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RESUMO
O objetivo deste estudo é desenvolver um processo de extração de
substâncias húmicas (SH) de turfa coletada nas regiões de Criciúma,
Cravinhos e Mogi-Guaçu. Tais soluções possuem propriedades interessantes
para a utilização como fertilizantes, pois propiciam uma melhoria da estrutura
físico-química do solo e fornecem uma fonte de carbono orgânico que é
prontamente absorvível pelas plantas. Para atender à legislação para
fertilizantes organominerais, deseja-se obter soluções com um mínimo de 3%
para carbono orgânico total e soma de macronutrientes de no mínimo 3%. A
extração das SHs foi estudada manipulando-se as seguintes variáveis: grau de
decomposição da turfa (4 turfeiras), tempo de extração (3, 6, 12 e 24 h),
concentração da solução extratora (0,5 a 2 M) e quantidade adicionada de turfa
(1 a 1,4 kg carbono na turfa por kg potássio, na forma de K2O, do extrator). As
turfas e as frações do extrato húmico foram caracterizadas com diferentes
métodos: pH, condutividade elétrica, concentrações de K2O, de carbono
orgânico total (COT), de matéria orgânica (MO) e de substâncias húmicas.
Também foi avaliada a quantidade de sólidos obtidos através de centrifugação
do extrato. Verificadas as turfas utilizadas, as de alta decomposição deram
resultado mais favorável quanto à extração de substâncias húmicas devido à
baixa incidência de fibras e de material não húmico (huminas, argila e areia).
Utilizando essas turfas, os fertilizantes organominerais que atendem à
legislação foram obtidos de uma mistura turfa-extrator contendo 2,57 % de
COT equivalente em turfa, relação %K2O/%COT de 1 e tempo de extração de
12 horas.

Palavras-chave: turfa, substâncias húmicas, ácidos húmicos, fertilizantes
organominerais, extração alcalina.

ABSTRACT
Evaluation process of extracting humic substances of peat through
alkaline extraction to production of organic-mineral fertilizer for soil

In this study, the goal is to develop a process for extraction of humic
substances (HS) from peat collected from the region Criciúma, Cravinhos and
Mogi-guaçu. Such solutions have interesting properties for use as a fertilizer
since they improved physical and chemical structure of the soil, and provide a
source of organic carbon which is readily absorbable by the plants. To meet the
legislation to organomineral fertilizers, it is desirable to obtain solutions with a
minimum of 3% for total organic carbon and a total amount of nutrients of at
least 3%. The HS extraction was studied by manipulating the following
variables: the degree of decomposition of peat (4 peat mines), the extraction
time (3, 6, 12 e 24 hours), the concentration of the extraction solution (0.5 to
2 M) and added amount of peat (1 to 1.4 kg carbon per kg in potassium, in form
of K2O, the peat extractor). Peat and humic extract fractions were characterized
with different methods: pH, electrical conductivity, concentrations of K2O, total
organic carbon, organic matter and humic substances. The amount of solid
obtained by centrifugation of the extract was also experimentally determined. It
was found that the high decomposition peat types were more favorable for the
extraction of the humic substances due to low incidence of fiber material and of
non-humic materials (humin, clay and sand). Using these peatlands,
organomineral fertilizers that meet the legislation have been obtained for a a
peat-extractor mixture containing 2,57 % TOC equivalent in peat, a K2O/TOC
ratio of 1 and and an extraction time of 12 hours.

Keywords: peat, humic substances, humic acids, fertilizers, organic-mineral
fertilizer, alkaline extraction.
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1 INTRODUÇÃO
O setor de agronegócio no Brasil é responsável por 22,74 % do
Produto Interno Bruto (CEPEA, 2012) do país, representando cerca de 40 %
das exportações nacionais. Para sustentar esse setor, o país é dependente de
nove países para manter seu solo fértil. O Brasil importa fertilizantes à base de
cloreto de potássio para a produtividade agrícola, a um custo de US$ 3 bilhões
em potássio. Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, mais de 75 % dos fertilizantes consumidos no país vêm de
fora. No caso do potássio, 91 % são importados. Semelhante ao cloreto de
potássio, o fósforo é outro mineral usado na produção de fertilizantes e
correção do solo. Mesmo com o Brasil possuindo o recurso natural em
abundância, precisa importar 51 % de tudo que a agricultura consome. Tendo
em vista a significativa importação, é interessante para o país desenvolver
esforços para diminuir essa dependência do exterior.
Um problema adicional é que os métodos convencionais tornaram os
solos cada vez mais empobrecidos e cada vez mais exigentes em fertilizantes
minerais, forçando os agricultores a realizar aplicações mais pesadas. O uso
abusivo dos fertilizantes minerais reduziu a eficiência energética e aumentou os
\custos dos produtos, principalmente após a primeira crise do petróleo de 1973.
Desde 1985, a produtividade agrícola mundial vem declinando, devido à
degradação dos recursos naturais, à erosão e à salinização dos solos. Além do
mais a área de plantio vem diminuindo (EHLERS, 1996).
A adubação orgânica é um sistema de produção que dispensa o uso de
defensivos agrícolas e fertilizantes minerais (PENTEADO, 2000). Sempre que
possível, baseia-se no uso de estercos animais, rotação de culturas, adubação
verde, compostagem e controle biológico de pragas e doenças. Recentemente,
tem-se utilizado produtos organominerais com aplicação em solo, fertirrigação
e via foliar, principalmente como fonte de N, K e micronutrientes aliados a
componentes orgânicos (KIEHL, 1985).
Segundo relatório da IFOAM (Federação Internacional de Agricultura
Orgânica), o Brasil é o terceiro país com maior área certificada para agricultura
orgânica, com 1.77 milhões de hectares; e o segundo com maior área
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extrativista com 6,18 milhões de hectares. O Brasil, como fornecedor, é o
sétimo colocado no Mercado Comum Europeu. Atualmente são produzidas
300 mil toneladas de orgânicos por ano, movimentando um mercado de
aproximadamente US$ 70 milhões. Já existem no país mais de 15 mil
propriedades certificadas e em processo de transição, 70 % delas pertencem a
agricultores familiares. O Brasil responde por 3,77 % do consumo mundial, com
cerca de US$ 100 milhões por ano, e vem experimentando um crescimento
médio anual de mercado estimado em torno de 30 %, acima dos índices
europeus que estão na ordem de 15 a 20 % ao ano. No entanto, se
considerarmos o cenário mundial de aumento da demanda de alimentos,
notadamente proteínas animais e insumos para a sua produção, as
perspectivas serão altamente favoráveis para o aumento da participação
brasileira, sobretudo nos mercados de frutas tropicais, carnes em geral e outros
produtos básicos.
O uso de matéria orgânica na agricultura é difundido no Brasil, na Ásia
e na Europa (SANTOS Jr, 2003). A matéria orgânica objetiva a redução da
quantidade de insumos (fertilizantes minerais), cuja utilização abusiva pode
levar a desbalanceamento ambiental e econômico. A utilização desse tipo de
material (matéria orgânica), no Brasil, vem como alternativa para um cultivo
mais sustentável.
Uma classe importante de compostos presentes na matéria orgânica
para a agricultura é constituída pelas substâncias húmicas (SH), que melhoram
a atividade química e biológica do solo. Dessa maneira, elas são bastante
utilizadas

para

produção

de condicionadores

de solo

e

fertilizantes

organominerais (ADRIESSE, 1988)
As substâncias húmicas líquidas são empregadas em alguns solos
degradados, que necessitam de uma fonte imediata de material orgânico. O
uso de substâncias húmicas em soluções nutritivas já é realizado na Europa
tanto em hidroponia como em gotejamento, sendo utilizadas quantidades de 10
a 20 kg de matéria húmica.ha-1.ano-1 (BRUN, 1993). Essas práticas permitem
um menor uso de insumos e uma produção mais equilibrada.
Muitos produtos à base de substância húmica são provenientes de
leonardita, pois ela contém mais de 90 % em massa das substâncias. No
entanto, a leonardita não é encontrada no Brasil. Aqui, os produtos são
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oriundos de turfa, vermicompostos, carvão mineral e lignito. Na turfa, a
concentração de ácidos húmicos está compreendida entre 20 % e 40 % em
massa e 1 % a 4 % em massa de ácidos fúlvicos. Os carvões minerais contêm
menos de 10 % de substâncias húmicas (CLASEN et al, 1998). O lignito
também possui substâncias húmicas, porém o custo de obtenção é superior ao
da turfa. Vermicompostos apresentam até 80 % de substâncias húmicas, mas
são difíceis de obter em larga escala e demandam custo superior para
produção (CASTILHOS et al, 2008).
Assim sendo, o aproveitamento de turfas nacionais é interessante, pois
as matérias-primas contendo substâncias húmicas, são materiais de baixo
custo e podem ser obtidas, em muitos casos, como coproduto da extração de
areia. As reservas de turfa, no Brasil, são extensas, na ordem de 20x109 m3
(TOLEDO, 1999).
As substâncias húmicas da turfa quando extraídas com uma base,
como por exemplo KOH, podem ser empregadas como fertilizante organomineral, visando ao fornecimento imediato de matéria orgânica através das SH
e à complementação de potássio na nutrição vegetal. Para fins comerciais, os
fertilizantes organominerais para solo, conforme determinação do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), devem ter, pelo menos, 3 % de
carbono orgânico e a soma de macronutrientes (N, P2O5 e K2O) de 3 %.
Sendo assim, a procura de um processo que busque melhorar o
processo de extração para obtenção de teores de carbono orgânico próximo ou
acima dos demais produtos de mercado se tornou determinante para viabilizar
a comercialização do produto no país. Esse é o tema central do presente
trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Matéria orgânica na agricultura

Do ponto de vista agronômico, a matéria orgânica (MO) é dividida em
dois grandes grupos: os ativos (lábeis) e os estáveis. Incluso no grupo dos
ativos estão os detritos de plantas não degradadas, plantas em vários estágios
de degradação, biomassa oriunda de microrganismos e substâncias nãohúmicas ligadas a constituintes minerais. O grupo ativo é interessante porque
serve como fonte de nutrientes para o crescimento vegetal; o grupo estável
funciona como reserva de nutrientes para planta e é importante para o balanço
do solo a longo prazo (STEVENSON, 1994).
O grupo ativo é de particular importância para a manutenção da
produtividade do solo visando a uma agricultura sustentável, onde o uso
máximo é feito por resíduos orgânicos em condições de cultivo mínimo e uso
reduzido de fertilizantes. O tamanho do grupo ativo está relacionado com o
aporte de resíduos e é influenciado por padrões de decomposição afetados por
alterações climáticas e os agentes que afetam a atividade microbiana
(STEVENSON, 1994).
A MO beneficia as propriedades químicas, físicas, físico-químicas e
biológicas do solo, favorecendo o crescimento e o desenvolvimento das
plantas. A matéria orgânica é uma importante fonte de nutrientes para plantas,
microflora e fauna terrestre. Apesar da MO não ser necessária diretamente
para a nutrição vegetal, sua presença no solo tem como funções: fornecer
macro e micronutrientes, corretivo de toxidez (complexa metais pesados
deixando-os indisponíveis) e condicionador de solo (corrige o solo física e
quimicamente) (KIEHL, 1985).
A fonte principal da matéria orgânica do solo é o tecido vegetal. Sob
condições naturais, copas e raízes de árvores, arbustos, gramíneas e outras
plantas nativas fornecem anualmente grandes quantidades de resíduos
orgânicos. À medida que são decompostos e digeridos pelos diversos tipos de
organismos no solo, elas infiltram ou incorporam no solo superficialmente. Os
animais são considerados como fontes secundárias de matéria orgânica
através de seus dejetos. Certas formas de vida animal, principalmente
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minhocas, centopeias, formigas, desempenham papel importante na mudança
de localização dos resíduos vegetais (BRADY, 1989).
A matéria orgânica encontrada no meio ambiente natural é de grande
importância para os processos geoquímicos, tais como solubilização,
especiação e toxicidade dos metais e poluentes em sistemas naturais
(ROUBEUF; MOUNIER; BENAIM, 2000). Os resíduos animais e vegetais, que
irão formar a MO, sofrem várias transformações químicas, físicas e biológicas.
Encontrada no solo, na água, em leitos de rio e em turfa, é formada por uma
mistura de diversos grupos funcionais e possuem uma variedade de
propriedades e tamanhos moleculares (AIKEN et al, 1985).
A MO pode ser classificada em dois diferentes grupos: as substâncias
não húmicas e as substâncias húmicas. O primeiro grupo é constituído por
carboidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, ácidos orgânicos e
resinas, ou seja, moléculas de baixa massa molecular e com características
químicas definidas. Parte desses compostos é facilmente atacada ou
consumida por microrganismos. O segundo grupo é formado por subtâncias
que não apresentam características químicas e físicas bem definidas, e se
dividem em ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e humina, com base nas susa
características de solubilidade (WOOD, 1996).
A maior parte da matéria orgânica encontrada na superfície terrestre
está na forma de substâncias húmicas (80-90 % da MO) (HAYES; MALCOM,
2001), sendo responsável por processos físicos e químicos importantes no solo
e que também podem estimular o desenvolvimento e o metabolismo das
plantas (CANELLAS et al, 2005).
Um solo ideal é constituído por minerais (45 %), poros ocupados pelo
ar (25 %) e pela água (25 %), pela matéria orgânica (5 %) e microrganismos,
podendo a proporção de cada uma dessas partes variarem bastante de solo
para solo, embora nos solos tropicais os teores de matéria orgânica dificilmente
ultrapassem 2 % (STEVENSON, 1994).
Maximizando a quantidade de resíduos orgânicos agrícolas devolvidos
ao solo e minimizando as operações de preparo do solo, os benefícios
aumentam devido à redução da erosão, melhora do solo para semeadura,
preservação de húmus estável e melhora do ciclo de nutrientes através da
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conservação de nutrientes que seriam, de outra forma, perdidos por lixiviação
(STEVENSON, 1994).

2.2 Fertilizantes organominerais

Os fertilizantes organominerais são obtidos utilizando-se matériasprimas orgânicas como, por exemplo, turfa, cama de frango (material obtido de
granjas composto de esterco de galinha), vermicomposto (oriundo de
compostagem de material orgânico por minhocas) e torta de filtro (subproduto
da agroindústria canavieira, composto da mistura de bagaço moído e lodo da
decantação, obtida nos filtros rotativos após a extração da sacarose residual da
borra), juntamente com corretivos, macro e micronutrientes. Os corretivos são
colocados para acertar o pH antes de juntar os nutrientes minerais, para evitar
uma redução na disponibilidade daqueles nutrientes. Matérias orgânicas como
lixo domiciliar, lodo de esgoto e casca de pinheiro devem sofrer processo de
compostagem para ocorrer a bioestabilização e a formação de substâncias
húmicas (KIEHL, 1985).
O principal motivo para que se agreguem nutrientes minerais ao
fertilizante orgânico é disponibilizar nutrientes prontamente assimiláveis, já que
a taxa de mineralização dos nutrientes presentes na matéria orgânica é
reduzida, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Além disso, a matéria
orgânica presente no organomineral ajuda a corrigir o solo, isto é, estrutura a
parte física e biológica do solo, aumentando a capacidade dele em reter
nutrientes e água, melhorando a nutrição vegetal (diminui o efeito salino
causado pelos fertilizantes minerais, além de adsorver nutrientes e liberar
gradativamente para as raízes das plantas) e evitando perdas (quando o
coloide orgânico adsorve os nutrientes forma-se um composto quimicamente
estável, minimizando perdas por lixiviação), realizando um cultivo sustentável e
com baixo impacto ambiental (KIEHL, 1985).
O enriquecimento com nutrientes nos fertilizantes orgânicos é realizado
para a formação de compostos quelantes ou complexantes com elementos que
possam existir na matéria orgânica, por exemplo: ácidos húmicos, ácido cítrico,
ácido acético, aminoácidos, etc. Esses sais orgânicos estáveis têm alta
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disponibilidade para as plantas sendo assim uma excelente fonte de
microelementos (SHALZY, 1986).
O fertilizante organomineral, ao contrário do químico, pode ser
empregado de uma só vez no solo, pois seus nutrientes estão sob a forma
orgânica e mineral. Por exemplo, o nitrogênio mineral é prontamente
assimilado pelas raízes, enquanto o nitrogênio orgânico, do adubo orgânico,
será absorvido pela planta quando o nitrogênio mineral já foi absorvido ou
lavado pelas águas da chuva, ou irrigação, que atravessam o perfil do solo
(KIEHL, 1993).
Dada à conscientização ambiental, crescente nos últimos anos, e a
escassez de matérias-primas para produção de fertilizantes químicos, cresce a
tendência de reaproveitamento de resíduos urbanos, industriais e agrícolas,
com o intuito de despoluir o ambiente e criar novos produtos alternativos para
uso na agricultura, como os fertilizantes organominerais. Esses resíduos,
porém, devem ser analisados, pois podem haver riscos decorrentes da sua
utilização, principalmente na fonte de matéria orgânica utilizada, com relação à
possibilidade de contaminação com metais pesados, contaminantes biológicos
e, também, no que diz respeito a danos à saúde humana. (FERNANDES;
TESTEZLAF, 2002).

2.3 Turfa

A turfa é uma substância fóssil organomineral, de coloração variável
entre o marrom e o preto, dependendo do grau de deterioração biológica e da
presença de sedimentos minerais. É encontrada em alagadiços, como várzea
de rios, planícies costeiras e regiões lacustres.
As turfas têm quantidade de matéria orgânica acima de 40 % o que
torna esse material interessante economicamente. Sua coloração negra se
deve principalmente ao alto teor de ácidos húmicos (KIEHL, 1985).
A turfa é resultado de transformações químicas e microbiológicas de
vegetais de pequeno porte que crescem e desenvolvem em meios líquidos.
Tais transformações ocorrem, na sua maioria, na superfície da turfa até a
profundidade de 0,5 m, onde a atividade de bactérias aeróbias e fungos são
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significativos; abaixo dessa profundidade outros microrganismos, agora
anaeróbicos, entram em ação. Em profundidade abaixo de 10 m a atividade
biológica cessa, ocorrendo somente transformações químicas, primeiramente
condensação,

depois

polimerização

e

reações

de

redução.

(STACH et al, 1975).
As

turfas contêm uma mistura extremamente complexa de material

orgânico, em que o resíduo quimicamente mais estável do tecido da planta se
destaca. Açúcares simples e aminoácidos e outros componentes solúveis em
água dos tecidos vivos estão presentes em baixas concentrações ou
completamente ausentes na turfa. Esses elementos supostamente se
dispersam na água quando as plantas morrem e são rapidamente consumidos
antes de serem cobertas por novas plantas, e antes mesmo que o suprimento
de oxigênio na água se acabe. Mais persistente, os elementos estruturais
menos reativos da planta, tais como lignina, celulose e hemicelulose,
contribuem para formação sólida da turfa (FUCHSMAN, 1980).
A formação das turfeiras tem por origem três fatores principais: a
sedimentação da areia, limo e argila oriundos dos terrenos à montante de rios;
a deposição de vegetais que crescem emergindo ou sobrenadando na água e a
contribuição das plantas existentes nos bordos da região alagada, as quais
passam, posteriormente, a integrar a turfa. Dependendo das condições
ambientais, estima-se que um período de 100 a 500 anos seja necessário para
se produzir uma camada de 30 cm de turfa. (Figuras 1 e 2) (IPT, 1979).

Figura 1 - Formação de turfeiras em áreas de inundação
Fonte: Instituto de pesquisas tecnológicas do Estado de São Paulo (1979)
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Figura 2 - Processo de formação de turfeiras em lagoas
Fonte: Instituto de pesquisas tecnológicas do Estado de São Paulo (1979)

A estratificação da turfa é muito variável, tanto de diferentes turfeiras,
quanto numa mesma área de extração. Essa variação pode se dar pela
natureza da deposição, pela quantidade de argila, limo e areia do que resto
vegetal, ou o estado de decomposição, que, dependendo da região banhada, a
decomposição se altera. Na turfa podem ser encontradas várias formas de
matéria orgânica: a humificada, a parcialmente humificada e a matéria orgânica
crua (FRANCHI, 2000).
Há cerca de pelo menos 2000 anos, o homem tem usado a turfa para
fins energéticos. Em regiões carentes de outros combustíveis fósseis, ela é
aproveitada para a geração de energia elétrica, térmica, industrial e doméstica.
Embora seja conhecida mundialmente como um bem mineral energético, a
turfa, em função do seu elevado teor de MO, atua também como um
condicionador de solos, como um armazenador de nutrientes e na recuperação
de áreas degradadas (FRANCHI, 2000).
Os vários tipos de materiais encontrados na turfa podem ser
classificados de acordo com o modo de processamento. Quando junto a
materiais graxos (lipídios) são chamadas de materiais resinosos. Outro grupo
de substâncias, os ácidos húmicos e fúlvicos, que será o alvo do presente
estudo, são substâncias solúveis em base forte. Um terceiro grupo compreende
carboidratos ligados à celulose e algumas substâncias similares a proteínas,
sendo que todas elas podem ser dissolvidas através tratamento ácido. Um
quarto grupo consiste em ligninas, que na maioria das plantas, unem as fibras
da celulose dando uma integridade estrutural a folhas, galhos e raízes. Outras
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substâncias, além da água e compostos inorgânicos, estão presentes em
pequenas quantidades (FUCHSMAN, 1980).
Atualmente, as aplicações da turfa estão nos setores da agricultura,
energia, metalurgia e filtros. A utilização da turfa na agricultura iniciou-se no
começo do século XX (DAVIS, 1985). Ela pode ser utilizada como substrato
para produção de mudas de hortifruticulturas e silvicultura, pode ser, ainda,
enriquecida com fertilizantes para cultivos específicos. A turfa também é
empregada como condicionador de solo, que ao ser adicionado ao solo
melhora a capacidade de retenção de água e a capacidade de troca de cátions,
tornando o solo mais adequado às atividades agrícolas. Com a utilização de
turfa para produção de fertilizantes orgânicos e organominerais, regiões como
as do semiárido poderão apresentar maior produtividade e com períodos
maiores de plantio ao longo do ano (TOLEDO,1999).
Recentemente, a turfa tem sido muito estudada como um material
alternativo para a remoção de impurezas de diferentes efluentes. Sua aplicação
se dá devido à existência de grupos funcionais, tais como carboxílicos e
fenólicos, de grande reatividade que atuam nas reações de troca iônica,
fazendo com que o potencial de adsorção das turfas para sólidos específicos,
tais como metais e moléculas orgânicas polares, seja muito alto (BROWN;
GILL; ALLEN, 2000).
Variedades de turfa podem ser distinguidas pela sua acidez e pela
quantidade de cinzas formadas quando essas sofrem combustão. Turfas
formadas a partir de grande quantidade musgos têm pH em torno de 3 a 5. Em
turfas de média quantidade de musgo, o pH está entre 3,5 a 6; e em baixa
quantidade a turfa tem pH em torno de 4 a 7,5. A quantidade de cinzas nas
turfas de alta quantidade de musgo apresenta valores abaixo de 3 % enquanto
para baixas quantidades de musgo encontra-se entre 3 % e 14 % de cinzas
(FUCHSMAN, 1980). A composição elementar das turfas de diferentes fases
de decomposição, expressas em porcentagem por matéria orgânica seca,
apresenta-se ilustrada na Tabela 1.

27
Tabela 1 - Composição elementar de Turfa (% em base seca de matéria orgânica)

Elemento
Carbono
Hidrogênio
Oxigênio
Nitrogênio
Enxofre

Turfa de Esfagno
levemente
decomposta (%)
48 – 53
5,0 – 6,1
40 – 46
0,5 – 1,0
0,1 – 0,2

Turfa de Esfagno
altamente
decomposta (%)
56 – 58
5,5 – 6,1
34 – 39
0,8 – 1,1
0,1 – 0,3

Turfa de musgo
altamente
decomposta (%)
59 – 63
5,1 – 6,1
31 – 34
0,9 – 1,9
0,2 – 0,5

Fonte: adaptado de FUCHSMAN (1980)

De acordo com o sistema da Sociedade Internacional de Turfa (IPS,
International Peat Society), as principais características dos diferentes tipos de
turfas são as seguintes (IPT, 1979):
•

Turfa leve – é pouco decomposta, geralmente marrom-avermelhada, com a
porção orgânica contendo mais de 2/3 de fibras vegetais reconhecíveis e o
restante decomposto além do reconhecimento. É encontrada em ambiente
ácido, formando as camadas mais superficiais das turfeiras (em geral,
derivadas de musgos), sendo utilizada principalmente para horticultura e
agricultura.

•

Turfa escura – representa um grau de decomposição intermediário, com
tonalidade entre o marrom e o preto, apresentando 1/3 a 2/3 de fibras
reconhecíveis. Normalmente é formada por gramas, arbustos, plantas
rasteiras silvestres e plantas aquáticas. Valiosa para fins energéticos,
podendo ainda ser utilizada na agricultura.

•

Turfa preta – é bastante escura e tem um elevado grau de decomposição,
contendo 1/3 de fibras reconhecíveis, podendo apresentar forma gelatinosa.
Algumas vezes se forma a partir da acentuada decomposição dos dois tipos
de turfas anteriormente citados. Por outro lado, o seu processo de formação
pode se originar a partir da sedimentação, no fundo de lagos rasos, de
material orgânico morto de plantas aquáticas e algas (sapropelito).
Geralmente, elas aparecem em camadas relativamente pouco espessas,
chegando algumas vezes a atingir quase dois metros de espessura. Sua
utilização é primariamente energética, entretanto, é ainda empregada na
recuperação de áreas degradadas.
As turfeiras compreendem uma significativa porcentagem da superfície

terrestre e estão presentes em diferentes regiões do planeta. As mais

28
importantes concentram-se no hemisfério norte, particularmente na Rússia No
entanto, reservas economicamente relevantes têm sido descobertas no Brasil,
Indonésia, Tailândia e em outras regiões tropicais e subtropicais do globo. Vêm
sendo usadas como combustível há muito tempo, particularmente na Rússia,
Finlândia, Irlanda e em certas partes da Europa (SPEDDING, 1988).
Um aproveitamento das turfeiras brasileiras, as quais se encontram
distribuídas por todo nosso território (Tabela 2), concorreria para economizar
fertilizantes minerais (KIEHL, 1985), pois, devido à capacidade de retenção de
cátions e de fosfato, iria permitir uma redução de minerais aplicados no campo.
Tabela 2 - Reserva de turfa no Brasil

Região
Amazônica
Nordeste Oriental
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Mineira/Alto Rio São Francisco
Baiano-sergipana
Nordeste Setentrional
Total Brasil

Total (106 m3)
15000 a 20000
443
784
42
39
297
1600
138
18219 a 23219

Fonte: adaptado de CESP (1985)

2.4 Substâncias húmicas (SH)

As substâncias húmicas estão presentes na turfa como ácidos húmicos
com concentrações compreendidas entre 20 % e 40 % em massa e ácidos
fúlvicos com 1 % a 4 % em massa. As SH são macromoléculas de alta massa
molecular, formadas pela decomposição de restos vegetais e animais em locais
onde há grande deposição desses materiais, como solos, leitos de rios, lagos e
pântanos. Apresentam coloração escura (marrom ou preta), estrutura complexa
com propriedades ainda não definidas, caráter hidrofílico e alta estabilidade, se
comparadas com as substâncias não húmicas. Sua estrutura molecular é ainda
pouco conhecida, sendo assim bastante estudada (STEVENSON, 1994).
As SH exercem papel importante no transporte e assimilação de
nutrientes pelas plantas, pois afetam diretamente as atividades enzimáticas e
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de permeabilidade de membrana e/ou indiretamente, mudando a estrutura do
solo, aumentando a capacidade de troca de cátions, estimulando a atividade
microbiana e a capacidade de solubilizar alguns complexos (SILVA, 2001).
Existem várias vias para formação de SH durante a decomposição de
plantas e animais remanescentes no solo. Um das principais é mostrada na
Figura 3. A teoria clássica, sugerida por Waksman, é que as SH representam
ligninas modificadas (via 4), mas a maioria dos pesquisadores são a favor do
mecanismo que envolve quinonas (vias 2 e 3). Na prática, todos os quatro
caminhos devem ser considerados como os mecanismos prováveis para
síntese de ácidos húmicos e fúlvicos na natureza, incluindo condensação de
açúcares com aminas. A variedade de materiais de origem e diferentes
caminhos reacionais para humificação são os motivos para as dificuldades
encontradas para estabelecer uma estrutura precisa para os ácidos húmicos,
ácidos fúlvicos e huminas (STEVENSON, 1994).
Entende-se que o modelo que melhor descreve as propriedades é
aquele que propõe que as SHs são agrupamentos de diversos componentes de
relativamente baixa massa molecular, formando associações dinâmicas
estabilizadas por interações hidrofóbicas e ligações de hidrogênio. A
reatividade das SHs é devida, principalmente, a quatro características
estruturais (SPOSITO, 1989; RESENDE, 1999):
1) Hidrofilicidade: propriedade que se reflete na tendência que as SHs têm de
formarem ligações de hidrogênio com moléculas de água do meio,
solvatando grupos funcionais como carboxila e hidroxila;
2) Carga Macromolecular: caráter aniônico do arranjo molecular cujos efeitos
refletem na reatividade dos grupos funcionais e na conformação molecular;
3) Polifuncionalidade: presença de vários grupos funcionais, com reatividades
diferentes, que representam uma mistura heterogênea de polímeros que
interagem entre si;
4) Labilidade estrutural: capacidade de associações intermoleculares e de
mudanças conformacionais, em resposta a mudanças de pH, condições
redox, concentração iônica e ligações químicas.
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Figura 3 - Mecanismo de formação de substâncias húmicas. Compostos amino
sintetizados por microorganismos reagem com ligninas modificadas (via 4), quinonas
(via 2 e 3), e açúcares redutores (via 1) para formar complexos poliméricos de
coloração escura
Fonte: adaptado de STEVENSON (1994)

Outro modelo recente, que tenta explicar as características das SHs, é
denominado de supramolecular. Umas das propostas para esse modelo é que
as SHs em solução formem grandes agregados húmicos que, devido às
ligações fracas como pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas, ficam
estabilizados (WERSHAW, 1986; BARAK & CHEN, 1992). Outra é de que as
SHs são provenientes de produtos de degradação enzimática de plantas e
complexos de lignina (WERSHAW, 1986, 1993). Essas propostas deram
origem à teoria supramolecular (PICCOLO, 2001, 2002), na qual as SHs são
formadas por moléculas pequenas e heterogêneas de várias origens, autoorganizadas em conformações, o que explicaria o grande tamanho molecular
aparente das SHs.
A humificação, assim como a decomposição de resíduo, é regida
primeiramente por processo microbiológico, que depende principalmente de
variáveis locais específicas, tais como, temperatura, umidade do solo, pH e
disponibilidade de nutrientes (ZECH et al, 1997). Parte do material húmico
poderá sofrer degradação ou mineralização, dando origem a moléculas
simples, que podem ser utilizadas pela biota do solo (KONONOVA, 1984). Na
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Tabela 3 estão apresentadas as propriedades gerais das substâncias húmicas
e seus efeitos no solo.
Os ácidos húmicos (AH) são os componentes extraídos em maior
quantidade das SH, cuja cor varia do marrom escuro ao preto. São os
compostos húmicos mais estudados e responsáveis pela maior parte da CTC
de origem orgânica em camadas superficiais de solos (BENITES; MADARI;
MACHADO, 2003). A fração de substâncias húmicas que são solúveis em água
em qualquer condição de pH, são denominadas ácidos fúlvicos (AF). Aparecem
na solução após a remoção dos ácidos húmicos por acidificação, variando do
amarelo claro ao amarelo escuro. Podem ser precipitados como sal de cálcio
em solução neutra (FUCHSMAN, 1980). As huminas (Hu) são a fração de
substâncias húmicas não solúveis em água e em álcali em nenhum valor de
pH, podendo consistir de um ou mais dos seguintes: ácido húmicos tão
intimamente ligados à matéria mineral, como, por exemplo, argila, que os dois
não conseguem ser separados; matéria húmica altamente condensada,
humificada, com alto conteúdo de carbono (maior que 60 %) e, por isso,
insolúvel

em

álcali;

melaninas

de

fungos;

substâncias

parafínicas

(STEVENSON, 1994); materiais intimamente associados com coloides
orgânicos do solo (HAYES; MALCOM, 2001).
Os elementos de maior significância nos ácidos húmicos e fúlvicos são
o carbono e o oxigênio (Tabela. 4). A quantidade de carbono nos ácidos
húmicos geralmente está na faixa de 53,8 a 58,7 %; a quantidade de oxigênio
varia de 32,8 a 38,3 %. Os ácidos fúlvicos têm menor quantidade de carbono
(40,7 a 50,6 %), mas maior em oxigênio (39,7 a 49,8 %) em relação aos ácidos
húmicos. A fórmula química média, desconsiderando enxofre, dos ácidos
húmicos é C10H12O5N e para os ácidos fúlvicos é C12H12O9N (STEVENSON,
1994).
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Tabela 3 - Propriedades gerais das SHs e seus efeitos associados no solo

Propriedade
Coloração

Observações
Efeitos no solo
Coloração escura típica de Pode
facilitar
muitos solos é causada pela aquecimento do solo
matéria orgânica

Retenção de
água

Matéria orgânica pode reter Ajuda
a
prevenir
a
acima de 20 vezes o seu peso desidratação
e
o
em água
encolhimento. Melhora a
propriedade de retenção
de umidade em solos
arenosos
Une partículas do solo em Permite a troca de gases,
unidades estruturais chamadas e estabiliza estruturas.
de agregados

Combinação
com minerais
argilosos
Quelação

Solubilidade
em água

Ação
tamponante

o

Formam complexos estáveis Aumenta a disponibilidade
com Cu2+, Mn 2+, Zn2+ e outros de micronutrientes em
cátions polivalentes.
plantas superiores
Insolubilidade
de
materiais
orgânicos
devido
à
sua
associação
com
argila.
Também, sais de cátions
divalentes e trivalentes com
matéria orgânica é insolúvel.
Apresenta efeito tampão em
faixas
levemente
ácidas,
neutras e alcalinas.

Pouca matéria orgânica é
perdida por lixiviação

Ajuda a manter reações
uniformes no solo

Trocador de
cátions

Acidez total de frações isoladas Aumenta a capacidade de
de húmus está na faixa de 3 a troca de cátions (CTC) no
14 mol/kg
solo. Em torno de 20 a
70 % do CTC de muitos
solos é causado pela
matéria orgânica

Mineralização

Decomposição
da
matéria Fonte de nutriente para o
orgânica produz CO2, NH4+, crescimento vegetal
NO3-, PO43-, e SO42-

Ligação com
xenobióticos

Afeta
a
bioatividade,
persistência
e
biodegradatibilidade
pesticidas.

Fonte: Stevenson (1994)

a Modifica a proporção de
a aplicação de pesticidas
de para controle efetivo.
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Tabela 4 - Faixa usual da composição elementar das substâncias húmicas
(em % m/m)

Elemento

Ácidos Húmicos

Ácidos Fúlvicos

Carbono
Oxigênio
Hidrogênio
Nitrogênio
Enxofre

53,8 – 58,7
32,8 – 38,3
3,2 – 6,2
0,8 – 4,3
0,1 – 1,5

40,7 – 50,6
39,7 – 49,8
3,8 – 7,0
0,9 – 3,3
0,1 – 3,6

Fonte: Adaptado de Stevenson (1994)

Tsutsuki e Kuwatsuka (1978) determinaram, através de várias análises
de solo de diferentes origens, que os grupos ácidos carboxílicos (COOH) e
cetonas (C=O) aumentam com o progresso da humificação, enquanto os
grupos hidroxilas (OH) de álcoois e fenóis, e o grupo OCH3 diminuem.
Particularmente o ácido fúlvico apresenta maior quantidade de grupos COOH.
A acidez total dos ácidos fúlvicos (6,4 a 14,2 mol.kg-1) é, sem dúvida, maior que
dos ácidos húmicos (5,6 a 8,9 mol.kg-1) que, devido à presença de grupos
COOH e OH ácidos, contribuem à natureza ácida dessas substâncias, sendo o
grupo

ácido

carboxílico

de

maior

importância

para

este

efeito

(STEVENSON, 1994).

2.5 Importância ambiental das substâncias húmicas

Os ácidos húmicos (AH) são as matérias orgânicas mais vastamente
distribuídas na face da terra. São encontrados não apenas em solos, mas em
águas naturais, esgoto, pilhas de compostagem, sedimentos marinhos e
lacustres, turfas, xistos carbonáceos, lignito, carvão marrom e diversos outros
depósitos. A quantidade de carbono (C) na terra, na forma de ácidos húmicos
(60 x1014 kg), excede a que ocorre nos microrganismos (7 x1014 kg)
(STEVENSON, 1994).
As substâncias húmicas são importantes geoquímica e ambientalmente
pelas seguintes razões:
1) Podem estar envolvidas no transporte a na subsequente concentração de
substâncias

minerais.

Também

podem

ser

responsáveis

pelo

enriquecimento de urânio e outros metais em várias rochas sedimentares,
incluído o carvão.
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2) Substâncias húmicas servem como transportadores de xenobióticos
orgânicos (assim como elementos traço) em águas naturais. Acredita-se
que as SHs, por si sós, não são perigosas fisiologicamente, mas são
esteticamente inaceitáveis devido à sua coloração negro-avermelhada em
águas potáveis e lagos de recreio. As SHs desempenham um papel na
redução na toxicidade de certos metais pesados (como Cu2+ e Al

3+

) em

organismos aquáticos.
3) As SHs atuam como agentes oxidantes ou redutores, dependendo das
condições ambientais. As SHs podem afetar processos fotoquímicos em
águas naturais, incluindo fotoalteração de xenobióticos. SHs se mostraram
capazes de reduzir Hg2+ a Hgº volátil em condições de pH natural, assim
promovendo um potencial meio de mobilização do Hg no ambiente.
4) A capacidade de absorção do solo para uma variedade de gases orgânicos
e inorgânicos é fortemente influenciada pelo húmus. A capacidade do solo
para funcionar como coletor de óxidos de N e S na atmosfera pode ser
devido, em parte, a reações que envolvem coloides orgânicos.
5) Materiais húmicos em efluentes tratados por processos de tratamento
biológico secundário criam problemas de considerável importância em
sistemas aquáticos. Por exemplo, eles podem reagir com cloro (adicionado
durante cloração) produzindo clorofórmio cancerígeno e outros orgânicos
halogenados. O maior problema no tratamento de efluentes para reuso
envolve a remoção de SHs e outros orgânicos. Técnicas como coagulação
e

absorção

por

carvão

foram

propostas

para

essa

finalidade

(STEVENSON, 1994).

2.6 Importância das substâncias húmicas para as plantas
Por exercerem uma influência reconhecida nas propriedades químicas,
físicas e biológicas do solo, acabam por auxiliar no desenvolvimento de plantas
causado pela presença de substâncias com funções semelhantes aos
reguladores de crescimento vegetal, bem como reduzem o efeito do estresse
hídrico nas plantas (ALTIERE, 1999). Os AH ajudam na germinação das
sementes, aumentando a retenção de calor pelo solo, graças à coloração
tipicamente escura que possuem. Esses ácidos exercem efeitos fisiológicos na
planta como permeabilidade das membranas das células, absorção de
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nutrientes e atividade enzimática (PIMENTA et al, 2009). A ação detergente e o
consequente aumento da fluidez das membranas são defendidos até hoje
como um dos principais efeitos das SHs no metabolismo celular dos vegetais
(VARAZINI et al, 1993).
Têm sido relatados os efeitos das substâncias húmicas sobre plantas,
por exemplo, estimular o crescimento e absorção de nutrientes em plantas de
cevada (AYUSO et al, 1996) e em plantas de oliveira (FERNANDEZ-ESCOBAR
et al, 1996); melhorar a germinação de sementes de milho e crescimento
(EYHERAGUIBEL; SILVESTRE; MORARD, 2004); aumentar o peso seco da
parte aérea, o crescimento das raízes, altura de planta e absorção de
macronutrientes em plantas de aveia (ROSA et al, 2004); melhorar absorção de
fósforo e produção de matéria seca em milho (ANDRADE et al, 2004);
aumentar o diâmetro de baga de videira (BASSOI.; SILVA; SILVA FILHO,
2005); aumentar a área foliar e a fotossíntese em cacau (CALIMA et al., 2005);
estimular o crescimento e N foliar e conteúdo de clorofila em oliveira brava
(MURILLO et al., 2005). Efeitos diretos e indiretos de ácidos húmicos sobre o
crescimento da planta de um grande número de espécies são também
apresentados por Chen e Aviad (1990).

2.7 Extração de substâncias húmicas

Séries de técnicas podem ser empregadas para extração de
substâncias húmicas presentes no solo, dependendo da natureza do material a
ser trabalhado. Muitos métodos de extração da matéria orgânica foram
propostos. O extrator ideal deve retirar completamente as substâncias húmicas
sem que as características se alterem, podendo ser utilizado em qualquer tipo
de solo, água ou sedimento (STEVENSON, 1994).
O procedimento clássico de extração resulta em três frações principais:
ácidos húmicos (AH), ácidos fúlvicos (AF) e huminas. Tais frações são
definidas operacionalmente em relação às suas solubilidades em meio aquoso
em função do pH da solução extratora (STEVENSON, 1994). Soluções
alcalinas extraem os ácidos húmicos e os ácidos fúlvicos do solo deixando a
humina ligada à fase mineral. A acidificação do extrato alcalino, de coloração
preta, resulta na coagulação da fração dos ácidos húmicos (precipitado preto
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ou amarronzado), enquanto a fração dos ácidos fúlvicos permanece solúvel
(solução amarela amarronzada) (BENITES; MADARI; MACHADO, 2003).
Embora esse esquema de separação pareça bastante arbitrário,
consegue-se certo grau de segregação de materiais poliméricos com diferentes
propriedades químicas (MCBRIDE, 1994). Nenhuma dessas frações isoladas
representa compostos individuais de composição específica, mas sim uma
mistura de compostos com comportamento químico similar.
Os ácidos húmicos e fúlvicos representam a porção solúvel em meio
alcalino, de maior reatividade e, consequentemente, de maior polaridade. Os
ácidos fúlvicos são os compostos húmicos de maior solubilidade por
apresentarem maior polaridade e menor tamanho molecular (BENITES;
MADARI; MACHADO, 2003).
A solubilidade das SH em soluções alcalinas pode ser explicada pela
destruição das ligações entre os componentes inorgânicos com a matéria
orgânica e a conversão de componentes ácidos para suas formas de sais
solúveis, sabendo-se que sais de cátions monovalentes são solúveis, enquanto
de cátions di e tri valentes são insolúveis. Dessa forma, são obtidos o que
chamamos

de

humatos

e

fulvatos

da

base

conjugada

utilizada.

(STEVENSON,1994).
No processo de extração das substâncias húmicas de solos, são
designadas duas classes de extratores: os moderados e os alcalinos. Os
extratores moderados representam uma classe de extratores menos drásticos.
Os principais são: pirofosfato de sódio, agentes complexantes orgânicos em
meio aquoso (acetilacetona e 8-hidroxiquinolina), ácido fórmico, mistura ácida e
solventes orgânicos de vários tipos (STEVENSON, 1994). Esses extratores
parecem diminuir a ocorrência de alterações estruturais no material orgânico,
porém são menos efetivos que os alcalinos.
Os métodos mais comuns para extração de substâncias húmicas
baseiam-se no método de Tiurin, 1937, que utiliza solução de NaOH a 0,1 N;
de Alexandrova, 1960, que utiliza solução de pirofosfato de sódio (Na4P2O7), e
no de Amoros, 1987, que combina 94% de NH4OH 1 M com 6% de CO3(NH4)2
0,5 M em pH 9,5 (STEVENSON, 1994).
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Um dos métodos mais eficazes de extração emprega soluções de
NaOH em concentrações maiores que 0,1 M, pois permite a maior extração de
substâncias húmicas. Em materiais contendo baixa concentração de cinzas, foi
descoberto que a concentração mais adequada para extração de substâncias
húmicas é a de 0,4 ou 0,5 M NaOH (SCHNITZER & KHAN, 1978). A
concentração de SH extraído aumenta com o aumento da concentração de
álcali e do tempo de extração, o que pode ser devido à lenta despolimerização
dos complexos de alta massa molecular (STEVENSON, 1994).
Soluções contendo hidróxido e carbonato de sódio nas concentrações
de 0,1 a 0,5 N em água são amplamente utilizadas para recuperação da
matéria orgânica e são eficientes para extrair SH do solo com um rendimento
de até 2/3 do total de matéria orgânica quando usadas de forma sequencial
(CANELLAS et al, 2005). Apesar de mais eficiente, o uso de solução alcalina
na extração das SH tem sido muito criticado, pois nessas condições a matéria
orgânica pode ser alterada por hidrólises ou auto-oxidação (STEVENSON,
1994; ROSA et al., 1998). Entretanto, o procedimento recomendado pela
International Humic Substances Society (IHSS) é baseado na utilização de
solução extratora alcalina (NaOH).
Repetidas

extrações

são

realizadas

para

máxima

extração,

solubilizando o solo com solução diluída de ácido clorídrico, que remove o Ca2+
e outros cátions polivalentes, aumentam a eficiência da extração da matéria
orgânica com reagentes alcalinos. Entretanto, certa quantidade de MO,
normalmente menor que 5% do total do solo superficial, mas de certo modo
maior para certos subsolos, é removida no processo, parte podendo ser na
forma de ácidos fúlvicos de baixa massa molecular. Se desejado, a extração
ácida pode ser guardada e utilizada para neutralizar o material solúvel em álcali
durante o processo de recuperação de ácidos húmicos (STEVENSON, 1994).
Quanto mais alcalina a solução e mais longo o período de extração,
maiores serão as mudanças químicas. Isso pode ser causado pela lenta
despolimerização dos complexos de alta massa molecular. Como se pode
notar na Tabela 5, pequena quantidade de O2 é consumida pela extração sob
condições neutras (pH=7), mas o consumo torna-se significativo em pH acima
de 8,0. Visando minimizar as mudanças químicas devido à auto-oxidação, os
passos para extração devem ser levados na presença de um gás inerte. O
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aumento da alcalinidade pode levar a uma melhor ruptura das forças
intermoleculares que ligam os ácidos fúlvicos com os ácidos húmicos, tal como
ponte de hidrogênio ou possivelmente ligações do tipo éster (STEVENSON,
1994).
Os aspectos indesejáveis da extração alcalina são as seguintes:
1) Solução alcalina dissolve sílica do material mineral e essa sílica contamina
as frações orgânicas separadas do extrato;
2) Solução alcalina dissolve componentes protoplasmáticos e estruturais dos
tecidos orgânicos novos e esses podem se misturar à matéria orgânica
humificada;
3) Sob condições alcalinas, auto-oxidação de alguns constituintes orgânicos
ocorre em contato com o ar, durante a extração e quando o extrato é
deixado em repouso;
4) Outras transformações químicas podem ocorrer na solução alcalina,
incluindo condensação entre aminoácidos e o grupo cetona (C=O) de
açúcares redutores ou quinonas para formar componentes húmicos através
da reação de Maillard (caramelização) (STEVENSON, 1994).
Tabela 5 – Absorção de O2 durante a extração da matéria orgânica do solo quando
influenciada pelo pH da solução de extração

Reagente
0,5 M NaOH
0,5 M Na2CO 3, pH=10,5
0,2 M Na-citrato, pH=7
0,1 M Na4P2O 7

Absorção de O2 em mm³/0,2 g
Solo A
Solo B
896
712
56
71
39
58
pH 7,0
pH 8,0
pH 9,0

7
12
31

37
52

Fonte: Adaptado de STEVENSON (1994)

O aumento da temperatura na extração leva à degradação de
aminoácidos presentes na cadeia molecular dos ácidos húmicos. Yamamoto et
al (1994) definiu que a temperatura, durante a extração de ácidos húmicos, tem
influência decisiva na qualidade da fração produzida de ácido húmico.
O procedimento para extração de substâncias húmicas pode também
extrair quantidade considerável de componentes minerais, tais como, sais,
óxidos metálicos e argilas. Os constituintes orgânicos, como as proteínas e
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carboidratos, podem ser co-extraídos quando estão unidos por ligações
covalentes com substâncias húmicas (STEVENSON, 1982).
Em estudo realizado por Rosa (1998) e Rosa, Rocha e Furlan (1999),
mostrou que as melhores condições para extração de SH nos parâmetros
estudados por ele foram: solução extratora de KOH a 0,5 mol.L-1, tempo de
extração de 4 horas, razão turfa extrator de 1:20 (m/v), a temperatura ambiente
(25-30°C), sob atmosfera de nitrogênio, agitação mecânica e granulometria de
0,21 mm. Sendo que a solução extratora de KOH apresentou vantagens em
relação ao de NaOH, para a amostra estudada, devido ao maior rendimento e
menor quantidade de contaminantes. Essa extração, por se utilizar menor
quantidade de turfa, tem por objetivo obter toda substância húmica contida do
material, que resulta um extrato bastante diluído.

2.8 Coagulação de substâncias húmicas por eletrólitos

Ácidos húmicos e fúlvicos podem ser coagulados em soluções
contendo eletrólitos que dependem de fatores como o pH, a natureza do
eletrólito e presença de cátions polivalentes. Cátions monovalentes são
geralmente efetivos somente em concentrações de partículas relativamente
elevadas. Devido à sua mais alta massa molecular, ácidos húmicos são mais
facilmente coagulados do que os ácidos fúlvicos.
De acordo com Ong & Bisque (1968), na presença de eletrólitos, as
macromoléculas

de

húmus

se alteram de coloides

hidrofílicos

para

hidrofóbicos. Em solução aquosa, grupos funcionais ácidos de coloides
húmicos são mais ou menos dissociados e polímero assume uma configuração
esticada devido à repulsão mutua dos grupos funcionais de carga negativa (por
exemplo, COO-). Quando o eletrólito é adicionado, os cátions se atraem pelas
cargas negativas, fazendo com que haja redução de repulsão eletrônica
intermolecular na cadeia polimérica. Isso, por sua vez, favorece o enrolamento
da cadeia e promove uma redução na quantidade de águas de hidratação
ligadas ao coloide (STEVENSON, 1994).
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2.9 Caracterização das substâncias húmicas

Vários métodos químicos, físicos e espectroscópicos, utilizados com
sucesso em química orgânica e em estudos de macromoléculas, têm sido
aplicados para estudos de substâncias húmicas, na tentativa de determinar a
composição e estrutura geral da molécula. Entretanto, por causa da natureza
heterogênea das SH e da complexidade das interações inter e intramolecular,
os resultados são sempre difíceis de interpretar (SWIFT, 1996).
Com objetivo de caracterizar as frações resultantes do processo de
extração e separação das substâncias húmicas da turfa, e obter um
mapeamento quantitativo do extrato a ser utilizado na produção de fertilizante
organo-mineral, foram realizadas análises, determinando:
- Matéria orgânica
- Carbono orgânico total
- Teor de potássio
- Viscosidade

2.10

Potássio na agricultura
Por ter importância agronômica, a utilização do potássio na forma de

hidróxido de potássio é a mais adequada para extração de substâncias
húmicas dentro dos elementos utilizados para esse fim. O sódio, na forma de
hidróxido e carbonatos, pode ser usado na extração de substâncias húmicas,
mas é prejudicial agronomicamente, pois não serve como elemento nutritivo às
plantas além de aumentar a quantidade de íons no solo, o que faz alterar a
capacidade das plantas em absorver água.
O potássio é o segundo elemento exigido em maiores quantidades na
maioria das plantas. Sua elevada exigência se contrasta com a deficiência
desse nutriente nos solos brasileiros (NACHTIGALL; VAN RAIJ, 2005), sendo
que os teores de potássio, no solo brasileiro, variam de 0,05 % a 2,5 %
(LOPES, 1982).
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O íon potássio, K+, é retirado do solo pelas raízes das plantas, ficando
em solução ou ligado a radicais orgânicos de carga negativa. O potássio na
planta realiza funções reguladoras muito importantes, como síntese de
proteínas para ativação de enzimas ao processo fotossintético e participação
na síntese de ATP; afeta a taxa de absorção de CO2; mantém o turgor das
células; controla a abertura e fechamento dos estômatos e a difusão do CO2
atmosférico (SANTOS Jr, 2003).
No solo, o K+ pode estar em duas formas: em fase sólida ou como íon
em fase líquida. As plantas somente absorvem o potássio na forma iônica,
sendo assim, parte do potássio do solo é rapidamente assimilável e, quanto à
outra parte, é parcialmente dissolvida e absorvida pelas raízes. Quanto maior o
gradiente de concentração de K+ no solo, maior o favorecimento da difusão do
íon na raiz (VARGAS; MEURERE; ANGHINONI, 1983).
O potássio é produzido no Brasil por uma única empresa, a Vale S/A,
porém a capacidade de produção dessa empresa só é suficiente para
abastecer 9% do consumo nacional. Entre 2005 e 2008, os preços dispararam,
atingindo valores muito altos, tendo praticamente triplicado. Para o Brasil,
dados da ABIQUIM mostram que 95% do consumo de potássio se dá na
produção de fertilizantes e os 5% restantes na indústria química. O Brasil
consome anualmente 4,6 milhões de toneladas de potássio na forma de cloreto
de potássio, mas produz apenas 600 mil toneladas (OGASAWARA et al, 2010).
O potássio, nesse trabalho, será apresentado na forma de K2O, pois essa é a
nomenclatura comumente utilizada na agricultura.

2.11
Processo de extração industrial para fertilizante organo-mineral à
base de substâncias húmicas

O objeto de estudo desse trabalho, a extração industrial para o
processo de produção de fertilizante organo-mineral à base de substância
húmica, descrito na figura 4, se inicia misturando hidróxido de potássio em
água para chegar à concentração de 1,00 mol/L em um tanque misturador com
impelidores do tipo pá 45°. Após a dissolução do hidróxido de potássio é
adicionada a turfa moída (90% menor que 1mm) na proporção de 20 g de turfa
para 100 mL de solução de hidróxido de potássio.
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Deixa-se essa mistura de turfa com a solução extratora sob agitação
por 24 horas para extração de substâncias húmicas da turfa. Posteriormente
todo o material é transferido para um tanque onde permanece por 24 horas
para decantar a fração sólida mais pesada (areia, argila e humina). A fração
leve é separada em centrífuga tipo decanter a fim de separar os sólidos leves
(coloides orgânicos e inorgânicos). A fração líquida resultante é utilizada para
composição de fertilizantes organo-mineral e as frações sólidas obtidas da
decantação e da centrifugação são utilizadas para composição de produtos
sólidos.

Figura 4 – Processo de extração industrial para fertilizante organo-mineral a base de
substâncias húmicas

Fonte: Elaborado pelo autor
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3 OBJETIVO

Propõe-se nesse trabalho obter melhores rendimentos no processo de
extração de substâncias húmicas para produção de fertilizante organo-mineral
a partir de algumas turfas de origem nacional, de modo a conseguir alto
rendimento de extração da turfa, baixo tempo de processamento e baixo
consumo de matérias-primas, verificando se há influência no tipo de turfa a ser
utilizada na extração.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Coleta e preparo das amostras de turfa

As amostras de turfa utilizadas como matéria-prima para o estudo são
oriundas da turfeira Fraga Rizzo, da turfeira Darci, ambas localizadas na região
de Cravinhos no estado de São Paulo; da turfeira Florestal e da turfeira Kurt,
localizadas no estado de Santa Catarina. Todas as amostras foram coletadas
pelas respectivas empresas e encaminhadas para a Technes Agrícola, onde
foram realizadas as amostragens.
Cada turfa coletada foi submetida à moagem por meio de moinho de
disco (Marconi, MA 630/1), peneirada para se obter uma granulometria menor
que 0,1 mm e homogeneizada, utilizando-se um misturador Y por 10 minutos.

4.2 Caracterização da turfa

A turfa e o material obtido após a extração das SH da turfa foram
caracterizadas quanto ao teor de cinzas e ao teor de matéria orgânica; carbono
orgânico total, através do método de Ciavatta;

e substâncias húmicas

(somente para as turfas) através do método sugerido pelo IHSS (International
Humic Substances Society), realizado pelo Laboratório de Química Ambiental
(LQA) da USP-IQ/SC (metodologias apresentadas no Anexo).
Tais análises servirão para determinar a qualidade da turfa. O teor de
cinzas indicará a dificuldade da separação sólido-líquido, que devido à
presença de areia pode danificar a centrífuga industrial.
O teor de matéria orgânica, carbono orgânico e substâncias húmicas
irão indicar, para turfa, o grau de humificação ou de decomposição. Quanto
maior o teor de substâncias húmicas maior será a decomposição da turfa. Por
outro lado, um teor alto de matéria orgânica ou carbono orgânico e baixo teor
de substâncias húmicas indicarão que a turfa apresenta maior teor de fibras
não decompostas ou que não sofreu processo de humificação.
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4.3 Equipamentos
O reator utilizado foi um béquer de volume 0,4 L, diâmetro 9,0 cm e
altura 9,7 cm, de borosilicato, da marca Vidrolabor. O agitador mecânico
utilizado foi da marca IKA, modelo RW20 e o impelidor foi o tipo de pás de 45°
de 4,0 cm de diâmetro (Figura 5).
a

b

c

Figura 5 – (a) Conjunto agitador mecânico com impelidor e o béquer utilizados, (b)
impelidor e (c) béquer

Fonte: Elaborado pelo autor
4.4 Ensaios exploratórios de extração
Foram feitas extrações de SH presente na turfa variando-se as
concentrações de KOH (0,5 mol.L-1, 1,0 mol.L-1, 1,5 mol.L-1 e 2,0 mol.L-1),
mantendo-se a concentração de turfa em 20 g de turfa seca por 100 mL de
solução de KOH, sob temperatura ambiente e agitação mecânica a 300 RPM
com três repetições. Os tempos de extração foram de 12 e 24 horas. Após a
extração, a mistura turfa-extrator foi centrifugada a 2500 RPM por 10 minutos.
Retirado o sobrenadante, separou-se a fração insolúvel. Foram utilizadas as
turfas das turfeiras Fraga-Rizzo, Darci e Florestal. As condições experimentais
são mostradas na Tabela 6. Esta tabela indica o teor de carbono orgânico total
alimentado (%COTAL), expresso em massa de carbono orgânico total por
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unidade de massa de mistura de turfa com solução alcalina. Ela indica também
a relação entre o potássio e o CCOT na mistura (kg de K2O/ kg de COT
alimentados)
Para as soluções extratoras foi utilizado KOH de grau analítico da
marca Nuclear e água deionizada obtida através do deionizador da marca
Permution. A sua concentração foi calculada com base nas análises realizadas
do reagente (72,00% K2O ou 84,71% de KOH). Sendo assim, para 1 litro de
solução foram pesadas 6,6 g, 33 g, 66 g e 132 g de KOH, resultando em
concentrações

de

0,1 mol.L-1,

0,5 mol.L-1,

1,0 mol.L-1

e

2,0 mol.L-1,

respectivamente.
Tabela 6 – Condições experimentais dos ensaios exploratórios de extração

Concentração
de
KOH (mol.L-1)
FR1
Fraga Rizzo
0,5
FR2
Fraga Rizzo
1,0
FR3
Fraga Rizzo
1,5
FR4
Fraga Rizzo
2,0
FR5
Fraga Rizzo
0,5
FR6
Fraga Rizzo
1,0
FR7
Fraga Rizzo
1,5
FR8
Fraga Rizzo
2,0
D1
Darci
0,5
D2
Darci
1,0
D3
Darci
1,5
D4
Darci
2,0
D5
Darci
0,5
D6
Darci
1,0
D7
Darci
1,5
D8
Darci
2,0
F1
Florestal
0,5
F2
Florestal
1,0
F3
Florestal
1,5
F4
Florestal
2,0
F5
Florestal
0,5
F6
Florestal
1,0
F7
Florestal
1,5
F8
Florestal
2,0
Fonte: Elaborado pelo Autor
Mistura

Turfa

Tempo de
Extração (h)

%  
%

%COTAL

24
24
24
24
12
12
12
12
24
24
24
24
12
12
12
12
24
24
24
24
12
12
12
12

0,87
1,71
2,48
3,24
0,87
1,71
2,48
3,24
1,16
2,27
3,28
4,30
1,16
2,27
3,28
4,30
0,59
1,16
1,68
2,20
0,59
1,16
1,68
2,20

2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,95
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
4,33
4,33
4,33
4,33
4,33
4,33
4,33
4,33
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4.5 Ensaios de extração com a turfa darci
Utilizando a turfa Darci, foram variadas a quantidade de turfa e a
quantidade de KOH alimentadas. Estas variáveis foram ajustadas de forma a
se obter valores especificados para a fração mássica de COT (% COTAL) na
mistura turfa-extrator, bem como para a relação mássica entre o K2O e o COT
(%K2O/%COTAL). A extração realizou-se com 24 h de agitação a 300 RPM com
duas repetições. Após extração as suspensões foram centrifugadas a
2500 RPM por 10 minutos, separando o extrato da fração insolúvel. Na
Tabela 7 seguem as quantidades de turfa, hidróxido de potássio e água para
cada mistura e, na Tabela 8, as porcentagens de K2O alimentada, COT
alimentada e a relação K2O/COT alimentada, a porcentagem de COT
alimentada e a porcentagem de K2O alimentada. As misturas foram preparadas
da seguinte forma: primeiramente foi diluído o hidróxido de potássio na água e
posteriormente foi adicionada a turfa.
Tabela 7 – Condições experimentais dos ensaios de extração com a turfa Darci.
Quantidade de turfa, hidróxido de potássio e água para cada mistura.

Mistura
m Turfa (g)
Da1
15,72
Da2
15,72
Da3
15,72
Da4
31,45
Da5
31,45
Da6
31,45
Da7
47,17
Da8
47,17
Da9
47,17
Da10
62,89
Da11
62,89
Da12
62,89
Da13
78,62
Da14
78,62
Da15
78,62
Fonte: Elaborado pelo autor

m KOH (g)

m Água (g)

2,27
2,73
3,18
4,55
5,46
6,37
6,82
8,18
9,55
9,09
10,91
12,73
11,37
13,64
15,91

202,00
201,55
201,09
184,01
183,10
182,19
166,01
164,65
163,28
148,01
146,20
144,38
130,02
127,40
125,47
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Tabela 8 – Composição da mistura turfa-solução alcalina para os ensaios com a turfa
Darci. Teores calculados de %K2OAL, %COTAL e Relação %K2O/%COTAL

Mistura

%  
%

Da1
Da2
Da3
Da4
Da5
Da6
Da7
Da8
Da9
Da10
Da11
Da12
Da13
Da14
Da15
Fonte: Elaborado pelo autor

1,00
1,20
1,40
1,00
1,20
1,40
1,00
1,20
1,40
1,00
1,20
1,40
1,00
1,20
1,40

%COTAL

%K2O AL

0,86
0,86
0,86
1,72
1,72
1,72
2,57
2,57
2,57
3,43
3,43
3,43
4,29
4,29
4,29

0,86
1,03
1,20
1,72
2,06
2,40
2,57
3,09
3,60
3,43
4,12
4,80
4,29
5,15
6,00

4.6 Ensaios de extração com a turfa kurt
Utilizando a turfa obtida da turfeira de Criciúma (Kurt), foram feitas
misturas variando-se, da mesma maneira do item anterior, a %COTAL na
mistura e a relação K2O/COT. A extração foi realizada do mesmo modo que no
item anterior com 24 h de agitação a 300 RPM com duas repetições. Após
extração as soluções foram colocadas sob centrifugação a 2500 RPM por 10
minutos, separando-se o extrato da fração insolúvel. Na Tabela 9, estão as
quantidades de turfa, água e KOH para as misturas. A Tabela 10 mostra a
composição das misturas.
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Tabela 9 - Condições experimentais dos ensaios de extração com a turfa Kurt.
Quantidade de turfa, água e hidróxido de potássio para cada mistura.

Mistura
m turfa
K1
32,44
K2
32,44
K3
32,44
K4
43,25
K5
43,25
K6
43,25
K7
64,88
K8
64,88
K9
64,88
Fonte: Elaborado pelo autor

m água

m KOH

180,74
179,38
178,01
168,8
167,66
164,02
147,00
141,49
138,76

6,82
8,18
9,55
7,95
9,09
12,73
8,18
13,64
16,37

Tabela 10 - Composição da mistura turfa-solução alcalina para os ensaios com a turfa
Kurt. Teores calculados de %K2O, %COT e Relação %K2O/%COT

Mistura

% 
%

K1
1,00
K2
1,20
K3
1,40
K4
0,90
K5
1,00
K6
1,40
K7
0,60
K8
1,00
K9
1,20
Fonte: Elaborado pelo autor

%COTAL

%K2O AL

2,57
2,57
2,57
3,43
3,43
3,43
5,15
5,15
5,15

2,57
3,09
3,60
3,09
3,43
4,80
3,09
5,15
6,17

4.7 Ensaios exploratórios para tempos de extração menores

Para esses ensaios foram realizadas extrações variando-se o tempo de
extração (3, 6 e 12 horas) e a porcentagem de COT na mistura de turfa com
solução alcalina (%COTAL de 2, 3 e 4%) com duas turfas (Darci e Fraga Rizzo),
mantendo o relação de %K2O/%COT igual a 1 sob temperatura ambiente e
agitação mecânica a 300 RPM com três repetições (Tabela 11).
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Tabela 11 - Condições experimentais dos ensaios com tempos menores de extração.
Extrações realizadas com as diferentes turfas

Tempo de
extração
(h)
Da 3/2
Darci
3
Da 6/2
Darci
6
Da 12/2
Darci
12
Da 3/3
Darci
3
Da 6/3
Darci
6
Da 12/3
Darci
12
Da 3/4
Darci
3
Da 6/4
Darci
6
Da 12/4
Darci
12
FR 3/2 Fraga Rizzo
3
FR 6/2 Fraga Rizzo
6
FR 12/2 Fraga Rizzo
12
FR 3/3 Fraga Rizzo
3
FR 6/3 Fraga Rizzo
6
FR 12/3 Fraga Rizzo
12
FR 3/4 Fraga Rizzo
3
FR 6/4 Fraga Rizzo
6
FR 12/4 Fraga Rizzo
12
Fonte: Elaborado pelo autor
Mistura

Turfa

%COT

m turfa
(g)

m KOH
(g)

m Água
(g)

2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00

33,40
33,40
33,40
50,00
50,00
50,00
66,80
66,80
66,80
29,70
29,70
29,70
44,40
44,40
44,40
59,40
59,40
59,40

6,34
6,34
6,34
9,51
9,51
9,51
12,68
12,68
12,68
6,34
6,34
6,34
9,51
9,51
9,51
12,68
12,68
12,68

160,26
160,26
160,26
140,49
140,49
140,49
120,52
120,52
120,52
163,96
163,96
163,96
146,09
146,09
146,09
127,92
127,92
127,92

4.8 Caracterização dos extratos húmicos

Nas frações solúveis obtidas pela extração da turfa, isto é, nos extratos
húmicos, foram realizadas análises de K2O solúvel, COT, matéria orgânica,
viscosidade, sendo que o pH foi medido apenas nas frações líquidas do
extrato. A análise de carbono orgânico total vem para se determinar de maneira
indireta o quanto de substâncias húmicas foi solubilizado. Na mistura de turfa
com a solução alcalina após a extração analisou-se a viscosidade a fim de
determinar qual a quantidade de turfa que pode ser adicionada sem que haja
problemas no processo de separação sólido-liquido.
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5 RESULTADOS
5.1 Caracterização da turfa

Nas Tabelas 12 e 13 (dados completos nas Tabelas 19 e 20 do
Apêndice) são apresentados os valores médios obtidos de umidade,
densidade, pH, condutividade elétrica (CE), matéria orgânica (MO), carbono
orgânico total (COT) das turfas coletadas nas turfeiras Fraga Rizzo, Darci e
Florestal feitas em triplicata.
Tabela 12 – Valores médios de umidade em base úmida, densidade em base úmida,
pH e CE das turfas.

Umidadebu
% m/m
Fraga Rizzo
30,33
Darci
17,32
Florestal
32,11
Kurt
54,24
Fonte: Elaborado pelo autor
Amostra

Densidadebu
kg.L-1
708,35
851,37
545,54
757,51

pH
4,95
4,76
6,36
4,98

CE
mS.cm-1
0,10
0,09
0,23
0,02

Tabela 13 – Valores médios de porcentagem de MO em base seca, porcentagem de
COT em base seca e porcentagem de ácidos húmicos e fúlvicos das turfas em base
úmida.

Amostra

%MObs

Fraga Rizzo
41,35
Darci
29,98
Florestal
67,55
Kurt
68,14
Fonte: Elaborado pelo autor

%COTbs

%AHbu

%AFbu

19,70
14,52
29,12
38,79

35,50
28,10
25,30
29,77

1,37
2,68
1,74
2,85

A fração orgânica da turfa é determinada pelo teor de matéria orgânica
e, alternativamente, pelo teor de carbono orgânico total. O grau de
decomposição da fração orgânica é proporcional à fração de ácidos húmicos e
de ácidos fúlvicos. A parte inorgânica é inferida por diferença. A parcela
inorgânica constituída por sais é avaliada indiretamente pela condutividade
elétrica, valores maiores de condutividade indicando teores de sais mais
elevados. Uma baixa condutividade indica a presença de argila na fração
inorgânica.
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As análises de caracterização das turfas mostraram que a turfa Fraga
Rizzo tem maior grau de decomposição (35,5% de ácidos húmicos e 1,37% de
fúlvicos) e baixo teor de carbono em relação à Florestal e à Kurt, mostrando
que o carbono orgânico presente na turfa é, predominantemente, substância
húmica. Esta ideia é reforçada pela observação visual de uma menor
quantidade de fibras não decompostas nessa turfa. A mesma avaliação
também é válida para a turfa Darci, já que os teores de ácidos húmicos e
fúlvicos são altos (28,10% e 2,68%, respectivamente) e o teor de carbono
orgânico é baixo (14,52%).
A turfa Darci, porém, apresenta menor quantidade de matéria orgânica
(valor médio de 29,98 % em base seca) e, consequentemente, carbono
orgânico total (valor médio de 14,52 % em base seca), que denota uma turfa
com maior quantidade de material inorgânico, como argila, areia e sais. Com
valores de CE relativamente baixos é possível que a quantidade de sais
dissolvidos seja menor entre as turfas estudadas, indicando que o material
inorgânico é mais representado pela argila. Esse tipo de turfa pode trazer
problemas ao processo, já que há a necessidade da retirada de sólidos do
extrato por centrifugação, podendo ocorrer um menor rendimento na obtenção
do extrato húmico.
Turfas da Florestal e da Kurt apresentam características químicas
similares; porém esta segunda aparenta ser mais decomposta do que a
primeira devido a menor presença de fibras não decompostas e pelo valor
maior de ácidos húmicos e ácidos fúlvicos (29,70 % e 2,85 %, respectivamente;
contra 25,30 % e 1,74 %). Os valores de CE mostram que a turfa da Florestal
pode apresentar maiores quantidades de sais dissolvidos e areia.
Feita essa avaliação, é possível dizer que a turfa Kurt é, possivelmente,
um bom material para extração de substâncias húmicas já que suas
características sugerem um rendimento maior de extrato húmico, pois
apresentam menores quantidades de material inorgânico. Além disso, o
processo é facilitado por causa da menor presença de areia, elemento danoso
para peças essenciais de centrífugas industriais, devido à sua abrasividade. A
Tabela 14 resume, qualitativamente, as principais características das turfas.
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Tabela 14 – Principais características das turfas. A coluna “Qualidade” indica a
qualidade provável da turfa frente ao seu uso como fertilizante organomineral.
Turfa

Grau de
decomposição

Fraga Rizzo

+++

Teor
de
Argila
+

+

Teor de
substância
húmica
+++

Darci

++

+++

+

++

Baixa

Florestal

+

++

++

+

Média

Kurt

++

++

+

++

Boa

Teor de
sais

Qualidade
Boa

Fonte: Elaborado pelo autor
5.2 Ensaios exploratórios

Após a extração, obtêm-se as seguintes frações: uma fase sólida
constituída por humina (HU) e uma a fase líquida constituída por substâncias
húmicas (SH).
Inicialmente foram considerados os ensaios exploratórios, realizados
com 20 g turfa/100 mL de solução. Para tempos de extração de 12 h, nota-se
no Gráfico 1 e na Tabela 15 (dados completos na Tabela 21 do Apêndice) que
a porcentagem de COT no extrato húmico (%COTEX) foi relativamente maior
em comparação às misturas realizadas em 24 h. Além disso, menores
concentrações

de

KOH,

na

solução

extratora,

aparentam

positivamente para a concentração de COT no concentrado.

contribuir

Porém uma

regressão multilinear para nível de confiança de 95%, mostra que não há
relação (valor-P maior que 0,05) entre o carbono extraído com a concentração

Média % COTEX

de K2O na solução e o tempo de extração (Tabela 27 do Apêndice).
4

12h

24h

3
2
1
0
0,5

1
1,5
Concentração de KOH (mol.L-1)

2

Gráfico 1 – Ensaios exploratórios. Influência do tempo de extração e da concentração
de KOH na extração de carbono orgânico total (COTEX) da turfa.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para melhor quantificar esses efeitos, realizou-se uma regressão
multilinear considerando como variáveis dependentes a relação entre o teor de
K2O e de COT alimentados (%K2O/%COTAL) e o tempo de mistura. Os efeitos
de %K2O/%COTAL e do tempo de extração são significativos, pois os valores p
desses coeficientes são inferiores a 0,05. Já a variável %COTAL não é
significativa (valor p>0,05). Assim sendo, propõe-se a seguinte correlação
modificada:
%COTEX = 4,347 – 0,357 x (%K2O/%COTAL) – 0,047 x (Tempo de
extração)
O Gráfico 2 mostra de forma gráfica os efeitos descritos pela regressão
anterior. Os parâmetros dessa correlação são mostrados na Tabela 28 do
Apêndice.

Média %COTEX

5

12h

4

24h

3
2
1
0
0,59

0,87

1,16

1,68

1,71 2,2 2,27
%K2O/%COT AL

2,48

3,24

3,28

4,3

Gráfico 2 – Ensaios exploratórios. Influência da relação (%K2O/%COT)AL e da
concentração de KOH na extração de carbono orgânico total (COTEX) da turfa.

Fonte: Elaborado pelo autor
Quanto à viscosidade dos extratos húmicos, esta não sofre influência
direta da concentração de KOH e nem do tempo de mistura, também
constatado através da análise de regressão linear (Tabela 29 do Apêndice).
Assim sendo, é improvável que o transporte de massa seja o responsável pelas
diferenças de desempenho das diferentes soluções extratoras.
O Gráfico 3 mostra a influência do tipo de turfa na extração de carbono
orgânico, e compara com o teor de carbono orgânico adicionado pela turfa.
Verifica-se que as turfas Darci e Fraga Rizzo foram as que tiveram teores de
carbono orgânico extraído similares ao adicionado.
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Média de %COTAL

Média de %COTEX

Média %COT

4
3
2
1
0
Darci

Florestal

Fraga Rizzo

Gráfico 3 – Influência do tipo de turfa na extração de Carbono orgânico total (COTEX)
da turfa em comparação ao teor de carbono orgânico total adicionado (COTAL)

Fonte: Elaborado pelo autor
Entretanto a turfa Darci apresenta teores de inorgânicos superiores à
Fraga Rizzo, já que a presença de areia, devido à abrasividade, pode danificar
centrífugas. Sendo assim, o uso de turfas com baixa quantidade de areia são
ideais para separação da fase sólida após extração.
Sendo assim, o ensaio exploratório mostra que, para chegar à
especificação esperada (COTEX ≈ 3% e K2OEX ≈ 3%) e a condições favoráveis
de trabalho, o tempo de extração seja de 12 horas, a concentração de KOH, de
0,5 mol/L ou 1,0 mol/L e a turfa, a da Fraga Rizzo.

5.3 Ensaios de extração com a turfa darci

Os resultados dos ensaios da extração da turfa Darci são apresentados
na Gráfico 4 e na Tabela 16 (dados completos na Tabela 22 do Apêndice).
Nesses experimentos, foram mantidas fixas o tipo de turfa (Darci) e o tempo de
mistura de 24 h, visando obter uma correlação entre a quantidade de turfa
adicionada (obtida através do cálculo de COT que gostaríamos de obter no
produto final) e a quantidade de KOH (obtida pelo cálculo da razão
%K2O/%COT).
A Gráfico 4 mostra, como esperado, uma relação direta entre COTEX e
COTAL, já que quanto mais turfa foi adicionada maior foi a quantidade de
extrator adicionado. No entanto, a quantidade de COT extraída não aumenta
proporcionalmente à quantidade de turfa adicionada. Para avaliar esse
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aspecto, foi considerada a eficiência, definida pela relação entre a quantidade
de carbono orgânico presente no extrato (COTEX) e a quantidade de carbono
orgânico contido na turfa utilizada (COTAL). Tal avaliação será importante para
indicar se houve extração das substâncias húmicas contidas na turfa. Vê-se, na
Gráfico 4, que a eficiência atinge um valor máximo para COTAL de 1,72% e
2,57%.

Média %COTEX

5
4

%K2O/%COTAL
1 1,2 1,4

3
2
1
0
0,86

1,72

2,57
%COTAL

3,43

4,29

Gráfico 4 – Experimentos com a turfa de Darci. Influência da relação %K2O/%COTAL e
da %COTAL na extração de carbono orgânico total (COTEX) da turfa.

Fonte: Elaborado pelo autor
Comparando-se as misturas que contêm a mesma quantidade de turfa,
verificou-se que, para algumas concentrações de COT alimentado (1,72%,
3,43% e 4,29%), a relação %K2O/%COT influencia de modo inverso na
quantidade de carbono orgânico no extrato húmico, ou seja, para uma maior
extração de COT, menor deverá ser a quantidade de KOH adicionada à
solução extratora.
Pela análise da Gráfico 5 (dados completos Tabela 23 do Apêndice),
pode-se dizer que para uma extração mais eficiente é necessário menores
adições de turfa, de modo que, para uma maior eficiência, menor deve ser a
quantidade de carbono orgânico adicionado e menor deve ser a relação
%K2O/%COTAL.
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Gráfico 5 – Experimentos com a turfa de Darci. Influência da relação %K2O/%COTAL e
da %COTAL na eficiência da extração.

Fonte: Elaborado pelo autor
A partir de uma análise simultânea (Gráfico 6), a eficiência da extração
e do carbono orgânico no extrato, verificou-se que, para conseguir atingir as
condições especificadas do produto final (COTEX ≈ 3% e K2OEX ≈ 3%) e
eficiência na extração de substâncias húmicas, é necessário que se trabalhe
com teor de COT alimentado em torno de 2,57% a 3,43% e relação
%K2O/%COT alimentado de 1,00.
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Gráfico 6 – Experimento com a turfa Darci. Influência da %K2O/%COTAL e da relação
%COT AL na eficiência e no %COTEX.

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.4 Ensaios de extração com a turfa kurt

Os resultados dos ensaios da extração da turfa Kurt são apresentados
na Gráfico 7 e na Tabela 17 (dados completos na Tabela 24 do Apêndice).
Nota-se que há influência da concentração de carbono orgânico adicionado no
teor de carbono orgânico no extrato húmico; porém, da mesma forma que nos
ensaios anteriores, a quantidade de carbono orgânico extraído não aumenta
proporcionalmente à quantidade de turfa adicionada.
Com relação à quantidade de hidróxido de potássio adicionada à
solução extratora, observa-se na Gráfico 7 que quanto maior a quantidade de
base (KOH) adicionada, menor será a quantidade de carbono orgânico (COTEX)
retirado da turfa, da mesma forma que nos ensaios anteriores com a turfa de
Darci.
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Gráfico 7 – Experimentos com a turfa de Kurt. Influência da relação %K2OAL e da
%COT AL na extração de carbono orgânico total (COTEX) da turfa.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Observa-se na Gráfico 8 que para valores mais baixos de turfa
adicionada maior será a eficiência de extração (dados completos na Tabela
25), como verificado na regressão linear apresentada na Tabela 30 do
Apêndice, que indica que para o conjunto de misturas contendo 32,44 g de
turfa (ou 14,75 % m/m de turfa em relação à solução final) houve a extração de
mais de 90 % do carbono orgânico contido na turfa, que, em comparação a
outras misturas são menores que 88 %. A regressão dada pela equação abaixo
confirma o que a Gráfico 8 está mostrando, ou seja, que para valores maiores
de eficiências é necessário que se trabalhe com valores menores de
%K2O/%COTAL e de %COTAL.
Eficiência = 1,945 – 1,159 x %K2O/%COTAL – 0,825 x %COTAL
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Gráfico 8 – Experimentos com a turfa de Kurt. Influência da relação %K2O/%COTAL e
da %COTAL na eficiência da extração.

Fonte: Elaborado pelo autor
Analisando a eficiência da extração juntamente com o carbono
orgânico do extrato (Gráfico 9), verifica-se que para obtenção de produto
dentro do especificado (COTEX ≈ 3% e K2OEX ≈ 3%) e com eficiência na
extração do carbono orgânico da turfa, deve-se trabalhar com %COTAL de
2,57% e relação %K2O/%COTAL de 1,00, já que nessas condições, tem-se a
maior eficiência (94,88%) e o COTEX próximo de 3,00%.
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Gráfico 9 – Experimento com a turfa Kurt. Influência da %K2O/%COTAL e da relação
%COT AL na eficiência e no %COTEX.

Fonte: Elaborado pelo autor
5.5 Ensaios de extração para tempos de extração menores

Quanto aos ensaios realizados com tempos de extração menores,
nota-se na Gráfico 10 e na Tabela 18 que quanto maior o tempo de extração,
maior a concentração de carbono orgânico do extrato. A regressão multilinear
de R múltiplo de 0,971 para nível de confiança de 95% (Tabela 31 do
Apêndice) confirma o que foi observado na Gráfico 10, sendo apresentada na
seguinte equação:
%COTEX = – 1,058 +1,320 x %COTAL +0,045 x (Tempo de extração)
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Gráfico 10 – Ensaios exploratórios. Influência do tempo de extração e da
concentração de COTAL na extração de Carbono orgânico total (COTEX) com as turfas
Darci e Fraga Rizzo.

Fonte: Elaborado pelo autor
Verificando a eficiência das extrações, nota-se pela Gráfico 11 (dados
completos na Tabela 26 do Apêndice) que há relação direta com o tempo de
extração, sendo a eficiência maior quando se tem a adição de turfa
correspondente a 3% de COT. Mas verifica-se pela figura e pela regressão
realizada (Tabela 32 do Apêndice) que a %COTAL, independente do tipo de
turfa não afeta diretamente na eficiência da extração.
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Gráfico 11 – Experimentos exploratórios para tempos de extração menores. Influência
do tempo de extração e da turfa na Eficiência na extração.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Sendo assim, esses ensaios mostraram que para se obter teores
maiores de carbono orgânico e maior eficiência na extração, a condição que
atende é a extração de 12 horas com 3% de COT alimentado, sendo que a
turfa Fraga Rizzo seja a escolhida para evitar problemas quanto a seu uso em
centrifugas industriais.
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6 DISCUSSÃO

As turfas utilizadas possuem características diferentes quimicamente,
além de se verificar diferenças físicas bastante evidentes.
As turfas Fraga Rizzo, Florestal e Kurt possuem teores de matéria
orgânica e carbono orgânico, em base seca, elevados. A diferença que se pode
notar entre elas é que a turfa Fraga Rizzo e a turfa Kurt têm muito menos fibras
vegetais, com aspecto mais oleoso e mais escuro, tornando mais interessante
para o processo, pois esse material está mais decomposto, mais humificado,
apresentando uma quantidade relativamente superior de substâncias húmicas.
A turfa Darci tem um tom de acinzentado a preto, o que indica a
presença de maior quantidade de material inorgânico, como foi verificado pelos
teores baixos de COT e MO, apesar de apresentar uma quantidade maior de
substâncias húmicas em relação à turfa Florestal. Sendo assim, é importante
classificar as turfas utilizadas, não devendo tomar apenas os valores de COT e
MO para determinar o grau de decomposição do material.
Nota-se, através das misturas realizadas, que há influência da
concentração de KOH na solução extratora, do teor de carbono e origem da
turfa utilizada na extração das substâncias húmicas. Na Tabela 21 do
Apêndice, verificou-se que com o aumento da concentração de KOH na
solução extratora houve a diminuição de %COT dos extratos húmicos. Essa
condição se deve mais pelo pH da solução, que, de acordo estudo de Wang,
Combe e Clark (2001), o coeficiente de difusão dos ácidos húmicos, que estão
em maior concentração no extrato, é maior em valores de pH menores, ou seja,
há menor transferência de massa em relação aos ácidos húmicos quando está
dissolvido em soluções de pH mais elevados.
Outra observação constatada está no tempo de extração: após
24 horas o teor de COT do extrato húmico é menor em relação ao tempo de
extração de 12 horas. Esse resultado pode ser devido à aeração ocasionada
pela agitação, que pode ter permitido a oxidação da matéria orgânica.
Comparando com tempos menores de extração, verificou-se que
12 horas de extração, para relação de K2O/COT de 1,00, têm-se teores
maiores de carbono orgânico no extrato e maiores eficiências de extração.
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Sendo assim, visando obter maior concentração de carbono orgânico no
extrato e maior eficiência na extração das substâncias húmicas da turfa, são
necessárias 12 horas de extração. Infere-se que nessas 12 horas de extração
houve a quebra das ligações de componentes inorgânicos com a matéria
orgânica e a despolimerização de complexos de alto peso molecular,
permitindo assim a solubilização das substâncias húmicas.
O tipo da turfa se mostra bastante importante na extração. A turfa da
Florestal, que possui materiais menos decompostos, verificado pela quantidade
de fibras presentes, tem menor capacidade de extração de substâncias
húmicas, já que parte do carbono orgânico não pode ser solubilizada. Esses
materiais orgânicos não solúveis separados no processo de centrifugação,
prejudicam a qualidade do produto final. Foi observado que quanto mais turfa é
adicionada na solução extratora, diferentemente das outras turfas testadas, a
homogeneização se torna mais difícil devido à quantidade de fibras e sólidos
presentes, o que também dificultou na separação sólido-liquido, tanto que as
duas últimas soluções (F7 e F8) não foram caracterizadas já que as misturas
resultaram em um produto de difícil separação sólido-liquido.
A turfa mais argilosa, como a da turfeira Darci, não se mostrou
interessante na extração, pois devido à maior presença de argila e areia nesse
tipo de turfa, na separação do material sólido houve uma grande quantidade
extraída de humina e material não-húmico, o que pode dificultar no processo
industrial, pois irá produzir maior quantidade de resíduos. As viscosidades das
misturas de turfa com solução alcalina não foram afetadas significativamente
pela concentração desse tipo turfa na mistura.
A turfa mais decomposta, caracterizada pelas turfas das turfeiras Fraga
Rizzo e Florestal, se mostrou dentre as turfas testadas a melhor para produção
do extrato húmico (Gráfico 12). A quantidade de sólidos extraída no processo
de centrifugação (humina e substâncias não-húmicas) é bem menor que nos
outros tipos de turfa.
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Gráfico 12 – Influência da turfa e da concentração de hidróxido de potássio na
carbono orgânico total no extrato %COTEX

Fonte: Elaborado pelo autor
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7 CONCLUSÃO

A extração alcalina de substâncias húmicas, a partir de alguns tipos de
turfas nacionais, foi investigada experimentalmente. As turfas que apresentam
teores de matéria orgânica total e carbono orgânico total altos não
necessariamente serão boas para se utilizar como matéria-prima para
produção de extrato húmico líquido. É importante identificar o tipo de turfa, pois
para o processo é preciso que sejam bem decompostas, com pouca fibra e
material inorgânico (argila, areia e silte). Essa qualidade se mostra muito
necessária para que não haja problemas na produção, como quantidade de
sólidos obtida da centrifugação que reduz o rendimento de líquido e a
dificuldade de separação devido à presença de fibras que possuem baixo peso,
fazendo com que o extrato líquido tenha pequenas fibras. A presença dessas
fibras faz com que a aplicação desse produto seja dificultada, pois, por ser um
produto para aplicação, como fertirrigação, as fibras acabam por entupir a
aspersão do produto na lavoura.
Menores teores de K2O no extrato alcalino (%K2OEX) resultaram em
extrações mais eficazes em termos de rendimento, mas isso com turfas menos
decompostas. Aplicando-se em turfas mais decompostas, a concentração de
KOH pode ser mais alta para uma melhor extração; porém, o ideal é que a
quantidade de turfa, ou seja, o teor de COT adicionado à solução extratora,
seja mais baixa. Apesar dessa observação, de um modo geral, pode-se dizer
que para extrações mais eficazes, ou seja, para maiores teores de SH na forma
de COT extraídos da turfa, faz-se necessária utilização de soluções de
concentrações de KOH mais baixas em torno de 2,57%, na forma de K2O.
O tempo de extração de 12 horas foi o mais efetivo para solubilização
do carbono orgânico da turfa, mostrando ser o período em que a
despolimerização dos complexos presentes nas substâncias húmicas e a
quebra das ligações entre os componentes inorgânicos e a matéria orgânica
são maximizados. Com tempos de extração de 24 horas resultam em menor
teor de COT nos extratos húmicos (%COTEX), podendo ser ocasionado pela
oxidação da matéria orgânica em elementos voláteis ou até mesmo na
polimerização dos componentes orgânicos em elementos de alto peso
molecular. Com tempos de 3 e 6 horas também resultaram em teores menores
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de COTEX, que se pode explicar pela baixa despolimerização das substâncias
húmicas, principalmente os ácidos húmicos, fazendo com que o carbono
orgânico fique na forma coagulada tornando-o menos solúvel, e pela não
quebra das ligações entre a humina e a argila.
Dentro do que se espera pela especificação do produto, teor de COT
(%COTEX) e de K2O (%K2OEX), ambos em torno de 3 %, a melhor composição
é aquela que se utiliza uma turfa bem decomposta, cuja relação %K2O/%COT
seja igual a 1,00 e com tempo de mistura de 12 horas.
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APÊNDICE

Tabela 19 – Umidade em base úmida, densidade em base úmida, pH e CE das turfas
que serão utilizadas

Amostra
Umidadebu %
Fraga Rizzo-1
30,14
Fraga Rizzo-2
30,32
Fraga Rizzo-3
30,53
Darci-1
16,99
Darci-2
17,27
Darci-3
17,69
Florestal-1
31,94
Florestal-2
32,52
Florestal-3
31,87
Kurt-1
54,59
Kurt-2
53,77
Kurt-3
54,35
Fonte: Elaborado pelo Autor

Densidadebu
708,35

851,37

545,54

757,51

pH

CE

5,02
4,94
4,90
4,74
4,73
4,8
6,34
6,29
6,44
5,01
4,98
4,94

0,102
0,100
0,100
0,092
0,082
0,081
0,213
0,231
0,237
0,025
0,023
0,026

Tabela 20 - Porcentagem de MO em base seca, porcentagem de COT em base úmida
e em base seca e porcentagem de ácidos húmicos e fúlvicos

Amostra

%MO bs

Fraga Rizzo-1
41,57
Fraga Rizzo-2
41,01
Fraga Rizzo-3
41,46
Darci-1
29,88
Darci-2
30,23
Darci-3
29,82
Florestal-1
68,5
Florestal-2
68,03
Florestal-3
66,12
Kurt-1
67,77
Kurt-2
68,14
Kurt-3
68,52
Fonte: Elaborado pelo Autor

%COT

bu

14,55
13,45
13,18
11,83
12,80
11,40
19,97
20,01
19,33
16,90
18,00
18,40

%COT

bs

20,83
19,30
18,97
14,25
15,47
13,85
29,34
29,65
28,37
36,900
39,301
40,175

%AH

%AF

35,50

1,37

28,10

2,68

25,30

1,74

29,77

2,85
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82

83
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Tabela 27 – Regressão multilinear para nível de confiança de 95% para %COTEX em
relação à concentração de KOH calculada e o tempo de extração.
Estatística de regressão
R múltiplo

0,554571003

R-Quadrado
R-quadrado
ajustado

0,307548998
0,234659418

Erro padrão

0,573546835

Observações

22

ANOVA
gl

SQ

Regression

MQ

F de
significação

2 2,775982 1,387991 4,219382261 0,03045762

Residual

19 6,250163 0,328956

Total

21 9,026145

Coeficientes
Interseção
Concentração
De KOH
Tempo de
extração

F

Erro
padrão

Stat t

valor-P

95%
inferiores

95%
superiores

Inferior
90,0%

Superior
905,0%

4,15201107 0,461006 9,006413 2,76197E-08 3,18711427 5,1169079 3,1871143 5,116908
-0,431439114 0,220351 -1,95797 0,065083358 -0,8926382

0,02976 -0,892638

0,02976

-0,040321341 0,020547 -1,96239 0,064531105 -0,0833268 0,0026841 -0,083326 0,002684

Fonte: Elaborado pelo Autor
Tabela 28 – Regressão multilinear para nível de confiança de 95% para %COTEX em
relação a %K2O/%COTAL calculada e o tempo de extração.
Estatística de regressão
R múltiplo

0,773563

R-Quadrado
R-quadrado
ajustado

0,5984
0,556126

Erro padrão

0,425251

Observações

22

ANOVA
gl
Regressão

SQ
2

Resíduo

19

Total

21

MQ

F

5,11967202 2,559836 14,15539

F de
significação
0,000172

3,43592798 0,180838
8,5556

Coeficientes Erro padrão

Stat t

valor-P

95%
inferiores

95%
superiores

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

Interseção

4,347882 0,343335323 12,66366 1,04E-10

3,629273

5,066491 3,629273 5,066491

%K 2O/%COT
Tempo de
extração

-0,35723 0,081815928

-4,3663 0,000332

-0,52848

-0,18599 -0,52848 -0,18599

-0,04696 0,015174635

-3,0948 0,005964

-0,07872

Fonte: Elaborado pelo Autor

-0,0152 -0,07872

-0,0152
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Tabela 29 – Regressão multilinear para nível de confiança de 95% para Viscosidade
em relação à concentração de KOH e tempo de mistura.
Estatística de regressão
R múltiplo

0,348893

R-Quadrado
R-quadrado
ajustado

0,121727
0,029277

Erro padrão

2,625188

Observações

22

ANOVA
gl

SQ

Regressão

F

F de
significação

2 18,14806 9,074032 1,316678 0,291395031

Resíduo

19 130,9406

Total

21 149,0887
Erro
padrão

Coeficientes
Interseção
Concentração
de KOH
Tempo de
mistura

MQ
6,89161

Stat t

valor-P

61,46771 2,110076 29,13056 3,13E-17

95%
inferiores

95%
superiores

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

57,0512657

65,88415 57,05127 65,88415

-1,6112 0,123625 -3,73596178

0,485957 -3,73596 0,485957

-0,00457 0,094046 -0,04864 0,961714 -0,20141530

0,192266 -0,20142 0,192266

-1,625 1,008569

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 30 – Análise de regressão linear para nível de confiança de 5% para Eficiência
em relação a %K2O/%COT e %COT.
Estatística de regressão
R múltiplo

0,976986

R-Quadrado
R-quadrado
ajustado

0,954501
0,939335

Erro padrão

0,278705

Observações

9

ANOVA
gl

SQ

MQ

F

Regressão

2 9,777297 4,888649 62,93609

Resíduo

6 0,466058 0,077676

Total

8 10,24336

Coeficientes

Erro
padrão

Stat t

valor-P

0,70859 2,746016 0,033468

F de
significação
9,42E-05

95%
inferiores

Inferior
95,0%

3,67966 0,211943

Superior
95,0%

Interseção

1,945801

%K2O/%COTAL

-1,15954 0,429986

-2,6967 0,035733

-2,21168

-0,10741

%COT AL

0,825428 0,097008 8,508887 0,000144

0,588059

1,062798 0,588059 1,062798

Fonte: Elaborado pelo Autor

0,211943

95%
superiores

3,67966

-2,21168 -0,10741
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Tabela 31 – Análise de regressão linear para nível de confiança de 95% para %COT
do extrato húmico em relação a %COT e ao tempo de extração.
Estatística de regressão
R múltiplo

0,970948

R-Quadrado
R-quadrado
ajustado

0,942741
0,935106

Erro padrão

0,294609

Observações

18

ANOVA
gl

SQ

Regressão

MQ

F

2 21,43546 10,71773 123,4836

Resíduo

15 1,301921 0,086795

Total

17 22,73738

Coeficientes

Erro
padrão

Stat t

valor-P

F de
significação
4,83E-10

95%
inferiores

95%
superiores

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

Interseção

-1,05833 0,294609 -3,59233 0,002667

-1,68628

-0,43039

-1,68628

-0,43039

%COTAL
Tempo de
extração (h)

1,320417 0,085046 15,52583 1,19E-10

1,139145

1,501689

1,139145

1,501689

0,045139 0,018559 2,432229 0,028001

0,005582

0,084696

0,005582

0,084696

Fonte: Elaborado pelo Autor

Tabela 32 – Análise de regressão linear para nível de confiança de 95% para
Eficiência de extração em relação a %COT e ao tempo de extração.
Estatística de regressão
R múltiplo

0,760531

R-Quadrado
R-quadrado
ajustado

0,578408

Erro padrão

4,918336

0,522196

Observações

18

ANOVA
gl
Regressão

SQ

MQ

2 497,8166 248,9083 10,28971

Resíduo

15 362,8504 24,19002

Total

17

Coeficientes
Interseção
%COTAL
Tempo de
extração (h)

F

F de
significação
0,001537

860,667
Erro
padrão

Stat t

valor-P

95%
inferiores

63,6683 4,918336 12,94509 1,52E-09

53,18511

0,637515 1,419801 0,449017 0,659838

-2,38872

1,39861 0,309826 4,514178 0,000412

0,738231

Fonte: Elaborado pelo Autor

95%
superiores

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

74,15148 53,18511 74,15148
3,66375 -2,38872

3,66375

2,058988 0,738231 2,058988
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ANEXO
Determinação de teor de cinzas e matéria orgânica

Para determinação de teor de cinza, pesou-se uma quantidade de
amostra levou-se à mufla, da marca Nova ética, à temperatura de 550°C por
3,5 h. Pesou-se a quantidade final e calculou-se o teor de cinzas e, por
diferença, o teor de matéria orgânica.

Determinação de umidade
Homogeneizar toda a amostra sólida e reduzi-la por quarteação
(manual ou com quarteador) a mais ou menos 220g, colocar em cápsula de
porcelana ou bandeja tarada, pesar e anotar a massa (G1), levar à estufa
regulada para a temperatura de 65°C por 16 horas ou até peso constante.
Verificar de hora em hora. Após o transcurso das 16 horas, retirar da estufa,
esfriar em dessecador, pesar e anotar a massa (G2).
Calcular o percentual de umidade da amostra a 65ºC utilizando os
dados (G1 e G2) referidos anteriormente no item A, de acordo com a
expressão:
°

=

100. 1 − 2
1

Onde:
G1 = massa da amostra "in natura", em gramas.
G2 = massa da amostra secada a 65ºC, em gramas.

Determinação de substâncias húmicas pelo método do ihss

Esta determinação foi realizada pelo LQA da USP-IQ/SC. A
metodologia utilizada é a sugerida pelo IHSS (não há metodologia
recomendada ou aprovada pelo MAPA para tal determinação), considerada
satisfatória para maioria de tipos de solo e um que pode ser realizada na
maioria dos laboratórios. Ela produz os rendimentos relativamente elevados e
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pode ser usada como um método padrão para comparações entre e dentro de
laboratórios. Essa metodologia somente foi utilizada para as turfas a fim de se
fazer uma estimativa do teor de SH nos extratos.

Método de ciavatta de carbono orgânico total
O método baseia- se na oxidação, por via úmida, do carbono orgânico
contido na amostra com dicromato de potássio em excesso e ácido sulfúrico
concentrado, promovendo aquecimento externo. Segue-se a determinação do
dicromato remanescente por titulação com solução de sulfato ferroso
amoniacal:
1) Adicionar 20 mL de solução 2 N aos erlenmeyers contendo amostras
cuja quantidade de carbono não exceda 0,1 g, agitar para homogeneizar
seu conteúdo, adicionando lentamente 26 mL de ácido sulfúrico P.A.
Este procedimento evita uma reação inicial violenta de oxidação. Levar
os erlenmeyers para aquecimento sob refluxo, acoplando-os aos
condensadores do equipamento.
2) Preparar uma prova em branco, repetindo-se o procedimento com
omissão da amostra.
3) Quando a ebulição se iniciar, diminuir o aquecimento sem interromper a
mesma e marcar 10 minutos. Findo esse período, desconectar os
erlenmeyers com muito cuidado e deixar resfriar.
4) Transferir a solução obtida na oxidação para um balão volumétrico de
200 mL, com cuidado, usando um funil. Lavar o erlenmeyer diversas
vezes com água deionizada ou destilada.
5) Devido ao calor de diluição do ácido sulfúrico é possível acertar apenas
provisoriamente os volumes dos balões volumétricos. Após ajustado à
temperatura ambiente o volume do balão pode ser acertado em
definitivo.
6) Usando pipeta volumétrica transferir 10 mL de solução padrão 0,1 N de
dicromato de potássio para erlenmeyer de 250 mL. Adicionar 4 mL de
ácido sulfúrico (1+1), 5 mL de ácido fosfórico (1+3), 4 gotas de indicador
difenilaminasulfonato de bário e água deionizada ou destilada suficiente
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para que o volume total atinja cerca de 50 ml. A solução do erlenmeyer
adquire cor castanha.
7) Preencher a bureta com a solução de sulfato ferroso amoniacal
0,1 mol.L-1 a ser padronizada.
8) Titular a solução ao erlenmeyer. Quando a solução adquirir um tom
arroxeado estará próximo o ponto de viragem, caracterizado pelo nítido
aparecimento da cor verde pura. Anotar o volume Vp gasto. A
padronização da solução titulante será repetida a cada dia trabalho.
9) Preenche-se uma bureta de 50 mL com a solução de sulfato ferroso
amoniacal que foi padronizada.
10) Transferir 10 mL da amostra, para erlenmeyer de 250 mL. Juntar em
sequência 5 mL de solução de ácido fosfórico (1+3), 4 gotas de
indicador difenilaminasulfonato de bário e água destilada para que o
volume total atinja cerca de 50 mL. A solução do erlenmeyer adquire cor
castanha.
11) Titular a solução de sulfato ferroso amoniacal ao erlenmeyer. Quando a
solução adquirir um tom arroxeado estará próximo ao ponto de viragem,
caracterizado pelo nítido aparecimento da cor verde pura. Anotar o
volume Va gasto.
12) Proceder igualmente a titulação de uma alíquota de 10 mL da solução
da prova em branco, seguindo o mesmo procedimento efetuado para a
solução de amostra. Obtém- se, neste caso, um volume Vb de titulante.

Método de determinação de K2O
Reagentes e soluções

•

Solução padrão de 1000 ppm de K2O: pesar exatamente 1,5828 g de
cloreto de potássio, P.A. previamente secado em estufa a 100 ºC, durante 2
horas e esfriado em dessecador. Dissolver com água destilada em balão
volumétrico de 1 L, completar o volume com água deionizada ou destilada e
homogeneizar bem. (solução estoque)
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•

Solução padrão de 40 ppm de K2O: pipetar 20 mL da solução estoque e
passar para o balão de volumétrico de 500 mL, completar o volume com
água deionizada ou destilada e homogeneizar.

•

Solução padrão de 16 ppm de K2O: pipetar 100 mL da solução de 40 ppm
de K2O e transferir para balão volumétrico de 250 mL, completar o volume
com água e homogeneizar. Esta solução contém 16 ppm de K2O e é usada
como padrão.

Procedimento

•

Pesar ”G” gramas da amostra, com aproximação de 0,1 mg, conforme
Tabela 10.5.2.1, transferir para um béquer de vidro, adicionar 50 mL de
água e ferver por 10 minutos.

Tabela 33 – Valor de G e o volume do balão a ser utilizado para uma determinada
garantia

Garantia (% em massa)

G (em grama)

Até 30 %
Acima de 30 até 45 %
Acima de 45 %

8/Garantia
20/Garantia
40/Garantia

Volume do balão 1
(mL)
100
250
500

Fonte: Elaborado pelo Autor
•

Esfriar e transferir para balão volumétrico (balão1) e homogeneizar.

•

Filtrar em papel de filtro de porosidade média, se necessário.

•

Pipetar 5 mL, transferir para balão volumétrico de 250 mL, completar o
volume com água deionizada ou destilada e homogeneizar.

•

Ajustar o fotômetro de chama em 16 ppm, com a solução padrão de 16 ppm
de K2O, usando água deionizada ou destilada para zerar o aparelho.

•

Medir o valor da emissão do potássio na solução diluída da amostra,
registrando a leitura (L’).

•

Calcular a % K2O, pela equação:
%K2O = L’.Vba/200G
Onde:

L’ = Leitura da solução diluída em ppm obtida no fotômetro.
Vba = Volume do primeiro balão. (balão1)
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G = Massa inicial da amostra, em gramas.

Método de determinação de viscosidade por copo ford
Com o Copo Ford infere-se a viscosidade do fluido a partir da medida
do tempo gasto para esvaziar o reservatório (o “copo”). É um método simples,
rápido e que requer um pequeno volume de amostra de fluido.
O princípio de funcionamento baseia-se na equação de Poiseuille.
Assim, o princípio operacional do Copo Ford é similar ao do viscosímetro
capilar. Em primeira aproximação pode-se supor um regime de escoamento
‘quase-permanente’ durante o esvaziamento do copo e ainda desprezar
qualquer perda no copo. Assim, somente as perdas no escoamento através do
orifício, onde a velocidade é maior, serão consideradas.

Procedimento Experimental:
•

Primeiramente colocar uma amostra homogeneizada em um bécker ou
erlenmeyer, um volume de 150 – 200 mL em uma estufa a 25 – 27ºC para
que a amostra esteja a temperatura em torno de 25ºC ou fazer em uma
chapa aquecedora, manta ou bico de Bunsen;

•

Preparar os materiais próximos: régua, papel higiênico, cronômetro zerado
e o Copo Ford nivelado (acertar o nível que o copo tem ao lado);

•

Fechar o orifício inferior do copo e colocar a amostra devagar, para não
formar bolhas e nem espumas, até encher o copo sem transbordar, passar
a régua rente a borda para tirar o excesso do produto e deixar com o
volume correto;

•

Colocar o mesmo bécker em baixo do copo, com o cronômetro na outra
mão, acionar o cronômetro e ao mesmo tempo abrir o orifício. Esperar até
que o momento em que houver a primeira interrupção de escoamento
(momento exato em que o fio de amostra se transforma em gota);

•

Anotar o tempo obtido no cronômetro, transformando-o em segundos e
calcular utilizando a equação abaixo:
 = 3,846. ∆! + 17,30
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A relação entre a Viscosidade Cinemática (ν) e a Viscosidade Dinâmica
(µ) é dada pela equação:
$ =

%&
'

onde ρ é a densidade de massa do líquido.

