
~
' XXXI 

CONGRESSO CONQUISTAS 
SRAS/~E1RO & DESAFIOS 

'. <DE C1ENCIA. d .. Clinda do 
- . ;;: 00 SOLo Solo braslh,lra 

268-5032 
ESTUDO QUIMIOMETRICO DE CARACTERíSTICAS QUíMICAS E 
ESPECTROSCÓPICAS DE ÁCIDOS HUMICOS EXTRAíDOS DE SOLOS COM 
HORIZONTE A ANmÓPICO 
T.J.F. Cunha\ E.H. Novotny, a.E. Madaff. L Martin Nelo~, l.P. CaneJlas!, V.G. Pelrere! 
f. Embrapa Semi-Árido 2. Embrapa Solos 3. Embrapa Arroz e Feijão 4. Embrapa Instrumentação 
Agropecuária 5. Universidade do Norte Ruminense 

Ácidos húmicos de solos escuros da Amazônia brasileira (Terra Preta do Indo) foram 
. , Caracterizados utilizando-se espectroscopias de UV-Vis, ORIFT, Fluorescência nOS modos 

excitação e emissão, EPA, e AMN, análises termogravimétricas, composição 
e medidas de acidez (total, carboxilica e fenófica) e os dados obl1dos foram 

por técnicas de estatistica multivariada. A fração ácidos húmicos (AH) foi 
utilizando-se o méto:lo da Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas 
Os AH foram separados em três grupos conforme o uso da terra: Solos 

. sob floresta cuHivo (SAC) e solos não 
sob 

DAS ESPECTROSCOPIAS DE INFRAVERMELHO E DE RESSONÂNCIA 
NUCLEAR DE ,,c NO ESTADO SÓLIDO NA CARACTERIZAÇÂO DE 

u •• u"u.E DE SUBSTÂNCIAS HÚMICAS 
~~!;:~_~~~::~~::. V.I. Esteves

3
• M.M.S. Sierra' 

de Santa Catarina 2. UnIversidade de Caxlas do Sul 3. Universidade deAveiro 

orgânica (MO) presente nos solos resuna do acúmulo de resíduos vegetais e 
decomposiÇão. Inúmeros e importantes processos químicos e fisicos nos 

são mediados por este material sendo. portanto, sua caracterização 
~aiindisp"nsiivel em estudos ambientais. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 

I ~~ia:~:~n':av::~~,t~;,~:~:sr substãncias húmicas (SH) através das 
~( ressonância magnétlca nuclearde carbono 13 

. As amostras estudadas foram coletadas em dois diferentes 
'Dnmel'" ,.m uma área de cultivo, situada na cidade de Bonn (Alemanha), e a 

Florestal da Universidade Federal de Santa Calarina (UFSC). Os 
RMN 13C das amostras de solos e suas SH foram caracterizados por 
funcionais, tais como hidrodas fenólicas e alcoólicas, carboxilas e 
e aromáticas, C·H alifático e amidas. Os resultados demonstram que. 

~à~:~~~S!~:':;~I~;~~~~~~ de diferentes ambientes, o mesmo conjunto 
yl para os dois solos e também para suas respectivas 

estas ser comparadas 

~~;;~~~!::~~~~~~~~::ii~~~~:~~ ,~~; maturação, que pode ser obtida monitoramento da qualidade do material resultante, 
qualidade das substâncias húmicas presentes. O 

i I arroz ede conservas 
,além de propriedades rurais com atividade agropastoril, 

que podem ser aproveitados como matéria prima para 
j' deste trabalho foi avaliar a qualidade de cinco 

conlre,;pólilo ElO I"or ,de ,icidos húmicos (AH) e de ácidos fúlvicos (AF) 
moleculares. Foram estudadas amostras dos vermicompostos, 

de compostagem dos seguintes resíduos; esterco bouino (EB), 
da parboinzação do arroz , resíduos de alimentos (RA); 

'~~~~(~~~i,~~c~~~~~~~ ~:~~~~;~~i~n~: total (COr) e carbono nas ~~ (AF), ácidos húmicos (AH) e fração insolúvel 
através do fracionamento químico da matéria orgânica, 

em meio ácido e básico. Foram calCUlados o indice de 
e o percentual de ácido húmicos HP::1DOxAH/{AH+AF). As 

AH e AF foram analisadas por espectroscopia de infravermelho 
de KBr. A partir dos dados de FTIR, foi calculado o índice de 

O cor diferiu entre os vermicompostos variando de 143 no EB 
sendo maior nos vermicompostos de origem vegetal. Os 

·,"",.nlmal (EBr EO) não diferiram quanto aos teores de SH (AF 
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e AH) e quanto aos indices de humificação. A proporção de AH em relação ao carbono 
total foi em média duas vezes maior que a de AF. A FINS predominou em todos os 
materiais (>73%). O grau de maturidade dos vermicompostos aumentou na seqüência 
LP< EB:::EO < RF< RA. Os AH dos vermicompostos apresentaram menor caráter 
aromático que os ácidos fúlvicos. 
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Os solos de cerrados em sua grande maioria, são solos pobres em nutrientes, 
apresentando alio grau de intemperismo. Estas características exigem que os mesmos 
necessitem de correção para que se tomem solos produtivos. Utilizando-se cinco tipos 
de solo diferentes quanto à textura avafiou·se o efeito do pH na adsorção do fósforo na 
ausência e presença de aplicação de ca.!cáriO e fósforo. O delineamen.to estatístico fOi\ 
in,eiramEE,e casu~izado, disPOSlo 0'1' um lalorial5X2x2jcinso soloo ~e&.~~, uas 

\ 

(fos~Pe lc4rio efjua~ d~es~}psfo~),;om, re~iÇQ.es.'t( e~e~men~ t e I cio 
dia 8/1 63foi~ali1adodia 1112006!~dO fim~ociclol'er~a~e s 019s 
fOfallja'jtadosP0'f'epde'anaisesdê ePI~m e~enté'farªque~ su ~o 

" 

jlbb.·áos w.sse~sUbmetidos ~ ~álises eStal sti~. Evten~ndÔ que o~ '!Pres nta. ou 
, pnobilidaoe fio s&o, verificou·se~ qJe em algumas ari>st~ de*' soro i~u~ m r 

adICionado· menos a quantidade adsoNída. Esta diferença é devida à textura de cada 
solo. Os solos com aplicações de caJcá.rio mais fósforo apresentaram-se iguais 
estatisticamente aos solos com aplicações de fósforo, devJdo ao falo de que o calcário 
adicionado juntamente com o fósforo o adsorve. Analisando o P remanescente observou· 
se que todos os solos diferem estatisticamente entre si. E no casodo pH apenas os solos 
2 e 3 difenram entre sI. Identificamos e justificamos a relação em termos de fertilidade, 
do P retido no solo combpH encontrado. 
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O Aqiiífero Guarani é um manancial de águas subterrâneas que abastece cidades de 
médio e grande portes no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Nas áreas de 
afloramento, ou áreas de recarga, a água das chuvas infiltra·se para as camadas 
profundas dosolo, atingindo a zona saturada. Solos mal manejados nessas áreas podem 
tomar·se fontes não pontuais de vários poluentes da água, entre os quais os pesticidas. 
Em Ribeirão Preto·SP há cultivo intensivo decana-de·açúcarem algumas dessas áreas, 
aplicando·se o herbicida tebutiurom tanto em pré quanto em pós·emergência. Neste 
trabalho. estudou-se a adsorção desse herbicida em três solos da Mlcrobacia do Córrego 
do Espraiado, situada nessa cidade: Neossolo Ouartzarênico (RO), latossolo Vermelho· 
distrófico (LVd) e Latossolo Vermelho·distrofénico (LVd~, com ajuste de isotermas de 
adsorção pelo modelo de Freundfich, para duas profundidades: 0-1 001\ e 10-2Qcm. Os 
dados relativos à sorção foram obtidos em laboratório, através do equilíbrio 24·h 
solo/solução (método batch equilibrafion). O coeficiente de partição K, variou de 0,723 a 
2,573 mg.kg·'/{mg.L·

,t, sendo as menores estimativas obtidas para o solo arenoso RO, 
embora os Latossolos também tenham mostrado baixa capacidade de adsorção de 
tebutiurom. Os coeficientes de adsorção de FreundJich normalizados para o teor de 
carbono do sob. 1<00. variaram de 135.4 a 374.3 mg.kg·Wmg.L'ff. Os ualores de Koc 
apresentaram menor variação entre os solos (2,8 vezes) do que os correspondentes 
valores de K, (3,6 vezes). Houve corre/ação significativa dos valores de K, com o teor de 
carbono orgânico dos solos (r=0,986) e também com o teorde argila dos solos (r=0,995). 
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O Brasil possui um grande manancial de água, o aqüifero Guarani, com extensão 
superior a 100.000 km2 de área de recarga direta. Nessas áreas, situam·se muitas vezes 
extensos cultivos agrícolas, tomando-se impreScindível a avaliação e monito~amento do 
comportamento de agrotóxicos potencialmente contaminantes desse corpo d'agua: ~omo 
por exemplo o herbicida tebutiurom. Simultaneamente, torna·se neCeSSa!IO o 
desenvolvimento de métodos e técnicas expeditos que possNitem a obtençao. ~e 
informações ambientais regionais a respeito dos agrotóxicos, as.quai~, por sua vez. !rao 
alimentar modelos de simulação de riscos potenciais de conta.mlnaçao. N:ste trabalho, 
comparou.se a eficiência da avaliação da Flxiviaçao de tebutlurom em tres solos com 
diferentes propriedades fisico-qulmict;l.s. Utilizaram·se colunas colunas grandes de solo 
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