariada na análise dos dados, deve-se 

interpretar a distribuição dos pontos no gráfico das componentes principais e identificar as 

variáveis originais com maior peso na combinação linear das PC’s mais importantes, pois 

quanto maior o peso melhor a representação da variável na formação do gráfico. Neste 

sentido, pode-se verificar que os metais poluentes Cu (0,56), Pb e Cr (0,62), Al (0,87) e 

componentes da fração textura, argila (0,93), silte (0,92) e areia (-0,93) apresentaram 
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maiores pesos na PC1, enquanto os metais Cu (0,59), Mn (0,75), Zn (0,84), Cd (0,65) e Pb 

(0,57) e a matéria orgânica (0,58), tiveram maiores pesos para PC2. Em contrapartida, para 

PC3 o maior peso foi obtido para o pH (0,78) (Tabela 8). 

 
Tabela 8.  Metais poluentes e valores de matéria orgânica, pH e componentes da textura, 
 analisados em solos na profundidade de 0-10cm, e seus respectivos loadings. 
 (pesos das variáveis) das Componentes Principais (PC’s) geradas (1) 
 
Variáveis 

Componentes Principais 
PC1 PC2 PC3 

Cu 0.556107 0.594051 0.209542 
Fe 0.320108 0.274821 0.458539 
Mn 0.366559 0.745037 0.127446 
Zn 0.119908 0.840096 0.129441 
Cd 0.477352 0.645733 -0.004678 
Pb 0.620324 0.574490 -0.252035 
Cr 0.621898 -0.306777 0.465388 
Al 0.869360 0.235713 -0.183534 
pH -0.234276 0.161731 0.776496 
MO 0.382495 0.578788 -0.316537 
Arg 0.925624 0.243733 -0.002581 
Sil 0.919487 0.247405 0.004563 
Ar -0.929670 -0.245668 0.001420 
(1) Dados obtidos com a aplicação do software Statistica 7 

 

 A localização dos loadings gerados entre as PC1 x PC2 ressalta a contribuição 

das variáveis metais poluentes na tendência da formação dos grupos para as amostras      

(Figura 5). O eixo horizontal - PC1 contribuiu para a formação de um grupo específico na 

parte positiva, constituído pelos loadings Al, argila e silte. Com relação aos pesos dos 

loadings, neste eixo os maiores pesos verificados foram para metais Cr e Al, mais os teores 

de argila e silte, confirmando a tendência dessas variáveis se agruparem na PC1, com a 

fração areia e com o pH esta correlação foi negativa para a PC1 (Tabela 8).  

No tocante, ao eixo vertical - PC2 com participação de 12,19% da variância 

total (Figura 5), os metais Cu, Mn, Zn, Cd e Pb e a matéria orgânica são as variáveis com 

maior significância positiva para o sistema. Neste eixo observa-se a formação de um grupo 

constituído pelos elementos Mn, Cd, Cu, Pb; tendo como contribuição principal as 

informações obtidas nas Ottobacias dos Rio Piracanjuba – ambiente de aguada e na área 

preservada e do rio Boa Vereda/Rio Dourados – área de aguada (Figura 4). Observa-se na 

Figura 4 que apenas dois escores, um de aguada e outro de área preservada, da Ottobacia 

do rio Piracanjuba e um de aguada do rio Boa Vereda/Rio Dourados, se localizaram neste 

agrupamento. Portanto, não se visualiza problemas com estes metais nestas Ottobacias, 
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uma vez, que seus escores não se concentraram neste agrupamento, ou seja, a indicação de 

maiores teores destes metais nestas Ottobacias é pontual e desta forma não pode ser 

generalizada para os pontos amostrais. A correlação observada na PC2 foi entre os metais 

Cu, Mn, Zn, Cd, Pb e a matéria orgânica, concordando com a literatura (Abreu et al., 2001; 

Malavolta, 1980). 
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 Figura 5. Posicionamento dos loadings das Componentes Principais, PC1 x PC2, no 
  plano cartesiano, indicando a distribuição de areia, silte, argila, matéria 
  orgânica, Fe, Cd, Pb, Cu, Cr, Mn, Zn e Al analisados na profundidade de 0-
  10cm nas seis Ottobacias estudadas formadoras da bacia hidrográfica do rio 
  Paranaíba no Estado de Goiás 
  

Uma visão detalhada do comportamento das propriedades químicas do solo por 

meio do estudo de correlações entre PC1 x PC2, pode ser visualizada na Figura 6. Na 

situação descrita pode-se notar a representação das projeções de 13 variáveis no plano formado 

pelas abscissas e ordenadas, assim como o circulo de correlações. Neste caso, nota-se que as 

variáveis Cu, Cd, Pb, Mn, Zn,  argila e silte estão bem representadas no plano pois são 

encontrada próximas a circunferência unitária; assim pode-se afirmar que as variáveis metais 

poluentes Cu, Cd, Pb, Mn, Zn, estão fortemente correlacionadas com a matéria orgânica, 

enquanto o Al está fortemente correlacionado com as frações granulométricas silte e argila.  
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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  Figura 6. Resultado da PCA entre propriedades físico - químicas do solo na profundidade 
 de 0-10cm, nas seis Ottobacias estudadas formadoras da bacia hidrográfica do 
 rio Paranaíba no Estado de Goiás: circulo das correlações associadas aos dois 
 primeiros eixos – PC1 e PC2 
 
 Com relação à outra componente principal estudada – PC3, que explica 9,95% 

da variação total dos dados (Tabela 8), pode-se dizer que esta possui pequena relevância 

prática, embora apresente o maior peso para a variável pH (0,78). Este efeito se torna obvio 

quando se observa o estudo de correlação entre PC1 x PC3 por meio do gráfico dos 

loadings (Figura 7), onde o pH do solo pode ser detectado acima do ponto zero (eixo PC3), 

com o maior peso, sugerindo que este elemento não contribui para a formação dos grupos. 

No gráfico dos loadings de PC2 x PC3 (Figura 8), pode ser visto que novamente o pH 

encontra-se na parte superior do eixo vertical, com o maior peso, e portanto diferenciando 

das demais variáveis dependentes, ou seja, não forma grupos. 
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Extraction: Principal components
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  Figura 7. Posicionamento dos loadings das Componentes Principais, PC1 x PC3, no 
   plano cartesiano, indicando a distribuição de Cu, Pb, Cr, Al, pH, areia, silte e 
   argila analisados na profundidade de 0-10cm, nas seis Ottobacias estudadas 
   formadoras da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no Estado de Goiás 
 Extraction: Principal components
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  Figura 8. Posicionamento dos loadings das Componentes Principais, PC2 x PC3, no 
   plano cartesiano, indicando a distribuição de Cu, Mn, Zn, Cd, Pb, matéria 
   orgânica e pH do solo analisados na profundidade de 0-10cm nas seis 
   Ottobacias estudadas formadoras da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no 
   Estado de  Goiás 
 
4.2.2 PCA para a profundidade de 10-20 cm 
 

 Nas 56 amostras de solo retiradas na profundidade de 10-20 cm das seis 

Ottobacias formadoras do Rio Paranaíba pode-se ajustar a técnica de componentes 

principais (PCA), levando em consideração as 13 características avaliadas, incluindo 

metais poluentes, matéria orgânica, pH e a textura do solo, das quais foram obtidos 12 
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componentes principais (Tabela 9). 

 A variância percentual acumulada das 12 PCs correspondeu a 100% dos 

tratamentos testados, tendo PC1 e PC2 à maior participação total neste item - 61,31%, e 

individualmente com contribuição de 48,76% e 12,55% da variância total, 

respectivamente, sendo assim recomendado para estudo da matriz gerada. Para os PC´s 3 e 

4, os valores do percentual acumulado corresponderam à 70,95% e 78,46%, contudo, com 

contribuição individual da variância total de 9,63% e 7,51%, apenas (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Componentes principais (PCs), variância total valores brutos, percentual e 
  percentual acumulado da matriz da correlação envolvendo os teores de metais 
  poluentes, matéria orgânica, pH e componentes da parte textural do solo 
  quantificados na profundidade de 10-20cm nas seis Ottobacias estudadas 
  formadoras da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no Estado de Goiás(1) 
Componente Principal 
(PCs) 

Variância 
Total 

Variância 
Percentual (%) 

Variância 
Percentual 
Acumulada 

PC1 48.76236 6.33911 48.7624 
PC2 12.55202 7.97087 61.3144 
PC3 9.63342 9.22321 70.9478 
PC4 7.51235 10.19982 78.4601 
PC5 5.69902 10.94069 84.1592 
PC6 5.02407 11.59382 89.1832 
PC7 3.95174 12.10755 93.1350 
PC8 2.39310 12.41865 95.5281 
PC9 1.98438 12.67662 97.5125 
PC10 1.42902 12.86239 98.9415 
PC11 0.70861 12.95451 99.6501 
PC12 0.34990 13.00000 100.0000 
(1) Dados obtidos com a aplicação do software Statistica 7 

 

 No gráfico de escores entre a PC1 X PC2 (Figura 9), observa-se 

comportamento similar ao da profundidade 0-10 cm, contudo observa-se que o eixo 

vertical (PC2) indica uma tendência na formação de um pequeno grupo de pontos 

amostrais, com a contribuição do tratamento bacia Rib. Boa Vereda/rio Dourados de 

ambiente de aguada e de área preservada, se concentrando na parte positiva do eixo. A 

relação entre os escores PC1 X PC2 foi a que melhor discriminou os grupos de valores em 

função dos diferentes tratamentos, ou seja, a localização dos pontos amostrais dentro das 

Ottobacias, confirmando assim o comportamento verificado nas amostragens realizadas na 

camada de 0-10 cm do solo.  
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Figura 9. Distribuição dos escores das Componentes Principais (PC1 x PC2) no plano 
  cartesiano, indicando os pontos amostrais de solo coletados na profundidade 
  de 10-20cm, nas seis Ottobacias estudadas formadoras da bacia hidrográfica 
  do rio Paranaíba no Estado de Goiás, sob ambiente de aguada e área                                                 
  preservada 

 

 Observando os valores dos pesos dos loadings entre as PC’s, pode-se notar, a 

exceção do Cr (0,57%) na PC3, que as variáveis analisadas mantiveram participações 

inferiores a 0,5 entre os pesos dentro de cada componente principal, portanto, não são 

significativos na profundidade de 10-20 cm (Tabela 10). Assim, não há significância a 

50% para o metais poluentes, pH, matéria orgânica e para a textura do solo, na 

profundidade 10-20 cm nas ottobacias estudadas. 

 Em geral, observou-se grande dispersão das variáveis estudadas, não havendo 

assim formação de grupos entre as amostras para os loadings no eixo PC1 x PC2 (Figura 

10), confirmando o resultado citado acima (Tabela 10). Neste contexto, pode-se dizer que 

não há correlação entre a distribuição de metais poluentes, matéria orgânica, pH e as 

classes de textura do solo nas seis Ottobacias avaliadas para a profundidade de 10-20 cm.  
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Tabela 10. Metais poluentes, matéria orgânica, pH e componentes da parte textural 
   analisados em solos na profundidade de 10-20 cm e os seus respectivos 
   loadings (pesos das variáveis) das Componentes Principais (PC’s) geradas (1) 
 
Variáveis 

Componentes Principais 
PC1 PC2 PC3 

Cu 0.070841 0.130019 0.054487 
Fe -0.086401 0.218033 0.338294 
Mn -0.095072 0.397710 0.045802 
Zn -0.056498 0.377481 -0.225915 
Cd 0.120053 0.050938 -0.033909 
PB 0.171056 0.025024 -0.259542 
Cr 0.074213 -0.191916 0.568389 
Al 0.212970 -0.095375 -0.103304 
Ph -0.141418 0.169733 0.442905 
MO -0.013610 0.249305 -0.064402 
Arg 0.196896 -0.089919 0.045258 
Sil 0.190626 -0.093280 0.085942 
Ar -0.197309 0.091162 -0.052488 
(1) Dados obtidos com a aplicação do software Statistica 7 

 
 Dos loadings obtidos entre PC1 x PC3 na profundidade de 10-20 cm, destaque 

maior deve ser dado aos teores de Cr por apresentar maior peso (0,57) (Tabela 10), 

notadamente na PC3, indicando tendência desde metal de isolar-se no referido ponto. 

Assim, este se diferencia das demais variáveis avaliadas, e conseqüentemente não forma 

grupos. Comportamento semelhante na distribuição das variáveis na PC1 x PC3 (Figura 

11) foi obtido entre os loadings formados da PC2 x PC3 (Figura 12), no tocante aos teores 

de Cr. Porém vale frisar que apesar do efeito significativo do metal poluente Cr no PC3 

(9,6% da variância dos dados), isto certamente não trará maiores conseqüências ao meio, 

em virtude dos teores encontrados serem considerados baixos, conforme relato na análise 

descritiva. 
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Extraction: Principal components
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Figura 10. Posicionamento dos loadings das Componentes Principais, PC1 x PC2, no 
  plano cartesiano, indicando a distribuição de areia, silte, argila, matéria 
  orgânica, Fe, Cd, Pb, Cu, Cr, Mn, Zn e Al analisados nas seis Ottobacias 
  estudadas formadoras da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no Estado de 
  Goiás 
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Figura 11. Posicionamento dos loadings das Componentes Principais, PC1 x PC3, no 
  plano cartesiano, indicando a distribuição de areia, silte, argila, matéria 
  orgânica, Fe, Cd, Pb, Cu, Cr, Mn, Zn e Al analisados nas seis Ottobacias e
  estudadas formadoras da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no Estado de 
  Goiás 
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Figura 12. Posicionamento dos loadings das Componentes Principais, PC2 x PC3, no 
  plano cartesiano, indicando a distribuição de areia, silte, argila, matéria 
  orgânica, Fe, Cd, Pb, Cu, Cr, Mn, Zn e Al analisados nas seis Ottobacias 
  estudadas formadoras da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no Estado de 
  Goiás 
 

4.2.3 PCA para a profundidade de 20-30 cm 

 

 Assim como houve ajustamento à técnica de componentes principais (PCA) 

nas camadas de solo em superfície, ou seja, 0-10 e 10-20 cm, a profundidade entre 20-30 

cm também se ajustou a PCA, tendo um total de 56 amostras de solo coletadas nas seis 

Ottobacias formadoras do Rio Paranaíba, considerando-se as 13 variáveis dependentes tais 

como: metais poluentes, matéria orgânica, pH e os componentes da parte textural, as quais 

geraram 12 componentes principais (Tabela 11).  

O ajuste de 12 PCs aos dados obtidos possibilitou estimar 100% da variância 

percentual acumulada, em relação aos tratamentos testados. Neste aspecto, pode-se notar 

que PC1 e PC2 apresentaram maior participação na variância percentual acumulada - 

59,04%, e individualmente com valores respectivos de 46,43% e 12,61% da variância total, 

sendo assim recomendadas para confecção da matriz gerada (Figura 13). Destaca-se, que a 

distribuição dos pontos amostrais das características dependentes na matriz mostrou certa 

aleatoriedade, porém com maior concentração dos pontos na parte central da matriz 

construída. Observa-se também agrupamento de pontos amostrais da bacia do rio 

Piracanjuba oriundos de ambiente de aguadas (maior número) e de áreas preservadas, na 

parte positiva dos eixos (Figura 13). Posterior as PCs 1 e 2, as componentes de maiores 

contribuições na matriz foram PC3 e PC4, com percentual respectivos de 9,67% e 6,67% 
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da variância total, e 68,71% e 75,40% da variância percentual acumulada, apresentando 

desta forma participação superior as demais categorias (Tabela 11). Estes resultados são 

concordantes com a contribuição destas PC´s para as profundidades de 0-10 e 10-20 cm 

nas Ottobacias analisadas. 

  

Tabela 11. Componentes principais (PCs), variância total valores brutos, percentual e 
 percentual acumulado da matriz da correlação envolvendo os teores de metais 
 poluentes, outros micronutrientes e textura do solo quantificados na
 profundidade de 20-30cm nas seis Ottobacias estudadas formadoras da bacia 
 hidrográfica do rio Paranaíba no Estado de Goiás(1) 
Componente Principal 
(PCs) 

Variância 
Total 

Variância 
Percentual (%) 

Variância 
Percentual 
Acumulada 

PC1 46.43471 6.03651 46.4347 
PC2 12.60650 7.67536 59.0412 
PC3 9.66914 8.93234 68.7103 
PC4 6.68632 9.80157 75.3967 
PC5 6.25392 10.61458 81.6506 
PC6 4.62167 11.21539 86.2723 
PC7 4.03429 11.73985 90.3065 
PC8 3.52827 12.19853 93.8348 
PC9 2.36109 12.50547 96.1959 
PC10 1.89897 12.75233 98.0949 
PC11 1.22788 12.91196 99.3227 
PC12 0.67725 13.00000 100.0000 
(1) Dados obtidos com a aplicação do software Statistica 7 

 

Assim como aconteceu na camada de solo de 0-10 cm de profundidade e na 

camada da 20-30 cm também foi notado padrão semelhante na distribuição dos escores 

produzidos - PC1 x PC2, que de forma geral foi sem agrupamento para todos os 

tratamentos (Figura 13). 
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Figura 13. Distribuição dos escores das Componentes Principais (PC1 x PC2) no plano 
  cartesiano, indicando os pontos amostrais de solo coletados na profundidade 
  de 20-30 cm, nas seis Ottobacias estudadas formadoras da bacia hidrográfica 
  do rio Paranaíba no Estado de Goiás, sob ambiente de aguada e área      
  preservada 

 

Na Tabela 12 são apresentados a localização dos loadings entre PC1, PC2 e 

PC3. Na presente situação, foram obtidos os maiores pesos na PC1 para Cu (0,54), Cd 

(0,57), Pb (0,60), Cr (0,52), Al (0,71), mais a argila (0,91), silte (0,90) e areia (0,92). Para a 

PC2 os maiores pesos foram para: Cu (0,66), Mn (0,82), Zn (0,83) e matéria orgânica 

(0,61). A exceção do Cd na PC1 e PC2 e Pb na PC2 sob profundidade de 20-30 cm, 

comparando-se os resultados aqui obtidos aos da PC1 e PC2 da profundidade de 0-10 cm, 

constata-se em maneira geral um padrão bastante semelhante quanto à significância dos 

pesos dos loadings nas diferentes PC1 e PC2 (Tabela 2 e 12), resultado este que demonstra 

uma certa similaridade na ocorrência dos metais e demais características avaliadas na 

camada superficial dos solo (0-10 cm) e em subsuperficie (20-30 cm). Já para PC3 estes 

pesos foram maiores para pH (0,79) e Cr (0,59%), confirmando em parte os resultados da 

PC3 nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, onde foram obtidos, respectivamente, pesos de 

escores de 0,78  para pH (Tabela 8) e 0,56 para Cr (Tabela 10). 
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Tabela 12. Metais poluentes, matéria orgânica, pH e componentes da parte textural 
   analisados em solos na profundidade de 20-30 cm e os seus respectivos 
   loadings. (pesos das variáveis) das Componentes Principais (PC’s) geradas 
 
Variáveis 

Componentes Principais 
PC1 PC2 PC3 

Cu 0.536972 0.659148 0.085252 
Fe 0.179667 0.451714 0.262855 
Mn 0.133748 0.823373 0.077094 
Zn 0.260954 0.825920 0.002460 
Cd 0.574403 0.480421 0.013754 
Pb 0.598203 0.480006 -0.303421 
Cr 0.519660 -0.240761 0.587483 
Al 0.712915 0.070949 -0.354367 
Ph -0.064981 0.239417 0.790416 
MO 0.384459 0.605807 0.159641 
Arg 0.912337 0.264223 0.066820 
Sil 0.896353 0.168339 0.078213 
Ar -0.923241 -0.251348 -0.069826 
(1) Dados obtidos com a aplicação do software Statistica 7 

 

 No gráfico dos loadings da PC1 x PC2 (Figura 14), pode ser verificada a 

tendência de formação de três agrupamentos: O eixo horizontal - PC1 contribuiu para a 

formação de dois grupos específicos na parte positiva, sendo um grupo constituído pelos 

metais Cu, Cd e Pb por apresentarem maiores pesos e outro formado pelas frações 

granulométricas argila e silte. Para a formação do primeiro grupo a contribuição principal 

das informações foram obtidas nos tratamentos das Ottobacias hidrográficas dos Rio 

Dourados/Rio Caldas e no Rio Piracanjuba, sob área preservada e de áreas de aguadas e 

preservadas, respectivamente. Para a formação do grupo constituído pelas classes 

granulométricas argila e silte, as contribuições das informações foram obtidas no 

tratamento da Ottobacia hidrográfica do Rio Piracanjuba, em área de aguada. O eixo 

vertical – PC2 contribui para a formação do grupo composto pelos metais Mn e Zn, cujas 

principais informações foram obtidas no tratamento da bacia rio Piracanjuba em áreas de 

aguadas (maior número) e de áreas preservadas. Observa-se ainda, que classe 

granulométrica areia localiza-se na situação contrária, contribuindo dessa forma para a 

correlação negativa da PC1, confirmando novamente os resultados verificados na 

profundidade de 0-10 cm. 
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Figura 14. Posicionamento dos loadings das Componentes Principais, PC1 x PC2, no 
  plano cartesiano, indicando a distribuição de areia, silte, argila, matéria 
  orgânica, Fe, Cd, Pb, Cu, Cr, Mn, Zn e Al, nas seis Ottobacias estudadas 
  formadoras da bacia hidrográfica do rio Paranaíba no Estado de Goiás 
 
 

Uma visão detalhada do comportamento das propriedades químico-fisicas do 

solo por meio do estudo de correlações entre PC1 x PC2, pode ser visualizada na Figura 

15. Nesta figura pode-se observar a representação das projeções das 13 variáveis no plano 

formado pelas abscissas e ordenadas, assim como o círculo de correlações. Neste caso, nota-se 

que as variáveis Cu, Cd, Pb, Mn, Zn, argila, silte, areia estão bem representadas no plano pois 

estas estão próximas a circunferência unitária. Os metais poluentes Cd, Pb, Al, Cr mais a 

fração  textural silte-argila estão fortemente correlacionadas entre si, Já os metais Cu, Zn, Mn 

se correlacionaram com a matéria orgânica.  
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Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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Figura 15. Resultado da PCA entre propriedades físico-químicas do solo, na camada de 
  20-30 cm, nas seis Ottobacias estudadas formadoras da bacia hidrográfica do 
  rio Paranaíba no Estado de Goiás: circulo das correlações associadas aos dois 
  primeiros eixos – PC1 e PC2 

 

A correlação da componente principal PC1 x PC3 pode ser visualizado por 

meio dos loadings na Figura 16. Nota-se na PC3 que as variáveis Cr (0,59) e pH (0,79) 

pelo fato de terem maiores pesos, tendem a constituir um grupo a parte em relação as 

demais variáveis. No gráfico dos loadings de PC2 x PC3 (Figura 17), pode ser visto que 

novamente o Cr juntamente com o pH encontra-se na parte superior do eixo vertical, com o 

maior peso, e portanto diferenciando dos demais loadings, ou seja, não forma grupos. 

 

 
 
 

PC1 (46.43%) 

PC
2 

(1
2.

61
 %

) 



 
 

70

Cu

Fe

Mn
Zn Cd

Pb

Cr

Al

pH

MO
ArgSil

Ar

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

 
 
Figura 16. Posicionamento dos loadings das Componentes Principais, PC1 x PC3, no 
  plano cartesiano, indicando a distribuição de areia, silte, argila, matéria 
  orgânica, ferro, cádmio, chumbo, cobre, cromo, manganês, zinco e alumínio 
  analisados nas seis Ottobacias estudadas formadoras da bacia hidrográfica do 
  rio Paranaíba no Estado de Goiás 
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Figura 17. Posicionamento dos loadings das Componentes Principais, PC2 x PC3, no 
  plano cartesiano, indicando a distribuição de areia, silte, argila, matéria 
  orgânica, ferro, cádmio, chumbo, cobre, cromo, manganês, zinco e alumínio 
  analisados nas seis Ottobacias estudadas formadoras da bacia hidrográfica do  
  rio Paranaíba no Estado de Goiás 
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5 CONCLUSÕES 

 

Nas condições prevalecentes do presente estudo conclui-se que: 

 

1. Os teores médios dos metais poluentes e micronutrientes Fe, Mn, Zn, Cd, Pb e Cr, 

não caracterizam contaminação em áreas de aguadas oriundos de dejetos da 

atividade leiteira no alto da bacia hidrográfica do rio Paranaíba. 

2. Os teores médios dos metais poluentes e micronutrientes Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Pb e 

Cr, em geral,  apresentam distribuição heterogênea ao longo dos perfis das 

Ottobacias analisadas formadoras do alto da bacia hidrográfica do rio Paranaíba. 

3. Existe correlação entre os teores de metais poluentes com a matéria orgânica e 

textura dos solos. 

4. A análise de PCA não mostrou tendência de contaminação dos metais poluentes nas 

áreas de aguadas oriundos de dejetos da atividade bovina. 

5. Os teores de metais poluentes identificados nas diferentes Ottobacias analisadas 

estão dentro do limites considerados comuns aos solos de cerrado, não havendo 

assim atualmente problema de contaminação pela deposição de resíduos oriundos 

da atividade leiteira. 
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Apêndice A. Coordenadas geográficas do posicionamento dos pontos amostrais nas 
       ottobacias do Ribeirão Boa Vereda, Rio Santa Maria, Rio Dourados, Rio 
       Piracanjuba, Foz Rio Boa Vereda/Rio Dourados, Foz Rio Dourados/Rio           
       Caldas 

Propriedade Ottobacia Aguada Área Preservada 

01 Região Hidrog. Foz Rio 
Dourados/Rio Caldas 

S 17° 25’ 554” 
W 48° 57’ 795” 

S 17° 25’ 55” 
W 48° 57’ 79” 

02 Região Hidrog. Foz Rio 
Dourados/Rio Caldas 

S 17° 23’ 823” 
W 49° O9’ 941” 

S 17° 23’ 835” 
W 49° O9’ 929 ” 

03 Região Hidrog. Foz Rio 
Dourados/Rio Caldas 

S 17° 08’ 618” 
W 48° 57’ 832” 

S 17° 08’ 625” 
W 48° 57’ 822” 

04 Bacia Hidrog. Rio 
Dourados 

S17° 14’879” 
W 48° 55’ 755” 

S17° 14’881” 
W 48° 55’ 747” 

05 Bacia Hidrog. Rio 
Dourados 

S 17° 12’ 060” 
W 49° 03’ 615” 

S 17° 12’ 253”                                                                        
W 49° 03’ 623” 

06 Bacia Hidrog. Rio 
Piracanjuba 1 

S 17° 55’ 42,6” 
W 48° 57’ 28,7” 

S 17° 55’ 41,9” 
W 48° 57’ 29,8” 

07 Bacia Hidrog. Rio 
Piracanjuba 1 

S 17° 42’ 20,3” 
W 48° 54’ 41,2” 

S 17° 42’ 49,8”                                                                              
W 48° 54’ 43,2” 

08 Bacia Hidrog. Rio 
Piracanjuba 1 

S 17° 44’ 10,9” 
W 48° 53’ 35,4” 

S 17° 44’ 12,3” 
W 48° 53’ 29,8” 

09 Bacia Hidrog. Rio 
Piracanjuba 1 

S 17° 40’ 866” 
W 49° 13’ 014” 

S 17° 40’ 870”                                                                               
W 49° 13’ 030” 

10 Região Hidrog. Foz Rio 
Boa Vereda/Rio 

Dourados 

S 17° 46’ 372” 
W 49° 17’ O96” 

S 17° 46’ 405” 
W 49° 17’ 113 ” 

 
11 Região Hidrog. Foz Rio 

Boa Vereda/Rio 
Dourados 

S 17° 45’ 762” 
W 49° 17’ 610” 

S 17° 45’ 755”                                                                 
W 49° 17’ 612” 

 
12 

Região Hidrog. Foz Rio 
Boa Vereda/Rio 

Dourados 

S 17° 48’ 22,8” 
W 49° 2O’ 53,8” 

S 17° 48’ 87,0” 
W 49° 2O’ 54,4” 

13 Região Hidrog. Foz Rio 
Boa Vereda/Rio 

Dourados 

S 17° 46’ 01,8” 
W 49° 15’ 34,3” 

S 17° 46’ 02,2”                                                                                                              
W 49° 15’ 34,2” 

14 Região Hidrog. Foz Rio 
Boa Vereda/Rio 

Dourados 

S 17° 39’ 58,2” 
W 49° 11’ 26,3” 

S 17° 39’ 59,5” 
W 49° 11’ 25,9” 

15 Região Hidrog. Foz Rio 
Boa Vereda/Rio 

Dourados 

S 17° 39’ 17,1” 
W 49° 08’ 23,2” 

S 17° 39’ 18,7” 
W 49° 08’ 23,7”            

16 
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Apêndice A (continuação) 
Propriedade Ottobacia Aguada Área Preservada 

16 Região Hidrog. Foz Rio 
Boa Vereda/Rio 

Dourados 

S 18° 05’ 750” 
W 49° 22’ 023” 

S 18° 05’ 714” 
W 49° 22’ 034” 

17 Região Hidrog. Foz Rio 
Boa Vereda/Rio 

Dourados 

S 18° 05’ 127” 
W 49° 20’ 566” 

S 18° 05’ 115” 
W 49° 20’ 560” 

18 Bacia Hidrog. Rib. Boa 
Vereda 

S 18° 13’ 147” 
W 49° 09’ 761” 

S 18° 13’ 068” 
W 49° 09’ 902 

19 Bacia Hidrog. Rib. Santa 
Maria 

S 18° 14’ 633” 
W 49° 11’ 348 

S 18° 14’ 694” 
W 49° 11’ 363” 

20 Região Hidrog. Foz Rio 
Dourados/Rio Caldas 

S 18° 12’ 391” 
W 49° 08’ 002” 

S 18° 02’ 754” 
W 49° 21’ 569” 

21 Bacia Hidrog. Rib. Santa 
Maria 

S 18° 11’ 905” 
W 49° O8’ 976” 

S 17° 08’ 249” 
W 48° 59’ 846” 

22 Bacia Hidrog. Rib. Boa 
Vereda 

S 18° 02’ 758” 
W 49° 21’ 567” 

S 18° 02’ 759” 
W 49° 21’ 556” 

23 Região Hidrog. Foz Rio 
Dourados/Rio Caldas 

S 18° 02’ 600” 
W 49° 21’ 580” 

S 18° 02’ 602” 
W 49° 21’ 574” 

24 Bacia Hidrog. Rio 
Piracanjuba 1 

S 17° 17’ 705” 
W 48° 56’ 755” 

S 17° 17’ 691” 
W 48° 56’ 765” 

25 Região Hidrog. Foz Rio 
Dourados/Rio Caldas 

S 17° 20’ 801” 
W 49° 05’ 097” 

S 17° 20’ 792” 
W 49° 05’ 098” 

26 Região Hidrog. Foz Rio 
Dourados/Rio Caldas 

S 17° 20’ 958” 
W 49° 08’ 225” 

S 17° 20’ 875” 
W 49° 08’ 217” 

27 Região Hidrog. Foz Rio 
Dourados/Rio Caldas 

S 17° 16’ 14,0” 
W 49° 02’ 49,0” 

S 17° 16’ 23,8”                                                                                   
W 49° 03’ 10,3” 

28 Bacia Hidrog. Rio 
Piracanjuba 1 

S 17° 52’ 304” 
W 48° 56’ 944” 

S 17° 52’ 286” 
W 48° 56’ 851” 

 
. 
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Apêndice B. Significado das abreviaturas das indentificações das ottobacias Ribeirão Boa 
    Vereda, Rio Santa Maria, Rio Dourados, Rio Piracanjuba, Foz Rio Boa 
    Vereda/Rio Dourados, Foz Rio Dourados/Rio Caldas. 
Abreviatura Ottobacia 
BHRD1 Bacia hidrográfica Rio Dourados área de aguada 
BHRD2 Bacia hidrográfica Rio Dourados área preservada 
BHRP1 Bacia Hidrográfica Rio Piracanjuba área de aguada 
BHRP2 Bacia Hidrográfica Rio Piracanjuba área preservada 
BVRD1 Foz do Rib. Boa Vereda / rio dourados área de aguada 
BVRD2 Foz do Rib. Boa Vereda / rio dourados área preservada 
BHRB1 Bacia Hidrográfica Rio Boa vereda área de aguada  
BHRB2 Bacia Hidrográfica Rio Boa vereda área preservada 
BHRS1 Bacia hidrográfica Rib. Santa Maria área de aguada 
BHRS2 Bacia hidrográfica Rib. Santa Maria área preservada 
BHRC1 Bacia Hidrográfica foz Rio Dourados / Rio Caldas área de aguada 
BHRC2 Bacia Hidrográfica foz Rio Dourados / Rio Caldas área preservada 
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Anexo A. Forma de excreção dos nutrientes ingeridos (% do total excretado) de pastagens 

Fonte: Wilkinson & Lowrey (1973) 
 
Anexo B. Total de metais poluentes (mg kg-1) de massa seca de dejetos 

Tipo de 
dejeto 

Zn                Mn                Fe                 Cu                   Pb                Cd 
......................................................mg kg-1.......................................... 

Cama de 
frango 

159,0 317,0 1762,0 22,4 18,6 4,7 

Dejeto de 
bovino 

50,3 197,0 3418,0 16,0 13,1 2,6 

Dejeto de 
búfalos 

23,8 233 3673,0 15,8 23,2 3,9 

Dejeto de 
cabras 

64,2 216 5797,0 17,4 16,1 2,2 

Dejeto de 
suínos 

118,3 298 8858,0 63,0 12,1 3,2 

Fonte: Wijewardena & Gunaratne (2004) 

 
Anexo C. Massa seca e conteúdo de metal poluente no alimento do gado. 
Tipo de 

alimento 

Massa 

seca (%) 

Zn                   Cu                  Ni                Pb            Cd                As          

..............................................................(mg kg-1)........................................................ 

                                                Gado Leiteiro 
Glúten de 
milho 

86,2 91 10,2 1,6 2,07 0,12 0,13 1,27 

Melaço 63,9 26 9,3 1,2 2,24 < 0,10 0,20 0,66 
Suplementos 
Minerais 

96,7 2900 1484 9,0 5,50 1,79 3,03 42,0 

Cereais 86,2 26 6,9 <1,00 1,88 <0,10 0,11 0,26 

Silagem de 
pasto  

28,9 30 6,2 0,8 <1,00 <0,10 0,10 0,21 

Silagem de 
milho 

28,6 29 4,2 4,3 <1,00 0,16 <0,10 1,90 

                                               Gado de corte 

Feno 83 29 6,8 0,8 3,64 0,11 <0,10 0,28 

Rolo de 
aveia e 
cevada 

 

84 

 

39 

 

7,6 

 

2,4 

 

1.16 

 

<0,10 

 

<0,10 

 

<0,20 

Silagem de 
pasto 

35 38 7,0 1,1 1,19 0,10 0,16 0,47 

Fonte: Nicholson et al. (1999) 

 

 

Elemento Urina Fezes 
N 76-82 18-24 
K 70-90 13-30 
P Traços 95+ 

Mg 30-10 70-90 
S 6-90 10-94 

Ca Traços 99 
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Anexo D. Massa seca e conteúdo de metal poluente em dejeto de bovino de leite e corte. 
Tipo de 
dejeto 

Massa 
seca 

(Ms%) 

     Zn               Cu                Ni                 Pb              Cd            As                  Cr     
...........................................................(mg kg-1).......................................................... 

Gado 
leiteiro 

18,4 180 50 4.55 4.74 0.35 1.53 5.48 

Gado d e 
corte 

21,0 107 25 4.2 4.51 0.19 1.69 3.05 

Fonte: Nicholson et al. (1999)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


