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RESUMO
As substâncias húmicas, principais constituintes da matéria orgânica dos substratos, desempenham importantes papéis no
desenvolvimento das plantas, entre eles: disponibilização de nutrientes, geração de cargas negativas (CTC) e efeito
tampão. Assim, o presente trabalho teve como objetivo utilizar as técnicas de espectroscopia de absorção molecular na
região do ultravioleta-visível (UV-VIS), infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), e a técnica de analise
elementar CHN/O para caracterizar a fração ácido húmico (AH) e ácido fúlvico (AF) das SH de cinco substratos orgânicos
(T1, T2, T3, T4 e T5) produzidos na Universidade Federal do Tocantins. Os espectros de absorção UV-VIS foram
determinados na região de 380 a 700 nm com as frações AH e AF diluídos em solução NaHCO30,05 mol.L-1. Os espectros
de absorção FTIR foram determinados na faixa de 4.000 a 400 cm-1 em pastilhas de KBr e a análise elementar via
combustão a 925 ºC em analisador elementar CHN. Nos substratos T1, T2, T3, T4 e T5 os espectros de absorção molecular
no UV-VIS e FTIR evidenciam a humificação, formação de cargas negativas (CTC) e a complexação de íons metálicos
nutrientes. A maior humificação do substrato T 4 devido sua maior razão carbono-ácido húmico/carbono-ácido fúlvico e
menor razão C/N, aliada a geração de cargas negativas e complexação de íons metálicos nutrientes, indica seu maior
potencial para uso na produção de mudas com a manutenção das propriedades químicas e físicas do substrato.
Termos de indexação: Ácidos Húmicos, Ácidos Fúlvicos, Resíduos Orgânicos.

SPECTROSCOPIC AND ELEMENTAL CHARACTERIZATION OF HUMIC SUBSTANCES ORGANIC
SUBSTRATES

SUMMARY
Humic substances, major constituents of organic matter substrates, play important roles in plant development, including:
availability of nutrients, generation of negative charges (CTC) and buffering effect. Thus, this study aimed to use the
techniques of molecular absorption spectroscopy in the ultraviolet-visible region (UV-VIS), Fourier transform infrared
(FTIR), and the technique of elemental analysis CHN/O to characterize the fraction humic acid (HA) and fulvic acid
(FA).Five SH of organic substrates (T 1, T2, T3, T4 and T5) produced at the Federal University of Tocantins. The absorption
spectra of UV-VIS were determined in the region 380-700 nm with the HA and FA fractions diluted NaHCO3 solution in
0.05 mol.L-1. The FTIR absorption spectra were measured in the range 4000-400 cm-1 in KBr pellets and elemental
combustion analysis via 925 °C CHN elemental analyzer. Substrates in T1, T2, T3, T4 and T5 molecular absorption spectra
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in the UV-VIS and FTIR show the humus formation of negative charges (CTC) and the complexation of metal ions
nutrients. Most humus substrate T4 because their biggest reason humic/fulvic acid and carbon-less C/N ratio carbon acid,
combined with generation of negative charges and complexation of metal ions, nutrients, indicates the greatest potential
for use in the production of seedlings with maintaining the chemical and physical properties of the substrate.
Index terms: Humic Acid, Fulvic Acids, Organic Waste.

INTRODUÇÃO
Os substratos orgânicos usados na produção de mudas são formados por materiais orgânicos que contribuem na
retenção de umidade, fornecimento de parte dos nutrientes, aumento da difusão de oxigênio para as raízes, capacidade de
troca de cátions (CTC), regulação do pH e sustentação física necessária para assegurar o desenvolvimento da planta com
qualidade (Pessoa et al., 2012).
A matéria orgânica presente nos substratos pode ser dividida em substâncias não humificadas e as humificadas
(Pinheiro et al., 2010). As primeiras podem ser originadas de raízes de plantas e os organismos do solo e, ainda, da matéria
macrorgânica, constituída de resíduos de plantas e animais em decomposição. Já as humificadas são a parte da primeira
fração que passou por um processo de transformação pelo qual deu origem a novos materiais com composição diferente
das originais.
As substâncias húmicas, principal constituinte da matéria orgânica, são uma mistura heterogênea de compostos
orgânicos agregados por interações intermoleculares fracas de natureza hidrofóbica e por ligações de hidrogênio. Elas
podem ser fracionadas em ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas (Baldotto et al., 2013). Ainda, apresentam elevado
caráter aromático, grupos funcionais distintos e variadas porções fenólicas e carboxílicas (Matilainen et al., 2011;
Valencia et al., 2013). Essa complexidade estrutural é decorrente da presença de grupos funcionais orgânicos que
desempenham diversas funções na nutrição de plantas e melhoria das propriedades químicas e físicas do solo.
Frequentemente, a elevada fertilidade de solos orgânicos é atribuída aos conteúdos de estruturas aromáticas
policondensada com funcionalidade carboxílica (Novotny et al., 2013). Em tese, essa composição heterogênea que advém
de vários processos químicos, físicos e biológicos dificulta a caracterização das substancias húmicas, contudo, essa
composição é sempre buscada para a elaboração de substratos orgânicos usados na produção de mudas.
Apesar de até o momento não se ter uma estrutura definida para as SH, muitos pesquisadores vêm utilizando
diferentes técnicas analíticas que de, alguma forma, podem trazer informações a respeito dessas moléculas. Entre estas
técnicas podem-se citar as espectroscopia de absorção molecular na região do ultravioleta-visível (UV-VIS), e
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e a análise elementar (Rodríguez et al., 2013). A espectroscopia de
absorção molecular na região do ultravioleta-visível é muito utilizada na caracterização das substancias húmicas. Essa
técnica espectroscópica é útil na determinação da razão E4/E6 (ABS em 465 nm/ABS em 665 nm) e na ABS de sistemas
aromáticos, que estão relacionadas com o grau de humificação de estruturas aromáticas e alifáticas das SH presentes na
matéria orgânica, e consequentemente, com a qualidade do solo ou de um substrato orgânico (Dobbss et al., 2009;
Rodríguez & Núñez, 2011).
A razão E4/E6 está diretamente relacionada à condensação estrutural, podendo ser indicativo do grau de
humificação, aromaticidade, massa molar e conteúdo ácido das SH (Tombácz, 1999). Sendo esta, influenciada pelo
tamanho da molécula, pH do meio, conteúdo de oxigênio, carbono, grupos carboxílicos, origem e idade (Stevenson,
1994). A espectroscopia molecular de absorção na região do infravermelho tem sido utilizada para caracterizar as SH
fornecendo informações estruturais e funcionais das moléculas que as compõem (Du et al., 2013). Os espectros na região
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do infravermelho de ácidos húmicos são relativamente simples, quando comparados aos de substâncias puras, possuindo
poucas bandas de absorção e geralmente alargadas (Canellas & Santos, 2005).
Já a análise elementar fornece dados referentes às porcentagens dos elementos carbono, hidrogênio, nitrogênio
e oxigênio (CHN/O). Uma importante análise referente a estes dados são as razões entre os teores destes elementos, uma
vez que elas podem fornecer informações importantes referentes ao grau de humificação das SH e, consequentemente, as
suas propriedades químicas. A razão H/C é considerada como índice de aromaticidade. A razão atômica O/C permite
estimar a abundância de oxigênio contido em grupos funcionais. A relação C/N indica o grau de incorporação do N na
estrutura das SH e o grau de humificação. Além disso, a baixa razão C/N pode indicar estruturas orgânicas mais alifáticas
e proteináceas (Cunha et al., 2007; Deiana et al., 1990).
Dados que possibilitem a obtenção de informações referentes à complexa estrutura química das substâncias
húmicas presentes em substratos orgânicos são escassos. Essas informações podem predizer como esses compostos atuam
nas melhorias das propriedades químicas, físicas e biológicas do meio em que as plantas se desenvolvem e,
consequentemente, aumentar a produtividade das mesmas. Assim, o presente estudo teve como objetivo realizar a
caracterização dos ácidos húmicos e fúlvicos purificados de cinco substratos orgânicos por meio das técnicas
espectroscópicas de absorção molecular na região do ultravioleta-visível e infravermelho e análise elementar CHN/O.

MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido na Universidade Federal do Tocantins – Campus de Gurupi, nas coordenadas
geográficas 11º43’ S e 49º04’ W, onde foram produzidos os cinco substratos orgânicos designados como T 1, T2, T3, T4 e
T5, caracterizados em termos dos teores de N, P, K, Ca, Mg, S, Al, Na, Mo e Co (Tabela 1). As análises de caracterização
dos substratos foram realizadas no departamento de solos da Universidade Federal de Viçosa em Viçosa – MG, nas
coordenadas geográficas 20º45’ S e 42º55’ W.
Tabela 1: Caracterização química dos cinco substratos orgânicos. Gurupi – TO, 2014
-------------------------g.kg-1-----------------------------N
P
K
Ca
Mg
Substrato
20,18
10,19
1,40
20,20
10,28
T1
20,30
20,04
1,60
20,86
10,34
T2
20,25
30,98
1,80
30,82
10,53
T3
20,38
50,43
1,80
40,90
10,67
T4
10,92
1,40
1,30
7,60
8,40
T5

S
3,70
3,60
4,40
4,40
3,20

Na
1,80
2,00
2,60
3,30
0,7,

--------%-------Mo
Co
0,0016
0,0006
0,0016
0,0003
0,0015
0,0
0,0015
0,0005
0,0015
0,0004

O experimento foi realizado em duas partes com a utilização de cinco substratos. Da primeira parte foi extraída,
purificada e liofilizada a fração ácido húmico e ácido fúlvico as quais foram submetidas às análises espectroscópica e
elementar. Na segunda parte foi seguido um delineamento inteiramente casualisado com quatro repetições. Cada repetição
foi obtida por meio do quarteamento sucessivo, obtendo-se quatro repetições (frações iguais) dos substratos com massa
total não purificado, sendo que cada repetição foi em seguida analisada somente em analisador elementar CHN/O.
Os ácidos húmicos (AH) e ácidos fúlvicos (AF) foram extraídos, purificados e liofilizados conforme a IHSS
(Swift, 1996). A extração foi realizada utilizando solução alcalina (NaOH 0,1 mol L-1, na proporção de 10 ml por grama
de substrato) para solubilização das frações ácidos húmicos e fúlvicos e separação por centrifugação. Após a separação
por centrifugação, o extrato húmico foi acidificado à pH 2,0 para separação das duas frações por centrifugação. Os AF
foram purificados usando duas colunas com resinas XAD-8 e Amberlite IR 120+ para a eliminação de impurezas e sais,
sendo em seguida congelados e liofilizados, obtendo o material seco para análises. Os AH foram purificados por meio de
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15 ataques com solução de HF 10% + HCl 0,5% para a remoção da fração mineral ligada ao AH, logo após foram
dialisadas em água deionizada para a retirada de sais, congelados e liofilizados, obtendo o material seco para análises. O
material seco foi então submetido às análises de espectroscopia no UV-VIS e espectroscopia no infravermelho e análise
elementar.
As leituras na faixa do UV-VIS foram feitas em espectrofotômetro de varredura modelo UV/VIS 911A, da marca
GBC, utilizando células de quartzo com caminho ótico de 1 cm. As leituras na faixa do visível, tanto de varredura (380 a
700 nm), quanto de determinação das absorbâncias em 465 e 665 nm, foram feitas nas soluções de ácidos fúlvicos e
húmicos purificados, diluídos apropriadamente em solução de bicarbonato de sódio (Chen et al.,1977). As leituras na
faixa do ultravioleta foram feitas nas soluções de ácidos fúlvicos purificados, diluídos em soluções com pH ajustado para
2,0 com HCl e 12,0 com NaOH, além da solução tamponada neutra de bicarbonato. Os espectros diferenciais foram
calculados pela diferença entre os espectros obtidos em pH 12,0 e 2,0, expressando os dados em absortividade (Bloom &
Leenheer, 1989).
Os espectros de absorção molecular na região do infravermelho com transformada de Fourier dos ácidos húmicos
e fúlvicos foram lidos na faixa de 4.000-400 cm-1, em pastilhas de KBr, utilizando espectrômetro de infravermelho com
transformada de Fourier, FTIR Spectrum 1000. Cada espectro foi obtido pela média de 128 leituras, com resolução de 4
cm-1. As leituras foram feitas em absorbância versus número de onda (cm-1).
A análise elementar foi determinada via combustão a 925 ºC usando analisador elementar Perkin Elmer CHN
Analyser 2400 Series II, quantificando diretamente os elementos C, H e N, e obtendo o teor de O por diferença (%O =
100% - %C - %H - %N). Com as porcentagens dos elementos C, H, N e O, determinaram-se as razões elementares C/N,
H/C e O/C para todos os AHs e AFs, bem como a razão entre os teores de C dos AH e dos AF (CAH/CAF).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 1 e
5% de probabilidade, com o programa Assistat 7.6 beta (Silva & Azevedo, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os espectros de absorção no ultravioleta visível (UV-VIS) dos ácidos húmicos (AH)e ácidos fúlvicos (AF)dos
cinco substratos orgânicos apresentaram diminuições na absorbância (ABS) com o aumento do comprimento de onda
(Figura 1). Os AH (Figura 1a) apresentaram um pequeno pico de ABS na região de 270 nm, evidente nos cinco substratos,
dando um indicativo da absorção de sistemas aromáticos (Canellas et al., 2000). Os AF (Figura 1b), não apresentaram
pico em 270 nm, sugerindo uma diminuição na quantidade de estruturas aromáticas e, assim, na sua estabilidade em
relação aos AH, corroborando com a estrutura sugerida para os AF (Stevenson, 1994).
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Figura 1: Espectros de absorção molecular no ultravioleta-visível dos ácidos húmicos Comprimento
(1a) e Ácidos
(1b) purificados dos cinco substratos
orgânicos. Gurupi – TO, 2014.

Todos os AH e os AF nos tratamentos T 1 e T2 apresentaram banda de ABS na região de 390 nm. Esse é um
comportamento característico de substâncias húmicas (SH) e ocorre devido à sobreposição de picos relativos a diferentes
grupos cromóforos, tais como estruturas aromáticas, localizados em diversos pontos da macromolécula e em diversas
formas de conjugação de ligações duplas com simples, ocorrendo o desdobramento dos picos e a junção dos mesmos em
um espectro disforme (McCarthy &Rice, 1985). Os AF nos tratamentos T 3, T4 e T5, não apresentaram pico em 390 nm, o
que prediz um menor grau de humificação e quantidade de estruturas aromáticas implicando em uma possível diminuição
da CTC, pH e retenção de água nesta fração húmica.
As razões E4/E6 dos AH foram menores que as dos AF (Figura 2). Alta E 4/E6 é característica de AF, uma vez
que ela prediz a existência de estruturas alifáticas menos condensadas e uma diminuição das conjugações de ligações
duplas e simples (Primo et al., 2011). Baixa E 4/E6 relaciona-se ao aumento do peso molecular, condensação de carbonos
aromáticos, aumento da humificação de estruturas aromáticas e maior conjugação de ligações duplas e simples
características de AH, o que leva os AH estudados a terem uma maior estabilidade e permanência no substrato (Dobbss
et al., 2009). Guareschi (2013) ao estudar a matéria orgânica e atributos físicos e químicos do Cerrado, relata ao que solos
deste bioma apresentaram razão E4/E6 para os AH em torno de 3,1, devido ao avançado estágio de degradação do solo
deste bioma. Todavia, no presente estudo as razões E4/E6 dos AHs purificados dos substratos orgânicos, apresentaram um
valor médio de 7,9. Desta forma, é possível prever uma estabilidade das SH dos substratos em relação aos solos do bioma
Cerrado.
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Figura 2: Razão E4/E6 dos ácidos húmicos e ácidos fúlvicos purificados dos cinco substratos orgânicos. Gurupi – TO, 2014.
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Há uma diminuição da razão E4/E6 dos AH em relação aos AF. Este decréscimo está diretamente relacionado
com o aumento do peso molecular e a condensação dos carbonos aromáticos, sendo esta aromaticidade inversamente
proporcional à quantidade de grupos alifáticos. E ainda, quanto maior a razão E 4/E6, menor é a quantidade de compostos
aromáticos condensados que podem ser associados à humificação da matéria orgânica do solo (Stevenson, 1994). Os
valores mais baixos da razão E4/E6 dos AH indicam que nos substratos, a matéria orgânica encontra-se
predominantemente em formas mais humificadas (Guareschi et al., 2013). O aumento da humificação da matéria orgânica
nos substratos é de suma importância, pois vários processos fisiológicos das plantas podem ser modulados pelo material
húmico, entre eles, os grandes sistemas de transdução de energia das membranas celulares das plantas e as bombas de
prótons. Além disso, fito-hormônios têm sido associados à bioatividade das SH, bem como a ativação da H+-ATPase e
bombas vacuolares (Zandonadi et al., 2013).
Em conjunto a estes efeitos fisiológicos provocados sobre as plantas, as SH exercem ainda um papel fundamental
no ambiente radicular no qual as plantas se desenvolvem. Elas atuam em especial, na retenção de calor, influenciando na
germinação de sementes e crescimento de raízes, e alta capacidade de retenção de água (Campos & Vieira, 2009).
Em relação aos espectros de absorção molecular no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) dos AH
e AF nos cinco substratos orgânicos é possível observar a maior complexidade estrutural e a massa molecular
relativamente maior dos AH em relação aos AF. Esta diferença é evidenciada pela maior presença de diversas bandas de
absorção evidentes nos cincos substratos (Figuras 3a e 3b). No caso de substâncias húmicas, geralmente, as bandas de
absorção no infravermelho não podem ser interpretadas de maneira segura, de forma que a recomendação, para o caso de
material húmico, é o uso do modo comparativo, ou seja, sempre confrontar um espectro contra outro (Primo et al., 2011).
Desta forma, as possíveis atribuições das bandas de absorção foram feitas com base nos trabalhos de Kononova (1982),
Stevenson (1994); Dobbss et al., (2009).
Não houve grande diferença nos espectros de FTIR dos AH dos cincos substratos orgânicos estudados (Figura
3a). Na região de 3.600 a 3.000 cm-1 os AH apresentaram forte e larga banda de absorção atribuída ao estiramento angular
simétrico e/ou assimétrico da ligação O–H de grupos hidroxilados capazes de formar ligações de hidrogênio,
principalmente ácidos carboxílicos, alcoóis e fenóis.
A presença de grupos funcionais oxigenados favorece a interação das substâncias húmicas com compostos
orgânicos e inorgânicos, como por exemplo, íons metálicos (Senesi & Miamo, 1994). Esta interação evidencia a
possibilidade dos AH e AF manterem íons metálicos presentes nos substratos, favorecendo a sua disponibilidade para as
plantas. Grupamentos fenólicos formados durante o processo de decomposição da matéria orgânica são convertidos em
quinonas, através de reações de oxidação, as quais são precursores de radicais livres do tipo semiquinonas nos AH, que
se estabilizam com o avanço da humificação. O aumento da concentração dos radicais livres do tipo semiquinona nos AH
pode estimar o grau de humificação das SH (Baldotto et al., 2011; Baldotto et al., 2007).
Na região atribuída ao estiramento simétrico de ligações C–H, principalmente de grupos metil (–CH3), os
espectros de FTIR dos cincos substratos orgânicos apresentaram uma banda de absorção aguda e bem definida centrada
em 2.940 cm-1. Também é evidente uma outra banda de absorção aguda e bem definida centrada em 2.840 cm-1, atribuída
ao estiramento simétrico de grupos –CH2.A existência de uma banda de absorção estreita, intensa e bem definida variando
na região de 1.650 a 1.590 cm-1, evidente nos AH dos cinco substratos, indica a presença de uma série de estiramentos
simétricos de ligações C=O de grupos COO-, amidas secundárias e quinonas. Sendo as quinonas os principais
responsáveis pela transferência de elétrons entre microorganismos, AH e espécies sólidas de Fe3+(Lovley et al., 1996).
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As três bandas de absorção finas, bem definidas e centradas em 1.510 cm-1, encontrado em todos os substratos é
característico do estiramento de ligações C–C de anéis aromáticos, dando um indicativo da presença de ligninas e sistemas
N=C conjugados (Dobbss et al., 2009). A lignina é um composto de difícil degradação que contribui na formação de SH
(Dick et al., 2005). Na região entre 1.460 e 1.420 cm-1 é evidente, nos AH dos cinco substratos, a presença de dois picos
de absorção atribuídos a deformações de ligações C–H de grupos metil e metilenos, e também, possivelmente a uma
deformação angular de intensidade média de grupos –CH2. A presença de uma banda intensa e bem definida variando na
região entre 1.270 e 1225 cm-1, com centro de absorção em 1.250 cm-1 é atribuída à presença de deformações angulares
de ligações O–H em grupos carboxílicos e ligações C–O em ésteres, e ainda à presença de fenóis. A presença de grupos
carboxílicos é importante, uma vez que, a CTC da matéria orgânica origina-se da dissociação de grupos funcionais,
principalmente os carboxílicos, que são pH-dependentes (Sposito, 2008).

(a)

(b)

Figura 3:Espectros de Infravermelho com Transformada de Fourier dos ácidos húmicos (a) edos ácidos fúlvicos (b) purificados dos cinco substratos
orgânicos. Gurupi – TO, 2014.

A presença de polissacarídeos é evidenciada pela existência de uma banda de absorção centrada em 1.125 cm -1.
Esta banda de absorção é evidente nos AH dos cinco substratos. Canellas et al. (2000), avaliando as características de
ácidos húmicos de resíduos de origem urbana, sugeriu que as bandas de absorção na região entre 1.107 e 900 cm -1 podem
ser atribuídas à presença de um maior teor de carboidratos. Nos AH dos cincos substratos orgânicos estudados é evidente
a presença de uma banda de absorção bem definida centrada em 1.030 cm-1. A banda de absorção próxima a 1.100 cm-1
também pode ser atribuída à presença de grupos carboxílicos ligados a cátions metálicos, tanto nutrientes, como poluentes.
Isto sugere a existência de material inorgânico persistente mesmo após a purificação dos AH (Miranda et al., 2007). Isto
mostra a capacidade dos AH em manter a fertilidade dos substratos suprindo as plantas com os minerais necessários ao
desenvolvimento, crescimento, e índice de qualidade das mudas.
Ao contrário dos espectros de absorção FTIR dos AH, os espectros dos AF (Figura 3b) não apresentaram
numerosas bandas de absorção, o que indica menor complexidade da sua estrutura química. Além disso, houve diferença
entre os espectros de absorção entre os substratos, sobretudo naquelas relacionadas à absorção de grupos hidroxilados em
ligações de hidrogênio, sendo observado um decréscimo na absorção dessas bandas nos AF 3, AF4 E AF5, quando
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comparados aos AF1 e AF2. Os AF1 e AF2 apresentaram espectros de absorção FTIR semelhantes, com uma larga e bem
definida banda de absorção variando entre 3.600 e 3.000 cm-1 característica dos estiramentos de ligações O–H. Já os AF3,
AF4 e AF5, também apresentaram a banda relacionada a hidroxilas, entretanto, com menor intensidade, sendo um
indicativo da diminuição na quantidade de grupos hidroxilados. A presença de grupos metílicos é evidenciada por uma
banda de absorção em 2.940 cm-1. A banda de absorção na região é atribuída à presença de grupos carbonílicos (C=O) de
aldeídos e cetonas.
Da mesma forma que os AH, os AF também apresentaram picos de absorção referentes a grupos funcionais do
tipo carboxila e hidroxilas fenólicas. De acordo com Novotny (2002), em ácidos fúlvicos, a presença de grupos funcionais
como carboxilas e hidroxilas fenólicas, afeta diretamente as propriedades químicas do solo, como por exemplo, na
formação de complexos com íons metálicos (nutrientes e poluentes) e aumento da CTC. Essa alteração favorece a
melhoria da qualidade dos substratos orgânicos para a produção de mudas. A diminuição da quantidade de estruturas
aromáticas nos AF, sugerida pela ausência de um pico de ABS em 270 nm no espectro de UV-VIS, é evidenciada também
pelos espectros de FTIR dos cinco AF, uma vez que esses não apresentaram um pico de absorção fino e bem definido
centrado em 1.510 cm-1. A presença de grupos funcionais oxigenados e nitrogenados, além da presença de uma vasta
variedade de estruturas alifáticas e aromáticas, confere às SH um papel fundamental em melhorar as propriedades
químicas, físicas e biológicas do sistema solo-planta, características desejáveis na elaboração de substratos orgânicos
(Passos et al., 2007).
A análise elementar dos substratos indica que não houve diferença significativa a 1 e 5% de probabilidade pelo
teste de Tukey, nos teores de C, H e O nos cinco substratos orgânicos devido seus altos valores de coeficiente de
determinação (Tabela 2). Já em relação ao teor de N, o coeficiente de determinação foi significativo a 5% de probabilidade
(0,01<p ≤ 0,05). Entretanto, os quatro parâmetros apresentaram baixos valores de coeficiente de variação, bem como
baixos valores de desvio padrão. Em termos de razões elementares, também não houve diferença significativa entre razões
H/C e O/C (Tabela 2). Entretanto, ocorreu diferença altamente significativa (p < 0,001) na razão elementar C/N entre os
diferentes substratos orgânicos. Assim como na análise elementar, ambos os parâmetros apresentaram baixos valores de
coeficiente de variação, bem como baixos desvios padrões.
Tabela 2: Análise elementar CHN/O e razões elementares C/N, H/C e OC dos cinco substratos orgânicos. Gurupi – TO, 2014.
Análise Elementar
C
H
N
O
Substratos
C/N
H/C
%
T1
30,77 a
3,52 a
2,44 a
63,27 a
12,66 b
0,11 a
T2
27,27 a
3,19 a
2,4 ab
67,14 a
11,34 b
0,12 a
T3
28,75 a
3,39 a
2,46 a
65,4 a
11,89 b
0,11ª
T4
27,72 a
3,26 a
2,54 a
66,47 a
11,00 b
0,12 a
T5
28,53 a
3,24 a
1,79 b
66,42 a
15,88 a
0,11 a
Média
28,61
3,32
2,33
65,74
12,56
0,12
DP
2,24
0,30
0,37
2,67
2,06
0,0035
cv
7,39 %
9,25 %
12,11%
3,91 %
9,02%
3,02%
F

1,62 ns

0,75 ns

4,55 ns

1,40 ns

11,97 **

1,14 ns

O/C
2,06 a
2,50 a
2,27 a
2,41 a
2,34 a
2,32
0,29
12,01%
1,40 ns

Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5 e 1% de probabilidade. DP: desvio
padrão; cv: coeficiente de variação; F: estatística do teste F.

O menor teor de N e, consequentemente a maior relação C/N encontrada no substrato T 5, sugere que nesse
substrato orgânico as formas de N encontram-se em formas não disponíveis, como nos tecidos lignificados, ou em material
muito pouco decomposto ou humificados, como as fibras (Ebeling et al., 2011).
Quanto à análise elementar das frações húmicas purificadas, a fração AF apresentou o menor teor de C (Tabela
3). Isto sugere que as substâncias húmicas presentes nos substratos encontram-se em formas mais recalcitrantes como os
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AH, em função da presença de grupos funcionais aromáticos, do maior grau de polimerização e da menor suscetibilidade
ao ataque microbiano. A relação entre o teor de C dos AH e AF (CAH/CAF) é usada como indicador da qualidade das
substâncias húmicas. Valores abaixo de 1,0 geralmente indicam uma menor intensidade dos processos de humificação,
aumento da mineralização dos resíduos e baixo teor de bases (Kononova, 1982).
Os substratos apresentaram valores para a razão CAH/CAF variando entre 1,25 e 17,53, com um valor médio de
8,01. Apenas dois substratos, T 1 e T2, apresentaram valores próximos a 1,0, o que indica que os substratos orgânicos, em
geral, apresentam predomínio na fração ácido húmico. O aporte no teor de C nos AH dos substratos T 3, T4, e T5 podem
vir a favorecer o melhor desenvolvimento das plantas. Esta fração das SH já vem sendo bastante utilizada no meio
agrícola, pois pode proporcionar às culturas aumento no tamanho e número de raízes, incrementos na absorção de
nutrientes e taxas de crescimento. Atuam também nas propriedades microbiológicas dos vegetais aumentando o teor
endógeno de bactérias diazotróficas e, consequentemente, no incremento dos efeitos benéficos sobre a planta hospedeira.
Por fim, promovem o crescimento vegetal, pelo maior enraizamento e aumento no número de sítios de mitose e
emergência de raízes laterais (Conceição et al., 2009; Pinheiro et al., 2010).

Tabela3:Análise elementar CHN/O, razões elementares C/N, H/C, O/C e CAH/CAF dos ácidos húmicos (AH) e ácidos fúlvicos (AF) purificados dos
cinco substratos orgânicos. Gurupi – TO, 2014.
Ácidos Húmicos
C
H
N
O
Substratos
C/N
H/C
O/C
%
51,52
4,86
3,96
39,66
13,01
0,09
51,52
T1
51,36
5,12
4,49
39,03
11,44
0,10
51,36
T2
50,18
5,16
5,14
39,52
9,76
0,10
50,18
T3
50,15
5,19
6,11
38,55
8,21
0,10
50,15
T4
51,96
5,33
3,56
39,15
14,60
0,10
51,96
T5
51,03
5,13
4,65
39,18
11,40
0,10
0,77
Média
Ácidos Fúlvicos
C
H
N
O
Substratos
C/N
H/C
O/C
%
41,14
4,55
3,94
50,37
10,44
0,11
1,22
T1
42,13
4,44
4,02
49,41
10,48
0,11
1,17
T2
6,19
2,14
0,82
90,85
7,55
0,35
14,68
T3
2,86
2,37
0,60
94,17
4,77
0,83
32,93
T4
4,35
3,31
0,61
91,73
7,13
0,76
21,09
T5
19,33
3,36
2,00
75,31
8,07
0,43
14,22
Média
Substrato
CAH/CAF
1,25
T1
1,22
T2
8,11
T3
17,53
T4
11,94
T5
8,01
Média

Ambas as frações húmicas apresentaram baixos valores de H/C. Uma consequência de tal redução é a diminuição
da capacidade de hidratação das SH, o que leva a formação de regiões hidrofóbicas importantes na remoção de
contaminantes de natureza apolar e pesticidas (Novais et al., 2007). Baixas H/C implicam também na diminuição das
estruturas alifáticas e aumento no grau de humificação (Budziak et al., 2004). Assim, espera-se que a fração AF tenha
valores mais altos de H/C em relação aos AH. Este decréscimo na H/C foi observado em todos os substratos estudados,
mostrando-se mais clara nos substratos orgânicos T3, T4 e T5, o que caracteriza uma maior estabilidade e humificação
destes substratos durante o processo de compostagem. Quanto menor a razão atômica H/C, maior a resistência da amostra
à termodegradação, indicando alta resistência de estruturas aromáticas a processos de oxidação (Cunha et al., 2007).
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Os AH apresentaram valores na relação O/C maiores que os AF. Uma consequência dos baixos valores de O/C
na fração AF é o indício da ocorrência de acelerados processos oxidativos no início do processo compostagem para a
produção dos substratos orgânicos (Budziak et al., 2004). Esta oxidação tende a levar à formação de estruturas fenólicas
derivadas da lignina que exercem importante influência sobre a CTC (Novais et al., 2007). Além disso, baixa relação O/C
é outra característica da diminuição de estruturas alifáticas e aumento da humificação das SH. Para todos os substratos, o
valor da razão C/N foi maior nos AH do que nos AF, mostrando-se mais evidente nos substratos T3, T4 e T5. Estes
substratos também apresentaram os menores valores na relação C/N, exceto o AH no substrato T 5. Aumento no valor de
N pode ocorrer em consequência da atividade microbiana e da rápida decomposição dos tecidos vegetais que outrora
faziam parte da matéria orgânica presente nos substratos (Campos et al., 2013). O baixo valor da relação C/N indica o
grau de incorporação do N na estrutura de SH e o grau de humificação. Uma alta relação C/N indica baixa incorporação
de N e baixo grau de humificação (Cunha et al., 2007).
Os valores da relação C/N encontrados neste trabalho foram semelhantes aos observados por Baldotto et al.
(2013), no qual encontraram valores médios de 8,3 em sedimentos de oceanos profundos. Mas diferentes aos observados
por Campos et al. (2013), no qual obtiveram em Latossolo Amarelo valores variando de 10,02 a 31,28 para a relação C/N.
De acordo com Novais et al. (2007), esse comportamento explica parte da dificuldade de se prever a taxa de liberação de
N para as plantas pela mineralização de frações orgânicas de N. Por outro lado, o estreitamento na relação C/N caracteriza
um avanço no grau de humificação com perda de CO 2 e incorporação de N.

CONCLUSÕES
1- Nos substratos T1, T2, T3, T4 e T5as técnicas espectroscópicas de absorção molecular na região do ultravioleta–visível
com as bandas em 270 e 390 nm (aromáticos) nos ácidos húmicos evidenciam a humificação. Já com as bandas 3.600 a
3.000 cm-1 (ácidos carboxílicos, fenóis e alcoóis); 1.510 cm-1 (aromáticos) e 1.100 cm-1 (complexos com metais) na região
do infravermelho para as frações ácidos húmicos e ácidos fúlvicos são evidenciadas a humificação, formação de cargas
negativas nos substratos (CTC) e a complexação de metais, tanto nutrientes, como poluentes.
2- Os espectros de absorção no infravermelho para os ácidos fúlvicos nos substratos T 3, T4 e T5 evidenciam diminuição
na quantidade de hidroxilas de grupos alcoólicos, fenólicos e carboxílicos, consequentemente menor influência dessa
fração sobre propriedades como CTC e complexão de metais (nutrientes e poluentes).
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