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O uso agrícola do composto de lixo (CL) nas lavouras constitui a alternativa de maior
viabilidade técnico- -econômica, por ser fonte considerável de nutrientes e matéria orgâ
Este estudo foi conduzido em casa de vegetação na Embrapa/Centro Nacional de Pesquisas de Solos
(CNPS), e teve como objetivo avaliar o efeito de doses de CL (0, 25, 50 e 100 mg ha-1) e períodos de
incubação (0, 16, 32, 64 e 150 dias) sobre a disponibilidade (Mehlich-1) de Cd, Cr, Co, Ni e Pb em
cinco solos (Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico - LVd, Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico
- PVd, Chernossolo Haplico Órtico - MXo, Planossolo Hidromórfico Distrófico - SGd e Nitossolo
Vermelho Eutroférri – Nvef). A maioria dos metais pesados teve sua disponibilidade reduzida nos
primeiros períodos de incubação, sendo esse efeito dependente de textura, pH e teor de matéria
orgânica do solo. O uso continuado de CL, principalmente nas doses mais elevadas, pode resultar
riscos de contaminação do ambiente pelo efeito cumulativo, em especial para o Cd nos solos LVd,
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The agricultural use of the urban waste compost (WC) is an alternative of better
- -economic viability, because this organic residue is a source of nutrients and

organic matter. This study was carried out in a greenhouse at Embrapa/National Soil Research Center
(CNPS), and has the objective of evaluating the effect of WC doses (0, 25, 50 and 100 mg ha-1) and
incubation periods (16, 32, 64 and 150 days) on Cd, Cr, Co, Ni, and Pb availability (Mehlich 1) in Rio
de Janeiro and São Paulo soils (Red-yellow Latosol, Red-yellow Podzol, Brunizem, Planosol and Red
Dusky Podzol) and four incubation periods. Most of the heavy metals had its availability reduced in
the first times of incubation, being that dependent effect of the texture, pH and content of soil organic

A reciclagem do lixo urbano se apresenta como uma das melhores alternativas para
melhoria da situação brasileira em relação a disposição do lixo urbano (MELO et al., 1997), evitando-
se o acúmulo do material que oferece riscos à saúde publica através da contaminação das águas
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A aplicação de composto de lixo (CL) aumenta o rendimento das culturas (BERTON &
VALADARES, 1991), na medida em que melhora a estrutura e fertilidade do solo, supre nutrientes às
plantas e corrige a acidez do solo. Entretanto, estudos revelaram níveis elevados de metais pesados em
solos e plantas onde foi adicionado CL (BOON & SOLTANPOUR, 1992). Desse modo, o uso
inadequado do CL pode contaminar o solo com metais pesados e outros produtos potencialmente

A preocupação com os níveis de metais pesados advém da capacidade de sua retenção pelo solo, da
sua movimentação no perfil deste, da possibilidade de que eles atinjam o lençol freático e, sobretudo,
da sua absorção pelas plantas, podendo atingir, assim, a cadeia alimentar. Os parâmetros de solo mais
importantes nos trópicos, para avaliar o efeito de resíduos sólidos urbanos, são, conteúdo de argila,
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A liberação de metais ocorre à medida em que ocorre a degradação da matéria orgânica do composto
adicionada no solo, que tende a ser mais rápida em condições tropicais (OLIVEIRA, 1995),

O objetivo deste trabalho foi avaliar a disponibilidade temporal de metais pesados (Cd, Co, Cr, Ni e

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi realizado em condições controladas na
Embrapa/Centro Nacional de Pesquisa em Solos (CNPTIA), no Rio de Janeiro, utilizando-se amostras
de 5 tipos de solos (Latossolo Ve -Amarelo Distrófico - LVd, Argissolo Vermelho-

- PVd, Chernossolo Haplico Órtico - MXo, Planossolo Hidromórfico Distrófico - SGd e
Nitossolo Vermelho Eutroférrico - NVef), em 2 profundidades (0-20 e 20-40 cm), sendo 0-30 e 30-

para o solo NVef, e incubadas com 4 doses de CL (0, 25, 50 e 100 mg ha-1, em base úmida), em 5

A montagem do experimento se deu em ambiente fechado a uma temperatura média de 230

-se água a cada parcela, em quantidade a não saturar o solo. Preliminarmente foram
executadas análises químicas e físicas dos solos e do CL separadamente. Para a comparação química
dos tratamentos, foram realizadas determinações laboratoriais nas amostras (EMBRAPA, 1979): pH
em H2O; teores disponíveis de metais pesados (Cd, Co, Cr, Ni e Pb), usando-se Mehlich 1 (relação
solo/solução de 1:5) e a determinação por espectrometria de plasma de emissão atômica - ICP; teor
total de metais pesados (Cd, Co, Cr, Ni e Pb), pelo uso de extrator "água régia" e determinação feita

disponíveis de metais pesados no solo, e teor de metais disponíveis em relação ao tempo de incubação
do CL. A partir desses modelos foram realizadas simulações as quais forneceram o tempo de
vida, que corresponde ao tempo de decaimento da metade da disponibilidade do metal no solo, após
adicionado como CL, cujo valor é de grande importância para a determinação do tempo mínimo de

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os solos MXo e NVef tiveram a maior acumulação de Cd, Co, Cr,
Ni e Pb, em ambas as profundidades, com exceção do Pb que teve maior teor total nos solos NVef e
PVd (Tabela 1). Os menores valores disponíveis de Cd, Co e Ni foram encontrados nos solos SGd, e

O aumento do teor disponível de Cd nos solos PVd, NVef e MXo comparados ao LVd, pode estar
associado às diferentes solubilidades do metal nos distintos solos. O aumento da quantidade de Pb no

há uma forte influência do pH ao longo do tempo, assim como a atuação dos teores de argila e óxidos
de Fe e Al sobre a disponibilidade desses metais (MATTIAZO-PREZOTO, 1994). Os metais Pb e Cr
são menos solúveis, enquanto que Ni e Cd são mais móveis e disponíveis, apresentando esse último,

O Cd e o Co ultrapassaram os teores considerados admissíveis nos solos. O teor máximo admissível
para o Cd, segundo o EPA (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1983), é de 1 mg kg-1

No presente trabalho, com a aplicação de CL, os teores desse metal variaram de 1,14 a 2,14 mg kg-



nos solos MXo, NVef e LVd. O teor máximo admissível de Co nos solos varia de 25 a 50 mg ka
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Além desses dois metais que estão fora dos teores considerados aceitáveis em relação a proteção do

solo, do meio ambiente, dos animais e do próprio homem; o Pb atingiu teor próximo ao estipulado

pelo EPA (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1983) no solo NVef (21,7 mg kg-1). Em

relação aos metais que apresentaram ajustes lineares, o Pb foi o que apresentou um incremento mais

acentuado com o aumento da dose de CL, em ambas as camadas do solo. Assim, torna-se necessário

um controle rigoroso na quantidade de CL aplicada no solo, pois esse metal quando chega ao homem

através da cadeia alimentar, pode acumular-se nos rins, fígado, cérebro, e principalmente nos ossos. O

O maior teor total de Ni encontrado foi de 29 mg dm-3, no solo Mxo (Tabela 1), sendo que o teor

máximo admissível nos solos pelo EPA é de 40 mg dm-3, não oferecendo riscos com a utilização do

CL nas doses utilizadas no presente trabalho. Os modelos que descreveram o decaimento da

disponibilidade de Ni indicaram pontos de mínimo em torno de 80 dias após a incubação do CL na

Os maiores teores totais de Cr encontrados variaram de 23 a 40 mg dm-3, nos solos SGd, Mxo e LVd
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A disponibilidade de Co no solo esteve diretamente relacionada à sua concentração no substrato, pois

a concentração original no CL era da ordem de 2,7 mg kg-1. Os modelos indicaram que o ponto

máximo de Co esteve bem próximo ao teor disponível já existente no solo, ocorrendo queda com o

aumento da dose do CL. Esse fato pode ser explicado pela diluição da concentração desse metal do

O tempo de meia vida do Co variou de aproximadamente 1 mês para as doses de 50 e 100 t ha-1

no solo MXo, até 5 meses para o tratamento sem aplicação de CL. Quando se considerou a média de

Houve um decréscimo no teor de Cd disponível até o ponto mínimo, que está, aparentemente, em
-

desse metal. Essa reversão de metal é um fator importante, pois, uma ingestão prolongada de Cd causa

danos irreparáveis à saúde, podendo levar à morte. A meia vida desse metal no organismo é de cerca

de 10 anos, e na presença do Cu e do Zn, o Cd aumenta sua ação tóxica. Nota-se que o tempo de

decaimento do Cd é bem longo, entre seis e doze meses (Tabela 2), tornando o uso do CL mais

Quando aplicado composto de lixo em forma de fertilizante ou condicionador das propriedades do

Essa interferência é menor para o metal Cr e maior para os teores disponíveis de Co, Pb e Cd. Assim,

-se que esses parâmetros permitem um agrupamento dos solos em classes homogêneas com
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Co que atingiram valores totais acima do admissível pelo EPA (ENVIROMENTAL PROTECTION

AGENCY, 1983), e como o Pb, que atingiu teores totais bem próximos ao valor limite em relação a

O tempo de decaimento (meia vida) dos metais permite estimar o tempo para uma nova aplicação

de composto de lixo, ou seja, a necessidade de tempo de pousio da área, a qual recomenda-se um ano.

Essa recomendação se deve ao fato do metal Cd ter apresentado meia vida de seis a doze meses, o Pb,

Assim, torna-se de grande importância o monitoramento dos níveis de metais pesados no solo após
-1
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Em cada coluna e mesma profundidade, médias seguidas da mesma letra, pelo teste de Tukey a 5%

Tabela 2 - Meia vida dos metais pesados que apresentaram teores acima (Co e Cd) e próximos (Pb)
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