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Resumo: O Cr apresenta funções metabólicas nas plantas que podem ser benéficas, porém quando
encontrado em grandes concentrações e na forma hexavalente (Cr6+) se torna tóxico. Dessa forma, o
objetivo deste trabalho foi analisar os efeitos do metal pesado em plantas de milho em duas classes de
solo através de testes de fitotoxicidade que resultaram em valores de EC50. Para o experimento foi
cultivado milho (Zea mays L.) em Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (LVAd) e em Cambissolo
Háplico Tb distrófico (CXbd) tipo A moderado. As variáveis estudadas foram: produção de massa
seca da parte aérea, altura das plantas e comprimento de raiz. Observou-se o efeito tóxico do Cr nas
plantas em ambos os solos tornando possível constatar que o LVAd apresentou maior sensibilidade ao
elemento quando comparado ao Cxbd após análise dos valores de EC50.
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BEHAVIOUR OF CORN PLANTS GROWN IN SOILS CONTAMINATED
WITH CHROMIUM VI



Abstract: Chromium  has  metabolic  functions  in  plants  that  can  be  beneficial,  but  in  high
concentrations and also in hexavalent form (Cr6+), this element becomes toxic for plant. Therefore, the
objective of this study was to analyze the effects of heavy metal in corn plants grown in soils of two
different classes, using phytotoxicity tests that resulted in EC50 values. In this experiment, corn (Zea
mays L.) was grown in a dystrophic Red-Yellow Latosol (LVAd) and also in a dystrophic Tb Haplic
Cambisol type A moderate (CXbd). The variables studied were: shoot and root dry matter yield, plant
height and root length. Chromium showed toxic effect for plants in both soils, and LVAd soil showed
greater sensitivity to this element when compared to Cxbd after EC50 value analysis.

Keywords: quality soil, EC50, phytotoxicity, trace element.

1. INTRODUÇÃO

O solo é um recurso natural de extrema importância e desenvolve um papel muito importante
no controle do ciclo hidrológico, ciclo do carbono, ciclagem de nutrientes, entre outros.  Contudo, o
solo está sujeito a diversos impactos e sua recuperação ocorre de forma lenta, se considerarmos o
tempo em escala geológica (CALIJURI & CUNHA, 2013).

Em algumas situações, os efeitos dos impactos ambientais sobre o solo são impossíveis de
serem revertidos e a legislação ambiental tardou a perceber o tamanho do impacto que estava sendo
causado  a  estes  solos,  o  que  resultou  em  um  acúmulo  de  áreas  degradadas  com  problemas  de
contaminação. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) em 2002 foram
identificadas 255 áreas contaminadas,  já em 2010 esse número aumentou para 3.675 áreas,  o que
demonstra que o impacto sobre o solo é uma realidade concreta (CALIJURI & CUNHA, 2013). Em
Minas Gerais de 2007 a 2015 o número de reconhecimento de áreas contaminadas cresceu de 56 para
617 (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 2015).

A Cetesb  define  que  uma  área  é  contaminada,  quando  comprovadamente  essa  apresenta
poluição ou contaminação causada pela  introdução de quaisquer  substâncias ou resíduos que nela
tenham sido depositados,  acumulados,  armazenados,  enterrados ou infiltrados de forma planejada,
acidental ou até mesmo natural (Cetesb, 2010). O Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM)
classifica uma área contaminada aquela que por ações antrópicas e verificadas através de relatórios
científicos, tem suas características alteradas, principalmente devido ao aumento da concentração de
substâncias  químicas  danosas  ao  meio  ambiente,  solo,  ser  humano,  água,  entre  outros  (MINAS
GERAIS,  2008).  Contaminação  do  solo  é  definida  como  a  inserção  de  elementos  químicos,
substâncias tóxicas, patógenos em elevadas concentrações no ambiente, de maneira a causar danos ao
ser humano ou a outros organismos (MINAS GERAIS, 2008).

A contaminação do solo contribui para o aumento do teor de metais pesados ou elementos-
traço  no  solo.  A concentração  natural  na  qual  esses  elementos  são  encontrados  no  solo  depende
principalmente do material de origem sobre o qual aquele solo foi formado. Segundo Guilherme et. al.
(2005), os elementos-traço são encontrados nos solos e sistemas aquáticos naturalmente ou seu teor
seu aumentado devido às atividades antropogênicas ou a processos como intemperismo e lixiviação no
perfil do solo, e atividades de mineração, industriais e efluentes municipais (KABATA-PENDIAS &
PENDIAS, 2001).

Alguns elementos traço são essenciais por exercerem função no metabolismo de organismos
vivos,  como  o  Cr,  Fe,  Zn,  Se  e  Ni,  enquanto  outros  não  apresentam  função  biológica  e  são
considerados elementos tóxicos, como o As, Cd, Hg e Pb. Tanto os elementos essenciais como os
tóxicos podem causar malefícios aos organismos quando em elevadas concentrações (BARKER &
PILBEAM, 2007).

Algumas atividades humanas fazem com que ocorra aumento dos teores de metais pesados nos
solos  agrícolas  como,  por  exemplo,  a  deposição  atmosférica,  aplicação  de  defensivos  agrícolas,



fertilizantes e corretivos, irrigação com água contaminada, uso de fungicidas, herbicidas e inseticidas,
dentre outras (MELO & ALLEONI, 2009).

Os produtos citados acima contêm metais pesados em sua composição, dentre estes o cromo
(Cr). O cromo é um elemento químico encontrado em diversos componentes da biosfera. Seu nome
deriva do grego kchroma que significa cor e isso se deve à diversidade de cores que este apresenta em
seus complexos. Com densidade igual a 7,18 g cm-3 é considerado um metal pesado. A principal fonte
de Cr é o minério de cromita muito utilizado na fabricação de sal cromado (SAMPAIO et al., 2005). O
Cr é encontrado no solo sob a forma iônica de Cr+3, porém ele pode ser oxidado a Cr+6. 

O  Cr  não  é  essencial  ou  benéfico  às  plantas  uma  vez  que  não  participa  de  processos
metabólicos vitais desta, pois quando oxidado se transforma em Cr+6 que é mais tóxico as plantas do
que o Cr+3. O Cr+6 é absorvido com maior facilidade na membrana celular e é um forte agente oxidante
(QUADRO, 2008). Ele pode perturbar o balanço hídrico e a absorção de macro e micronutrientes, o
que pode causar desequilíbrio de nutrientes e também alterar as atividades enzimáticas da planta. Além
disso,  algumas  plantas  podem  apresentar  concentrações  elevadas  desse  metal  em  suas  partes
comestíveis. Assim, culturas cultivadas em solos poluídos ou contaminados com este ou outros metais
pesados apresentam risco à saúde humana e animal (KABATA-PENDIAS, 2001).

Devido a sua semelhança estrutural com o fosfato,  o Cr+6 pode permanecer por um longo
tempo no organismo. Utilizando suas rotas de absorção e transporte, o Cr+6 pode permanecer até cinco
anos  no  organismo,  acarretando  em  diversos  agravos  de  saúde  e  biomagnificação  em  cadeias
ecológicas (BAIRD & CANN, 2011; ODUM, 2012; SHILS et al., 2009).

De acordo com a Resolução 420/2009 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, existem três
divisões em escala crescente de rigor para o estabelecimento dos padrões: os valores de referência de
qualidade (VRQ), de prevenção (VP) e de investigação (VI). O VP indica a concentração que, quando
excedida, gera alterações na qualidade do solo, capazes de interferir em sua capacidade de suprir suas
funções primárias.

Para estabelecimento dos VPs, são realizados experimentos com plantas e demais organismos
dos solos, seguindo o protocolo da ISO 11.269-2, que define os critérios para execução. Os ensaios
duram entre 14 e 21 dias, utilizando no mínimo duas espécies e cinco concentrações diferentes para
obter análises de regressão. São avaliadas variáveis como emergência, sintomas de fitotoxicidade e
biomassa. A análise de regressão de cada variável resulta nos índices EC50 (concentração que causa
redução de 50% na variável avaliada em relação ao controle) (COMPANHIA AMBIENTAL DE SÃO
PAULO, 2005).

O objetivo deste trabalho consiste em determinar o valor de EC50 para Cr e sua influência nas
plantas de milho.

2. METODOLOGIA

2.1 Correção da fertilidade do solo

Os solos selecionados para este experimento foram o Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico
típico  (LVAd)  e  o  Cambissolo  Háplico  Tb  distrófico  típico  (CXbd),  por  serem classes  de  solos
representativas  no  Estado  de  Minas  Gerais  (FUNDAÇÃO  ESTADUAL DO  MEIO AMBIENTE,
2011).  Eles  foram  coletados  na  região  sul  de  Minas  Gerais,  seguindo  orientações  de  Sisema
(ABRAHÃO; MARQUES, 2013).

Para fornecer às plantas condições para que estas se desenvolvessem, foi elevada a saturação
de base a 50% e o pH do solo foi estabilizado em torno de 6. De acordo com Alvarez e Ribeiro (1999),
antes  do  plantio  foram  adicionados  aos  solos  CaCO3 e  MgCO3 na  relação  3:1  e  esta  mistura
permaneceu incubada por 20 dias. Após 20 dias, foi realizada a adubação, respeitando o nível crítico
requerido para solos de Minas Gerais (quinta aproximação) e os níveis mínimos requeridos para



adubação em vasos (MALAVOLTA, 1980).
Foram  fornecidos  aos  solos,  via  solução  nutritiva,  150  mg  kg -1  dos  nutrientes  K  e  P

respectivamente  e  200 mg  kg-1 e  Zn,  Cu,  B e  Mn via  KCl,  NH4H2PO4,  ZnSO4,  CuSO4,  HB e
MnSO4. Após a germinação de 50% das plantas, foram adicionadas doses parceladas (7 e 14 dias) de
N e K. Foi aplicado 300 mg kg-1 de N sob a forma de ureia.

2.2. Seleção da espécie utilizada 

O ensaio foi realizado utilizando a  monocotiledônea  Zea mays  L. - milho híbrido, Cultivar
BM207. A seleção das espécies utilizadas foi orientada pela lista de espécies sensíveis da ISO 11.269-
2  (INTERNATIONAL STANDARD  ORGANIZATION,  2013)  e  OECD  (ORGANIZATION  FOR
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2006).

2.3. Delineamento experimental e tratamentos

O delineamento  foi  inteiramente  ao  acaso  em esquema  fatorial  8  x  2  x  4,  ou  seja,  oito
concentrações do metal  foram aplicadas às duas classes de solo,  com quatro repetições para cada
tratamento. As oito concentrações de Cr aplicadas foram 0, 50, 10, 20, 45, 90, 200 e 400 mg kg -1  de
solo. A fonte de Cr utilizada foi o K2Cr2O7. Após 24 horas da incorporação do metal em forma de
solução nos recipientes, é que se fez a semeadura. A irrigação foi feita com água destilada e controlada
pelo  processo  de  capilaridade  por  uma  corda  de  seda  trançada  inserida  no  fundo  dos  vasos.  A
capacidade de retenção de água foi determinada de acordo com a ISO 11269-2 (2012).

Cada vaso conteve 600 dm3 de solo e nele foram semeadas 10 sementes. Após a emergência de
pelo menos 50% das plântulas, o número de indivíduos foi reduzido para cinco. O experimento teve
duração de 21 dias após a emergência de 50% do controle, conforme as recomendações da OECD-208.
As variáveis avaliadas foram: massa seca da parte aérea, altura das plantas e comprimento de raízes. A
altura da parte aérea (APA) foi medida com paquímetro digital, a massa seca da parte aérea (MSPA) e
o comprimento de raiz (CR) foram pesados e obtidos após as plantas serem secas em estufa a 70°C
durante 72 horas, momento no qual se obteve peso constante. 

Os valores de EC50 foram calculados utilizando o programa estatístico GraphPad Prism Versão
6.0,  escolhendo  as  funções  que  melhor  se  adequaram a  cada  variável,  utilizando  apenas  as  que
apresentaram  distribuição  normal,  sendo  válido  o  modelo  em  que  o  valor  de  R 2 foi  melhor  e
significância de 95%.

3. RESULTADOS

Na Tabela  1,  são  apresentadas  as  variáveis  avaliadas,  os  valores  de  EC50  e  os  modelos
matemáticos que apresentaram melhor resultado para os solos estudados.

Tabela 1 - Valores de EC50 para CXbd e LVAd.

Espécie Classe de Solo Variáveis EC50 R² Modelo Estatístico

Milho

CXbd

APA 338 0,73 One-phase decay

CR 260 0,68 One-phase decay

MSPA - - -

LVAd

APA - - -

CR - - -

MSPA - - -



Pelos valores de EC50 calculados e mostrados na Tabela 1, é notável a maior sensibilidade das
plantas de milho no LVAd se comparada ao CXbd. Com o aumento das concentrações o dano torna-se
mais visível e o mesmo foi confirmado por Alexandrino (2014), Alvarenga (2014) e Marques (2015)
em experimentos com Pb, Cd e Cr, respectivamente. O comprimento de raiz dessa planta também foi
significativamente afetado à medida que se aumentaram as concentrações de Cr nas duas classes de
solo. Santana (2007) observou redução da massa seca e comprimento de raiz de Genipa americana em
contato com doses crescentes de Cr+3 e Cr+6. A maior sensibilidade ao Cr, em plantas cultivadas no
LVAd, provavelmente se deve a uma menor adsorção, pois este apresenta menor teor de argila, matéria
orgânica e CTC. Reduzindo a adsorção, se eleva a concentração de Cr em solução, acarretando em
maiores danos.

De acordo com os valores apresentados na Tabela 2, o LVAd é mais arenoso e possui menor
teor de matéria orgânica se comparado ao CXbd, o que justifica os valores não encontrado de EC 50

para este solo.

Tabela  2  –  Textura  e  teor  de  matéria  orgânica  dos  solos  retirados  na  camada  de  0  a  20  cm de
profundidade.

Variáveis físicas do solo LVAd CXbd

Areia (g kg-1) 700 350

Argila (g kg-1) 260 460

Silte (g kg-1) 40 190

Matéria Orgânica (dag kg-1) 0,9 2,2

        
Solos com maior teor de matéria orgânica possuem baixa disponibilidade de Cr e altos valores

de EC50. Neste estudo, o LVAd mostrou menor teor de matéria orgânica e maior porcentagem de areia
em sua composição se comparado ao CXbd. A maior superfície específica contribui para maior fixação
e baixa disponibilidade do Cr no solo, logo se espera encontrar menores valores de EC50 para o LVAd.

De acordo com o Gráfico 1, a massa seca da parte área (MSPA) foi afetada tanto em relação à
classe de solo quanto pela espécie utilizada. No LVAd, no tratamento sem Cr, as plantas apresentaram
cerca de 28% menos massa seca em relação ao CXbd

Gráfico 1- Massa seca da parte aérea apresentada como porcentagem em relação ao controle
(sem Cr) de plantas de milho em função de concentrações crescentes de Cr.



Com relação ao crescimento da planta é possível observar no Gráfico 2 que com o aumento da
concentração de Cr no solo a altura da parte área sofreu uma redução. Tanto no LVAd como no CXbd,
as plantas cultivadas sem Cr no solo apresentaram altura da parte aérea bem próximas. 

A redução da massa seca da parte aérea (MSPA) e da altura da parte aérea (APA) ocorreu
devido a redução do sistema radicular e na absorção e translocação de água e nutrientes, divisões
celulares e trocas gasosas na planta (SHANKER et al., 2005; HAN et al., 2004; SANTANA, 2007).

Gráfico 2 - Altura da parte aérea apresentada como porcentagem em relação ao controle (sem
Cr) de plantas de milho em função de concentrações crescentes de Cr.

Gráfico 3 - Comprimento da raiz apresentada como porcentagem em relação ao controle (sem
Cr) de plantas de milho em função de concentrações crescentes de Cr.



3. CONCLUSÃO
A  massa  seca  da  parte  aérea,  comprimento  de  raiz  e  altura  de  plantas  apresentaram

sensibilidade às concentrações de Cr utilizadas. O LVAd se mostrou mais sensível que o CXbd, uma
vez que a quantidade de plantas de milho que sobreviveram não foram suficientes para calcular o EC 50

nesta primeira classe de solo.
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