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There are pratically no information about the changes in organic materials of the

brazilian soil, submitted to different kinds of tillage. In this work we report effects that

occurs in the humic acid of a brazilian soil Oxisol dystrophic, after eleven years of

continuous tillage.

We use the EPR spectroscopy to determine the degree of soil humification, which was

confirmed by the ratio Ei~, obtained by absorption spectroscopy.

The concentration of Semiquinone free radicals are about 1()14 spins/g, greater in virgin

soil than in a soil submitted to conventional tillage, analyzed for three different depths.

The free radicals concentration gives the degree of humification for the humic

substances, and help us to determine that the degradation of a soil submitted to conventional

tillage is more intensive that in the no tillage practice.

Also EPR technique are used to examine the formation of micronutrient metal

complexes (Cu+2~VO+2,Mn+2andFe+3)due to different degrees of purification.

The effect of Calcium Carbonate addition was studied in a peat from Ribeirao Preto

region. This is a common technique used by the farmers to decrease the degree of

acidification of the soil. Although this addition provide the decreasing of the degree of

humification.



Substfu1cias humicas sao os maiores constituintes de solos sedimentares, ocorrendo em

quase todos os sitios terrestres e aquaticos. Surgem de degrada~oes biol6gicas de residuos de

plantas e animais e de atividades sinteticas de microorganismoS<I).

Existem a mais de 200 anos investiga~oes quimicas e ffsicas das substfu1cias humicas(2)

sendo que uma das primeiras observa~oes feitas foi a capacidade para adsorver agua e

nutrientes de plantas. Apesar de ter sido escrito inumeros artigos .cientificos, muito ainda

permanece para ser apreendido sobre sua origem, sintese, estrutura quimica, rea~oes e

fun~oes em meios terrestres e aquaticos.

Esses materiais sao geralmente divididos em tres fra~oes principais: acido humico

(AH) que e soluvel em extrato alcalino, mas precipita-se sob acidifica~ao do extrato; acido

fiilvico (AF) que e a fra~ao que permanece em solu~ao quando 0 extrato alcalino e

acidificado, isto e, soluvel em extrato alcalino e acido; humina e a fra~ao humica que nao

pode ser extrafda de solos e sedimentos por dilui~ao basica ou acida.

Em decorrencia de sua alta capacidade de reten~ao de agua (ate 20 vezes seu peso) 0

humus e importante na conserva~ao do solo contra a erosao. Na combina~ao com argilas

forma um complexo argilo-orginico que cimenta as particulas do solo em agregados, 0 que

permite a aera~, e aumenta sua permeabilidade. Devido a sua colora~ao escura, 0 humus

contribui para retenc;ao de calor pelo solo influindo na germinac;ao de sementes e

desenvolvimento de rafzes.



Outra caracterfstica importante e a capacidade de troca de cations (CTC), que em geral

varia de 300 a 1400 meq/lOOg de humus, 0 que representa de 20 a 70 % da CTC do solo.

As sub~lAnciashumicas formam complexos com varios fons metalicos micronutrientes (como

Fe,Cu,Mn,Zn,Mo e outros) influenciando a disponibilidade para as plantas. Da mesma forma

pode combinar com metais t6xicos como 0 chumbo e 0 alumfnio, diminuindo a concentra~ao

do fon livre e assim reduzindo sua toxidez. Alem disso tern sido mostrado que muitas

moleculas organicas, incluindo pesticidas extensivamente usados na agricultura, interagem

preferencialmente com as substincias humicas no solo, afetando a bioatividade e

biodegradabilidade desses pesticidas.

Resultados recentes na literatura(30·31)tern proposto que altera~oes na quantidade e

qualidade da materia organica podem ocorrer em fun~ao do manejo praticado nos solos. 0

chamado manejo convencional, que envolve queima de vegeta~ao, ai"a~ao, gradea~ao e

controle qufmico e mecanico de ervas daninhas, quando comparado com plantio direto que

utiliza somente controle qufmico das ervas daninhas, mostrou redu~ao no conteudo total da

materia organica do solo, e uma diminui~ao acentuada da propor~ao acido humico (AH) /

acido fUlvico (AF), com importantes implica~oes para a estrutura do solo. Uma das

preocupa~oes com a redu~ao na propor~ao AH/AF e 0 fato que 0 AH e a fra~ao humica de

maior peso molecular, e insoluvel nos pHs normalmente encontrado nos solos, e com

importante papel estrutural e 0 AF e soluvel nesses pHs e pode ser lixiviado e assim

compromete a estrutura do solo, facilitando processos de erosao, por exemplo.

No Brasil, tern sido utilizados diferentes praticas agricolas. No entanto, nao existem

estudos que avaliem adequadamente os referidos manejos. Sabe-se que 0 manejo inadequado,

juntamente com queimadas e desmatamento sao responsaveis pela perda de 1 bilhio de

toneladas de solo por ano no Brasil devido ao processo de erosao. Para se ter uma ideia do



que isso signitica, trata-se da perda de uma area equivaIente a Alagoas a cada 15 anos.

A identifica~ao e caracteriza~ao dos diferentes compostos htimicos (acido htimico,

acido ftilvico e humina), bem como a avaIia~ao das aItera~oes qualitativas desses compostos

tem sido efetuadas atraves do uso de tecnicas espectrosc6picas, como Ressonancia

Paramagnetica Eletronica (RPE), RessonAncia Magnetica Nuclear (RMN), absor~ao

eletronica, infravermelho e outras.

A tecnica de RPE e uma das poucas entre metodos de laborat6rio que pode fomecer

informa~oes estruturais, sem artefatos ou condi~oes experimentais restritivas sobre a

complexa~ao dos ions metalicos com substancias htimicas(3).RPE tambem detecta com aIta

sensibilidade radicais livres estaveis que influenciam nas rea~oes de polimeriza~ao e

despolimeriza~ao das cadeias htimicas e indicam 0 grau de humifica~ao dos compostos, e nas

rea~oes com compostos organicos, tais como pesticidas e poluentes t6xidosl4
).

'.Neste trabalho foram utilizadas amostras de latossolo roxo distr6fico obtidas dos

campos experimentais do Instituto Agronomico do Parana (IAPAR), situado em Londrina-

PRo Foram caracterizadas amostras de acido htimico provenientes de uma regiao com 11 anos

de cultivo, submetidos a diferentes manejos e rota~ao de colturas, e tambem uma area de

floresta nativa para compara~ao.

Usando a tecnica de Ressonancia Paramagnetica Eletronica foi possfvel quantificar os

radicais livres semiquinona, que indicam 0 grau de humifica~o da substancia htimica, alem

de detectar e caracterizar os complexos com ions metalicos, que se encontram naturalmente

presentes nas amostras.

Atraves da medida de absor~ao eletronica em solu~ao aIcalina dos acidos htimicos,

determinou-se a rwo E4/E., (absorbAncia em 465nm e absorbAncia em 665nm), que da

informa~ao sobre a humifica~ao das substancias htimicasll).



Realizou-se tambem a Analise Elementar das substancias hdmicas para quantificar os

elementos C, N,H e 0 das amostras de acido hdmico e atraves desta porcentagem foram

obtidas a relac;:aoC/N e as razoes atomicas o:c e H:C.

o capitulo II desta dissertac;:aoapresenta uma breve discussao sobre a formac;:ao,

estrutura e extrac;:aodas substancias hdmicas, assim como sua importancia para a agricultura.

No capitulo III encontra-se uma introduc;:aoaos princfpios de espectroscopia de Ressonancia

Paramagnetica Eletronica.

No capitulo IV esta descrito as caracterfsticas das amostras analisadas, processo de

purificac;:ao e 0 procedimento experimental usado neste trabalho.

Nos capitulos V e VI encontram-se os resultados e discussoes para os dados obtidos

pelas tecnicas de RPE e absorc;:aoeletronica.

A conclusao do trabalho, assim como as propostas de trabalhos futuros, estao

apresentadas no capitulo VIII.



Os solos e sedimentos contem uma grande variedade de materiais org3nicos que

consistem de uma mistura de produtos em varios est1gios de decomposic;ao resultantes da

degradac;ao quimica e biol6gia de residuos de plantas e animais e da atividade sintetica de

microorganismos. Sao classificados em substancias hdmicas, tambem chamados de hdmus e

substancias nao hdmicas. A diferenc;a encontra-se no fato que as substancias Dio hdmicas

possuem natureza definida, como por exemplo: aminoacidos, carboidratos, proteinas e acidos

org3nicos, ao passo que as substancias hdmicas sao de estrutura quimica complicadalSl•

Estes materiais sao usualmente divididos em tres frac;oesprincipais: a) acido hdmico

(AH)- e soldvel em extrato alcalino, mas precipita-se sob acidificac;aodo mesmo; b) acido

fUlvico (AF) - e a frac;aoque permanece em soluc;aoquando 0 extrato alcalino e acidificado,

isto e, soldvel em extrato alcalino e acido; c) humina e a frac;aoque nao pode ser extraida

de solos ou sedimentos por diluic;aobasica ou acida.

11.1 - FqRMA~AO DAS SUBSTANCIAS HUMICAS

As substancias hdmicas podem ser formadas durante a decomposic;ao de restos de

plantas e animais por varios caminhos. No entanto ha quatro mecanismos que sao os mais

provaveis para a sintese do acido hdmico e acido fUlvicona natureza (figura 11.1):
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as sugeridas por Dragunov, citada em Kononova(2) e de Flaig(8) mostrada nas figuras 11.2 ell.3
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repectivamente.

Para 0 modelo de Dragunov ser inteiramente aceitavel deveria ser considerada a

ocorrencia de quantidade significativa de grupos COOH aromaticos e algum arranjo em

posic;aoque permita a forma<;aode anidrido cfclico por tratamento qufmico.

Por outro lado 0 modelo de Flag contem abundancia de OH fen6lico e quinonas, mas

a molecula e deficiente de grupos COOH.

Outra estrutura e a proposta por Stevenson(9)(figura 11.4), que mostra os grupos OH

fen6licos livres e ligados, estruturas quinonas, nitrogenio ligando unidades estruturais e

grupos COOH em diferentes pontos dos aneis aromaticos. Estes grupos seriam os

responsaveis pela atividade qufmica, biol6gica e fisiol6gica destas substancias, nos

ecossistemas aquaticos e terrestres.

Schnitzer e Khan(IO)apresentaram uma estrutura parcial para 0 acido fUlvico (figura

11.5),'formado por estruturas fen6licas e acidos carboX11icosaromaticos, que se unem por

pontes de hidrogenio para formar uma estrutura polimerica de considercivelestabilidade. Suas

moleculas sao constitufdas de poros de diferentes dimensoes que podem aprisionar compostos

organicos de baixo peso molecular e compostos inorganicos, tais como inseticidas e fons

metalicos.

Essa estrutura tem sido criticada por varios cientistas, entre eles MaxinmoV<ll),pois,

a energia da ligac;aoformada por pontes de hidrogenio entre acidos carboxflicos nao excede

15kcal/mol e assim na presen<;a de alcalinos dilufdos, seria quebrada formando sale A

degrada<;aodo acido fUlvicopela oxida<;aoalcalina com permanganato leva 50% do conteudo

de carbono a di6xido de carbono e acido benzenocarboxilico. Se as estruturas do acido fUlvico

fossem formadas por moleculas monomericas nao seria necessciriocondi<;oesta~ drasticas para

liberar tais compostos.
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inorganicos e das substfulcias nao htimicas do solo. Para isso e necessario obedecer dois

procedimentos, que saD:

a) extra<;aoda materia org3nica do substrato do solo, que tern sido feita atraves do uso

de solu<;aode NaOH, com concentra<;aoentre 0.1 e 0.5N.

b) purifica<;ao na qual e eliminada a materia inorganica e a materia organica nao

htimica.

Foi comparada a capacidade de extra<;aode substfulciashtimicas(12)de vanos solventes

e verificou-se que a maior capacidade para a extra<;aosimultfulea de acido htimico e acido

fiilvico, e do hidr6xido de s6dio 0.5N.

Entretanto, 0 usa de solu<;aoalcalina tern sido muito criticado, pois nestas condi<;oes

a materia organica pode ser alterada atraves de hidr6lise e auto oxida<;oeS(13).No entanto,

parecem ser poucas as evidencias que a solu<;aoalcalina, sob atmosfera de N2, danifique ou

modifi,que a estrutura qufmica e as propriedades das substfulcias htimicas. Scheffet32) e

Welte(33)mostraram que 0 acido htimico extraido com solu<;aode hidr6xido de s6dio 0.5%

tern absorbancias altamente similares ao acido htimico extrafdo com solu<;aode fluoreto de

s6dio 1%. Outros trabalhos foram realizados e nenhuma diferen<;afoi encontrada na analise

elementar, no contetido de grupos funcionais contendo oxigenio (COOH, OH, C=O), nos

fracionamentos por filtrac;aoem gel e nos espectros de infravermelho dos acidos htimicos e

ftilvicos extrafdos por NaOH ou qualquer .outro extratotl).

Como os sais de cations di e trivalentes sao insoltiveis em soluc;aoalcalina, antes da

extrac;ao, e necessario lavar 0 solo com acido clorfdrico dilufdo. A soluc;aoacida remove

catcio e outros cations polivalentes, aumentando a eficiencia do processo de extra<;aoda

materia organica com reagentes alcalinos. Certamente uma pequena quantidade de materia

org3nica (normalmente menos de 5% para solos superficiais) e removida neste processo, a
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com capacidade extratora inferior ao hidr6xido de s6dio.

Para 0 fracionamento das substancias humicas usa-se 0 metodo classico baseado nas

diferentes solubilidades (figura 11.6). As fra~5es obtidas fazem parte de uma mistura

heterogenea de moleculas poli dispersas que se situam no intervalo de pesos moleculares, que

variam de algumas centenas ate milh5eS(14).Entre as fra~5es e encontrado: acido humico que

e soluvel em alcali e insoluvel em acido; acido fiilvico soluvel tanto em base como em acido

e a humina que e insoluvel em aIcali.

A porcentagem de humus presente em cada fra~ao humica varia consideravelmente de

um tipo de solo para outro.

As substancias humicas possuem natureza acida devido a presen~a de grupos COOH

e OH (presumivelmente fen6lico). Cations monovalentes (Na+, K+) formam sais soluveis

tanto com acido humico quanto com acido fUlvico, enquanto que a solubilidade do humus na

forma.acida depende do peso molecular(AH).

11.4 - PURIFICACAO

A fra~ao de acido hlimico extraida dos solos, frequentemente cont6m uma consideravel

quantidade de impurezas inorgamcas. Pode-se encontrar um conteudo de cinzas que chega a

30% para acido humico extrafdo de alguns tipos de solos. Entretanto, pode-se reduzir esta

quantidade atraves de repetidas etapas de dissolu~ao-precipita~ao (com acido mineral), e

passagem atraves de resina de troca ionica. Uma maneira efetiva para remover argilas e a

centrifuga~ao a alta velocidade, ap6s redissolver 0 acido humico em pH levemente alcalino.

Um metodo eficiente para purificar 0 acido humico e lava-Io it temperatura ambiente

com uma solu~ao dilufda de HCI - HF(38).Ap6s a agita~ao por um perfodo que varia de 12

it 48 horas, a mistura acida e removida por filtra~ao e 0 resfduo lavado com agua destilada.



Desta forma consegue-se obter 0 teor de cinzas inferior a 1%. Essa eficiencia pode ser

explicado devido a sua capacidade de dissolver argilas hidrcitadase formar complexos com

cations di e trivalentes.

Outro metodo que tem sido usado e a diaIise(12).Neste sao facilmente removidos os

sais e compostos org3nicos de baixo peso molecular, enquanto que os metais complexados

ou fortemente adsorvidos nao podem ser facilmente eliminados.

De maneira geral, os ions metaIicos encontram-se ligados ao acido humico por

ligac;oesde coordenac;ao. Assim a reduc;aono conteudo de cinzas implica em uma perda de

substancias humicas, possivelmente por liberac;aode acido fiUvico de baixo peso molecular

que esta ligado ao acido humico atraves do metal.



"No resumo de RPE apresentado neste capitulo foram usados v3rios livros textos de
Ressonancia magnetica (15, 16,17 e 36)



metaloprotefnas, pois estas, geralmente, apresentam fons de metais de transi~ao no seu centro

ativo. Tambem tern sido explorada na detec~ao de radicais livres, envolvidos em eventos

como a destrui~ao de membranas e tecidos biol6gicos. No campo da ffsica, continua sendo

uma tecnica de grande utilidade, inclusive no estudo das recem-descobertas ceramicas

supercondutoras a altas temperaturas.

Na agropecuana, muitos problemas importantes eslliosendo estudados com a utiliza~ao

desta tecnica(19).Alguns exemplos saD:

- fotossfntese - detec~ao do Mn(II) e radicais livres nos cloroplastos;

- fixa~ao de nitrogenio pelas plantas - a enzima nitrogenase tern em seu centro ativo

fons de ferro e molibidenio;

- complexa~ao de micronutrientes (Cu, Fe, Mn, V) em materia organica (acido

humico e acido tUlvico) do solo;

,.- estudo da absor~ao de micronutrientes pelas rafzes de plantas - resultados

interessantes foram obtidos com 0 fon de Cu(II);

- efeitos de radia~ao X, y, e outras em alimentos - produ~ao de radicais livres.

111.1 - CONDIc;XO DE RESSONANCIA

o momento magnetico de urn eletron livre e dado por

onde yea razao giromagnetica, 6 e 0 magneton de Bohr, e g e 0 fator giromagnetico para

o eletron.

Na presen~a de urn campo magnetico H a intera~ao deste eletron com 0 campo

magnetico sera dada pela hamiltoniana:



,
Ressoniincia Paramagnerica Eletronica

H = fj..ii = g~s.ii

1
E=±-g~Ho

2

m.2 - INTERA~OES

111.2.1 - Intera~ioSpin-Orbita
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V=Vfon +VL

onde Vioo e 0 potencial esferico e VLeo potencial dos ligantes

Para os casos em que 0 potencial dos ligantes (VL)e maior que a intera~ao spin-6rbita

(por exemplo para os ions dos metais de transi~ao do grupo do ferro) 0 campo eIetrico que

atua sobre os eletrons perde a simetria esferica do ion livre; 0 nivel fundamental a ser

desdobrado por H nao e mais caracterizado por J e 0 fator giromagnetico medido nao e 0

previsto pela equa~ao (III.7). A presen~a do campo cristalino e responsavel tambem pelo

"quenching" do momento angular orbital que e de ocorrencia comum entre ions do grupo de

transi~ao do ferro, e devido a isso os valores de g encontrados para esses ions, sao

normalmente pr6ximos de 2 ja que a contribuic;aorelevante vem somente do momento angular

de spin.

Assim para VL>AL. S 0 potencial sera uma perturbac;aoao nivel fundamental 3d". Pelo

metodo de campo cristalino os ligantes sao substituidos por cargas puntuais negativas, e seu

efeito computado em cada urn dos orbitais que comp6em 3d". Para tanto suponha os ligantes

dispostos nos vertices de urn octaedro como mostra a figura III. 1 (a) e 0 ion metalico no

centro deste octaedro. Os orbitais 121 (<lx" ~' du) eel (d/ .y2 e d/) interagem com os ligantes

como mostrado na figura III. 1 (b). Devido a simetria dos orbitais, os eletrons nos orbitais el

sofrem IIl:aiorrepulsao, uma vez que as cargas apontam diretamente para seus vertices, e sua

energia e incrementada. 0 desdobramento 3d" e mostrado na figura 111.1(c) para a simetria

octaedrica, e octaedrica com distor~oes tetragonal e rombica. Nestes nfveis os n eletrons do

metal sao distribuidos.

Para os casos em que 0 spin eletronico e maior que 1/2 a contribuic;aodo potencial
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nfveis em campo magnetico zero. E expresso por:

1!J.E = hv = g~H±-Aml
2
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A temperatura ambiente e para uma frequencia de 1010Hz, N+/N- = 0.9984, sendo

dn dN- dN+-) .=---=-2Pndt 1fIJC. dt dt



dn 1
dt )rede = (no -n) T

1

dn 1-=-2Pn+(no-n)-
dt T1

1n=n---
o 1+2PT1

E necessario aqui introduzir 0 conceito de temperatura de spin. A temperatura de spin
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Os metais de transic;ao sao os elementos que possuem os subniveis 3d, 4d e 5d

incompletos. Entre eles somente 0 V, Mn, Fe, Co, Cu e Mo sao encontrados em quantidade

suficiente em sistemas biol6gicos. 0 espectro de RPE destes fons apresenta as seguintes

caracterfsticas:

- 0 acoplarnento spin-orbita e normalmente forte e apresenta grande anisotropia;

- Depende forternente da vizinhanc;ado fon;

- Frequenternente e necessario baixas ternperaturas (77K) para observar a ressonancia;

- Para fons com nurnero par de eletrons deseparelhados e geralrnente irnpossfvel

observar 0 espectro.

111.4.1 - iON V4+

Inicialrnente sera discutido 0 fon V"+devido ao fato de possuir apenas urn eletron no

orbital d. Para 0 fon V4+gasoso ha cinco orbitais d que, em prirneira aproximac;ao, tern a

rnesrna energia. Em urn s6lido ou lfquido, entretanto, 0 fon usualrnente e cercado por urn

numero de ligantes que podern ser tanto negativarnente carregados como negativarnente

polarizados. Pode-se encontrar dois arranjarnentos basicos para os ligantes: 0 caso rnais

cornurn tern os seis ligantes na esterioqufmjca octaedrica e urna forma rnenos cornurn que tern

os quatro ligantes nos vertices de urn tetraedro. Esses ligantes tern 0 efeito de separar 0

orbital d em urn conjunto de dois e em urn conjunto de tres nfveis, separados por urna energia

t:.. (figura IlL I (b)). Entretanto 0 V4+e norrnalrnente encontrado como 0 fon Vanadil V(Y-+

com mais cinco ligantes fracos. A presenc;a do ion cY- resulta em uma forte distorc;ao do

octaedro tal que toda degenerescencia e removida (a ultima distorc;aode urn octraedro e urna
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Neste trabalho foram utilizadas amostras de latossolo roxo distr6fico obtidas dos

campos experimentais do lAPAR, situado em Londrina - PRoForam caracterizadas amostras

de acido htimico provenientes de uma regiao com II anos de cultivo, submetidos a diferentes

manejos e rota~ao de culturas, e area de floresta nativa.

A separa~ao das fra~Oes htimicas foi realizada de acordo com a metodologia de

Kononova(2),que e baseada na solubilidade.

Como as substincias htimicas, uma vez estabilizadas, se diferenciam pela quantidade

de elementos qufmicos presentes na molecula, foi feita a Analise Elementar do acido htimico,

com 0 objetivo de conhecer e quantificar os elementos qufmicos que formam a molecula

polimerica.

Ja e conhecido que 0 manejo inadequado do solo pode causar mudan~as quantitativas

e qualitativas na materia organica. Uma das formas de avalia~ao destas mudan~as e atraves

do grau de humifica~o das substincias htimicas.

Um dos metodos propostos na literatura e utilizar a tecnica de absor~ao eletronica para

medir a razao EJE6 (Absorbincia em 465nm IAbsorbincia em 665nm). Esta medida por ser

independente da concentra~ao de acido htimico e variar com materiais extrafdos de diferentes

solos e um indicativo simples do grau de humifi.ca~o.

Atraves da tecnica de RPE foi poss(vel quantificar os radicais livres semiquinona e

consequentemente determinar 0 grau de humifi.ca~aoem cada amostra de acido htimico. Para



isto utilizou-se 0 metodo do padrao secundario descrito por Singer, 1959<20).

Entretanto para algumas amostras nao foi possivel obter 0 sinal dos radicais livres

devido a interac;ao com ions metalicos residuais presentes no acido humico.

Como a formac;ao dos complexos dos ions micronutrientes com as substincias humicas

e urn dos aspectos de interesse agropecucirio, foi dedicada uma parte do trabalho a

caracterizac;ao dos metais complexados com acido humico.

E apresentado tambem urn estudo dos efeitos do Carbonato de CaIcio quando colocado

no solo, pois em trabalho recentemente realizado no lAP AR(21)constatou-se que em latossolo

roxo submetido a calagem ocorre reduc;ao no conteudo da materia orgamca e decrescimo na

rwo AHI AF. Esse resultado e muito preocupante dada a necessidade de grande utilizac;ao

do calcario em solos brasileiros.

IV.l ~.AMOSTRAS

Para investigar quais os efeitos que 0 Carbonato de CaIcio faz sobre 0 acido humico,

foi usado turfa da regiao de Ribeirao Preto.

As amostras de acido humico analisadas silo provenientes da Estac;ao Experimental do

IAPAR, situada em Londrina-PR. Possuem as seguintes caracteristicas:

1. Solo - Latossolo roxo distr6fico.

2. Culturas - Rotae;ao anual de soja-trigo e milho-trigo.

3. Manejos do solo - Areas com plantio direto, manejo convencional e areas com

florestas de vetac;ao nativa (chamada de "testemunha").

4. Profundidade - 0-5cm, 5-1Ocm e lQ-20cm.

5. Periodo de cultivo- Ooze anos.

As caracteristicas de cada amostra estudada estiio dadas na tabela IV.l .



N° da Amostra Profundidade(em) Manejo Culturas

1 0-5 Convencional rota~ao soja-trigo

2 5-10 Convencional rota~ao soja-trigo

3 10-20 Convencional rota~ao soja-trigo

4 0-5 Convencional rota~ao milho-trigo

5 5-10 Convencional rota~ao milho-trigo

6 10-20 Convencional rota~ao milho-trigo

7 0-5 Plantio Direto rota~ao soja-trigo

.,
o. 8 5-10 Plantio Direto rota~ao soja-trigo

9 10-20 Plantio Direto rota~ao soja-trigo

10 0-5 Plantio Direto rota~ao milho-trigo

11 5-10 Plantio Direto rota~ao milho-trigo

12 10-20 Plantio Direto rota~ao milho-trigo

13 0-5 Mata Virgem

14 5-10 Mata Virgem

15 10-20 Mata Virgem



IV.2- EXTRAC;AO E PURIFICAC;AO DO ACIDO HUMICO

A extra~ao e purifica~ao do acido humico foram realizadas segundo a metodologia de

Kononova(2)no laborat6rio de Radioquimica e Quimica Ambiental do IFQSC-USP. Para isto

utilizou-se 0 mesmo prcedimento descrito na literatura()4).

o solo foi seco ao ar, desagregado em almofariz e passado em peneira de malha 60-

As. Foi lavado diversas vezes com solu~ao de HCI 0,5N a temperatura ambiente, para

decompor carbonatos e remover metais, Calderoni e Schnitzet22).0 sobrenadante acido foi

removido por centrifuga~ao e em seguida 0 solo foi lavado com agua destilada para

neutralizar 0 pH.

A extra~ao foi feita conforme 0 esquema mostrado na figura IV.1, usando-se uma

solu~ao de Hidr6xido de S6dio 0,5N em atmosfera de nitrogenio, para evitar a oxida~ao a

temperatura ambiente.

'.0 sobrenadante alcalino foi separado do residuo e centrifugado a 3000 rpm durante

30 minutos, para eliminar a argila. 0 extrato foi acidificado a pH 2 com solu~ao de acido

clorfdrico 6N e deixado em repouso durante 24 horas. 0 sobrenadante, acido fillvico, foi

separado do material insoluvel, acido humico, por sifona~ao e centrifuga~ao a 3000 rpm

durante 30 minutos.

Como a quantidade de acido fUlvico extrafdo foi muito pequena, nao foi possivel

purifica-Io.

o precipitado de acido humico foi lavado com 1 litro de solu~ao de acido clorfdrico

e fluorfdrico a pH 2 durante 13 horas, com leves agita~oes para degrada~ao da argila. 0

residuo foi lavado com agua destilada para remover ions cloretos e fluoretos, ate se verificar

no filtrado a ausencia de ions CI-, testando-se com AgN03 •

o acido humico foi redissolvido em solu¢o diluida de NH.OH. Esta solu~ao foi
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passada vanas vezes por uma coluna com resina de troca ionica na forma acida, para remover

cations metilicos.

ApOs a purificac;ao em resina cationica 0 material foi passado numa resina ionica na

forma basica para garantir a completa remo<;aodos ions fluoretos.

o volume do extrato foi reduzido em rotavapor a temperatura de 4<fC e liofilizado.

o acido humico, liofilizado, foi seco e dissecado a vacuo com pent6xido de f6sforo.

IV.3 - TECNICAS UTILIZADAS PARA A CARACTERIZA~AO

A identificac;aoe caracterizac;aodo acido humico, hem como as alterac;Oesqualitativas

e quantitativas destes compostos foram efetuadas atraves do uso da tecnica qufmica de

Analise Elementar e tecnicas espectrosc6picas: Ressonancia Paramagnetica Eletronica (RPE)

e Absorc;ao Eletronica.

A composic;ao elementar das substincias humicas e determinada com 0 objetivo de

conhecer a quantidade dos elementos qufmicos que formam parte da molecula polimerica.

As substincias humicas, depois de estabilizadas sao diferenciadas pela quantidade de

elementos qufmicos presentes na molecula.

A partir da composic;aoelementar e possfvel calcular a relac;aoentre as concentrac;Oes

de Cede N em % (C/N), que indica 0 grau de incorporac;ao de N na estrutura humica.

Pode-se calcular as razOeS entre os numeros de atomos de H e de C, dividindo-se 0

porcentual obtido pela massa atomica, ou seja, dividindo a porcentagem de C por 12, de 0

por 16 e de H por 1. Pelas razOes atomicas O:C e H:C, determinamos 0 grau de oxidac;ao

eo fndice de aromaticidade, para os acidos humicos.



No nosso trabalho, a amOise elementar das amostras foi realizada no Instituto de

Qulmica da USP (Sao Paulo). Atraves dela foram detectadas a porcentagem de earbono,

Hidrogenio e Nitrogenio das substancias h6micas. A porcentagem de Oxigenio foi obtida pela

diferenc;ade 100%, descontado 0 teor de cinzas que nessas amostras estava relativamente alto.

Substincias h6micas SaDconhecidas por serem ricas em radicais livres estaveis4
,39.40.

As reac;oesqulmicas das substancias h6micas no solo nao podem ser somente atribuldas aos

grupos funcionais, mas tambem ao conte6do relativamente alto de radicais livres estiveis.

Parece provavel que os radicais livres desempenham importante papel nas reac;oes de

polimerizac;ao e depolimerizac;aodas substancias h6micas, e em reac;oescom moleculas tais

como inseticidas e outros poluentes.

'.os espectros de Ressonancia Paramagnetica Eletronica (RPE) dos acidos h6mico e

fUlvico consistem geralmente de uma Unica linha simetrica desprovida de qualquer

desdobramento hiperfino, 0 que indica radicais de estrutura complexa4
• 0 valor do

desdobramento espectrosc6pico (g) varia de 2,0031 a 2,0045, sendo a largura da linha de 2,0

a 3,6 Os ou (2,0 a 3,6)xlfr4 T.

Rex39 acredita que os radicais livres sao semiquinonas formadas pela deidrogenac;ao

ou remoc;ao oxidativa de hidrogenio de grupos -OH, -NH2 e -SH de aneis aromaticos

(equac;ao(1) )

OH 0

Ox.
~

2e - (1)
4

red.

OH 0

hidroquinona quinona



OH O.
FigurilIV.2 - Estruturas provenientes das interar;oes entre hidroxiquinonas.
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Rubi

Cavidade

Figura IV. 4 - Esquema da cavidade de microonda.

devido a satura~ao das linhas de RPE.

Assim foi feita a curva de satura~ao de potencia de microondas para 0 sinal de RPE

para todas as amostras de AH utilizadas. 0 ponto onde a intensidade do sinal ainda esta

aumentando e nao atingiu a satura~ao e para O,2mW para a fonte de microondas utilizada.

Sendo assim, todas as medidas de radicais livres foram realizadas nas seguintes

condi~Oes: Potencia = O,2mW, Ho = 34000, 4H = lOOGe u """9,51GHz.

A amplitude de modula~o igual a 1 Gauss pico a pico foi determinado de forma tal

que 0 sinal fosse 0 mais intenso possivel sem ocasionar alargamento de linha.



IV.3.2.1-DETERMINA<;AO DO NUMERO DE SPINS

Para determinar 0 numero de spins, usamos 0 metodo do padrao secundario, descrito

por Singet20
). Existem outros metodos para se determinar 0 numero de spins como 0 de se

substituir a amostra por uma outra com 0 numero de spins conhecido e 0 de se colocar ao

mesmo tempo a amostra desconhecida e a padrao dentro da cavidade. 0 metodo que utiliza

a substituic;ao tem a desvantagem de poder ocorrer alterac;oes na sensibilidade do sistema,

principalmente no fator de qualidade Q da cavidade e no acoplamento, devido as diferenc;as

nas propriedades dieIetricas entre a amostra desconhecida e 0 padrao. 0 segundo metodo

elimina este problema mas e muito diffcil encontrar um padrao que tenha ressonancia tal que

nao interfira no sinal de ressonancia a ser medido, pois a maioria dos materiais tern absorc;ao

de RPE num campo magnetico que corresponde a g::::::2 e esta interferencia frequentemente

e problema1ica. Dutro problema que surge e que a maioria dos materiais paramagneticos

utiliza<Joscomo padrao nao ficam estiveis quimicamente durante longos perfodos de tempo.

o metodo descrito por Singer utiliza como padrao secundario 0 Rubi sintetico (Alz03,

contendo cerca de 5% de Cr3+ por peso), que e quimicamente estivel, e apesar de ficar fixo

na cavidade nao interfere nas ressonancias em tomo de g = 2.

Em banda X, 0 espectro do rubi consiste de um pieo intenso de absorc;ao em

aproximadamente 5KGauss e 3 picos de absorc;aosuperpostos em aproximadamente 2KGauss

(com eixo z paralelo a H). lnicialmente 0 padrao e calibrado em relac;aoa outro padrao com

numero de spins conhecido que e medido na mesma posic;ao da cavidade na qual ficani a

amostra desconhecida. No nosso caso, foi usado urn pitch KCI Varian com 1013 spins/em.

Quando se realiza este tipo de medida deve-se levar em conta a forma, a largura e a

intensidade das linhas.

Nas figura IV.5 encontramos as curvas de absorc;ao e sua derivada primeira. Sendo
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IV.3.3 - MEDIDAS DE RPE EM METAlS DE TRANSIC;AO

Para detectar os {ons metilicos que naturalmente encontram-se complexados no AH,

as medidas foram realizadas a temperatura de nitrogenio liquido com um campo central Ho

igual a 3300G e uma varredura de 2000G. A amplitude de modula<;ao usada foi de 5,OGauss

pico a pico.

Medindo-se os parametros espectroscopicos, pudemos identificar em nossas amostras

os {ons Cu+2, Mn+2, Fe+3 e V+4, complexados com os acidos humicos.

Para observar 0 efeito da calagem nos solos brasileiros, diluimos loomg de turfa em

3ml de agua destilada, separamos esta solu<;ao em duas al{quotas de 1,5ml cada, sendo que

uma delas ficou como amostra testemunha e na outra misturamos 5,3mg de CaC03 cujo peso

molecular e 100.09. Para realizar a medida de RPE utilizamos uma cubeta de quartzo plana,

ja que a nossa amostra estava dilufda. 0 campo central utilizado, Ho, foi igual a 3370 G com

uma varredura de 100 G, amplitude de modula<;ao de 1 Gauss pico a pico e potencia de

microondas igual a 0,2mW.

IV.4 - MEDIDAS DA RAZAO E4/~ POR ABSORC;AO ELETRONICA

A absor<;ao de energia radiante por compostos orgamcos na regiao do ultravioleta e

visfvel, envolve promo<;ao de e1etrons dos orbitais {1, 11" e n do estado normal para os estados

de maior energia. Compostos que contem eletrons nao ligantes em atomos de 0, N, S e

halogenio sao capazes de exibir absor<;oes devidas a transi<;oes n - (Yo, enquanto que, sistemas

contendo duplas liga<;oes C = C, exigem absor<;oes devidas as transi<;oes 11" - 11"0.

Acredita-se que vanas estruturas em conjuga<;ao sejam as responsaveis pela cor escura
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e governada principalmente pelo volume e peso molecular da substfu1ciahlimica. E como

parametros secundarios a rela<;aoexistente entre a rwo e 0 pH, 0 teor de 0, C, C02H e

acidez total que saD fun<;oes do volume e peso da partfcula. Chen e colaboradores46

consideraram ainda os inlimeros estudos de degrada<;ao quimica47 onde os produtos

identificados contem estruturas aromaticas, que nao parecem ocorrer no material hlimico

como estruturas altamente condensadas. Outros trabalhos como48
•
49 que indicam 0

comportamento de polieletr6lito sintetico, linear e flexfvel para as substfu1ciashlimicas e a

ocorrencia de significante concentra<;aode estruturas aromaticas individuais. Desta forma

Chen e colaboradore~.46concluiram que ha pouca evidencia de uma rela<;aoentre a rwo EJE6

e a concentra<;aode aneis aromaticos condensados nos materiais hlimicos.

Por outro lado, os produtos de degrada<;aoquimica separados e identificados por

cromatografia gasosa e espectrometria de massa, representam apenas uma pequena fra<;ao(na

maiori~ dos casos cerca de 30% do material inicial) que se apresenta volatil para tais anaIises,

por isto parece-nos questionaveis tais afirma<;oes.

A rwo EJE6 e independente da concentra<;aoda substfu1ciahlimica, na faixa de

concentra<;aode 100 a 500 mg de material hlimico por litro de solu<;aoaquosa46.

o melhor procedimento para se determinar a rwo EJE6 e dissolver de 2 a 4 mg da

substfu1ciahlimica purificada em 1O,0mlde solu<;aode NaHC03 0,05N, a qual propicia urn

pH pr6ximo a 8 para medidas de absorbancia46.

Para a medida foi utilizado 0 espectrofotometro VARIAN pertencente ao IFQSC -

USP. As solu<;oesanalisadas foram preparadas de tal forma que 0.6mg do material foi diluido

em 2ml de solu<;aode NaHC03 0.05N, resultando num pH de 8,7 ±O, 1. Foi feita a varredura

do espectro de ultravioleta e visfvel e a leitura de absorbancias nos comprimentos de onda 465

nm e 665 om.



Tabela V.I - Rendimento porcentual de dcidos humicos obtidos das
amostras do latossolo roxo distrofico.

Amostra oH do Solo Teor de Cinzas Rendimento
1 5,34 10,64% 0,12%

2 5,27 12% 0,08%

3 5,06 11,5% 0,17%

4 5,45 13,1% 0,07%

5 5,26 10,1% 0,27%

6 5,22 5,75% 0,07%

7 5,54 8,4% 0,10%

8 5,36 2,9% 0,09%

9 5,53 8,0% 0,05%

10 5,47 14,2% 0,17%

11 5,01 12,4% 0,03%

12 5,12 10,15% 0,36%

13 5,19 9,8% 0,07%

14 4,78 10,11% 0,17%

15 453 143% 0.09%



(antes de passar na coluna de troca cationica, cicidohumico purificado e tratado com Acido



Figura V.I - Espeetro de RPE das amostras de AH mostrando 0 sinal dos radicais livres
semiquinona. a) AH - amostra (5). b)AH - amostra (11)



Tabela V.2 - Nivel de radicais livres semiquinona (em spins/ gr de aeido humieo)
para 0 latossolo roxo distrofieo.

Amostra Larg. de Linha(gauss) N° de Spins(xlOI4spins/g)
1 7,14±0,2 3,7±0,5

2 -- ---
3 -- ---

4 -- ---

5 6,38±0,09 2,3±0,3

6 6,4±0,1 5,0±0,7

7 7,2±0,5 5,2±0,5

8 5,5±0,1 2,1 ±0,3

9 7,0±0,3 4,0±0,5

10 6,8±0,2 4,3±0,6

11 5,7±0,1 2,4±0,2

12 7,2±0,4 4,6±0,5

13 --- ---
14 6,3±0,4 3,2±0,6

15 45+0 1 61+0,8



Manejo Profundidade Profundidade Profundidade

0-5 em 5-10 em 10-20 em

Convencional 3,7xlO14 2,3xlO14 5,OxlO14

Plantio direto 4,75xlO14 2,25xlO14 4,3xlO14

Mata vir1!em --- 3.2xlO14 6.lxlO14

'.Um dos metodos propostos na literatura(l) para determinar 0 grau de humifica~ao e

atraves da razao E4/E6 (absorbincia em 465 nm / absorbincia em 665 nm). Os espectros de

ultravioleta e visivel para as amostras de acido hlimico em solu~ao de NaHC03 nao

apresentam bandas de absor~ao max.imas ( AmU ) na regiao de 400 a 700 nm, tendo como

caractedstica a diminui~ao da densidade 6tica com 0 aumento do comprimento de onda.

As medidas foram obtidas em pH 8,7 ± 0,1 e os valores da razao E4 / E6 esmo

listados na tabela V.4.

Procedendo da mesma forma que a experiencia anterior vamos separar a tabela por

tipo manejo e profundidade. Para isso, vamos fazer a media dos valores eneontrados para a

mesma profundidade e com 0 mesmo tipo de manejo, mas diferentes rota~oes de culturas



Tabela VA - Medidas da raziio £)£6 de solu~oes
de aeido humieo

Amostra E.tE,;

1 6,0±0,6

2 4,6±0,4

3 5,6±0,5

4 4,4±0,8

5 6,9±0,8

6 5,9±0,1

7 4,9±0,9

8 7±1

9 5,8±0,9

10 5,3±0,4

11 6,2±0,5

12 6,4±0,4

13 6,7±0,5

14 5,9±0,6

15 54+05

Manejo Profundidade Profundidade Profundidade

0-5 em 5-10 em 10-20 em

Convencional 5,18 5,76 5,76

Plantio direto 5,11 6,73 6,14

Mata Virllem 667 5.92 5.37



A partir dos dados da analise elementar podemos encontrar a razao entre a

concentra~ao de Carbono e de nitrogenio(C/N) dada em porcentagem e as razoes atomicas

O:C e H:C.

Na tabela V.6 esta:oapresentadas as porcentagens dos elementos qufmicos, assim como

o valor obtido para a rela~ao C/N e as razoes atOmicasO:C e H:C.

Amostra %C %H %N %0 C/N(%) o:c H:C
1 40,11 5,83 4,50 49,56 8,91 0,93 1,744

" 2 30,94 4,84 4,32 59,9 7,16 1,45 1,8770,

3 29,13 5,04 3,16 62,67 9,22 1,61 2,076

4 27,62 4,44 2,90 65,04 9,52 1,77 1,929

5 25,93 5,22 3,06 65,79 8,57 1,90 2,416

6 35,99 5,89 3,95 54,17 9,11 1,13 1,964

7 36,47 5,75 3,80 53,98 9,60 1,11 1,892

8 37,67 5,53 4,56 52,24 8,26 1,04 1,762

9 38,66 5,55 4,91 50,88 7,87 0,99 1,723

10 43,45 6,04 4,66 45,85 9,32 0,79 1,668

11 42,07 6,18 5,33 46,42 7,89 0,83 1,763

12 38,08 5,51 4,41 52,00 8,63 1,02 1,736

13 35,93 5,33 5,55 53,19 6,47 1,11 1,780

14 42,97 6,49 6,25 44,29 6,88 0,77 1,812

15 42,57 6,50 5,94 44,99 7,16 0,79 1,832



Para facilitar esta analise vamos dividir a tabela, sem levar em eonta a rota<;aode

eulturas, nas tabelas V.7a ,V.7b, V.8a e V.8b

%C %N

Profundidade( em) 0-5 5-10 10-20 0-5 5-10 10-20

Manejo eonv. 33,86 28,44 32,56 3,7 3,69 3,56

Plant, direto 39,96 39,87 38,37 4,23 4,95 4,66

Mata Virgem 35,93 42,97 42,57 5,55 6,25 5,94

%H %0

Profundidade(em) 0-5 5-10 10-20 0-5 5-10 10-20

Manejo eonv. 5,13 5,03 5,46 57,3 62,84 58,42

Plant, direto 5,89 5,86 5,53 49,92 49,33 51,44

Mata Virgem 5,33 6,49 6,50 53,19 44,29 44,99



C/N O:C

Profundidade(em) 0-5 5-10 10-20 0-5 5-10 10-20

Manejo eonv. 9,25 7,86 9,16 1,35 1,66 1,37

Plant, direto 9,46 8,08 8,25 0,95 0,94 1,01

Mata Virgem 6,47 6,88 7,16 I,ll 0,77 0,79

H:C

Profundidade(em) 0-5 5-10 10-20

Manejo eonv. 1,84 2,15 2,02

Plant, direto 1,78 1,76 1,73

Mata Virgem 1,78 1,81 1,83



V.4-DIFERENTES ESTAGIOS DE PURIFICA~AO

A tabela V.9 mostra os valores encontrados para a concentra~ao de radicais livres

semiquinona em tres est:igios de purifica~ao diferentes.

A primeira coluna refere-se a amostras que ainda nao passaram pela coluna de troca

cationica. Notamos que esta incompleta, pois como as amostras de acido humico ainda DaO

passaram pelo processo de purifica~ao total, 0 sinal dos metais presentes nas amostras

analisadas estao superpostos ao sinal do radical livre.

Na segunda coluna encontram-se as amostras que completaram 0 esquema da

purifica~ao mostrado na figura IV. I. Estes valores saDos mesmos mostrados na tabela V.2;

s6 foram colocados novamente aqui para facilitar a compara~ao.

Na terceira coluna estao listados os valores obtidos para os radicais livres nas amostras

de AH ap6s serem tratadas com acido fluorfdrico. 0 tratamento com HF foi realizado pelo

Grupo..de Radioquimica do IFQSC da VSP com 0 objetivo de retirar os ions metalicos

residuais presentes nas amostras purificadas. A coluna encontra-se incompleta, pois algumas

amostras apresentam urn sinal muito pequeno que nao foi possivel medir e outras nao havia

quantidade suficiente de material para fazer a medida.

V.5 - MEDIDA COM CARBONATO DE CALCIO

Como a adi~ao de calcano nos solos e uma pratica muito comum entre os produtores

com 0 intuito de diminuir a acidez, dedicamos uma parte de nosso trabalho para observar

quais os efeitos da adi~ao de CaC03 em uma turfa.

A amostra, que possui urn sinal do radical livre bastante intenso, foi diluida e separada

em duas alfquotas. Vma delas ficou como amostra testemunha e na outra adicionamos

Carbonato de CaIcio.



s/ purificacao Purificada Tratada com HF

Amostra L\Hpp(G) n(1014spins/g' L\Hpp(G) n(1014spins/g) L\Hpp(G) n(1014spins/g)

1 ---- ---- 7,1±0,2 3,7±0,5 ----- -----

2 5,7±0,1 0,7±0,1 ---- ----- 5,2±0,4 0,78±0,07

3 ----- ----- ----- ----- 4,6±0,3 1,1±0,1

4 4,94±0,07 4,9±0,6 ----- ---- 5,2±0,2 0,48±0,05

5 ----- ----- 6,38±0,09 2,3±0,3 ---- ----

6 5,81±0,06 O,178±0,OOI 6,4±0,1 5,0±0,7 5,25 0,13

7 4,75 12,19±0,05 7,2±0,5 5,2±0,5 5,0 0,52

8 5,4±0,1 O,192±0,OO7 5,5±0,1 2,1 ±0,3 5,5 0,14

9 ----- ----- 7,0±0,3 4,0±0,5 5,0 0,52

10 5,0 3,5±0,3 6,8±0,2 4,3±0,6 5,0 0,81

11 5,0 1O,8±0,2 5,7±0,1 2,4±0,2 ----- ----

12 ----- 7,2±0,4 4,6±0,5 4,9±0,2 2,6±0,7

13 6,06±0,06 1O,5±0,4 ----- ----- 6,5 2,51

14 6,3±0,4 3,2±0,6 ---- ----

15 45+0 1 6 1+08 ----- ----
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de g = 4,3 e devido ao Fe (III) com simetria rombica.

A figura V.7 mostra urn espectro tfpico de amostra de acido htimico ap6s ser tratada

com acido fluoridrico. Apresenta absorc;oesem:

- g = 4,3, devido ao Fe (III) com simetria rombiea

- g = 2,003 que e urn parametro caracteristico ao radieallivre semiquinona

- gll = 2,245 (All = 175 Gauss) e g.• = 2,038 devido ao complexo de Cu (II)

Para as amostras sem passar pela coluna de troca cationica obtivemos tres tipos de

espectro diferentes.

A maioria deles encontramos 0 mesmo tip<>de sinal das amostras purificadas com uma

banda larga em g = 2,0 e urn pieo intenso de absorC;aoem g = 4,3 ( devido ao Fe ).

As amostras 1 (figura V.8), 9 e 15 possuem espectros semelhantes pois foram

encontrados os mesmos parametros:

'.,- gll=2,265 e All = 1700 devido ao complexo de Cu.

- g., = 1,936 e All = 168 Gauss, g.•= 1.989 e A.•=61G, devido ao ion Vanadil(VOZ+)(3S)

- g = 4,3 proveniente da presenc;ade Fe (III).

A figura V.9 mostra 0 espectro da amostra 2 que e semelhante ao espectro da amostra

6 , tendo os seguintes parametros espectrosc6picos:

- gll=2,265 e AII= 1700 devido ao complexo de Cu.

- g = 4,3 devido a presenc;ade Fe (III)

- g., = 1,935 (All = 168 Gauss) e g.• = 1,982 devido ao ion Vanadil (V<Y+).

- g =2.003 e A = 90G que SaDparametros caracteristicos do Mn2+

Com 0 objetivo de simular os espectros resultantes para obter os parametros
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Observa-se pela tabela V. 1 que 0 pH dos solos dos quais foram extrafdos os acidos

humicos analisados e em tomo de 5.0, sendo portanto um solo acido.

Como podemos observar pela tabela V.2, a mata virgem contem maior numero de

radicais livres semiquinona do que as areas cultivadas. Entretanto, de acordo com a

literatura(l), um numero maior de radicais livres implica em urn maior grau de humificac;ao

do acido humico. Em nosso estudo, observamos que 0 cultivo dos solos nos dois diferentes

manejos, levou a uma reduc;aono grau de humificac;aodos acidos humicos.

Pela tabela V.3, notamos que a area de floresta nativa possui uma quantidade de

radicais livres que aumenta diretamente com a profundidade. Na literatura(29)encontramos

resultados, principalmente com solos de florestas, mostrando que M urn aumento do grau de

humificac;ao com a profundidade, 0 que esta coerente com os nossos resultados. Para uma

liteira prop6e-se que 0 aumento da concentrac;aode radicais livres e devido a urn avanc;ono

estagio de humificac;ao com a profundidade. Neste caso 0 material que vai ficando mais

humificado tende a se deslocar para as camadas mais abaixo, ficando na superffcie os resfduos

de plantas mais novos que esmo chegando ao solo (por exemplo folhas que caem) que tem

pouca humificac;ao.



Entretanto para as areas cultivadas esta rela~ao com a profundidade nao ocorre. Deve-

se ao fato de que pelo menos no manejo convencional ha urn revolvimento das camadas do

solo com implementos agrfcolas e isso poderia alterar a distribui~ao dos acidos hlimicos mais

humificados nao se observando a mesma tendencia para os solos de areas de florestas. Para

o plantio direto, no entanto, 0 revolvimento nao ocorre, mas nao foi possfvel saber se antes

de ser iniciada a experiencia com 0 plantio direto, houve manejo convencional.

Dutro fator que pode influenciar as areas cultivadas com os diferentes manejos quando

comparado com uma area de floresta e a a~ao dos fatores climaticos entre eles estao a

quantidade de umidade e efeitos dos ciclos de umedecimento e secagem do solo, acesso do

ar, pH, temperatura, luz solar na camada superficial e a atividade microbiana que atua como

sintetizadora de material para humifica~ao ou com caracterfsticas mais pr6ximas das

substAncias hlimicas.

VI.2 - RAZAO E. I ~

A rwo E4 IE6 e urn metodo muito usado pelos cientistas que trabalham com solos

para identificar 0 grau de humifica~ao das substAncias hUmicas, pois nao depende da

concentra~ao mas varia para amostras obtidas de diferentes tipos de solos(1).

Observando a tabela V.5 notamos que a rwo E4 I E6 para a mata virgem e maior na

camada superficial, diminuindo com a profundidade, 0 que implica que 0 grau de humifica~ao

das substAncias hlimicas aumenta com a profundidade.

Para a camada de 5-10 cm encontramos uma TWO E. I ~ maior do que para as outras

profundidades 0 que implica em urn grau menor de humifica~ao.

Para avaliar a coerencia entre as experiencias fizemos urn grafico da rwo EiE6 x

myel de radicais livres (como esta mostrado na figura VI.l). 0 grau de correla~ao linear (r)
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atomica O:C e maior para 0 manejo convencional e menor para 0 plantio direto, enquanto

que a rwo atomica H:C e maior para 0 manejo convencional e praticamente igual para 0

plantio direto e mata virgem.

- para as profundidades de 5-10 em e 10-20 em encontramos a maior porcentagem de

C, HeN na area de floresta nativa enquanto a menor quantidade destes elementos esta:oem

areas de manejo convencional. A porcentagem de 0 segue a ordem inversa. A rwo C/N e

a razao atomica O:C sao menores para a mata virgem sendo que a ultima apresenta valores

maiores para as areas de manejo convencional. A razao atomica H:C possui valores maiores

para as areas de manejo convencional e menores para areas de plantio direto.

Como a razao H:C indica 0 grau de aromaticidade, 0 aumento desta para valores

acima de um implica em uma diminui~ao da aromaticidade nas amostras(28).

Sendo assim, as amostras de AH das areas cultivadas com 0 manejo convencional

pOSSU6{Ilmaior quantidade de estruturas alinfaticas do que as outras areas caracterizadas.

A razao atomica O:C permite estimar a abundancia de grupos funcionais que conrem

oxigenio e portanto e um indicativo do grau de oxida~ao(28).

Quanto maior 0 grau de oxida~ao (23) maior a potencialidade de rea~ao com 0 meio

ambiente, isto e, a forma~ao de sais, complexos, quelatos, intera~ao com argilas, etc.

Para identificar melhor a influencia das razoes atomicas H:C e O:C tra~amos um

grafico de H:C versus O:C (figura VI.2 ) ..Encontramos um fndice de correla~ao igual a 0.8

± 0.1 que indica que com a diminui~ao da aromaticidade ha concomitantemente um aumento

da oxida~ao.

Esse resultado e um indicativo da degrada~ao dos acidos humicos que ocorre

principalmente no manejo convencional.

Pela tabela V.8(a) vemos que a razao C/N e maior na superffcie do que para as outras



profundidades nas amostras de manejo convencional e plantio direto. E interessante observar
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VIA - DIFERENTES ESTAGIOS DE PURIFICA<;AO

Analisando a tabela V.9 nao encontramos nenhuma rela<;aoentre os valores obtidos

para as amostras que chamamos de sem purificar com as purificadas.

Entretanto, em rela<;aoas tratadas com Acido Fluorfdrico nota-se uma clara tendencia

de diminui<;aodo Divelde radicais livres. Com este resultado podemos concluir que devemos

tomar alguns cuidados quando e realizado 0 tratamento com HF pois este alem de retirar

metais da amostra de AH, destr6i tambem radicais livres de uma quantidade que varia de uma

amostra para outra.

VI.5 - MEDIDA COM CaC03

Observando a figura 3 notamos que 0 pH da amostra misturada com CaC03 cresce

rapidamente com 0 tempo, variando de 3.33 (medido no dia da mistura) a 5.34 (45 dias

ap6s),' .enquanto que 0 da amostra testemunha fica praticamente constante. Entretanto 0 pH

nao aumenta indefmidamente, mas em tomo do decimo quinto dia come<;aa saturar em urn

valor pr6ximo de 6,0.

Pela figura V.3 notamos que a concentra<;aotern uma tendencia linear com 0 aumento

do pH para a amostra testemunha. Entretanto para a amostra diluida com CaC03 0 pH tern

uma tendencia linear ate 6,0 , ponto no qual se estabiliza, enquanto que a concentra<;aode

radicais livres continua crescendo. Analisando a figura V.5 notamos que a concentra<;aode

radicais livres para a amostra misturada aumenta nos primeiros dias logo ap6s a adi<;aode

CaC03 , mas em tomo do decimo quinto dia come<;aa diminuir. Para a amostra testemunha

a tendencia e de aumentar 0 Divel dos radicais livres com 0 passar do tempo.

Sendo assim, podemos concluir que para uma turfa submetida a calagem com 0 passar

do tempo ha uma redu<;ao na concentra<;ao de radicais livres 0 que implica em uma



diminuic;ao do grau de humificac;ao.

Novos experimentos com diferentes concentrac;oesde CaC03 deverao ser feitos para

confirmar esses interessantes e preocupantes dados preliminares.

VI.6 - COMPLEXOS COM iONS DE METAL DE TRANSI~AO

Observamos que para todos os espectros, independentemente do estagio de purificac;ao,

encontramos g = 4.3. Este corresponde ao Fe (Ill), magneticamente dilufdo na porc;ao

orgc1nicacom simetria rombica(26).

Tanto para as amostras sem purificar como as tratadas com acido fluorfdrico

encontramos complexo de Cu (II) com simetria axial, com g" = 2.265 e ~, = 175 Gauss.

Comparando com as caracterfsticas espectrais obtidas por Senesi et all(19)para 0 acido fiilvico

encontramos que 0 Cu esta coordenado com quatro atomos de Oxigenio (proposic;aoassumida

devido a ausencia de interac;oes super-hiperfma).

As outras linhas que esmo presentes na figura V.9 sao devido ao complexo do fon

Vanadil (g= 1.98 1= 7/2)(3', 37). Encontramos os parametros espectrosc6picos considerando

simetria axial, embora nao tenhamos feito simulac;aoespectral para determinac;aomais precisa

dos mesmos.

A presenc;a de seis linhas superpostas as linhas de Vanadio e Cuz+ sao devido ao

acoplamento dos eletrons desemparelhados com os micleos de "Mn (I = 5/2) cujos

parametros espectrosc6picos caracterfsticos sao g = 2,00 e A = 95 GausS<U).

Urn resultado surpreendente foi 0 fato das amostras purificadas apresentarem uma

linha larga em tomo de g = 2,0 e 030 apresentar as linhas dos complexos com {ons

metalicos, ja que nas amostras sem purificar, isto e, sem passar pela coluna de troca cationica

e portanto com mais metais, apresentaram estas linhas.



Encontramos um trabalho(26)no qual 0 aumento da intensidade do sinal e a diminui~ao

da largura de linha na regiao de g = 2,0 est! diretamente relacionada com a diminui~ao do

pH. Como foi observado pelo efeito Mossbauer essa mudan~a ocorre devido a prodU<;aode

Fe(II). Este nao pode contribuir diretamente nesta ressomlncia pois a separa<;aoentre seus

niveis e muito grande 0 que exigiria um campo magnetico muito alto, entretanto pode estar

ocorrendo intera~oes de troca com 0 Fe (III) que saDprovavelmente ferromagneticos. Esta

intera~ao de troca ferromagnetica poderia levar ao aumento da amplitude e estreitamento das

linhas. Portanto, pode ter ocorrido que as amostras de AH ao passarem pela coluna de troca

cationica sofreram uma diminui~ao do pH, 0 que provocou um aumento da intensidade da

linha em tomo de g=2, superposto ao sinal dos metais.

Se esta interpreta~ao estiver correta parte do Fe (II) e Fe (III) esmo intergindo

magneticamente, formando aglomerados de ferro envolvendo pontes de 6xidos ou hidr6xidos

entre os ions.



o objetivo do nosso trabalho foi analisar amostras de acido humico extraido de urn

latossolo roxo distr6fico provenientes da Esta<;aoExperimental do lAPAR, situado em

Londrina - PR, utilizando analise elementar e tecnicas espectrosc6picas como RPE e absor<;ao

eletronica.

As areas foram cultivadas durante urn periodo de II anos usando dois diferentes tipos

de manejo que sao 0 convencional e 0 plantio direto. Para compara<;aousamos amostras de

mata virgem. Para todas as areas foram caracterizadas amostras em tres profundidades

diferentes.

A concentra<;aode radicais livres semiquinona nos acidos humicos e em tomo de

1014spinS/g que concorda com os resultados obtidos para os acidos humicos extrafdos de solos

da Ilha de Cananeia(25J.Esse baixo valor para a concentra<;aode radicais livres comparado

com os resultados obtidos pela literatura , em tomo de 1017 spins/g, ocorre devido a baixa

humifica<;aoem nossas amostras.

o resultado obtido pela tecnica de RPE e pela razao E4 / E6 foram compatfveis.

o maior grau de humifica<;aodo acido humico foi encontrado para as areas de floresta

nativa. Para esta area foi possfvel observar 0 aumento do grau de humifica<;aocom 0 aumento

da profundidade, resultado nao obtido para as areas cultivadas. Para as ultimas pode-se

entender 0 resultado para 0 manejo convencional pois neste ha 0 revolvimento das camadas



do solo com implementos agricolas 0 que pode alterar a distribuic;ao dos acidos htimicos mais

humificados.

Atraves da aruilise elementar foi possivel concluir, pela porcentagem encontrada de

cada elemento e pelas razoes atomicas H:C e O:C, que 0 acido htimico para 0 manejo

convencional sofreu maior degradac;ao, enquanto a menor foi encontrada para a mata virgem.

Assim comparando os manejos convencional e 0 plantio direto, podemos concluir que

o manejo convencional gerou maiores alterac;oes nos compostos htimicos presente na materia

organica dos solos estudados.

o espectro total obtido pennitiu uma clara identificac;ao de diferentes complexos de

micronutrientes com substancias htimicas.

Identificamos em todas as amostras, independentemente do estagio de purificac;ao, a

presenc;a do ion de Fe (III), de spin 5/2 com simetria rombica .

..Para as amostras tratadas com acido fluorldrico foi encontrado tambem 0 ion de Cu2+

coordenado com quatro atomos de Oxigenio.

Para algumas amostras de AH sem passar na coluna de troca cationica encontramos

os ions Vanadio na forma V(Y+ e Mn2+ e Cu+2•

Entretanto 0 espectro das amostras purificadas mostraram apenas uma linha larga em

tomo de g = 2,0.0 estreitamento da linha e 0 aumento da sua intensidade nesta regiao pode

ser provocada pela produc;ao de Fe(II), que ocorre devido a uma provavel diminuic;ao do pH

das amostras de acido htimico ao passar pela coluna de troca cationica. 0 Fe(II) nao pode

contribuir diretamente na ressonancia, entretanto pode estar ocorrendo interac;oes de troca com

o ion Fe(III).

As medidas das concentrac;oes de radicais livres para as amostras em diferentes

estagios de purificac;ao mostraram alterac;oes significativas . Esse resultado e importante e



deve ser cuidadosamente interpretado atraves de novos experimentos sistematicos, levando

em conta 0 controle preciso do pH, for~a ionica e concentra~ao da solu~ao em cada estagio.

Outra experiencia realizada foi com uma turfa que foi diluida em agua e adicionado

CaC03 , com 0 objetivo de verificar os efeitos provocados pela calagem, sendo esta pratica

muito comum para diminuir a acidez do solo. Como ja era esperado, a adi~ao de Carbonato

de CaIcio provocou uma eleva~ao do pH, mas com 0 passar do tempo a quantidade de

radicais, e portanto 0 grau de humifica~ao, diminuiu.

Este trabalho e urn dos primeiros realizados no Brasil e mesmo a myel intemacional

nao ha muitos, apesar que estes nao podem ser extrapolados para nossos solos e condi~oes

climaticas.

Dando continuidade a esse trabalho estio sendo purificadas outras amostras do solo

da Esta~ao Experimental do lAPAR pelo grupo de Radioquimica e Quimica Ambiental do

IFQSC - USP com 0 objetivo de extrair maiores quantidades de acido hdmico e acido fUlvico.

Medidas de Ressonancia Magnetica Nuclear e de Infravermelho serao realizadas para verificar

mudan~as estruturais nas substincias hdmicas nos diferentes manejos e identificar grupos

funcionais presentes nos acidos hdmicos.

Outros estudos tern sido realizado para urn solo de Pindorama/SP onde estio sendo

medidas as concentra~oes e 0 espectro total de acido hdmico para todos os estagios de

purifica~ao.
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