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resumo 
 
 

No presente trabalho extraíram-se ácidos fúlvicos e ácidos húmicos de 
diferentes talhões de um solo sujeitos a diversos tipos de fertilização: 
estrume animal (FYM), adubo composto (COM), lamas provenientes do 
tratamento de águas residuais (SLU), e fertilizante mineral (MIN), e 
procedeu-se à sua caracterização por análise elementar, ressonância 
magnética e nuclear de 13C, espectroscopia de infravermelho, 
espectroscopia de ultravioleta-visível e espectroscopia de fluorescência 
molecular.  
Pode-se concluir que as fertilizações orgânicas induziram um aumento de 
matéria orgânica e de matéria húmica, no solo, tendo-se verificado, além 
disso, que os resíduos COM e FYM aumentaram a percentagem de 
substâncias húmicas relativamente ao total de matéria orgânica do solo e 
alteraram a distribuição entre as fracções húmica e fúlvica, observando-se 
um aumentado da razão húmicos/fúlvicos.  
A aplicação dos resíduos orgânicos aos solos provocou, em geral, um 
aumento da aromaticidade da fracção fúlvica da matéria orgânica. 
Os efeitos dos resíduos COM e SLU na aromaticidade das substâncias 
húmicas do solo foram opostos para os ácidos fúlvicos e para os ácidos 
húmicos, havendo um aumento da aromaticidade nos primeiros e uma 
diminuição desta nos segundos, relativamente aos ácidos fúlvicos e ácidos 
húmicos do solo de controlo. É também de salientar que estes resíduos 
induziram um aumento do conteúdo em enxofre nos ácidos fúlvicos, não 
sendo o mesmo observado nos ácidos húmicos. O resíduo COM provocou 
um decréscimo considerável do conteúdo carboxílico dos ácidos húmicos do 
solo, enquanto o efeito do resíduo SLU foi o oposto. O resíduo SLU induziu 
também um aumento dos carbonos alifáticos ligados por ligação simples a 
oxigénio ou azoto nos ácidos húmicos e nos ácidos fúlvicos observou-se 
também um aumento do conteúdo de azoto associado a estruturas 
derivadas de péptidos. O resíduo COM provocou a incorporação de 
estruturas alifáticas contendo azoto nos ácidos húmicos. Quanto ao efeito da 
aplicação de FYM ao solo, é de salientar o aumento de aromaticidade dos 
ácidos fúlvicos e húmicos do solo, a qual está associada a um aumento 
considerável de estruturas fenólicas derivadas da lenhina, no caso dos 
ácidos húmicos.  
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abstract 
 

In the present work, humic and fulvic acids were isolated from soil plots 
submitted to different types of amendments: farmyard manure (FYM), 
municipal waste compost (COM), sewage sludge (SLU) and mineral fertilizer 
(MIN – used as reference). The humic substances were characterized by 
elemental analysis, Fourier transform infrared spectroscopy, solid state 13C-
NMR, Ultraviolet-Visible spectroscopy and synchronous molecular 
spectroscopy. 
The results showed that the organic amendments induced an increase of 
organic matter and humic substances in soil. Besides, the amendments COM 
and FYM also increased the percentage of humic substances in the soil 
organic matter and increased the ratio between the humic and fulvic fractions. 
The organic amendments also caused an increase in the aromaticity of the soil 
fulvic acids. 
COM and SLU amendments had opposite effects on the aromaticity of the two 
fractions of humic substances:  the aromaticity of the fulvic acids increased 
while that of the humic acids decreased. These amendments also increased 
the sulphur content in the fulvic acids. The amendment with COM induced a 
considerable decrease in the carboxyl content of the humic acids, while the 
opposite effect was observed for the humic acids from the SLU amended soil. 
The SLU amendment also increased the O or N substituted aliphatic carbons 
in the humic acids, and an increase of proteinaceous moieties in the fulvic 
acids. An increase of the N-substituted aliphatic carbons was also observed in 
the humic acids from the soil amended with COM. 
In what concerns the amendment with FYM, the most important effect was the 
increase of aromaticity of the soil fulvic and humic acids, which is associated 
to a notorious increase of lignin-derived phenolic structures in the humic 
fraction. 
 

 



xiii 

ÍNDICE 
 

ÍNDICE XIII 

ÍNDICE DE TABELAS XVII 

ÍNDICE DE FIGURAS XIX 

GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS XXI 

OBJECTIVO XXV 

1. INTRODUÇÃO 1 

1.1. FERTILIZANTES NO TRATAMENTO DOS SOLOS E SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLA 1 
1.2. MATÉRIA ORGÂNICA NATURAL NO SOLO 5 
1.3. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS 7 
1.4. EXTRACÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS DO SOLO 9 
1.5. CARACTERIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS 12 
1.5.1. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA E ELEMENTAR 12 
1.5.2. MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS 14 
1.5.2.1. Ressonância Magnética Nuclear de 13C 14 
1.5.2.2. Espectroscopia de Infravermelho 16 
1.5.2.3. Espectroscopia de Ultravioleta-Visível 17 
1.5.2.4. Espectroscopia de Fluorescência Molecular 19 
1.5.2.4.1. Efeito da concentração na Fluorescência 21 
1.5.2.4.2. Correcções instrumentais 26 
1.5.2.4.3. Normalização dos espectros 27 
1.5.2.4.4. Condições para o registo de espectros de Substâncias Húmicas 28 
1.5.2.4.5. Estrutura química e Fluorescência 30 

2. METODOLOGIA 33 

2.1. DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS DE FERTILIZAÇÃO 33 
2.2. AMOSTRAGEM 35 



2.3. CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 35 
2.4. REAGENTES E SOLUÇÕES 36 
2.5. MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA A PURIFICAÇÃO DOS FA 37 
2.5.1. PREPARAÇÃO DAS RESINAS 37 
2.6. MÉTODO DE EXTRACÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS 38 
2.6.1. EXTRACÇÃO 38 
2.6.2. PURIFICAÇÃO 39 
2.6.2.1. Ácidos Húmicos 39 
2.6.2.2. Ácidos Fúlvicos 39 
2.6.2.2.1. Filtração dos extractos 39 
2.6.2.2.2. Fixação (adsorção dos ácidos fúlvicos) 40 
2.6.2.2.3. Dessalinização 40 
2.6.2.2.4. Eluição 40 
2.6.2.2.5. Protonação 42 
2.6.2.2.6. Reconcentração do extracto purificado de ácidos fúlvicos 42 
2.6.3. LIOFILIZAÇÃO 42 
2.6.4. ARMAZENAMENTO 42 
2.7. CARACTERIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS 43 
2.7.1. ANÁLISE ELEMENTAR 43 
2.7.2. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 43 
2.7.3. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E NUCLEAR DE 13C 44 
2.7.4. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO 45 
2.7.5. ESPECTROSCOPIA DE ULTRAVIOLETA-VISÍVEL 45 
2.7.6. ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA MOLECULAR 46 
2.7.6.1. Aquisição dos espectros 46 
2.7.6.2. Correcção de Efeitos de Filtro Interno 46 
2.7.6.3. Normalização dos espectros 47 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 49 

3.1. CONTEÚDO DE SUBSTÂNCIAS HÚMICAS NO SOLO 49 
3.2. ANÁLISE ELEMENTAR E TERMOGRAVIMÉTRICA 50 
3.2.1. PERCENTAGEM EM HUMIDADE E CINZAS 50 
3.2.2. COMPOSIÇÃO ELEMENTAR 52 
3.3. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E NUCLEAR DE 13C 55 



xv 

3.3.1. ÁCIDOS FÚLVICOS 60 
3.3.2. ÁCIDOS HÚMICOS 63 
3.4. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO 67 
3.4.1. REGIÃO DOS 4000 – 2000 CM-1 70 
3.4.2. REGIÃO DE 2000 – 400 CM-1 72 
3.5. ESPECTROSCOPIA DE ULTRAVIOLETA-VISÍVEL 79 
3.6. ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA MOLECULAR 85 

4. CONCLUSÕES GERAIS 91 

5. REFERÊNCIAS 97 

6. ANEXOS ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 





xvii 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

 
Tabela 1.1: Agentes extractores utilizados na extracção de HS _______________________________ 10 
Tabela 2.1: Textura do solo amostrado ___________________________________________________ 34 
Tabela 2.2: Dosagens de fertilizante aplicadas ao solo amostrado _____________________________ 34 
Tabela 2.3: Percentagem de OM e conteúdo total em fenóis nas amostras de solo das quais se 

extraíram as HS _________________________________________________________________ 36 
Tabela 2.4: Programa de temperaturas utilizado na TGA ___________________________________ 43 
Tabela 3.1: Conteúdo de HS no solo _____________________________________________________ 49 
Tabela 3.2: Médias aritméticas das massas de 13 brancos à temperatura inicial, 60 ºC, 100 ºC e 750 ºC 

associados aos respectivos desvios padrão e limites de detecção __________________________ 50 
Tabela 3.3: Percentagens de humidade (secagem a 60 ºC e a 100 ºC), percentagem de cinzas a 750 ºC e 

respectivos erros para as amostras de FA e de HA_____________________________________ 51 
Tabela 3.4: Composição elementar das amostras de FA e de HA ______________________________ 53 
Tabela 3.5: Atribuições de ressonâncias de carbonos de diferentes grupos presentes nas HS aos 

respectivos intervalos de desvios químicos ___________________________________________ 58 
Tabela 3.6: Áreas relativas dos picos localizados nos diferentes intervalos de desvios químicos para as 

diferentes amostras de FA e de HA _________________________________________________ 59 
Tabela 3.7: Atribuições das principais bandas de absorção em espectros de infravermelho de HS __ 69 
Tabela 3.8: ANOVA aplicada ao estudo dos efeitos da fertilização na razão E4/E6 para as amostras de 

FA ____________________________________________________________________________ 81 
Tabela 3.9: ANOVA aplicada ao estudo dos efeitos da fertilização na razão E4/E6 para as amostras de 

HA ____________________________________________________________________________ 81 





xix 

 ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 
Figura 1.1: Distribuição da matéria orgânica do solo pelas suas fracções ________________________ 6 
Figura 1.2: Caracterização das fracções de HS _____________________________________________ 8 
Figura 1.3: Geometria da amostra e dimensões da janela de observação utilizadas no cálculo dos 

factores de correcção de IFE_______________________________________________________ 24 
Figura 2.1: Histórico de cultivo do solo amostrado dos últimos 10 anos ________________________ 35 
Figura 2.2: Eluição dos Ácidos Fúlvicos __________________________________________________ 41 
Figura 3.1: Razões atómicas C/H, C/N, C/O e C/S para as amostras de FA e de HA ______________ 54 
Figura 3.2: Espectros de CP/MAS 13C NMR de FA extraídos de amostras de solo sujeito a diferentes 

tipos de fertilizações______________________________________________________________ 56 
Figura 3.3: Espectros de CP/MAS 13C NMR de HA extraídos de amostras de solo sujeito a diferentes 

tipos de fertilizações______________________________________________________________ 57 
Figura 3.4: Percentagem de aromaticidade para as diferentes amostras de FA e HA _____________ 60 
Figura 3.5: Unidades estruturais da lenhina: (a) Siringilo e (b) Guaiacilo ______________________ 62 
Figura 3.6: Esquema ilustrativo de aminoácido (a) e de uma pequena fracção do polímero da celulose 

(b) ____________________________________________________________________________ 66 
Figura 3.7: Espectros de FTIR de FA extraídos de amostras de solo sujeito a diferentes tipos de 

fertilização _____________________________________________________________________ 67 
Figura 3.8: Espectros de FTIR de HA extraídos de amostras de solo sujeito a diferentes tipos de 

fertilização _____________________________________________________________________ 68 
Figura 3.9: Espectros de FTIR de FA na região compreendida entre 4000 cm-1 e 2000 cm-1 ________ 70 
Figura 3.10: Espectros de FTIR de HA na região compreendida entre 4000 cm-1 e 2000 cm-1 ______ 71 
Figura 3.11: Espectros de FTIR de FA na região compreendida entre 2000 cm-1 e 400 cm-1 ________ 73 
Figura 3.12: Espectros de FTIR de HA na região compreendida entre 2000 cm-1 e 400 cm-1________ 74 
Figura 3.13: Espectro de FTIR de HA na região compreendida entre 1500 cm-1 e 1000 cm-1 _______ 77 
Figura 3.14: Espectros de UV-Vis de FA (a) e HA (b) extraídos de solo sujeito a diferentes tipos de 

fertilizações_____________________________________________________________________ 79 
Figura 3.15: Razão E4/E6 para as diferentes amostras de FA e de HA extraídos de solo sujeito a 

diferentes tipos de fertilização _____________________________________________________ 80 
Figura 3.16: Espectros síncronos de Δλ = 60 nm de FA (a) e de HA (b) extraídos de amostras de solo 

sujeito a diferentes tipos de fertilizações _____________________________________________ 85 
Figura 3.17: Índices estruturais I445/I375 calculados para HA extraídos de amostras de solo sujeito a 

diferentes tipos de fertilização _____________________________________________________ 87 





xxi 

GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

x  Média aritmética  

% C Percentagem de Carbono 

% H Percentagem de Hidrogénio 

% N Percentagem de Azoto 

% O Percentagem de Oxigénio 

% S Percentagem de Enxofre 

ε Absortividade molar 

λ Comprimento de onda 

σ Desvio padrão 

δ Desvio químico 

φ Rendimento quântico 

Δλ Desfasamento entre o comprimento de onda de excitação e o comprimento de 

onda de emissão 

νa Frequência da amostra 

ƒp Factor de correcção primário 

νR Frequência do padrão 

ƒs Factor de correcção secundário 

νTMS Frequência do Tetrametilsilano 
13C Carbono 13 
1H Hidrogénio 

A Absorvância 

c Concentração 

Cα Carbono em posição α 

C/H Razão atómica entre a percentagem de Carbono e a percentagem de Hidrogénio 

C/N Razão atómica entre a percentagem de Carbono e a percentagem de Azoto 

C/O Razão atómica entre a percentagem de Carbono e a percentagem de Oxigénio 

C2 Carbono em posição 2 

C5 Carbono em posição 5 

C6 Carbono em posição 6 

E4/E6 Quociente entre absorvâncias a 465 nm e 665 nm 

H+ Catião Hidrogénio (protão)) 

I0 Intensidade da radiação incidente 

I445/I375 Quociente entre as intensidades de flluorescência a 445 nm e a 375 nm 

If Intensidade de fluorescência 



 

Vcoluna Volume da coluna 

VNaOH 0,1 M Volume de solução de NaOH a 0,1 M 

 
C Carbono 

CO2 Dióxido de Carbono 

COM Adubo composto (Compost)) 

CP Polarização Cruzada (Cross Polarization) 

CP/MAS 13C NMR Ressonância Magnética Nuclear de 13C com Polarização Cruzada e Rotação em 

torno do Ângulo Mágico (Cross Polarization/Magic Angle Spinning Carbon 13 

Nuclear Magnetic Ressonance)) 

dm Matéria seca (Dry Matter)) 

EA Análise Elementar (Elemental Analysis)) 

EEM Matriz Excitação-Emissão (Excitation-Emission Matrix) 

FA Ácidos Fúlvicos (Fulvic Acids)) 

FA1/2/3 Extracto de ácidos fúlvicos 1/2/3 

FA-COM Ácidos Fúlvicos extraídos de solo sujeito a fertilização com adubo composto 

FA-FYM Ácidos Fúlvicos extraídos de solo sujeito a fertilização com estrume animal 

FA-MIN Ácidos Fúlvicos extraídos de solo sujeito a fertilização mineral 

FA-SLU Ácidos Fúlvicos extraídos de solo sujeito a fertilização com lamas provenientes 

do tratamento de águas residuais 

FTIR Espectroscopia de Infravermelho com Tansformada de Fourrier (Fourrier 

Tranform Infrared)) 

FYM Estrume animal (Farmyard manure)) 

H2O Água 

HA Ácidos Húmicos (Humic Acids)) 

HA-COM Ácidos Húmicos extraídos de solo sujeito a fertilização com adubo composto 

HA-FYM Ácidos Húmicos extraídos de solo sujeito a fertilização com estrume animal 

HA-MIN Ácidos Húmicos extraídos de solo sujeito a fertilização mineral 

HA-SLU Ácidos Húmicos extraídos de solo sujeito a fertilização com lamas provenientes 

do tratamento de águas residuais 

HCl Ácido Clorídrico 

HF Ácido Fluorídrico 

HS Substâncias Húmicas (Humic Substances)) 

HU Humina (Humine)) 

IFE Efeitos de filtro interno (Inner Filter Effects)) 

IHSS Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas (International Humic 

Substances Society)) 

KBr Brometo de Potássio 



xxiii 

KCl Cloreto de Potássio 

KOH Hidróxido de Potássio 

LOD Limite de detecção (Limit of Detection)) 

MAS Rotacção em torno do Ângulo Mágico (Magic Angle Spinning) 

MES Ácido 2-(N-morfolino))etanosulfónico 

MFS Espectroscopia de Fluorescência Molecular (Molecular Fluorescence 

Spectroscopy)) 

MIN Fertilizante mineral (Mineral fertilizer)) 

N Azoto 

Na4P2O7 Pirofosfato de Sódio 

NaClO4 Perclorato de Sódio 

NaF Fluoreto de Sódio 

NaHCO3 Hidrogenocarbonato de Sódio 

NaOH Hidróxido de Sódio 

NMR Ressonância Magnética Nuclear (Nuclear Magnetic Ressonance)) 

NOM Matéria Orgânica Natural (Natural Organic Matter)) 

O Oxigénio 

OM Matéria Orgânica (Organic Matter)) 

P Fósforo 

p.a. Grau analítico 

PIFE Efeito de filtro interno primário (Primary Inner Filter Effect)) 

ppm partes por milhão 

QS Sulfato de Quinina (Quinine Sulphate)) 

QSU Unidades de Sulfato de Quinina (Quinine Sulphate Units)) 

RU Unidades de Raman (Raman Units)) 

S  Enxofre 

SIFE Efeito de filtro interno secundário (Secondary Inner Filter Effect)) 

SLU Lamas provenientes do tratamento de águas residuais (Sewage Sludge)) 

SOM Matéria Orgânica do Solo (Soil Organic Matter)) 

TGA Análise Termogravimétrica (Thermogravimetric Analysis)) 

TMS Tetrametilsilano 

UV-Vis Ultravioleta – Visível 

XAD-8 Resina Adsorvente Amberlite XAD-8 

 
et al. e outros (do latim et alia) 

e.g. por exemplo (do latim exempli gratia) 

etc. e outras coisas mais (do latim et caetera) 

 





xxv 

OBJECTIVO 
 

A aplicação de resíduos orgânicos aos solos provoca um acréscimo de matéria 

orgânica e alterações na sua estrutura molecular, principalmente na sua fracção húmica, o 

que altera as interacções desta para com os diversos poluentes, tanto orgânicos como 

inorgânicos, que possam existir ou serem introduzidos através da própria fertilização no 

ecossistema terrestre. É, por isso, de extrema importância a caracterização estrutural das 

substâncias húmicas de solos que sofreram fertilização com resíduos orgânicos. Apesar de 

existirem alguns trabalhos que procedem à caracterização de substâncias húmicas de solos 

tratados com mais do que um resíduo orgânico, a maior parte centra-se apenas na aplicação 

de um determinado tipo de resíduo a um tipo de solo o que torna difícil a comparação das 

alterações que os diferentes resíduos possam produzir quando utilizados como fertilizantes 

agrícolas. Deste modo, este trabalho visa colmatar a falha na informação nesta área 

provocada por esta falta de sistematização nos estudos publicados centrando-se na 

caracterização estrutural das substâncias húmicas extraídas de diferentes talhões de um 

mesmo solo que foram sujeitos às mesmas condições ambientais e de cultivo mas a 

diferentes fertilizações orgânicas, desde 1959. Pretende-se com este estudo evidenciar as 

diferenças produzidas pelas fertilizações orgânicas, a longo prazo, na estrutura dos ácidos 

fúlvicos e ácidos húmicos comparando-os com ácidos fúlvicos e ácidos húmicos extraídos 

do mesmo solo sujeito a fertilização mineral avaliando-se a percentagem de aromaticidade, 

o grau de policondensação aromática e humificação, o teor em elementos como o C, H, N, 

S e O e o conteúdo em grupos funcionais através da aplicação da análise elementar e de 

métodos espectroscópicos (Espectroscopia de Infravermelho, Ressonância Magnética 

Nuclear de 13C, Espectroscopia de Ultravioleta-Visível e Espectroscopia de Fluorescência 

Molecular). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Fertilizantes no tratamento dos solos e Sustentabilidade agrícola 

 

O conteúdo e a qualidade da matéria orgânica do solo (Soil Organic Matter – SOM) 

são factores importantes para este manter uma boa estrutura e adquirir um elevado grau de 

fertilidade (Reeves, 1997, Stevenson, 1982). Contudo, devido à intensa actividade agrícola 

que se faz sentir nos dias que decorrem, os solos tendem a esgotar o seu reservatório de 

matéria orgânica (Organic Matter – OM) (Pulleman et al., 2000). Deste modo, foi 

necessário tomar medidas no que respeita ao retorno da OM ao solo que é consumida face 

aos intensos sistemas de cultivo. Uma estratégia bastante atraente para reduzir este 

problema consiste na aplicação, aos solos agrícolas, de resíduos orgânicos que são 

produzidos por inúmeras actividades humanas. Esta estratégia vem resolver, em parte, dois 

problemas. O primeiro, como já foi referido, está ligado à perda de SOM devido à intensa 

actividade agrícola que, nos dias de hoje, é exigida. O segundo problema está relacionado 

com a crescente produção de resíduos como consequência do crescimento demográfico e 

do desenvolvimento industrial a nível mundial o que tem suscitado preocupações no que 

respeita ao desenvolvimento de estratégias para a sua eliminação. A reciclagem de resíduos 

urbanos (e.g. lamas provenientes do tratamento de águas residuais e resíduos sólidos 

urbanos), resíduos industriais (e.g. resíduos provenientes da produção de azeite, da pasta de 
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papel, de vinho e destilados, etc.) e resíduos orgânicos gerados pela actividade agrícola e 

de florestação nos agro-ecossistemas é uma estratégia que parece minimizar os dois 

problemas anteriormente referidos (Senesi et al., 2007a). A acumulação de resíduos nos 

aterros torna-se reduzida e a sua eliminação é assegurada pela sua aplicação aos solos e 

não pela sua incineração, o que contribui quer para a diminuição das emissões de gases que 

provocam efeito de estufa quer para uma agricultura sustentável (Senesi et al., 2007a). 

Contudo, a utilização destes resíduos como fertilizantes, se por um lado pode melhorar a 

textura e fertilidade dos solos, por outro lado pode acarretar alguns riscos, tanto ambientais 

como para a saúde humana e das culturas através da contaminação dos solos com 

substâncias tóxicas que os resíduos possam conter tais como xenobióticos orgânicos (Cox 

et al., 2000, Cox et al., 2004, Huang et al., 2003, Navarro et al., 2003) e metais pesados 

(Doelsch et al., 2006, Fuentes et al., 2006a, Walter et al., 2006). Estes últimos podem 

entrar na cadeia alimentar por intermédio da sua assimilação pelas culturas provocando 

problemas de saúde humana (Datta et al., 2005). Atendendo a estes riscos, a reciclagem de 

resíduos orgânicos como fertilizantes tem de ser controlada de maneira a evitar 

contaminação das reservas naturais (Doelsch et al., 2006). Os riscos associados à aplicação 

dos resíduos orgânicos são dependentes da sua estabilidade e maturidade (Senesi et al., 

2007a). Estas duas características podem ser conseguidas através de tratamentos que, 

quando aplicados aos resíduos, fazem com que ocorra mineralização e humificação da OM 

(Senesi et al., 2007a). Um dos tratamentos que é bastante comum é a compostagem 

baseando-se essencialmente na decomposição de resíduos (e.g. lamas provenientes do 

tratamento de águas residuais, estrumes) pela acção de microrganismos aeróbios (agentes 

decompositores) que é induzida em condições controladas (Senesi et al., 2007a). 

A fertilização dos solos com resíduos orgânicos instáveis e imaturos, embora 

indesejável, é ainda efectuada. São exemplo desse tipo de resíduos os estrumes animais 

que, face à crescente produção animal solicitada pelo aumento das necessidades 

alimentares da população mundial, tem aumentado de quantidade (Eck et al., 1995, Guan 

et al., 2003) 1; 2.   Este  tipo  de  resíduos  orgânicos,  quando  aplicados  aos solos,  podem  

 

1 Eck et al. (1995) (citado por Senesi, N. Plaza, C (2007) Role of humification processes in recycling 

organic wastes of various nature and sources as soil amendments. Clean-Soil Air Water, 35:1, 26-41) 
2 Guan et al. (2003) (citado por Senesi, N. Plaza, C (2007) Role of humification processes in recycling 

organic wastes of various nature and sources as soil amendments. Clean-Soil Air Water, 35:1, 26-41) 
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produzir um excesso de nitratos, sais e microrganismos patogénicos, assim como, emissões 

de gases que provocam efeito de estufa (Amberger, 1990, Cabral et al., 1991)3; 4. Estudos 

efectuados com este tipo de resíduos revelam que a sua fracção mais estável é rica em 

materiais não completamente humificados que são caracterizados por ter um elevado 

carácter alifático, elevado teor em C, H, N e S e em polissacarídeos e material proteico mas 

um baixo conteúdo em O e grupos carboxilo, baixo grau de aromaticidade e de 

policondensação aromática (Plaza et al., 2002, Senesi et al., 2007a). A sua aplicação aos 

solos apenas induz pequenas alterações na fracção humificada nativa sugerindo a 

incorporação de estruturas alifáticas, polissacarídeos e componentes contendo S e N (Plaza 

et al., 2002, Plaza et al., 2003, Senesi et al., 2007a). 

Outro tipo de resíduo orgânico frequentemente utilizado como fertilizante é as lamas 

geradas a partir do tratamento de efluentes urbanos ou industriais através da digestão 

aeróbia ou anaeróbia. São ricas em microrganismos, nutrientes para as plantas e em OM e 

possuem elevados teores em N e P (Adani et al., 2005, Senesi et al., 2007a). Contudo, este 

tipo de resíduos tende a acumular metais pesados e contaminantes orgânicos tanto de 

origem biogénica (e.g. esteróis  de humanos, de vegetação e de micróbios) como de origem 

não biogénica (e.g. compostos organoclorados, ftalatos, hidrocarbonetos, etc.) (Adani et 

al., 2005, Senesi et al., 2007a). Sendo, por um lado, a sua fracção humificada a que 

controla a disponibilidade destes contaminantes, por outro é um bom indicador da 

estabilidade deste resíduo e, por isso, a sua caracterização torna-se essencial para a 

obtenção de um fertilizante que assegure eficiência e menos riscos aquando a sua aplicação 

ao solo (Senesi et al., 1996)5. A caracterização da fracção humificada das lamas 

provenientes do tratamento de águas residuais tem revelado que esta é constituída por 

moléculas maioritariamente alifáticas (Adani et al., 2005, Canellas et al., 2001b, Garcia-

Gil et al., 2004b) incluindo ácidos gordos, esteróis e material proteico (Reveille et al., 

2003).   

 

 

 

 

3 Amberger (1990) (citado por Plaza, C., Senesi, N., Garcia-Gil, J. C., Brunetti, G., D'Orazio, V. Polo, A 

(2002) Effects of Pig Slurry Application on Soils and Soil Humic Acids. J. Agric. Food Chem., 50:17, 

4867-4874) 
4 Cabral et al. (1991) (citado por Plaza, C., Senesi, N., Garcia-Gil, J. C., Brunetti, G., D'Orazio, V. Polo, A. 

(2002) Effects of Pig Slurry Application on Soils and Soil Humic Acids. J. Agric. Food Chem., 50:17, 

4867-4874) 
5 Senesi et al. (1996) (citado por Garcia-Gil, J. C., Plaza, C., Senesi, N., Brunetti, G. Polo, A (2004b) 

Effects of sewage sludge amendment on humic acids and microbiological properties of a semiarid 

Mediterranean soil. Biology and Fertility of Soils, 39:5, 320-328) 
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Possuem um elevado teor em C, H, N e S e um baixo conteúdo em O (Adani et al., 2005, 

Garcia-Gil et al., 2004b, Navas et al., 1998). Alguns autores afirmam também que as lamas 

são ricas em polissacarídeos e que têm na sua constituição componentes estruturais com 

baixo grau de humificação sendo um material muito heterogéneo a nível molecular 

(Canellas et al., 2001b, Garcia-Gil et al., 2004b). A sua aplicação ao solo como fertilizante 

orgânico provoca um acréscimo de OM (Adani et al., 2005, Albiach et al., 2001, Navas et 

al., 1998) e alterações na sua fracção humificada (Adani et al., 2005, Albiach et al., 2001, 

Canellas et al., 2001b, Garcia-Gil et al., 2004b, Navas et al., 1998). Contudo, os seus 

efeitos dependem de inúmeros factores desde o tipo de solo, sistema de aplicação, dosagem 

aplicada e tipo de lamas (anaeróbias ou aeróbias dependendo do tipo de procedimentos de 

digestão que lhes deram origem), assim como, das características do efluente de onde 

provêm (Albiach et al., 2001). 

Um material mais estável e maduro que pode ser aplicado aos solos é o adubo 

composto, produto final do processo de compostagem de resíduos orgânicos de diversas 

origens. O processo de compostagem baseia-se essencialmente na transformação biológica 

da OM que é operada por microrganismos que em condições aeróbias provocam a sua 

mineralização parcial a dióxido de carbono, amónia e água (Senesi et al., 2007a). O 

produto resultante é estável e livre de odores, sementes e de agentes patogénicos (Senesi et 

al., 2007a) e possui um elevado conteúdo em material orgânico humificado, semelhante 

aquele que se encontra nos solos (Hernandez-Apaolaza et al., 2000, Zbytniewski et al., 

2005). A sua composição tem sido referida como contendo um elevado teor em C, H, N, S, 

polissacarídeos e material proteico e um baixo conteúdo em grupos funcionais ácidos 

oxigenados (Adani et al., 2007, Rovira et al., 2003, Senesi et al., 2007a). Alguns autores 

atestam que a fracção humificada do composto possui um elevado grau de saturação e um 

baixo grau de condensação aromática (Campitelli et al., 2006). Efectivamente, a qualidade 

do composto depende de inúmeros factores de entre os quais se destacam a natureza da 

OM que sofreu compostagem, a disponibilidade de oxigénio na pilha de compostagem e o 

tempo de compostagem. (Adani et al., 2007). A aplicação do composto ao solo provoca um 

aumento da SOM (Adani et al., 2007, Adani et al., 2006, Rivero et al., 2004, Rovira et al., 

2003) e alterações na estrutura e composição da sua fracção humificada que, geralmente, é 

referida como tendo composição e estrutura intermédia entre a fracção humificada do 
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resíduo compostado e a nativa do solo (Adani et al., 2007, Adani et al., 2006, Campitelli et 

al., 2006, Rovira et al., 2003, Senesi et al., 2007a). No entanto, os efeitos que o composto 

induz no solo dependem de alguns parâmetros tais como o tipo de solo, o método utilizado 

na aplicação do composto, a dosagem aplicada, a qualidade do fertilizante, o sistema de 

cultivo e as condições ambientais do local (Adani et al., 2007). 

 

 

1.2. Matéria Orgânica Natural no solo 

 

A matéria orgânica natural (Natural Organic Matter – NOM) pode ser encontrada em 

diversos ambientes destacando-se os solos, as águas e os sedimentos. É caracterizada como 

sendo uma mistura de inúmeros produtos resultantes da decomposição de plantas e de 

resíduos animais, assim como compostos que são resultado de sínteses biológicas e/ou 

químicas de substâncias intermediárias (Aiken et al., 1985). Dependendo da origem e da 

idade do material, NOM pode adquirir uma variedade de tamanhos, estruturas, composição 

química e funcional e inúmeras características polielectrónicas (Aiken et al., 1985) sendo 

factor importante na mobilidade, transporte e disponibilidade de compostos químicos 

tóxicos, tanto orgânicos como inorgânicos, assim como no ciclo de nutrientes no meio 

ambiente. (Chen et al., 2002, Kordel et al., 1997). Torna-se, por isso, importante a 

caracterização de NOM à feição de compreender os diversos processos biológicos e 

químicos em que participa no meio ambiente (Chen et al., 2002). 

A SOM inclui material biológico inalterado (e.g. restos de plantas e animais), uma 

fracção não humificada composta por um número discreto de compostos de diferentes 

classes bioquímicas como açucares, aminoácidos, lípidos, ceras, resinas e ácidos orgânicos 

(Canellas et al., 2001b, Stevenson, 1982) e uma fracção humificada que representa uma 

série de compostos com um peso molecular elevado que são resultado de reacções de 

síntese secundárias (Soil Humic Substances, 2007). 

 Na Figura 1.1 está representado de um modo esquemático a distribuição dos 

compostos orgânicos no solo. 
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Figura 1.1: Distribuição da matéria orgânica do solo pelas suas fracções 

  

 

SOM e, principalmente a sua fracção humificada, desempenham um papel importante 

no fornecimento de diversos nutrientes às plantas e microrganismos sendo considerado um 

reservatório de N, P e S contribuindo para uma melhoria na fertilidade e na produtividade 

dos solos (Kordel et al., 1997, Manahan, 1994). Tem influência na retenção de catiões e na 

sua capacidade de permuta, na capacidade de retenção de água, no efeito tampão e na 

especiação de poluentes orgânicos e de metais pesados (Stevenson, 1982). Além disso, 

SOM ajuda a prevenir a erosão, a desertificação e a deterioração dos solos uma vez que 

auxilia a manutenção da sua estrutura actuando sobre a sua granulação, arejamento, 

compactação e permeabilidade (Stevenson, 1982). Nos solos, as substâncias que são mais 

sujeitas a processos de humificação são as pectinas, celuloses, hemiceluloses, lenhinas, 

material proteico e os hidratos de carbono. Outras substâncias como os taninos, ácidos 

gordos e ceras encontram-se em teores mais baixos (Kordel et al., 1997, Manahan, 1994).  
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1.3. Definição e classificação das Substâncias Húmicas 

 

A fracção humificada do húmus, designada comummente por substâncias húmicas 

(Humic Substances – HS) é resultado da degradação oxidativa e posterior condensação da 

OM animal e vegetal. São consideradas o estágio final da evolução dos compostos 

contendo carbono no solo sendo os componentes mais estáveis da SOM (Stevenson, 1982) 

e que predominam nos ambientes terrestres (Aiken et al., 1985, VanLoon et al., 2000). É 

um material bastante heterogéneo ao qual não corresponde uma estrutura química definida 

devido às diferentes condições de formação e, por isso, não podem ser mencionadas com 

termos estruturais exactos (Aiken et al., 1985). A sua estrutura molecular depende de 

factores como a sua idade e o tipo de material que lhe deu origem. Têm proveniência 

biogénica sendo um material refractário, de elevado peso molecular e com coloração 

amarela, castanha ou preta (Abbt-Braun et al., 2004, Aiken et al., 1985, Stevenson, 1982). 

Este grupo de substâncias contem grupos funcionais e estruturas alifáticas ligados a um 

cerne poliaromático (Hayes, 1985). Os grupos funcionais que geralmente são encontrados 

são os grupos carboxilo, carbonilo (cetonas e quinonas), hidroxilo (em fenóis e em 

estruturas alifáticas), amina e amida (VanLoon et al., 2000). Na estrutura das HS podem 

também ser encontrados resíduos de polipéptidos, proteínas, oligossacarídeos e 

polissacarídeos (Hayes, 1985). Os hidratos de carbono podem estar ligados, ao cerne das 

HS, por ligações glicosídicas enquanto o material proteico poderá estar ligado por ligações 

peptídicas (Hayes, 1985).  

São moléculas anfifílicas, ou seja, caracterizadas por possuírem uma parte apolar e 

hidrofóbica e outra parte polar e hidrofílica. Esta característica confere aptidão para a 

formação de pseudo-micelas originando partículas coloidais que podem reter compostos 

orgânicos que são, deste modo, solubilizados e transportados (Manahan, 1994, Moraes et 

al., 2004). Alguns estudos foram desenvolvidos com o intuito de determinar a 

concentração micelar crítica (Moraes et al., 2004, Oliveira, 2001) e a tensão superficial 

(Rauen et al., 2002) deste tipo de substâncias.  

As HS podem ser divididas em três fracções que, de acordo com o seu comportamento 

em solução aquosa a diferentes valores de pH, podem ser isoladas a partir de NOM (Aiken 

et al., 1985, Kordel et al., 1997, Stevenson, 1982). 
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• Humina (HU): fracção de HS que não é solúvel em solução aquosa a 

qualquer valor de pH 

• Ácidos Fúlvicos (Fulvic Acids – FA): fracção de HS que é solúvel em 

solução aquosa em toda a gama de pH 

• Ácidos Húmicos (Humic Acids – HA): fracção de HS que é solúvel em 

solução aquosa somente em meio alcalino 

 

 

As características destas fracções estão representadas na Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.2: Caracterização das fracções de HS  

(Stevenson, 1982) 

 

 

As HS podem ser encontradas numa variedade de formas desde material livre, 

solúvel ou insolúvel, complexado com metais, em solução ou na forma particulada, ou 

ligado a moléculas orgânicas (e.g. polipéptidos e polissacarídeos (Hayes, 1985)) podendo-

se encontrar também adsorvido a outro tipo de material sólido (e.g. óxidos de ferro e de 

alumínio ou minerais de argila (VanLoon et al., 2000)).  

Tal como os nomes indicam, as formas livres dos FA e dos HA têm carácter ácido o 

que está relacionado com a quantidade de grupos carboxilo e fenol (Manahan, 1994). Na 
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forma desprotonada os FA e os HA funcionam como polianiões capazes formar complexos 

com catiões metálicos originando fulvatos e humatos, respectivamente (Hayes, 1985). As 

cargas negativas nas HS são provenientes da desprotonação de grupos carboxilo, hidroxilo 

em fenóis e possivelmente em enóis (Hayes, 1985). Os iões metálicos existentes no 

ambiente terrestre que podem neutralizar das cargas aniónicas dos FA e dos HA 

desprotonados, estão representados na série seguinte por ordem decrescente de acordo com 

a estabilidade dos complexos que formam com as HS: (Stevenson, 1982)  

 

Cu2+ > Ni2+ > Co2+ > Zn2+ > Fe2+ > Mn2+              

 

Existe uma variedade de grupos funcionais capazes quelatar com os catiões 

inorgânicos. Na série seguinte, encontram-se dispostos diversos grupos funcionais por 

ordem decrescente de afinidade para complexar catiões metálicos: (Stevenson, 1982) 

 

-O-    >    -NH2    >    -N=N-   >    =N     >     -COO-     >     -O-    >>    -C=O 

          Enolato      Amina          Azo          Azo        Carboxilato      Éter         Carbonilo 

                                                                Cíclico 

 

1.4. Extracção das Substâncias Húmicas do solo 

 

A primeira etapa para a caracterização das HS é extraí-las. São diversas as 

metodologias aplicadas nos imensos estudos publicados para o isolamento destas 

substâncias da SOM não havendo nenhum método de extracção proposto como padrão. Por 

este motivo, existem inúmeras metodologias de extracção das HS de solos utilizadas em 

diversos estudos publicados estando algumas delas tabeladas na Tabela 1.1. Dos agentes 

extractores mais utilizados destacam-se o Pirofosfato de Sódio (Na4P2O7) e o Hidróxido de 

Sódio (NaOH). Apesar haver alguma controvérsia relativamente ao uso do NaOH como 

agente extractor, um estudo desenvolvido testando os dois agentes extractores acima 

referidos levou a concluir que a extracção com NaOH a 0,1 M é preferível 

comparativamente com uma extracção com Na4P2O7 (Tonelli et al., 1997). Além disso, de 
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acordo com Stevenson (1982), a percentagem de OM extraída com o NaOH é 

consideravelmente superior (80 %) à extraída com Na4P2O7 (30 %)  

 

 
      Tabela 1.1: Agentes extractores utilizados na extracção de HS 

Agente Extractor Referências 

 

Na4P2O7 (pH 9,8) a 0,1 M 

+ 

NaOH a 0,1 M 

 

(Adani et al., 2006, Adani et al., 2005, Garcia-

Gil et al., 2004b, Plaza et al., 2002, Plaza et al., 

2003, Rivero et al., 2004, Rovira et al., 2003) 

 

NaOH a 0,5 M 

 

(Campitelli et al., 2006, Canellas et al., 2001b, 

Gonzalez Perez et al., 2004) 

 

NaOH a 0,1 M com pré-extracção em 

Benzeno/Metanol 

 

(Timofeevna Shirshova et al., 2006) 

 

Resina Sulfonato + Resina Carboxilato + NaOH 

a 0,1 M 

 

(Timofeevna Shirshova et al., 2006) 

 

Pré-tratamento com Benzeno/Metanol + Resina 

Sulfonato e Resina Carboxilato 

 

(Timofeevna Shirshova et al., 2006) 

 

NaOH a 0,1 M + 0,2 g NaF por g de HA 

 

(Kolokassidou et al., 2007) 

NaOH 0,1 M (IHSS) 

(Antunes et al., 2005b, Gondar et al., 2005, 

Gonzalez-Perez et al., 2006, Oliveira, 2001, 

Rosa et al., 2005a, Rosa et al., 2005b, Swift, 

1996, Xiaoli et al., 2007) 
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No entanto, o uso do NaOH como agente extractor acarreta alguns riscos tais como: 

(Stevenson, 1982) 

 

• NaOH dissolve a sílica da matéria mineral contaminando as fracções 

orgânicas extraídas; 

• NaOH dissolve componentes estruturais de tecidos orgânicos frescos que se 

podem misturar com o material húmico; 

• Em condições alcalinas e em contacto com o ar certos constituintes 

orgânicos sofrem autoxidação; 

• Em condições alcalinas pode ocorrer outro tipo de alterações químicas 

como a condensação de aminoácidos, quinonas ou aldeídos aromáticos 

formando espécies semelhantes aos húmicos. 

 

Uma das metodologias mais usadas no isolamento das HS e que utiliza como 

agente extractor o NaOH é a metodologia adoptada pela Sociedade Internacional de 

Substâncias Húmicas (International Humic Substances Society – IHSS) empregada para a 

obtenção de amostras de referência (IHSS, 2007). Apesar de esta metodologia adoptar o 

uso do NaOH como agente extractor, apresenta inúmeros passos para diminuir os riscos da 

utilização desta substância: 

 

• A extracção é efectuada em atmosfera de azoto de modo a diminuir os 

riscos de oxidação da matéria orgânica quando esta está em contacto com o 

ar; 

• A redissolução da fracção húmica numa solução contendo KOH e KCl ([K+] 

= 0,3 M) permite remover, por mera floculação, o material inorgânico como 

minerais de argila que contêm ferro, alumínio e manganês (Canellas et al., 

2001a) e os sais de sílica que, possivelmente, se terão dissolvido aquando a 

extracção; 

• O uso de uma solução contendo HCl 0,1 M/HF 0,3 M favorece a ruptura das 

ligações entre as HS e argilas e as HS e silicatos (HF), assim como promove 

a remoção de carbonatos e catiões polivalentes (HCl) (Stevenson, 1982). 
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Contudo, das condições experimentais utilizadas no método de extracção irão 

depender as interpretações inerentes ao estudo da composição e estrutura das HS sendo 

necessário que o método de extracção não promova alterações nas estruturas originais das 

HS, seja efectuado num espaço de tempo relativamente reduzido, com elevado rendimento 

e com baixo teor de contaminantes.  

 

 

1.5. Caracterização das Substâncias Húmicas 

 

A caracterização das HS neste trabalho foi efectuada através de métodos degradativos 

como análise elementar e a análise termogravimétrica e de métodos não degradativos como 

as técnicas espectroscópicas. As diversas técnicas aplicadas requerem homogeneidade por 

parte do analito que se encontra no estado sólido para que os resultados sejam repetíveis e 

reprodutíveis. 

 

 

1.5.1. Análise termogravimétrica e elementar 

 

A Análise Termogravimétrica (Thermogravimetric Analysis – TGA) tem como 

fundamento o estudo da variação da massa de uma amostra com o aumento da temperatura 

efectuado sob atmosfera controlada (Skoog, 1985). Os termogramas, representações 

gráficas da massa da amostra em função do tempo ou da temperatura, dão informação 

sobre processos de decomposição da amostra e perda de massa associada à evaporação de 

humidade e compostos orgânicos voláteis. As diferentes temperaturas para as quais ocorre 

a degradação e a percentagem de matéria que se degradou reflectem alterações na estrutura 

do material dando indicações quanto ao tipo de componentes estruturais da amostra e o seu 

grau de humificação (Ioselis et al., 1985)6. 

 

 

 
6 Isoelis et al. 1985 (citado por Esteves, V. I. Duarte, A. C. (1999) Thermogravimetric properties of aquatic 

humic substances. Marine Chemistry, 63:3-4, 225-233) 
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A Análise Elementar (Elemental Analysis – EA) consiste na determinação das 

percentagens de diversos elementos, normalmente C, H, N e S, tendo como princípio a 

detecção de gases produzidos na combustão das amostras a altas temperaturas (CO2, H2O e 

SO2 ou N2) (Skoog, 1985). 

A EA efectuada para uma amostra de HS centra-se na determinação das percentagens 

de C, H, N, S e O sendo frequente o cálculo de razões entre percentagens de elementos que 

fornecem indicações sobre a estrutura, o grau de saturação e de oxidação da matéria 

orgânica (McDonnald et al., 2001). A razão H/C (ou C/H) é frequentemente utilizada para 

indicar o grau de saturação uma vez que um aumento no conteúdo de hidrogénio numa 

amostra é indicativo de um menor grau de substituição. A razão C/N (ou N/C), também 

utilizada, é indicativa do conteúdo em grupos funcionais azotados. Outras razões, tais 

como O/C (ou C/O) e O/H dão informação sobre o grau de oxidação sendo também 

utilizadas como indicadores do conteúdo em hidratos de carbono (Abbt-Braun et al., 2004, 

McDonnald et al., 2001). 

Os resultados da EA são influenciados pelo conteúdo de humidade e de material 

inorgânico das amostras. O material inorgânico (cinzas) introduz um erro por defeito nas 

percentagens determinadas enquanto a humidade introduz um erro por defeito nas 

percentagens de C, N e S e um erro por excesso nas percentagens de H e de O. Assim, as 

percentagens determinadas dos diversos elementos devem ser corrigidas relativamente ao 

conteúdo de humidade e de cinzas presentes nas amostras o que é conseguido se 

efectuarmos uma TGA. Este último método requer, no entanto, cuidados no que respeita à 

escolha da temperatura para a determinação da percentagem de humidade. Por um lado, 

esta deve ser a mais elevada possível para garantir uma boa secagem mas, por outro lado, 

não pode ser demasiado alta uma vez que se corre o risco de haver degradação da amostra. 

Estudos já efectuados reportam que a temperatura de secagem a 60 ºC é a temperatura mais 

indicada uma vez que permite a quantificação da humidade das amostras sem que estas 

sofram degradação (Huffman et al., 1985)7. 

As correcções necessárias estão representadas nas equações (1.1) para o hidrogénio e 

(1.2) para os restantes elementos determinados. 

 

 

7 Huffman et al. (1985) (citado por Esteves, V. I. Duarte, A. C. (1999) Thermogravimetric properties of 

aquatic humic substances. Marine Chemistry, 63:3-4, 225-233) 
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100
)%(%100
1119,0%mindet%% ×
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×−
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100
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+−

=
cinzashumidade

adaercorrigida        (1.2) 

 

 

O oxigénio é normalmente determinado por diferença em relação aos 100%. 

 

 

 

1.5.2. Métodos Espectroscópicos 

 

1.5.2.1. Ressonância Magnética Nuclear de 13C 

 

A Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 (Carbon 13 Nuclear Magnetic 

Ressonance - 13C NMR) resulta da ocorrência de transições entre níveis energéticos de 

spin nuclear correspondentes às diferentes orientações permitidas quando um núcleo de 13C 

se encontra sob acção de um campo magnético e sofre uma irradiação por um impulso 

curto e potente de radiofrequência.  

Carbonos em diferentes unidades estruturais encontram-se em ambientes químicos 

diferentes com uma distribuição electrónica diferente à sua volta. Como resultado, o campo 

sentido pelos núcleos de 13C é modificado, dependendo do campo gerado pelos electrões 

em seu redor, havendo, por isso, alteração da frequência de ressonância. O posicionamento 

das ressonâncias dos diversos núcleos num espectro de 13C NMR é medido em termos de 

desvio químico e corresponde ao afastamento das frequências de ressonância dos núcleos 

de 13C na amostra relativamente à frequência de ressonância do núcleo de 13C num padrão 

(equação 1.3) 
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Onde υa é a frequência da amostra e υr é a frequência do padrão. 

 

Uma vez que a ordem de grandeza dos desvios químicos é bastante pequena (10-6) 

estes são expressos em partes por milhão (ppm). 

A aplicação deste método de análise no estado sólido é particularmente atraente para a 

caracterização das substâncias húmicas na medida em que não requer solubilização prévia 

da amostra, permitindo a sua recuperação total após a obtenção do espectro.  

No entanto, a falta de resolução dos espectros é um problema envolvido no uso da 13C 

NMR no estado sólido. As bandas dos espectros tornam-se muito largas uma vez que os 

desvios químicos de núcleos quimicamente equivalentes variam de acordo com a sua 

orientação relativamente ao campo estático. Este efeito é designado por anisotropia do 

desvio químico (Smernik, 2005) e pode ser anulado quando as amostras são sujeitas a uma 

rotação em torno de um eixo que efectua um determinado ângulo em relação ao campo 

estático (ângulo mágico). Esta técnica denominada por Rotação em torno do Ângulo 

Mágico (Magic Angle Spinning – MAS) permite a obtenção de espectros com resolução 

idêntica aos espectros que se obtém em solução fazendo com que as ressonâncias nos 

espectros se tornem mais resolvidas devido à anulação da anisotropia do desvio químico 

(Smernik, 2005) . 

Um outro problema associado à espectroscopia NMR de núcleos raros como o 13C é a 

falta de sensiblidade resultante da sua reduzida abundância (1,1 % para 13C em comparação 

com 99,985 % para 1H) (Williams, 1986). Esse problema pode ser resolvido recorrendo à 

utilização de instrumentos com magnetes de campo elevado e à técnica de Polarização 

Cruzada (Cross Polarization – CP), a qual envolve uma transferência de magnetização dos 
1H para os 13C resultando numa intensificação do sinal dos últimos  (Esteves, 1995, Santos, 

1994, Skoog, 1985). 

      A técnica CP/MAS 13C NMR permite um aumento da razão sinal/ruído num tempo de 

análise curto e utilizando quantidades de amostra relativamente pequenas. Tem sido 

intensamente aplicada ao estudo da matéria orgânica do solo dando informação estrutural 
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das fracções humificadas de diferentes origens e uma descrição apropriada da natureza do 

carbono orgânico dessa mesma matéria (Adani et al., 2005, Hayes, 1997b). 

No entanto, a técnica CP limita uma análise quantitativa dos espectros principalmente 

quando se pretende efectuar uma comparação de sinais de regiões de um mesmo espectro 

porque o efeito da CP não é consistente ao longo em toda a gama de desvios químicos 

sendo que algumas ressonâncias são mais afectadas que outras (Santos, 1994, Smernik, 

2005). No entanto, se admitirmos que, dentro da mesma região espectral em diferentes 

espectros, os carbonos estão inseridos em ambientes químicos semelhantes e sofrem o 

mesmo grau de CP produzindo a mesma quantidade de sinal, as áreas das mesmas regiões 

espectrais em espectros diferentes podem ser comparadas reflectindo a concentração de 

determinado tipo de carbonos (Smernik, 2005). 

Outro tipo de problemas que pode surgir está relacionado com a presença de material 

paramagnético nas amostras, dos quais se pode salientar os catiões inorgânicos (e.g. Fe e 

Mn (Canellas et al., 2001a, Smernik, 2005)) ou radicais livres (Santos, 1994) que podem 

dar origem a uma baixa resolução. Canellas et al. (2001a) consideram que o procedimento 

que geralmente é adoptado no isolamento dos HA não é o mais adequado uma vez que o 

meio fortemente ácido que é utilizado degrada os minerais de ferro provocando um 

aumento da sua concentração na solução de HA. Estes autores aconselham a adição de 

Cloreto de Potássio (KCl) aquando a extracção dos HA de modo a removerem os minerais 

de argila que contêm ferro, alumínio e manganês por floculação. Este procedimento 

aconselhado por estes autores é um dos passos presentes na metodologia adoptada pela 

IHSS. 

 

1.5.2.2. Espectroscopia de Infravermelho 

 

A espectroscopia de infravermelho baseia-se na absorção ou reflexão, consoante as 

diferentes aplicações deste método espectroscópico, de radiação electromagnética na 

região do infravermelho por parte da amostra. Quando este tipo de radiação 

electromagnética incide na amostra, é absorvida por esta provocando vibrações em 

ligações de determinados grupos nas moléculas que a compõem. Como resultado, obtém-se 

um espectro que consiste numa representação gráfica da radiação absorvida ou transmitida 

em função da frequência de vibração característica de cada ligação (cm-1). A frequência 
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para a qual ocorrem as vibrações provocadas é dependente da força da ligação e dos 

átomos nela intervenientes e, por este motivo, esta técnica está vocacionada para a 

identificação de diversos grupos funcionais. 

Por ser uma técnica não destrutiva, de fácil execução e rápida na obtenção de 

resultados, a espectroscopia de infravermelho é frequentemente utilizada na caracterização 

estrutural das HS na região compreendida entre 4000 e os 400 cm-1 (Adani et al., 2007, 

Adani et al., 2005, Galantini et al., 2006, Gonzalez Perez et al., 2004, Naidja et al., 2002). 

Da sua aplicação a amostras de HS pode-se obter informações quanto à distribuição dos 

grupos funcionais que podem sugerir a presença ou ausência de determinadas estruturas 

como por exemplo hidratos de carbono, impurezas minerais e material de origem proteica 

(Stevenson, 1982) . 

No entanto, devido à grande variedade de grupos funcionais na estrutura das HS, os 

espectros de infravermelho apresentam pouca resolução, exibindo bandas relativamente 

largas, o que limita a interpretação dos espectros. Outro problema da aplicação desta 

técnica espectroscópica é a interferência causada pela absorção de humidade que produz 

bandas na região dos 3300 – 3000 cm-1 e 1720 – 1500 cm-1. A interferência é 

particularmente séria quando se usa a técnica da pastilha de Brometo de Potássio (KBr) 

para a preparação da amostra pelo que o KBr deve de estar devidamente seco (Stevenson, 

1982). O condicionamento das amostras é também um procedimento importante a ter em 

conta porque as bandas inerentes à vibração das moléculas de água adsorvidas pela 

amostra podem-se sobrepor a bandas de absorção prejudicando a interpretação dos 

resultados.   

 

1.5.2.3. Espectroscopia de Ultravioleta-Visível 

  

Como resultado da absorção de radiação ultravioleta-visível (UV-Vis), ocorre 

excitação de electrões localizados em determinadas orbitais moleculares sendo a diferença 

energética dos níveis electrónicos entre os quais ocorre a transição igual à energia da 

radiação absorvida.  

Os espectros de absorção das HS no UV-Vis são tipicamente caracterizados por um 

decréscimo da absorção com o aumento do comprimento de onda (Abbt-Braun et al., 2004, 

Hayes et al., 1989). Devido à enorme heterogeneidade do material húmico e, por isso, à 
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presença de inúmeras espécies cromóforas, os seus espectros de UV-Vis são pouco 

resolvidos produzindo pouca informação que possa ser interpretável (Hayes, 1997a). Deste 

modo, o uso desta técnica espectroscópica centra-se essencialmente no cálculo de razões 

entre absorvâncias e/ou na comparação de absortividades a diferentes comprimentos de 

onda sendo estes parâmetros característicos das diferentes fracções de NOM e de HS de 

diferentes origens. Por este motivo, estes parâmetros determinados por esta técnica 

espectroscópica são utilizados para comparar e diferenciar amostras de diversas origens e 

ambientes (Chen et al., 2002).  

 O quociente entre as absorvâncias a 465 nm e 665 nm, vulgarmente designado por E4/E6, é 

independente da concentração e tem vindo a ser relacionado com o tamanho molecular, o 

grau de insaturação e o grau de condensação aromática. A relação com estas características 

estruturais não é, no entanto, tão linear sendo fonte de controvérsia entre estudos da 

literatura até porque a estrutura dos cromóforos que absorvem radiação a comprimentos de 

onda altos (> 500 nm) ainda é de origem incerta (Bloom et al., 1989). A maior parte dos 

estudos que aplicam esta técnica analítica à caracterização das HS relacionam a diminuição 

dos valores da razão E4/E6 com o um aumento do grau de insaturação (maior 

deslocalização electrónica π), em parte relacionado com o aumento da policondensação 

entre anéis aromáticos, e com o aumento do tamanho  molecular (Adani et al., 2006, 

Bertoncini et al., 2007, Brunetti et al., 2007, Campitelli et al., 2006, Canellas et al., 2001b, 

Plaza et al., 2002). Embora seja também frequente estabelecer-se a relação entre a 

diminuição desta razão e o aumento da aromaticidade ou do teor em carbonos aromáticos 

determinado a partir de dados da 13C NMR, há que estar ciente de que esta relação nem 

sempre existe. Isto porque, por um lado, a um aumento da aromaticidade determinada por 
13C NMR nem sempre está associado um aumento do grau de policondensação aromática, 

isto é, as moléculas de HS podem ser bastante aromáticas mas essas estruturas aromáticas 

podem ser estruturas simples, não condensadas. Por outro lado, no caso de CP/MAS 13C-

NMR, a eficiência da técnica de CP varia conforme a proximidade dos 1H e dos 13C 

subestimando a concentração de carbonos quaternários que, geralmente, estão presentes em 

estruturas aromáticas policondensadas (Saab et al., 2007). 

 

Os espectros de UV-Vis e as razões E4/E6 são afectados pelo pH das soluções das HS 

ocorrendo desvios no comprimento de onda a que os cromóforos absorvem, assim como 



Introdução 

 

alterações da respectiva absortividade, sendo a ionização/protonação dos grupos carboxilo 

e hidroxilo fenólicos um factor determinante dessas alterações. (Bloom et al., 1989, 

Spencer et al., 2007) Além disso, a concentração de sal nas soluções é também um factor 

que afecta tanto os espectros como a razão E4/E6 verificando-se que um aumento da força 

iónica provoca uma diminuição da absorvância e da razão E4/E6. (Bloom et al., 1989) Por 

este motivo, é necessário indicar convenientemente o modo como foram preparadas as 

soluções para os estudos por espectroscopia de UV-Vis.  

Na aplicação desta técnica à caracterização das HS é frequente o uso de soluções em 

NaHCO3 a 0,05 M com o pH ajustado a aproximadamente 8. (Campitelli et al., 2006, Fong 

et al., 2007, Garcia-Gil et al., 2004b, Kalbitz et al., 2000, Plaza et al., 2002, Rivero et al., 

2004, Simpson et al., 1997) Porém, outros estudos utilizam soluções tampão com pH e 

força iónica ajustada como o caso do tampão fosfato (pH 6,8) e NaCl a 0,1 M (Peuravuori 

et al., 1997) e do tampão Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico (MES)  (pH 6,0) e 

Perclorato de sódio NaClO4 0,1 M (Kolokassidou et al., 2007). As concentrações utilizadas 

também variam na gama de 20 a 500 mg L-1. (Campitelli et al., 2006, Canellas et al., 

2001b, Fong et al., 2007, Kalbitz et al., 2000, Navas et al., 1998, Simpson et al., 1997) 

 

 

1.5.2.4. Espectroscopia de Fluorescência Molecular 

 

A Espectroscopia de Fluorescência Molecular (Molecular Fluorescence Spectroscopy 

– MFS) baseia-se na absorção e posterior emissão de radiação electromagnética 

(fluorescência) na gama do UV-Vis, por determinados grupos presentes nas moléculas 

(fluoróforos). A absorção de radiação promove excitação da molécula que retorna ao 

estado fundamental emitindo ou não radiação. Os processos não radiativos que geralmente 

competem com a emissão de radiação são o quenching, que resulta da interacção das 

espécies fluorescentes com outras espécies presentes em solução, e a relaxação vibracional 

que consiste na perda de energia vibracional por parte das moléculas excitadas. Em 

contrapartida, o processo radiativo de fluorescência ocorre aquando a transição da 

molécula do estado excitado para o estado fundamental sendo a intensidade desta radiação 
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(intensidade da fluorescência – IF) determinada por esta técnica analítica. Como resultado 

obtém-se uma representação gráfica do sinal detectado pelo sistema de detecção em função 

do comprimento de onda. Dependendo do varrimento do comprimento de onda que é 

efectuado podemos obter diferentes tipos de espectros (espectro de excitação, de emissão, 

síncronos ou de luminescência total). No presente trabalho preferiu-se efectuar espectros 

síncronos que correspondem à determinação da intensidade de fluorescência efectuando o 

varrimento em simultâneo de uma determinada gama de comprimentos de onda de 

excitação e de emissão que se encontram desfasados entre si por um valor constante (Δλ = 

λem. - λex.).  

A MFS é uma técnica de alta sensibilidade, rápida e de fácil aplicação que tem sido 

extremamente aplicada à caracterização de HS, fornecendo informação relacionada com a 

estrutura e heterogeneidade da matéria, quer pelo desvio da posição das bandas e 

comparação entre as intensidades das mesmas (Garcia-Gil et al., 2004b, Plaza et al., 2002, 

Plaza et al., 2003, Rovira et al., 2003), quer pela determinação de índices estruturais que 

são muitas vezes indicadores do grau de humificação (razões entre intensidades de 

fluorescência ou áreas de bandas localizados a determinados comprimentos de onda) 

(Fuentes et al., 2006b, Kalbitz et al., 1999, Peuravuori et al., 2002, Rosa et al., 2005b, 

Zsolnay et al., 1999). 

A aplicação desta técnica a estudos sobre o efeito de fertilizantes orgânicos na 

composição das HS dos solos tem envolvido o registo de espectros de emissão e de 

excitação (Garcia-Gil et al., 2004b, Gonzalez Perez et al., 2004, Plaza et al., 2002, Plaza et 

al., 2003, Rivero et al., 2004, Rovira et al., 2003) e espectros síncronos (Duarte et al., 

2003, Garcia-Gil et al., 2004b, Mendonca et al., 2004, Plaza et al., 2002, Plaza et al., 2003, 

Rovira et al., 2003) No entanto, a melhor forma de obter toda a informação sobre os 

fluoróforos de uma amostra consiste no registo de matrizes de excitação-emissão 

(Excitation-Emission Matrix – EEM) ou espectros de luminescência total que nos dão o 

perfil geral de cada amostra através da visão tridimensional do espectro. (Antunes et al., 

2005b, Mobed et al., 1996, Sierra et al., 2005) A análise por fluorescência requer inúmeros 

cuidados uma vez que factores tais como pH, força iónica, temperatura e concentração são 

parâmetros cruciais que necessitam de controlo se quisermos ter bons resultados e efectuar 

uma interpretação correcta dos mesmos. (Sharma et al., 1999, Valeur, 2002)  
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Os espectros de fluorescência podem ser alterados devido à absorção de radiação pela 

amostra. Essa absorção, que depende da concentração da amostra, provoca a atenuação da 

intensidade, tanto da radiação que incide nos fluoróforos como da radiação emitida pelos 

mesmos, e pode provocar distorções espectrais. Por exemplo, a radiação (fluorescência) 

emitida a baixos comprimentos de onda poderá estar sujeita a uma maior atenuação do que 

a que a que é emitida a maiores comprimentos de onda, uma vez que a amostra absorve 

mais a comprimento de onda menores, e daí resulta uma distorção do espectro. Este efeito 

é designado por efeito de filtro interno (Inner Filter Effect – IFE). Como este efeito 

depende da capacidade das amostras para absorver radiação e dado que estas nem sempre 

têm a mesma absortividade, uma mesma concentração em diferentes amostras irá provocar 

uma atenuação da radiação diferente. Assim sendo, para uma comparação de intensidades 

de fluorescência de bandas em espectros de diversas amostras é necessário que estes 

efeitos sejam minimizados ou corrigidos de modo a que as interpretações sejam efectuadas 

de um modo correcto. 

Contudo, os factores acima referidos não são os únicos a provocarem distorções 

espectrais. Factores instrumentais tais como a variação da intensidade da radiação emitida 

pela fonte e a variação da sensibilidade do detector, aos diferentes comprimentos de onda, 

são artefactos instrumentais que requerem correcção se se pretender comparar espectros 

registados em diferentes equipamentos. 

 

1.5.2.4.1. Efeito da concentração na Fluorescência 

 

A intensidade de fluorescência é proporcional ao rendimento quântico e à intensidade da 

radiação incidente mas não à concentração (Skoog, 1985). 

 

)101( cb
oF II ε−−Φ=                (1.4) 

 

Contudo, se desenvolvermos a expressão anterior em série de Maclaurin obtém-se: 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−Φ= ...

!3
303,2

!2
303,2303,2 cbcbcbII oF

εεε            (1.5) 
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Quando o valor da absorvância ( )cbA ε=  é pequeno, valores tipicamente 

inferiores a 0,05 cm-1 (Skoog, 1985), os termos, com a excepção do primeiro ( cbε303,2 ), 

podem ser desprezados resultando na expressão seguinte: 

 

[ ]cbII oF ε303,2Φ=              (1.6) 

 

Nestas condições e se o rendimento quântico, a intensidade da radiação incidente, a 

absortividade molar da amostra e o comprimento do percurso óptico se mantiverem 

constantes: 

ckIF =              (1.7) 

 

Portanto, conclui-se que a intensidade de fluorescência de uma solução pode ser 

proporcional à concentração de fluoróforo embora para baixas concentrações (A < 0,05 

cm-1) (Skoog, 1985).  

 

Outro factor a ter em consideração é que a radiação proveniente da fonte, assim 

como a que é emitida pela amostra sofre atenuação ao longo do seu percurso óptico. Esta 

atenuação é devida à absorção da radiação, quer a emitida pela fonte quer a emitida pelos 

fluoróforos, por espécies cromóforas. Esta atenuação aumenta, por isso, com o aumento da 

concentração da amostra.  

À medida que o feixe de radiação proveniente da fonte atravessa a amostra, a sua 

intensidade é atenuada progressivamente devido à sua absorção. Este efeito é designado 

por efeito de filtro interno primário (Primary Inner Filter Effect - PIFE). A amostra é 

também capaz de absorver a radiação emitida pelos fluoróforos nela presentes resultando 

numa diminuição da intensidade do feixe que é detectado pelo detector. Este último efeito 

é denominado por efeito de filtro interno secundário (Secondary Inner Filter Effect – 

SIFE) ou re-absorção. 

Existem dois modos de reduzir o IFE:  

 

•  Diluição da amostra (Baker et al., 2004, Hua et al., 2007, Kowalczuk et al., 

2003, Tucker et al., 1992, Yappert et al., 1989); 
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• Correcção matemática dos espectros (Holland et al., 1977, Kubista et al., 

1994, Lakowicz, 2006, Li et al., 2007, MacDonald et al., 1997, McKnight et 

al., 2001, Mendonca et al., 2004, Riesz et al., 2005, Tucker et al., 1992); 

 

A diluição da amostra, até que esta possua uma absorvância suficientemente baixa 

para não haver IFE, é o processo mais simples de ser aplicado mas pode conduzir a 

problemas como contaminações (provenientes do solvente) e por vezes e mais importante, 

a perturbações na química da amostra, nomeadamente problemas como mudanças na 

conformação, ligações, solvatação e grau de associação das moléculas (Fanget et al., 2003, 

Holland et al., 1977, Larsson et al., 2007). Mesmo para valores de absorvância de 0,05, 

medidos num percurso óptico de 1 cm, a fluorescência é atenuada em 5%, como afirmam 

Li et al. (2007) . Outros autores, mais rigorosos, atestam que as soluções são opticamente 

diluídas se as absorvâncias obtidas, para um percurso óptico de 1 cm, forem inferiores a 

0,01. (Tucker et al., 1992, Yappert et al., 1989) Assim, os erros devidos à não linearidade 

mantêm-se abaixo de 1% e os IFE são mínimos. (Yappert et al., 1989)  

Muitas das correcções matemáticas, embora nem todas, envolvem a medição da 

absorvância das amostras que, geralmente, é efectuada em aparelhos diferentes dos 

espectrofluorímetros utilizados na medição da fluorescência o que propicia a introdução de 

erros na análise isto porque são utilizadas diferentes fendas dos monocromadores dos 

espectrofluorímetros e dos espectrofotómetros. (Larsson et al., 2007) Hoje em dia já 

existem espectrofluorímetros que efectuam simultaneamente a medição da fluorescência e 

da absorvância sendo os dados da absorvância utilizados nas correcções IFE (Holland et 

al., 1977, Yappert et al., 1989). 

A fluorescência corrigida para IFE, através de metodologias correctivas 

matemáticas, obtém-se multiplicando a fluorescência observada pelos factores de 

correcção: 

 

... obsspobscorr FffFkF ==             (1.8) 

 

Onde Fcorr. é a fluorescência corrigida para IFE, Fobs. é a fluorescência detectada pelo 

detector do instrumento e k é o factor de correcção para IFE que corrige tanto PIFE como 

SIFE. ƒp e ƒs são os factores de correcção primário e secundário, respectivamente.  
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Estes factores de correcção podem ser determinados aplicando diferentes fórmulas 

que se diferenciam umas das outras no método de determinação da intensidade da radiação 

que realmente excita os fluoróforos e da intensidade da radiação que é detectada pelo 

detector.  

Uns autores determinam estas intensidades assumindo-as como sendo uma média 

das intensidade da radiação de excitação ou de emissão, ao longo do percurso óptico que 

varia entre a e b e entre u e v, respectivamente (Figura 1.3), ou seja, através das equações 

(1.9) e (1.10): (Larsson et al., 2007, MacDonald et al., 1997, Tucker et al., 1992) 

 

 
Figura 1.3: Geometria da amostra e dimensões da janela de observação utilizadas no cálculo dos factores de 

correcção de IFE 
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Para utilizar os factores de correcção determinados a partir deste método é 

necessário ter um conhecimento preciso das dimensões da janela de observação (Figura 

1.3). Outros autores admitem que a intensidade da radiação que realmente excita os 

fluoróforos e a intensidade da radiação que é detectada pelo detector são iguais, 

respectivamente, à intensidade que excita e à que é emitida por um flúoroforo que se 

localiza no centro da janela de observação. Esta metodologia de correcção é aplicada por 

inúmeros autores, sendo uma correcção bastante simples e eficaz. (Kubista et al., 1994, 

Lakowicz, 2006, Li et al., 2007, McKnight et al., 2001) 

De acordo com a equação (1.11) a intensidade da fonte (I0), ao percorrer a solução 

em estudo, sofre atenuação e quando chega ao centro da janela de observação excita esse 

fluoróforo com uma intensidade diferente (Iex.) que é dada por: 

 

 
1.1. 1010 .00.

dA
ex

dA
ex

exex IIII ×=⇒×= −      (1.11) 

 

 

Do mesmo modo, a intensidade da radiação que é realmente emitida pelo fluoróforo 

(Iem.) sofre atenuação antes de chegar ao detector (If). Essa intensidade é obtida por: 

 

 
2.2. 1010 ..

dA
fem

dA
emf

emem IIII ×=⇒×= −          (1.12) 

 

 

Onde Aex. e Aem. são as absorvâncias registadas para um percurso óptico de 1 cm, 

ao comprimento de onda de excitação e de emissão, respectivamente e d1 e d2 são as 

dimensões indicadas na Figura 1.3, expressas também em cm. 

 

A correcção da fluorescência é efectuada como o descrito pela equação (1.7) 

aplicando os factores de correcção para corrigir PIFE e SIFE dados por:  

 
1.10 dA

p
exf =          (1.13) 



Introdução 

26 

2.10 dA
s

emf =          (1.14) 

 

Atendendo a que a geometria aplicada para a obtenção dos espectros de 

fluorescência, neste trabalho, foi uma geometria onde a radiação proveniente da fonte 

incide perpendicularmente à face da célula, a qual tem faces internas de dimensões iguais 

(ℓ) e uma vez que o feixe incidente e o de emissão iluminam a célula na sua zona central, 

tem-se d1 = d2 = ½ ℓ, e deste modo: 

 

2
..

..

10
ll emex AA

obscorr FF
+

×=          (1.15) 

 

Como geralmente se utiliza uma célula de 1 cm × 1 cm a equação (1.14) é 

simplificada da seguinte forma: 

 

2
..

..

10
emex AA

obscorr FF
+

×=         (1.16) 

 

 

1.5.2.4.2. Correcções instrumentais 

 

Como foi referido anteriormente, os espectros registados num espectrofluorímetro 

possuem algumas distorções em relação à realidade sendo das principais as causadas por 

variações da intensidade da radiação emitida pela fonte e da sensibilidade do detector, com 

o comprimento de onda. Torna-se assim necessário corrigir os espectros principalmente 

quando se pretende comparar medições efectuadas em instrumentos diferentes. Lakowicz, 

(2006), na sua publicação apresenta de modo detalhado as diversas maneiras de corrigir 

estes artefactos instrumentais. No entanto, é necessário ter um conhecimento aprofundado 

do equipamento utilizado de maneira a escolher os procedimentos de correcção que melhor 

se adequam a cada instrumento. 
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1.5.2.4.3. Normalização dos espectros 

 

Outro factor a ter em conta numa análise por fluorescência na qual se pretende 

comparar espectros de amostras com espectros da literatura ou até espectros das mesmas 

amostras registados em instrumentos e dias diferentes é a normalização dos espectros. A 

intensidade de fluorescência é medida em unidades arbitrárias e corresponde a um sinal 

eléctrico que varia consoante o instrumento mesmo após efectuar todas as correcções 

instrumentais e para IFE. Por isso, para podermos comparar os espectros obtidos em 

espectrofluorímetros diferentes é necessário efectuar a normalização. Essa normalização 

pode ser efectuada utilizando a intensidade de fluorescência do Sulfato de Quinina 

(Quinine Sulphate – QS) ou utilizando a intensidade de fluorescência da banda de Raman 

da água. A intensidade de fluorescência deixa de ser dependente do espectrofluorímetro 

utilizado vindo dimensionada em unidades de QS (Quinine Sulphate Units - QSU) ou em 

unidades de Raman (Raman Units - RU) e, deste modo, pode-se comparar espectros 

efectuados em aparelhos diferentes. A normalização em QSU é conseguida se se proceder 

à determinação da intensidade de fluorescência de uma solução de QS a 350 nm para a 

excitação e 450 nm para a emissão e, posteriormente, se efectuar o quociente entre a 

intensidade de fluorescência da amostra e a intensidade de fluorescência da solução de QS 

medida (Retamal et al., 2007). Outros autores preferem efectuar uma sequência de 

soluções de QS a diferentes concentrações, medir a intensidade de fluorescência aos 

comprimentos de onda anteriormente indicados representando posteriormente a intensidade 

de fluorescência em função da concentração da solução de QS. O declive da regressão 

linear é posteriormente aplicado aos espectros das diferentes amostras para a normalização 

da intensidade de fluorescência (Burdige et al., 2004). A normalização em RU é efectuada 

determinando previamente a intensidade de fluorescência máxima ou a área da banda de 

Raman da água e posteriormente é efectuado o quociente entre as intensidades de 

fluorescência das amostras e a intensidade de fluorescência da banda de Raman (Holbrook 

et al., 2006, Matthews et al., 1996). Pode-se utilizar qualquer tipo de espectro para 

determinar a intensidade de fluorescência da banda de Raman, desde que se conheça o seu 

posicionamento que pode ser conseguido através de cálculos matemáticos. Esteves (1995) 

na sua dissertação apresenta de um modo detalhado os cálculos necessários para 

determinar o posicionamento da banda de Raman para os diferentes tipos de espectros que 
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podem ser registados. Através dessas fórmulas matemáticas sabe-se que para um espectros 

síncrono com Δλ de 60 nm, a banda de Raman da água posiciona-se a 392 nm 

(comprimento de onda de excitação). 

 

 

1.5.2.4.4. Condições para o registo de espectros de Substâncias Húmicas 

 

Existe alguma variedade de condições utilizadas para efectuar espectros de 

fluorescência de HS de diversas origens atendendo a que são diversos os solventes que são 

utilizados na preparação das soluções. Muitos estudos, inclusive estudos efectuados com 

HS extraídas de fertilizantes orgânicos ou de solos sujeitos ou não a fertilizações orgânicas, 

têm sido desenvolvidos utilizando soluções aquosas com pH ajustado a 8 com NaOH 

(Garcia-Gil et al., 2004b, Plaza et al., 2002, Plaza et al., 2003, Rivero et al., 2004, Rovira 

et al., 2003). Nestas condições, provavelmente ocorrerá autoxidação de alguns 

componentes das HS alterando a sua estrutura o que poderá levar à obtenção de espectros 

que não são representativos da forma em que o material em estudo se encontra no meio 

ambiente. Outros autores optam pela utilização de soluções em NaHCO3 a 0,05 M, a pH 8 

também (Fuentes et al., 2006b, Kalbitz et al., 2000, Kalbitz et al., 1999, Simpson et al., 

1997). Ora, como já foi referido anteriormente, parâmetros como o pH e a força iónica têm 

influência nos espectros de fluorescência. Um estudo que comprova esta afirmação foi 

desenvolvido por Mobed et al. (1996) que reporta que a força iónica no intervalo de 0 a 1 

M de KCl não tem efeitos significativos nos espectros dos HA de origem aquática e 

terrestre mas é notório um ligeiro efeito nos FA. No que se refere ao pH, tanto os espectros 

dos HA como dos FA estudados apresentam desvios das bandas para comprimentos de 

onda maiores com o seu aumento, assim como um aumento da intensidade de 

fluorescência. Tal como Mobed et al. (1996), outros autores utilizam soluções com força 

iónica e pH ajustados a 0,1 M e a 6, respectivamente (Antunes et al., 2005a). Contudo, o 

ajuste de pH torna-se um pouco complicado quando se pretende a análise de muitas 

amostras e se não se efectuar uma limpeza correcta do eléctrodo medidor de pH pode 

ocorrer problemas de contaminação. O uso de soluções tampão torna-se uma alternativa ao 

ajuste de pH com bases ou ácidos fortes limitando o excessivo manuseamento na 

preparação das soluções amostra. No entanto, é necessário que o tampão não levante 
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problemas quanto e IFE nem interaja com o material húmico. Estudos efectuados no 

decurso deste trabalho comprovaram que o tampão MES não absorve na gama de 

comprimentos de onda de 250 a 700 nm e, por isso, os IFE não se fazem sentir. Para além 

disso, pode ser utilizado em estudos de fluorescência com HS devido ao facto de não se 

verificar qualquer interacção entre as duas substâncias. Atendendo ao estudo desenvolvido 

por Mobed et al. (1996) e aos estudos efectuados ao longo do presente trabalho, foi 

possível a utilização de soluções de HS com força iónica e pH ajustados com KCl a 0,01 M 

e tampão MES (pH 6,0), respectivamente, para o registo de espectros de fluorescência. 

Outro factor a considerar nos estudos de fluorescência é a escolha da concentração das 

HS em solução aquosa. São diversas as concentrações utilizadas na literatura, muitas delas 

bastante elevadas, que provocam IFE levando a uma interpretação errada dos resultados 

obtidos caso não se corrija esses efeitos. Muitos dos estudos efectuados não aplicam 

qualquer tipo de correcção, tanto instrumental como para IFE, ou pelo menos não a 

referem, facto que é importante para a obtenção de bons resultados (Garcia-Gil et al., 

2004b, Plaza et al., 2002, Plaza et al., 2003, Rivero et al., 2004, Rivero et al., 1998, Rovira 

et al., 2003). Os espectros obtidos por estes autores aparecerão distorcidos quer pela 

deslocalização de bandas quer pela atenuação da intensidade de fluorescência medida. 

Estes autores referidos efectuaram estudos, relativamente recentes, onde todos eles 

registaram espectros de fluorescência de soluções de 100 mg/L da HS pelo que, a esta 

concentração, IFE já se fazem sentir. O estudo efectuado por Mobed et al. (1996) revela 

que, já para uma concentração de 50 mg/L de HS, é notória a atenuação da intensidade de 

fluorescência e o deslocamento de bandas sendo, por isso, necessário efectuar correcção 

para IFE. No entanto, a extensão do IFE varia de amostra para amostra dependendo da 

absortividade de cada uma mas, em geral, para este tipo de substâncias extraídas de solos a 

absorvância a 250 nm, medida em célula de 1 cm × 1 cm, para uma concentração de 50 

mg/L, é próxima da unidade. 

Um outro factor a ter em conta é as condições com as quais realizamos os espectros de 

fluorescência. Geralmente, os espectros de excitação das HS são traçados com emissão a 

520 nm e numa gama de comprimentos de onda de excitação de 300 a 500 nm enquanto os 

espectros de emissão são traçados com uma excitação a 360 nm e entre a região de 380 a 

550 nm (Garcia-Gil et al., 2004b, Gonzalez Perez et al., 2004, Plaza et al., 2002, Plaza et 

al., 2003, Rivero et al., 2004, Rovira et al., 2003). No que se refere aos espectros síncronos 
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é habitual serem registados com um desfasamento entre os comprimentos de onda de 

excitação e de emissão (Δλ) de 18 nm (Garcia-Gil et al., 2004b, Plaza et al., 2002, Plaza et 

al., 2003, Rovira et al., 2003) ou de 20 nm (Chen et al., 2002, Kalbitz et al., 2000). 

Contudo, outros estudos têm sido desenvolvidos utilizando um Δλ de 60 nm (Duarte et al., 

2003, Mendonca et al., 2004). Devido ao facto de o aminoácido triptofano apresentar uma 

intensidade de fluorescência máxima ao comprimento de onda de emissão de 340 nm 

quando excitado a 275-280 nm (Δλ de 60 nm) (Coble, 1996), preferiu-se registar espectros 

síncronos com Δλ = 60 nm no decurso do presente trabalho para se obter informação sobre 

a presença ou não deste tipo de material proteico que é sabido ser um constituinte das HS 

do solo (Stevenson, 1982). 

 

 

1.5.2.4.5. Estrutura química e Fluorescência 

 

A heterogeneidade estrutural das substâncias húmicas faz com que estas possuam 

uma diversidade de fluoróforos, desde sistemas moleculares contendo átomos com pares de 

electrões não ligantes, tais como o oxigénio e o azoto, até sistemas aromáticos e/ou 

estruturas alifáticas com elevado grau de conjugação. Um aumento do sistema π 

deslocalizado, isto é, do grau de conjugação, provoca um desvio no espectro de absorção e 

de fluorescência para comprimentos de onda maiores, para além de esse tipo de moléculas 

serem mais fluorescentes (Valeur, 2002). Este facto é devido ao aumento do número de 

orbitais π e π* fazendo com que haja uma menor separação energética entre a orbital π* de 

menor energia e a orbital π de maior energia.  

A introdução de determinados grupos funcionais nos anéis aromáticos pode 

favorecer o aumento ou a diminuição da fluorescência. Este aumento ou diminuição da 

intensidade de fluorescência está relacionado com a facilidade com que as transições 

π→π* ou n→π* se dão na molécula. As transições em hidrocarbonetos aromáticos sem 

grupos funcionais são transições π→π* e são caracterizadas por elevados coeficientes de 

absorção molar e elevadas intensidades de fluorescência dado que existe uma ligeira 

sobreposição das orbitais π e π* facilitando a transição. Se um heteroátomo com pares de 

electrões não compartilhados é envolvido no sistema π deslocalizado, a transição de menor 
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energia passa a ser a transição n→π* que dá origem a uma absorção e a uma fluorescência 

a maiores comprimentos de onda que a transição π→π* . A estas transições estão 

associados coeficientes de absorção molar e intensidades de fluorescência mais baixos que 

os que caracterizam as transições π→π* devido à maior dificuldade de transição dos 

electrões das orbitais n para as orbitais π*. Esta dificuldade é regida pela fraca 

sobreposição entre as orbitais n e π* que geralmente é encontrada. O facto da transição ser 

dificultada pela orientação das orbitais leva a que o tempo de vida do estado excitado seja 

muito mais longo do que em moléculas cuja transição é π→π*, dando tempo para que 

processos não radiativos ocorram e, por isso, estes compostos são menos fluorescentes. 

Neste grupo incluem-se moléculas aromáticos contendo grupos carboxilo (-COOH), 

carbonilos (-C=O), halogéneos (-F; -Br; -Cl; -I) e compostos azocíclicos (Valeur, 2002). 

Substituintes nos anéis aromáticos tais como grupos hidroxilo (-OH), alcóxilo (-OR), 

amina (-NH2; -NHR; -NR2), cianeto (-CN) e sulfônico (-SO3H) afectam a intensidade de 

fluorescência com tendência para a sua amplificação (Valeur, 2002). Isto porque as 

transições de menor energia são transições n→π* onde as orbitais n de átomos dadores de 

electrões dos grupos substituintes apresentam alguma sobreposição com as orbitais π* dos 

sistemas aromáticos tornando mais fácil a transição. A facilidade com que esta transição se 

dá torna a probabilidade da desactivação por fluorescência acrescida.  

Outro facto a ter em conta no que se trata à intensificação do sinal de fluorescência 

é a rigidez da molécula. Uma molécula rígida possui baixo número de modos de vibração 

e, deste modo, os processos não radiativos de relaxação vibracional são minimizados e a 

molécula torna-se mais fluorescente. 

Assim, a MFS permite comparar algumas características estruturais de diferentes 

amostras uma vez que a extensão dos sistemas π deslocalizados e o seu grau de 

conjugação, assim como o grau de substituição e o tipo de grupos substituintes nos 

sistemas aromáticos têm grande influência na intensidade de fluorescência e no 

posicionamento das bandas de emissão nos espectros. Dado à complexidade estrutural e à 

heterogeneidade das substâncias húmicas, as bandas de emissão nos espectros resultam de 

um efeito acumulado de diferentes sinais de fluorescência provenientes dos diferentes tipos 

de fluoróforos presentes nas moléculas desse material (Rosa et al., 2005b). Por esta razão, 

os espectros de fluorescência não podem ser aplicados na identificação de componentes 
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estruturais individuais fluorescentes mas somente para classificar as substâncias húmicas 

de acordo com a sua natureza e origem (Senesi et al., 1991)8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Senesi et al. (1991) (citado por  Chen, J., LeBoeuf, E. J., Dai, S. Gu, B. (2003) Fluorescence spectroscopic 

studies of natural organic matter fractions. Chemosphere.50:5, 639-647) 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Descrição dos ensaios de fertilização 

 

As amostras de solo foram gentilmente cedidas pelo Prof. Doutor H. W. Scherer do 

Institute of Agriculture Chemistry, University of Bonn (Alemanha) e recolhidas num 

terreno que foi tratado com diferentes fertilizantes orgânicos desde 1959. 

A área em estudo, de onde as amostras foram recolhidas, está localizada em 

Meckenheim, a cerca de 15 km a sudoeste de Bona (Alemanha) A área total do terreno é 

cerca de 0,1 ha (980 m2) estando o local a 170 m acima do nível do mar e sujeito a uma 

precipitação média anual de 620 mm/m2. O solo onde foi aplicado os diferentes 

fertilizantes é um luvisolo estando a sua textura apresentada na Tabela 2.1.  

Os fertilizantes orgânicos utilizados neste estudo foram: adubo composto (COM), 

lamas provenientes do tratamento de águas residuais (SLU) e estrume animal (FYM) 

Juntamente com estes três fertilizantes orgânicos foi introduzido um controlo com 

fertilização mineral (MIN). Os fertilizantes foram aplicados a diferentes dosagens que se 

encontram descritas na Tabela 2.2 e que representam o quádruplo da dosagem permitida 

por lei na Alemanha. 
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Tabela 2.1: Textura do solo amostrado 

Componente Quantidade/ % 

Areia  6.9 

Lama  77.1 

Argila  16.0 

Fracção mineral da argila 

Smectite  

Vermiculite  

Ilite  

Kaolinite  

 

5 

16 

69 

10 

 

 
Tabela 2.2: Dosagens de fertilizante aplicadas ao solo amostrado 

Até 1997 1998 Desde 1999 
Fertilizante 

Dosagem/ t ha-1 ano-1 Dosagem/ t dm ha-1 

MIN Dosagem não quantificada Dosagem não quantificada 

FYM 40 18 

COM 98 120 

SLU 106 

Não foi 

aplicado 

fertilização

20 

 dm: dry matter  

 

Até 1997, os fertilizantes orgânicos foram aplicados todos os anos enquanto a partir de 

1999, foram aplicados de três em três anos. 

 As lamas aplicadas ao solo são maioritariamente municipais, provenientes da estação 

de tratamento de águas residuais Erftverband. O adubo composto que inicialmente foi 

aplicado ao solo consistia numa mistura de composto resultante da compostagem de lamas 

provenientes do tratamento de águas residuais (da mesma estação de onde procederam as 

lamas aplicadas ao solo) e de composto resultante do tratamento de resíduos sólidos 

urbanos. A partir de 1982 foi utilizado adubo composto proveniente de uma colecta 

especial (biowaste compost).  
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O terreno foi dividido em vários talhões sendo a aplicação dos diferentes fertilizantes 

efectuada de um modo aleatório pelos mesmos. 

O terreno sofreu uma sequência de cultivo típica da região estando o histórico de 

cultivo dos últimos 10 anos representado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Histórico de cultivo do solo amostrado dos últimos 10 anos 

 

2.2. Amostragem 

 

As amostras de solo foram recolhidas pelo laboratório alemão entre 0 cm e os 30 cm. 

Cada amostra recolhida pesava 1 kg sendo colocada a secar ao ar e posteriormente 

peneirada com a ajuda de um peneiro de 2 mm. As amostras foram posteriormente 

homogeneizadas e armazenadas em sacos de plástico devidamente rotulados e 

encaminhadas para as respectivas análises químicas (Lima, 2007) e extracção de HS. 

 

2.3. Caracterização do solo 

 

As amostras de solo recolhidas foram caracterizadas quanto ao seu teor em OM e em 

fenóis, em estudos anteriores a este trabalho (Lima, 2007). Na Tabela 2.3 apresentam-se as 

percentagens de OM e o conteúdo total em fenóis nas amostras de solo das quais se 

extraíram as HS. 
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Tabela 2.3: Percentagem de OM e conteúdo total em fenóis nas amostras de solo das 

quais se extraíram as HS (Lima, 2007) 

Amostras % OM 
Conteúdo total em fenóis 

/ μg g-1 OM 

MIN 5,0 ± 0,1 1478 ± 16 

FYM 5,7 ± 0,3 3519 ± 26 

COM 9,4 ± 0,4 2172 ±16 

SLU 6,6 ± 0,1 1536 ± 18 

 

 

2.4. Reagentes e Soluções 

 

Os reagentes utilizados tanto para a extracção como para a purificação das HS foram 

de grau analítico (p.a.). Todas as soluções necessárias à extracção foram obtidas ou por 

diluição ou por dissolução a partir do respectivo reagente utilizando água destilada. 

O KBr usado na preparação das pastilhas para espectroscopia de infravermelho foi da 

Aldrich de qualidade espectroscópica. Antes da sua utilização, o KBr foi devidamente seco 

numa estufa a 105 ºC durante 2h e arrefecido num exsicador contendo gel de sílica.  

Todas as soluções utilizadas para a espectroscopia de UV-Vis e de fluorescência 

molecular foram preparadas utilizando água Milli-Q (18,2 MΩ cm). 

Para a obtenção dos espectros de UV-Vis e de fluorescência molecular prepararam-se 

soluções stock de 500 mg L-1 de FA e de 200 mg L-1 em tampão MES a 10-3 M (pH 6,0 

ajustado com NaOH 0,05 M) e KCl a 0,01 M. Por diluição desta solução prepararam-se 

soluções de 50, 20 e 10 mg L-1 tendo-se adicionado as quantidades necessárias de soluções 

stock de MES 10-2 M (pH ajustado a 6,0) e de KCl 0,1 M para manter as concentrações de 

MES e de KCl a 10-3 M e 0,01 M, respectivamente, nas soluções diluídas. O reagente 

sólido MES monohidratado da Fluka era de qualidade p.a. e o KCl da Panreac, puríssimo.  
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2.5. Material e equipamento para a purificação dos FA 

 

As colunas utilizadas como suporte das resinas XAD-8 e de troca catiónica foram 

construídas nas instalações da Universidade de Aveiro e são em vidro, com adaptadores e 

torneiras em teflon de modo a evitar qualquer tipo de contaminação das amostras com 

matéria orgânica dos materiais plásticos. Para o bombeamento das soluções para a coluna 

usou-se uma bomba peristáltica Gilson Miniplus 3. Usaram-se tubos de teflon para fazer as 

ligações necessárias na coluna e tubo tygon na bomba. 

 

2.5.1. Preparação das resinas 

 

As resinas utilizadas no processo de purificação dos extractos de FA (resina 

adsorvente Amberlite XAD-8 de 40-60 mesh (Rohm and Haas, USA) e resina de troca 

catiónica Dowex 50W-X8 de 20-50 mesh com 1,7 meq mL-1 de capacidade de troca) foram 

previamente tratadas como o descrito por Santos (1994). 

 

Após cada purificação de extracto de FA é necessário proceder a um condicionamento 

da resina XAD-8 que envolve duas soluções de HCl: 

 

1) HCl 0,1 M bombeado em contracorrente (sentido ascendente) após a eluição 

dos FA até o pH do efluente de saída da coluna ser inferior a 2; 

2) HCl 0,01 M, com volume equivalente ao volume morto da coluna, bombeado 

no sentido descendente. 

 

Sempre que a coluna contendo a resina XAD-8 permaneceu algum tempo em HCl 

0,01 M sem ser usada, procedeu-se a uma contra-eluição com um volume morto da coluna 

de NaOH 0,1 M seguido de acidificação com HCl 0,1 M até pH 2 e acondicionamento da 

resina em HCl 0,01 M (um volume morto da coluna) que é bombeado no sentido 

descendente (descrito anterioremente). Este processo permite remover quaisquer produtos 

de hidrólise da resina que se possam ter formado.  
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Após cada utilização, a resina de troca catiónica é novamente protonada fazendo 

passar muito lentamente através dela uma solução de HCl a 3 M num volume de cerca de 

10-15 vezes superior ao volume da coluna. A resina de permuta catiónica fica em contacto 

com a solução ácida durante uma noite sendo posteriormente removido, o excesso de ácido  

da coluna, pela passagem de água destilada até pH neutro do efluente de saída da mesma. 

 

2.6. Método de extracção das substâncias húmicas 

 

2.6.1. Extracção 

 

Os HA e FA foram extraídos e purificados de acordo com o método adoptado pela 

IHSS (IHSS, 2007) para a extracção de HS de solos. No entanto, foram introduzidas 

algumas modificações de modo a melhorar o método aplicado e a adaptar às condições 

técnicas disponíveis. 

De cada amostra de solo retiraram-se 200 g ajustando-se o seu pH a 1-2 com HCl 1 M 

adicionando-se de seguida HCl 0,1 M de modo a obter uma suspensão de solo numa 

relação de 1 g de solo: 10 mL de solução. A suspensão foi agitada durante de 1h deixando-

se em seguida repousar de forma a se separar as duas fases. O sobrenadante foi separado 

por decantação e armazenado a 4 ºC até sua purificação, constituindo o extracto 1 de FA 

(FA1). Ao solo residual foi posteriormente adicionado NaOH 1 M, sob atmosfera de azoto, 

de modo a neutralizar a suspensão adicionando-se de seguida, NaOH 0,1 M até se obter 

uma relação de 1 g de solo: 10 mL de solução.  

A solução foi agitada intermitentemente (30 minutos em agitação – 30 minutos em 

repouso) durante de 4h, sob atmosfera de azoto. Após um repouso de 16h, separou-se o 

sobrenadante, primeiro por decantação e posteriormente por centrifugação (centrífuga 

Sigma 4-10 da B. Braun) do solo residual. O sobrenadante foi então acidificado até pH 1-2 

com HCl 6 M para precipitar os HA. Após deixar repousar durante 16h, separaram-se os 

HA da solução de FA por decantação. O sobrenadante, segundo extracto de FA (FA2) foi 

armazenado a 4 ºC até sua purificação.  

Os HA foram dissolvidos numa solução contendo KOH 0,1 M e KCl 0,2 M 

([K+]solução = 0,3 M), em atmosfera de azoto. Após centrifugação decantou-se a solução de 



Metodologia 

 

HA e adicionou-se novamente solução de KOH 0,1 M/KCl 0,2 M. O processo foi repetido 

até a solução ser apenas levemente corada. As soluções de HA decantadas em cada etapa 

foram todas combinadas e mantidas em atmosfera de azoto. Em seguida, os HA foram 

precipitados por acidificação da solução a pH 1-2 com HCl 6 M.  

Após deixar repousar durante 16h, separaram-se, por decantação, os HA 

precipitados da solução de sobrenadante (terceiro extracto de FA – FA3), sendo este último 

armazenado a 4 ºC até purificação. 

 

2.6.2. Purificação 

 

2.6.2.1. Ácidos Húmicos 

 

Os HA foram ressuspensos numa solução mista contendo HCl 0,1 M e HF 0,3 M, em 

recipientes de teflon (tubos de centrífuga) agitando-se de seguida por 16h num agitador de 

braços P Selecta Vibromatic. As suspensões contendo os HA foram centrifugadas e 

decantadas descartando-se o sobrenadante. O precipitado foi lavado com água destilada, e 

transferido com ajuda de água destilada para um tubo de diálise (“Visking Dialysis Tube”; 

MWCO = 7000 Daltons; Medicel International Ltd; London; UK). Os HA foram dialisados 

contra água destilada que foi mudada várias vezes até esta apresentar teste negativo a 

cloretos com Nitrato de Prata.  

 

2.6.2.2. Ácidos Fúlvicos 

 

2.6.2.2.1. Filtração dos extractos 

 

Os extractos de FA (FA1 + FA2 + FA3) foram filtrados utilizando um sistema de 

filtração e filtros de membrana da Millipore de nitrocelulose com 47 mm de diâmetro e 

0,45 μm de porosidade.  
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2.6.2.2.2. Fixação (adsorção dos ácidos fúlvicos) 

 

Após a filtração, os extractos foram homogeneizados e bombeados através de uma 

coluna contendo a resina XAD-8 a 19 mL min-1 no sentido descendente. Procedeu-se à 

fixação dos FA até 1/3 da resina XAD-8 apresentar coloração. Chegado este ponto, cessou-

se a fixação e iniciou-se a dessalinização. 

 

2.6.2.2.3. Dessalinização 

 

Após a adsorção dos FA à resina, bombeou-se água destilada a um caudal constante de 

19 mL min-1, no mesmo sentido da fixação (sentido descendente), até o efluente de saída 

apresentar uma condutividade ≤ 250 μS cm-1. Tornou-se necessário a verificação da 

coloração do efluente de saída da coluna uma vez que, devido ao aumento do pH 

provocado pela água no interior desta, uma parte dos FA que se encontravam fixados à 

resina XAD-8 pode ser eluída dando origem a perdas de matéria. Das poucas vezes que 

esta situação aconteceu, o efluente de saída da coluna foi recolhido e adicionado ao 

restante extracto de FA que se encontrava ainda por purificar. A dessalinização é 

importante na medida em que há remoção dos sais do volume morto da coluna sendo 

somente eluídos no passo da eluição os FA que se encontram fixados à resina. Caso 

contrário, os sais contidos no volume morto da coluna iriam contaminar o eluato de FA. 

 

2.6.2.2.4. Eluição 

 

A eluição foi efectuada em contracorrente (sentido ascendente) a metade do caudal de 

fixação (9,5 mL.min-1) com uma solução de NaOH 0,1M. O volume de NaOH 0,1M 

necessário para eluir os FA fixados à XAD-8 é dado pela expressão (2.1). 

 

colunaMNaOH VV %6031,0 ×=       (2.1) 

 

sendo o volume da coluna utilizada de 750 mL. 
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N2 (g) 

NaOH 

0,1  M 

XAD-8 

Troca 

Catiónica 

Deste modo foram utilizados 1350 mL de NaOH para eluir os FA adsorvidos à 

resina XAD-8. A primeira parte do eluato, que é menos concentrada, foi misturada com o 

restante eluato ainda por eluir de maneira a diluir o eluato recolhido a meio da eluição que 

é geralmente mais concentrado (Thurman et al., 1981). Este procedimento tende a evitar a 

ocorrência de precipitação dos FA na coluna de troca catiónica.  

De maneira a evitar a oxidação dos FA promovida em meio alcalino e a 

precipitação dos FA na resina de troca catiónica adoptou-se um sistema que se encontra 

apresentado na Figura 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2: Eluição dos Ácidos Fúlvicos 
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2.6.2.2.5. Protonação 

 

O eluato passa pela resina de permuta catiónica, previamente protonada, a um caudal 

não muito elevado de modo a dar tempo para estabelecer o equilíbrio entre os FA e a resina 

ocorrendo a protonação. Após uma primeira passagem pela resina de troca catiónica, a 

solução de FA passa por outra coluna de troca catiónica, devidamente protonada, de modo 

a garantir uma protonação completa dos FA.  

 

2.6.2.2.6. Reconcentração do extracto purificado de ácidos fúlvicos 

 

Após purificação do extracto de FA, o extracto purificado é reconcentrado no 

evaporador rotativo a uma temperatura não superior a 30-35 ºC. Este procedimento torna-

se necessário devido ao elevado volume de extracto purificado obtido pronto para a 

liofilização.  

 

2.6.3. Liofilização 

 

A solução de FA purificada e a suspensão em água de HA dialisados foram 

transferidos para balões de fundo redondo de 250 mL e/ou 500 mL de forma a não encher 

mais de 1/3 da sua capacidade. As soluções de FA e suspensões de HA foram então 

congeladas rapidamente mergulhando os balões, que se encontravam sujeitos a agitação 

(com a ajuda de um evaporador rotativo), em azoto líquido procedendo-se de seguida à sua 

liofilização num liofilizador Alpha 1-4 Christ. Este procedimento torna este passo mais 

rápido obtendo-se um material sólido final homogéneo. 

 

2.6.4. Armazenamento 

 

Após a liofilização, cada amostra de FA e de HA foi moída na sua totalidade num 

almofariz de ágata e armazenadas em porta-amostras devidamente identificados num 

exsicador contendo gel de sílica. 
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2.7. Caracterização das Substâncias Húmicas 

 

2.7.1. Análise Elementar 

 

A EA (C, H, N e S) de todas as amostras foi efectuada pelo Laboratório de Análises 

Químicas do Instituto Superior Técnico localizado em Lisboa, utilizando um analisador 

1108 CHNS-O da Fisions Instruments. Para cada amostra foram efectuadas 4 réplicas 

pesando para cada uma cerca de 1-2 mg. As percentagens de C, H, N e S foram corrigidas 

em relação ao conteúdo de humidade e de cinzas e o teor em oxigénio foi determinado por 

diferença. Foram calculadas as razões atómicas C/H, C/N e C/O a partir das percentagens 

corrigidas dos respectivos elementos. 

 

2.7.2. Análise Termogravimétrica 

 

As TGA foram efectuadas num analisador termogravimétrico Shimadzu TGA-50 com 

uma interface TA-50WSI da mesma marca que faz a ligação entre a termobalança e o 

computador utilizado para a aquisição de dados.  

Todas as análises decorreram com uma corrente de ar K (20 mL min-1) utilizando o 

programa de temperaturas que se encontra descrito na Tabela 2.4.  

 

 
Tabela 2.4: Programa de temperaturas utilizado na TGA 

Temperatura/ ºC Tempo/ min 

Velocidade de 

aquecimento/  

ºC min-1 

60 60 10 

100 60 10 

750 30 10 
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Para cada amostra de FA e de HA foram efectuadas pelo menos 3 réplicas. 

Utilizaram-se aproximadamente 2 mg de FA e 5 mg de HA que foram decompostos num 

cadinho de platina. 

Devido às variações de temperatura e às variações na termobalança provocadas pela 

corrente de ar oxidante utilizada para arraste dos produtos voláteis desenvolvidos durante a 

degradação térmica das amostras, o peso dado pela termobalança vem afectado de erros 

sendo necessário corrigi-los. Por este motivo, foram efectuados 13 ensaios em branco 

durante o período de análise das amostras. As massas dos brancos no fim do patamar a 60 

ºC e a 750 ºC foram descontadas às massas de amostra no fim desses mesmos patamares 

para o cálculo dos teores de humidade e de cinzas. 

 

 

2.7.3. Ressonância Magnética e Nuclear de 13C 

 

Os espectros de CP/MAS 13C NMR das amostras de HA e de FA extraídos de solos 

foram obtidos em espectrómetros diferentes devido a limitações inerentes à sua utilização. 

Os espectros das amostras FA/HA-MIN, FA/HA-SLU e FA-FYM foram registados num 

espectrómetro Brucker MSL-500 a 125,8 MHz enquanto os espectros das restantes 

amostras (FA/HA-COM e HA-FYM) foram traçados utilizando um espectrómetro Brucker 

MSL-400 a 100.6 MHz. Foram usados rotores de óxido de zircónio de 4 mm com 

capacidade para cerca de 100 mg de amostra. Os espectros foram registados empregando 

os seguintes parâmetros: 

 

- Rotação da amostra no ângulo mágico à frequência de 12 kHz 

- Tempo de contacto de 1 ms 

- Tempo de repetição de 3 s 

- 4,5 μs de tempo de duração do impulso de 90º aplicado aos protões 

 

Os espectros estão representados em função dos desvios químicos (δ) expressos em partes 

por milhão (ppm) e definidos relativamente às frequências de ressonância do padrão 

Tetrametilsilano (TMS) segundo a equação (1.3). 



Metodologia 

 

2.7.4. Espectroscopia de Infravermelho 

 

Os espectros de infravermelho das amostras de FA e de HA foram obtidos num 

espectrómetro Nicolet – Magna 550 com transformada de Fourier (Fourier Transform 

Infrared – FTIR). 

Moeram-se 0,80 mg de amostra com 80 mg de KBr num almofariz de ágata sendo a 

pastilha preparada com uma prensa manual. Os espectros foram obtidos no intervalo de 

4000 – 400 cm-1, com 4 cm-1 de resolução e 128 varrimentos. O compartimento da amostra 

no espectrómetro foi purgado com azoto durante aproximadamente 15 minutos antes de se 

obter o espectro de modo a remover o CO2 e o vapor de água atmosférico. 

 

 

 

 

2.7.5. Espectroscopia de Ultravioleta-Visível 

 

 

Os espectros de UV-Vis das soluções de 50 mg L-1 de FA e de 20 mg L-1 de HA em 

tampão MES 10-3 M e KCl 0,01 M foram obtidos num espectrofotómetro de UV-Vis UV-

2501PC Shimadzu entre 200 e 700 nm, utilizando uma célula de quartzo 1 cm × 1 cm, a 

velocidade de varrimento média, com intervalo de dados e fenda de monocromador de 1 

nm e à temperatura ambiente (25 ± 1 ºC).  

A razão E4/E6 foi calculada através da leitura das absorvâncias a 465 nm e 665 nm, 

da solução stock de FA e de HA (500 mg L-1 e 200 mg L-1, respectivamente) no mesmo 

espectrofotómetro e nas mesmas condições utilizadas para a obtenção dos espectros. 

Todas as determinações por espectroscopia de UV-Vis (espectros e E4/E6) são 

representações da média de três réplicas de cada amostra, analisadas em dias diferentes e a 

partir de soluções stock diferentes. 
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2.7.6. Espectroscopia de Fluorescência Molecular 

 

2.7.6.1. Aquisição dos espectros 

 

Os espectros de fluorescência molecular foram traçados em modo síncrono num 

espectrofluorímetro FluoroMax-3 da HORIBA Jobin Yvon controlado através do software 

DataMax. A aquisição dos espectros foi efectuada no modo S/R (sinal/referência) com o 

objectivo de corrigir as variações na intensidade da radiação de excitação uma vez que esta 

é dependente do comprimento de onda. As soluções utilizadas foram soluções de 10 mg L-1 

de FA ou de HA em tampão MES a 10-3 M e KCl a 0,01 M. Os espectros síncronos foram 

registados numa célula de quartzo de 1 cm × 1 cm com uma iluminação da amostra num 

ângulo de 90 ºC relativamente à face da célula onde incide a radiação (geometria utilizada 

representada na Figura 1.3). O desfasamento entre os comprimentos de onda de excitação e 

de emissão utilizado foi de 60 nm sendo os espectros traçados na gama de comprimentos 

de onda de excitação de 250 a 500 nm, com incrementos de 1 nm, fendas dos 

monocromadores de 5,0 nm excitação/10,0 nm emissão e com um tempo de integração de 

0,2 s. A temperatura ambiente foi controlada (25 ± 1 ºC). 

Os espectros registados são representações da média de três réplicas de cada 

amostra analisadas em dias diferentes e a partir de soluções stock diferentes. 

 

2.7.6.2. Correcção de Efeitos de Filtro Interno 

 

A todos os espectros das amostras foi subtraído o espectro do branco para corrigir a 

dispersão de Raman. Para além disso, os espectros foram corrigidos quanto a fenómenos 

de IFE aplicando o princípio descrito no capítulo da Introdução, na Secção 1.5.2.4.1 e a 

fórmula matemática expressa pela equação (1.16). Para tal, foi necessário determinar as 

absorvâncias de todas as soluções para as quais foram traçados os espectros de 

fluorescência. As absorvâncias foram medidas, contra água Milli-Q, utilizando o mesmo 

equipamento e as mesmas condições usadas no registo dos espectros de UV-Vis. O 

espectro de UV-Vis para o branco foi também registado não se observando absorção de 
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radiação na gama de 250-500 nm (gama utilizada no registo dos espectros síncronos) e, por 

este motivo, os espectros síncronos para o branco não foram corrigidos para IFE. 

 

2.7.6.3. Normalização dos espectros 

 

Os espectros registados foram normalizados relativamente à banda de Raman da água. 

Devido ao facto de o solvente utilizado não ser fluorescente nem absorver (não existe 

atenuação da fluorescência devido a IFE), utilizou-se os brancos para efectuar a 

normalização dos espectros. Deste modo, os espectros das amostras registados foram 

normalizados dividindo as suas intensidades de fluorescência pela intensidade de 

fluorescência da banda de Raman do branco traçado nesse dia e nas mesmas condições 

para as quais foram registados os espectros das amostras. Para além desta normalização, 

todas as soluções foram normalizadas em relação à concentração após se ter corrigido os 

IFE. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1. Conteúdo de substâncias húmicas no solo 

 

Na Tabela 3.1 está apresentado o conteúdo em HS (FA e HA) das diversas amostras 

de solo sujeitas aos diferentes tratamentos sendo obtido por pesagem do material húmico 

sólido após a extracção. 

 
    Tabela 3.1: Conteúdo de HS no solo 

Amostra FA/ g kg-1 

de solo 

HA/ g kg-1 

de solo 

HS*/ g kg-1 

de solo  

HS*/ % na 

OM 

HA/FA 

MIN 0,755 2,04 2,80 5,6 2,71 

FYM 1,03 3,52 4,54 8,0 3,42 

COM 1,83 9,39 11,2 11,9 5,14 

SLU 0,947 2,58 3,52 5,3 2,72 
* HS = FA + HA 

 

A aplicação dos diferentes fertilizantes origina diferenças na quantidade de HS (FA e 

HA) no solo, como é observado pela Tabela 3.1. A fertilização com COM é aquela que 

provoca uma maior incorporação de HS no solo (tendo também esta amostra de solo uma 
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maior percentagem de OM – Tabela 2.3) enquanto a fertilização com SLU introduz uma 

menor quantidade. No entanto, é importante referir que a percentagem de OM no solo 

fertilizado com SLU é superior à percentagem de OM do solo tratado com FYM o que 

sugere que a natureza da OM introduzida pela SLU é diferente da que é introduzida pela 

FYM, incluindo uma maior percentagem de matéria não humificada (não incluída na 

fracção operacionalmente definida como húmica). O aumento da razão HA/FA aponta para 

que a fertilização com qualquer destes resíduos orgânicos provoca o aumento do conteúdo 

em HA em detrimento do conteúdo em FA. Assim, a razão HA/FA segue a seguinte ordem 

decrescente: COM > FYM > SLU ≈ MIN. Alguns estudos que sujeitaram solos à aplicação 

de COM obtiveram um aumento do carbono associado às HS, principalmente do carbono 

associado aos HA (Adani et al., 2007, Rivero et al., 2004). Estes resultados obtidos estão 

de acordo com o facto de ser ter obtido uma maior quantidade de HS, especialmente de 

HA, no solo fertilizado com COM no presente estudo. 

 

 

3.2. Análise Elementar e Termogravimétrica 

 

3.2.1. Percentagem em humidade e cinzas 

 

Na Tabela 3.2 encontram-se apresentados os valores relativos às médias aritméticas 

das massas de 13 brancos ( x ) no fim de cada patamar de temperatura e os respectivos 

desvios padrão (σ), bem como os limites de detecção (LOD) para a massa em cada 

patamar.  

 
Tabela 3.2: Médias aritméticas das massas de 13 brancos à temperatura inicial, 60 ºC, 100 ºC e 750 ºC 

associados aos respectivos desvios padrão e limites de detecção 

Brancos m inicial/ mg m 60 ºC/ mg m 100 ºC/ mg m 750 ºC/ mg 

σ±x  0,0009 ± 0,0014 0,021 ± 0,009  0,03 ± 0,01 0,07 ± 0,03 

LOD* 0,004 0,028 0,034 0,080 

* LOD = x + 3σ 
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Para cada amostra de FA e de HA, apresenta-se na Tabela 3.3, as percentagens de 

humidade (secagem a 60 ºC e a 100 ºC) e de cinzas a 750 ºC às quais estão associadas os 

respectivos erros. 

 

 
Tabela 3.3: Percentagens de humidade (secagem a 60 ºC e a 100 ºC), percentagem de cinzas a 750 ºC e 

respectivos erros para as amostras de FA e de HA 

Amostras 
% humidade 

(Secagem a 60 ºC) 

% humidade 

(Secagem a 100 ºC) 

% cinzas 

(750 ºC) 
n 
 

FA-MIN 5,8 ± 0,6 7,5 ± 0,6 6,3 ± 0,6 3 

FA-FYM 5 ± 2 7 ± 2 5 ± 2 4 

FA-COM 7,3 ± 0,4 8,8± 0,5 8,7 ± 0,5 3 

FA-SLU 6 ± 2 8 ± 2 8,5 ± 0,9 4 

     

HA-MIN 8 ± 1 9± 1 10 ± 1 6 

HA-FYM 4 ± 1 5,9 ± 0,9 7,1 ± 0,8 4 

HA-COM 4 ± 1 5,3 ± 0,9 2,7 ± 0,7 4 

HA-SLU 6 ± 1 7 ± 1 6 ± 1 5 

 

 

 

A perda de massa que ocorre a temperaturas inferiores a 110 ºC é devida à perda de 

moléculas de água por evaporação (humidade) (Kolokassidou et al., 2007). A temperaturas 

elevadas (750 ºC), garante-se que toda a OM foi decomposta restando apenas uma pequena 

massa representativa do teor em cinzas. 

Os teores em cinzas determinados para as diferentes amostras seguem as seguintes 

ordens decrescentes:  

 

FA-COM ≈ FA-SLU > FA-MIN ≈ FA-FYM 

e 

HA-MIN > HA-FYM ≈ HA-SLU > HA-COM  
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Dos resultados obtidos podemos afirmar que, as amostras FA-SLU e FA-COM têm 

um maior conteúdo em cinzas comparativamente com a amostra FA-MIN enquanto a 

amostra FA-FYM apresenta um conteúdo semelhante. 

Nos HA, a amostra HA-MIN é a que apresenta uma maior percentagem em cinzas 

encontrando-se valores mais baixos para os HA extraídos de solo sujeito a fertilizações 

orgânicas De acordo com VanLoon Duffy (2000) o conteúdo em material inorgânico 

deverá rondar os 0,5 – 5 %. Com excepção da amostra HA-COM que apresenta um teor em 

cinzas significativamente baixo, todas as outras, quer FA quer HA, possuem um conteúdo 

maior.  

 

 

 

3.2.2. Composição elementar 

 

A composição elementar dos FA e dos HA está indicada na Tabela 3.4. As 

percentagens dos elementos determinados foram corrigidas quanto ao teor em humidade a 

60 ºC e cinzas a 750 ºC (Tabela 3.3) pela aplicação das equações apresentadas em (1.1) e 

(1.2). Os resultados representam médias aritméticas de 4 réplicas às quais está associado o 

respectivo desvio padrão que foi determinado contabilizando não só o erro na análise 

elementar (sempre inferior a 1 % à excepção da percentagem de C para a amostra HA-

COM que, ocasionalmente, apresenta um erro de 4 %) mas também os erros que provêm 

da humidade e cinzas quando se faz a correcção. Os valores da análise elementar não 

corrigidos estão no Anexo A. 
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Tabela 3.4: Composição elementar das amostras de FA e de HA 

Composição Elementar 
Amostras 

% C % H % N % S % O 

FA-MIN 50,6 ± 0,5 4,67 ± 0,09 4,44 ± 0,04 0,94 ± 0,06 39,4 ± 0,5 

FA-FYM 52,7 ± 2 4,5 ± 0,2 4,4 ± 0,2 1,29 ± 0,08 40 ± 2 

FA-COM 52,7 ± 0,4 4,47 ± 0,07 4,71 ± 0,08 1,58 ± 0,06 37,5 ± 0,4 

FA-SLU 50 ± 1 4,8 ± 0,1 4,6 ± 0,1 0,97 ± 0,06 39 ± 1 

      

HA-MIN 56 ± 1 4,8 ± 0,1 5,6 ± 0,1 0,79 ± 0,07 33 ± 1 

HA-FYM 55,1 ± 0,9 5,0 ± 0,1 5,2 ± 0,1 0,79 ± 0,01 33,9 ± 0,9 

HA-COM 54 ± 2 4,8 ± 0,1 5,9 ± 0,2 0,80 ± 0,06 35 ± 2 

HA-SLU 56 ± 1 4,9 ± 0,2 5,6 ± 0,2 0,79 ± 0,02 33 ± 1 

 

 

Os valores obtidos para os conteúdos dos vários elementos para FA e HA 

encontram-se dentro dos valores normais referidos pela literatura verificando-se apenas um 

conteúdo superior em C e N e um menor teor em O para os FA estudados relativamente ao 

que é normal (Stevenson, 1982, VanLoon et al., 2000). 

Pela análise da Tabela 3.4 podemos observar que os HA têm conteúdos maiores 

para C, H e N que os respectivos FA mas estes últimos são mais ricos em S e O. 

 

Para uma melhor interpretação dos resultados determinou-se as razões atómicas 

C/H, C/N, C/S e C/O de modo a poder inferir sobre o grau de saturação dos carbonos e o 

conteúdo em grupos funcionais contendo azoto, enxofre ou oxigénio, respectivamente. As 

razões C/N e C/S foram calculadas a partir das percentagens de C, N e S não corrigidas, 

dado que o factor de correcção é o mesmo para estes três elementos, não afectando, por 

isso, o valor das razões. Desta forma, nos desvios padrão associados a estas razões apenas 

são contabilizados os erros da análise elementar e não os da determinação das cinzas e 

humidade. As razões C/H e C/O foram calculadas a partir das percentagens corrigidas 

estando apresentadas nos gráficos da Figura 3.1.  
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Figura 3.1: Razões atómicas C/H, C/N, C/O e C/S para as amostras de FA e de HA 

 

 

Pela análise da Figura 3.1 pode-se constatar que os FA apresentam razões C/N 

maiores e razões C/S e C/O menores do que as dos HA. 

No que respeita às razões atómicas dos FA, o tratamento com o resíduo COM é o 

que induz maiores alterações relativamente aos FA do solo de controlo, diminuindo 
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acentuadamente a razão C/S e aumentando de forma menos acentuada as razões C/H e 

C/O. Estas alterações sugerem um aumento do conteúdo em grupos funcionais contendo 

enxofre, um aumento da insaturação dos carbonos (aumento da aromaticidade) e uma 

diminuição de grupos funcionais contendo oxigénio. Em parte, as razões obtidas para a 

amostra FA-COM estão concordantes com as obtidas no estudo desenvolvido por Oliveira 

et al. (2001). Este autor sujeitou um solo a tratamento com COM verificando uma 

diminuição das razões C/S, C/N e C/H. O tratamento do solo com resíduo FYM apenas 

provoca uma diminuição também acentuada da razão C/S, enquanto o resíduo SLU 

provoca uma diminuição da razão C/N relativamente às dos FA-MIN. Esta diminuição 

poderá estar associada a uma incorporação de estruturas típicas de aminoácidos/péptidos.   

Na fracção húmica, o principal efeito do tratamento do solo com resíduos orgânicos é na 

razão C/N verificando-se que o tratamento com FYM provoca o seu aumento, enquanto o 

tratamento com COM provoca a sua diminuição. Outros estudos envolvendo a fertilização 

com estrumes animais mostraram que este tipo de resíduos induzem um aumento das 

razões C/N e C/H embora para a última razão as diferenças nem sempre sejam 

significativas (Brunetti et al., 2007, Plaza et al., 2002, Senesi et al., 2002) o que está de 

acordo com o observado no presente trabalho. No que respeita ao efeito do tratamento com 

COM, a diminuição da razão C/N está de acordo com o observado por outros autores 

(Adani et al., 2006, Canellas et al., 2001b, Pedra et al., 2007, Rovira et al., 2003). 

 

3.3. Ressonância Magnética e Nuclear de 13C 

 

Os espectros de CP/MAS 13C NMR para as diferentes amostras de HA e de FA estão 

representados nas Figuras 3.2 e 3.3.  

Nos espectros podemos distinguir três regiões de desvio químico: 

 

 Região alifática: 0 – 110 ppm 

 Região aromática: 110 – 160 ppm 

 Região atribuída a grupos carboxilo e a carbonilo: 160 – 230 ppm 
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Figura 3.2: Espectros de CP/MAS 13C NMR de FA extraídos de amostras de solo sujeito a diferentes tipos de 

fertilizações 
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Figura 3.3: Espectros de CP/MAS 13C NMR de HA extraídos de amostras de solo sujeito a diferentes tipos de 

fertilizações 
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Na Tabela 3.5 estão indicadas, para cada intervalo de desvios químicos, as 

principais atribuições baseadas numa análise da literatura (Adani et al., 2006, Esteves, 

1995, Santos, 1994, Smernik, 2005, Ussiri et al., 2003, VanLoon et al., 2000, Xiaoli et al., 

2007). 

 

 
Tabela 3.5: Atribuições de ressonâncias de carbonos de diferentes grupos presentes nas HS aos respectivos 

intervalos de desvios químicos 

Intervalo Atribuição 
 

0 – 45 ppm 
 
Carbonos alifáticos em cadeias não substituídas (-CH3; -(CH2)n) 
 
10 – 20 ppm: Carbonos de grupos metilo terminais (-CH3) 
29 – 33 ppm: Carbonos de grupos metileno em posições α, β, δ e ε relativamente a 
grupos metilo terminais (-CH2

ε- CH2
δ-CH2

β-CH2
α-CH3) 

35 – 50 ppm: Carbonos de grupos metileno em cadeias ramificadas 
25 – 50 ppm: Carbonos de grupos metino  
                                                               

45 – 65 ppm Carbonos ligados por ligação simples a um átomo de oxigénio ou de azoto 
 
Carbono em grupos metoxilo (-O-CH3) (sinal a ≈56 ppm, geralmente atribuído a 
metoxilos de unidades siringilo e guaiacilo de unidades estruturais de lenhina) 
Carbono em grupos etoxilo (-CH2-OH) (e.g. hidratos de carbono) 
Carbono de grupos amina e de grupos amida de péptidos 
 

65 – 90 ppm Carbonos alifáticos ligados ao oxigénio por ligações simples (álcoois e éteres) 
nomeadamente C2 ao C5 em hidratos de carbono (>CH-OH) 

90 – 108 ppm Carbonos ligados por ligação simples a dois átomos de oxigénio, nomeadamente 
carbonos anoméricos em hidratos de carbono e/ou acetais  
 

108 – 140 ppm Carbonos aromáticos não substituídos ou substituídos com cadeias alifáticas (C=C) 
 

140 – 160 ppm Carbonos aromáticos ligados a oxigénio ou azoto  
Ressonâncias normalmente relacionadas com unidades estruturais da lenhina  
 

160 – 190 ppm Carbonos dos grupos carboxilo, amida e éster, e.g. em lípidos e em proteínas  
(-COOH; -CO-NH2; -COOR) 
 

190 – 230 ppm Carbonos de grupos carbonilo (aldeídos, cetonas e quinonas) (C=O) 
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A fim de ter uma ideia aproximada da distribuição percentual dos carbonos pelos 

diferentes tipos de unidades estruturais nas diferentes amostras, foram calculadas as áreas 

nos intervalos de desvio químico mencionados na Tabela 3.5. Essas áreas, expressas em 

termos percentuais relativamente ao intervalo 0 – 230 ppm (espectro total), estão 

apresentadas na Tabela 3.6. 

 

 
Tabela 3.6: Áreas relativas dos picos localizados nos diferentes intervalos de desvios químicos para as 

diferentes amostras de FA e de HA 

Amostras 
0 – 45 

ppm 

45 – 65 

ppm 

65 – 90 

ppm 

90 – 108 

ppm 

108 – 140 

ppm 

140 – 160 

ppm 

160 – 190 

ppm 

FA-MIN 28,28 15,23 20,41 5,96 12,37 2,62 11,60 

FA-FYM 29,02 15,08 18,78 5,55 13,13 2,64 12,81 

FA-COM 25,15 14,80 17,19 6,42 15,30 4,02 12,29 

FA-SLU 31,57 15,85 16,06 4,79 14,10 2,72 11,82 

        

HA-MIN 28,75 15,50 16,48 5,85 14,92 3,20 11,87 

HA-FYM 26,89 17,39 12,29 6,90 17,39 4,33 10,14 

HA-COM 31,69 16,75 15,14 5,89 15,16 3,19 7,76 

HA-SLU 28,50 15,04 20,17 5,86 12,51 2,23 12,69 

 

 

 

A percentagem de aromaticidade para cada amostra de FA e de HA foi calculada 

segundo a equação (3.1) estando os resultados apresentados no gráfico da Figura 3.4. 

 

 

 

100
)1600(

)160108((%) ×
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−
=
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Figura 3.4: Percentagem de aromaticidade para as diferentes amostras de FA e HA 

 FA   HA 

 

 

3.3.1. Ácidos Fúlvicos  

 

A amostra de FA para a qual se observa uma diferença mais significativa 

relativamente aos FA do solo de controlo (FA-MIN) é a FA-SLU. Para esta amostra é 

observada uma incorporação significativa de estruturas alifáticas não substituídas uma vez 

que a banda localizada no intervalo de desvios químicos compreendidos entre 0 e 45 ppm é 

bastante maior do que a obtida para a amostra FA-MIN. Além disso, no caso da amostra 

FA-SLU é notório um pico a 30 ppm, dando indicação da presença de grupos metileno em 

posições α, β, δ e ε relativamente a grupos metilo terminais e um ombro muito pequeno a 

desvios químicos próximos de 24 ppm. Esta amostra apresenta também uma maior área na 

região entre 45 e 65 ppm, frequentemente atribuída a carbonos de grupos metoxilo de 

unidades siringilo e guaiacilo (Santos et al., 1998), ou a carbonos de grupos CH2OH, 

nomeadamente C6 de polissacarídeos mas essas atribuições não são prováveis neste caso, 

devido às baixas áreas calculadas nos intervalos correspondentes às ressonâncias de 

carbonos aromáticos ligados a O (140 – 160 ppm) e às ressonâncias de carbonos 
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anoméricos (90 – 108 ppm) e de carbonos do tipo >CH-OH  de hidratos de carbono (65-90 

ppm). É provável que este sinal a 45 – 65 ppm tenha, nesta amostra, uma contribuição 

significativa de ressonâncias de carbonos ligados a N em aminoácidos (Adani et al., 2005), 

o que está de acordo com o facto de esta ser a amostra de FA com menor razão C/N 

sugerindo a presença de grupos contendo azoto associados a resíduos de 

aminoácidos/polipéptidos. Outra evidência constatada para esta amostra é o maior 

conteúdo de carbonos aromáticos não substituídos (108 – 140 ppm) comparativamente 

com a amostra FA-MIN. As baixas áreas das bandas localizadas nos intervalos 65 – 90 

ppm e 90 – 108 ppm sugerem uma diminuição de grupos funcionais oxigenados em 

cadeias alifáticas, principalmente hidroxilos e éteres, sugerindo uma diminuição do 

conteúdo de unidades estruturais de hidratos de carbono. 

 

Para a amostra FA-COM, a área calculada no intervalo 0 – 45 ppm é menor do que a 

da amostra de controlo indicando uma diminuição do conteúdo em cadeias alifáticas não 

substituídas. Por outro lado, a área no intervalo de 90 – 108 ppm é superior à da amostra de 

controlo, o que poderia sugerir um maior conteúdo de carbono anomérico de hidratos de 

carbono, mas essa atribuição é pouco provável uma vez que um maior conteúdo em 

hidratos de carbono também daria uma área consideravelmente superior na zona 65 – 90 

ppm (>CH-OH) e a amostra FA-COM apresenta uma área mais baixa nessa zona, 

relativamente à amostra controlo. Alguns autores atribuíram o sinal localizado a 95 – 120 

ppm também a ressonâncias de carbonos aromáticos localizados em posição orto 

relativamente a grupos metoxilo, e.g. carbonos em posição 2 e em posição 6 nas unidades 

siringilo e na posição 2 nas unidades guaiacilo da lenhina (Figura 3.5 (a) e (b)) (Hatfield et 

al., 1987)9. No entanto tal atribuição também não é totalmente corroborada pela análise das 

outras zonas do espectro. Assim, se por um lado a amostra FA-COM apresenta maior área 

na região 140 – 160 ppm, atribuída a ressonâncias de carbonos aromáticos ligados a O ou 

N, por outro lado a área no intervalo 45 – 65 ppm é menor do que na amostra de controlo. 

Grupos metoxilo ligados a anéis aromáticos dariam sinais nestas duas zonas, pelo que não 

é provável que sejam metoxilos os grupos contendo oxigénio que aparecem como 

substituintes dos anéis aromáticos,  provocando  aumento da área a  140 – 160 ppm.  É 

9 Hatfield et al. (1987) (citado por Santos, E. B. H. Duarte, A. C. (1998) The influence of pulp and paper 

mill effluents on the composition of the humic fraction of aquatic organic matter. Water Research, 32:3, 

597-608) 
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também de  realçar  que  a amostra FA-COM apresenta não apenas um aumento do 

conteúdo de carbonos aromáticos substituídos com O ou N (zona 140 – 160 ppm) mas 

também um aumento no conteúdo de carbonos aromáticos ligados a hidrogénio ou cadeias 

alquílicas (zona 108 – 140 ppm). De facto, como se pode ver na Figura 3.4, a fertilização 

com COM é a que induz um maior aumento de aromaticidade dos FA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5: Unidades estruturais da lenhina: (a) Siringilo e (b) Guaiacilo 

 

 

A amostra FA-FYM é a que mais se assemelha à amostra de controlo. Observa-se, no 

entanto, um aumento significativo do conteúdo de grupos carboxilo (160 – 190 ppm). A 

amostra apresenta também maior conteúdo de carbonos alifáticos em cadeias não 

substituídas (0 – 45 ppm), mas, por outro lado, mostra uma diminuição do conteúdo de 

carbonos alifáticos substituídos com O ou N (zonas 45 – 108 ppm) e um aumento de 

carbonos aromáticos não substituídos (108 – 140 ppm), pelo que a aromaticidade desta 

amostra (Figura 3.4) é um pouco maior do que a da amostra de controlo. 
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3.3.2. Ácidos Húmicos 

 

Pela comparação das Figuras 3.2 e 3.3 verifica-se que os efeitos da aplicação de 

diferentes resíduos orgânicos são mais evidentes nos HA do que nos FA do solo. A 

amostra HA-SLU apresenta uma banda na região 0 – 45 ppm sem evidência de pico a 30 

ppm o que a diferencia das restantes amostras. A área desta banda é ligeiramente menor 

relativamente à obtida para a amostra controlo (HA-MIN) sugerindo uma diminuição do 

conteúdo em cadeias alifáticas não substituídas, o que está de acordo com Canellas et al. 

(2001b) e em contradição com Adani e Tambone (2005). A banda entre 65 ppm e 90 ppm 

apresenta uma área relativa para a amostra HA-SLU significativamente maior do que a da 

mesma banda na amostra HA-MIN o que sugere um aumento de carbonos alifáticos 

substituídos com oxigénio na estrutura dos HA de solo sujeito a fertilização com SLU. Esta 

amostra apresenta um menor conteúdo em anéis aromáticos visto as áreas obtidas para os 

intervalos 108 – 140 ppm e 140 – 160 ppm serem bastante mais baixas que as calculadas 

para a amostra de controlo. De facto, como se pode ver na Figura 3.4, a fertilização com 

SLU é a que provoca uma maior diminuição da aromaticidade (aumento da alifaticidade) 

dos HA do solo. Um maior grau de alifaticidade dos HA do solo provocada pela 

fertilização com SLU comparativamente ao HA do solo não tratado foi também observado 

por Adani e Tambone (2005) e Canellas et al. (2001b). As áreas relativamente baixas nas 

regiões 140 – 160 ppm e 45 – 65 ppm, onde surgem as ressonâncias de carbonos 

aromáticos ligados a O e de carbonos em grupos metoxilo, respectivamente, apontam para 

uma diminuição de componentes fenólicos derivados da lenhina. O sinal localizado entre 

160 e 190 ppm devido a ressonâncias de carbonos de grupos carboxilo e éster apresenta 

uma área mais alta comparativamente à obtida para a amostra de controlo sugerindo um 

enriquecimento da estrutura dos HA do solo com estes grupos funcionais devido à 

fertilização com SLU. Esta evidencia está em contradição com os estudos de Canellas et al. 

(2001b) e Adani e Tambone (2005). Um estudo recente, desenvolvido em dois tipos de 

solo (um argiloso e outro arenoso), demonstrou que os efeitos provocados pela aplicação 

de SLU ao solo na acidez total dos HA, assim como no conteúdo em grupos carboxilo são 

dependentes do tipo de solo (Bertoncini et al., 2007). Estes autores verificaram que quando 

a SLU é aplicada a um solo arenoso provoca uma diminuição do conteúdo em grupos 

carboxilo nos HA enquanto a aplicação a um solo argiloso tem o efeito o contrário. Os 
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resultados obtidos neste trabalho, em que a SLU foi aplicada a um solo argiloso vêm 

comprovar os resultados obtidos no estudo referido. 

 

A amostra HA-COM demonstra um aumento significativo da área da banda no 

intervalo 0 – 45 ppm em relação à área da mesma banda para a amostra de controlo (HA-

MIN) sugerindo a incorporação de cadeias alifáticas não substituídas na estrutura dos HA 

do solo devido à aplicação de COM. No entanto, estudos desenvolvidos recorrendo à 

aplicação de COM ao solo demonstram que ocorre uma diminuição do conteúdo em 

cadeias alifáticas não substituídas (Adani et al., 2006, Canellas et al., 2001b). 

Simultaneamente, esta amostra apresenta uma área ligeiramente superior na região 

compreendida entre 108 e 140 ppm o que indica um aumento do conteúdo em carbonos 

não substituídos com O ou N, o que está de acordo com o verificado por Canellas et al.  

(2001b) que também observaram um aumento pouco significativo deste tipo de carbonos. 

Já Adani et al. (2006) verificaram um aumento relativamente grande do teor em carbonos 

aromáticos nos HA extraídos de solo sujeito ao mesmo tipo de fertilização. Globalmente, a 

amostra apresenta um grau de aromaticidade menor. Efeito semelhante, resultante da 

aplicação de COM ao solo, na aromaticidade dos HA foi observado por Canellas et al. 

(2001b) mas Adani et al. (2006), em estudos similares, observaram o oposto. Os HA não 

diferem significativamente dos HA da amostra de controlo relativamente ao teor em 

hidratos de carbono, facto comprovado pela área semelhante no intervalo de 90 ppm a 108 

ppm inerente a ressonâncias de carbonos anoméricos. Além disso, a área no intervalo de 65 

– 90  ppm, onde surgem ressonâncias de carbonos ligados por ligações simples a O, 

nomeadamente >CH – OH de hidratos de carbono, é mais baixa. Estes resultados estão em 

contradição com os obtidos por Canellas et al. (2001b). A área semelhante à observada 

para HA-COM comparativamente à obtida para HA-MIN, na região característica de 

ressonâncias de carbonos aromáticos ligados a O (140 – 160 ppm) e na região de carbonos 

aromáticos em posição orto relativamente a grupos metoxilo, em unidades siringilo e 

guaiacilo da lenhina (90 – 108 ppm), vêm salientar que a fertilização com COM não 

provoca alterações no conteúdo de unidades fenólicas derivadas da lenhina. Assim, a 

contribuição mais provável para o sinal localizado a 56 ppm, com uma área mais elevada 

que a obtida para a amostra controlo, é a ressonâncias de carbonos ligados a N sugerindo 

uma incorporação de cadeias alifáticas substituídas com grupos funcionais azotados, e.g. 
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grupo amina, o que está de acordo com a diminuição da razão C/N observada para esta 

amostra relativamente à amostra controlo. Uma incorporação de grupos funcionais 

azotados nos HA foi também observada por outros autores (Adani et al., 2006). Porém, 

Canellas et al. (2001b) observou uma diminuição da banda localizada na região de 

ressonâncias de carbonos alifáticos ligados a O ou N.  

 

Os HA do solo fertilizado com FYM mostram um clara diminuição do conteúdo em 

carbonos presentes em cadeias alifáticas não substituídas devido à baixa área obtida para o 

sinal localizado entre 0 ppm e 45 ppm. Esta amostra é aquela que tem na sua constituição 

mais anéis aromáticos, quer substituídos quer não substituídos (maiores áreas nos 

intervalos de 108 – 140 ppm e de 140 – 160 ppm) e, por isso, é a amostra mais aromática 

(Figura 3.4). A banda centrada a 56 ppm (Figura 3.3) é também bastante mais intensa do 

que no espectro da amostra de controlo e é atribuível a ressonâncias de carbonos de grupos 

metoxilo de unidades siringilo e guaiacilo da lenhina. Uma vez que estas ressonâncias dão 

origem a um pico bastante estreito e que, no espectro da amostra HA-FYM, se observa um 

sinal com uma base relativamente larga, a contribuição de ressonâncias de carbonos em 

grupos -CH2OH e ou carbonos alquílicos ligados a grupos amina (e.g. carbonos α em 

aminoácidos (Figura 3.6 (a)) para esta banda não pode ser excluída. Contudo, a 

contribuição de hidratos de carbono e de aminoácidos para estas ressonâncias é, 

provavelmente, pouco significativa dada a baixa área na zona 65 – 90 ppm do espectro de 

CP/MAS 13C NMR e o facto de a razão C/N (Figura 3.1) desta amostra ser maior do que a 

da amostra de controlo. As elevadas áreas observadas nas regiões características de 

ressonâncias de carbonos aromáticos ligados a O (140 – 160 ppm) e de ressonâncias de 

carbonos aromáticos em posição orto relativamente a grupos metoxilo (90 – 108 ppm), 

assim como a área elevada no intervalo 45 – 65 ppm comprovam a forte contribuição do 

resíduo FYM para uma inserção de estruturas fenólicas derivadas da lenhina na estrutura 

dos HA do solo. Senesi et al. (2002)10 aplicaram estrume animal a uma dosagem de 7 t ha-1 

ano-1 (dm), durante 30 anos, a um solo do tipo argiloso e observaram que os espectros de  

CP/MAS 13C NMR  dos  
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HA do solo tratado se distinguem dos HA do solo não tratado pela presença de um pico 

relativamente estreito e mais intenso a 56 ppm, embora com uma base mais larga que o 

mesmo pico no espectro dos HA do estrume. Além disso, a presença de picos intensos a 56 

ppm, 90 – 108 ppm e 140 – 160 ppm sugerem a incorporação de fenóis presentes na 

lenhina, o que está de acordo com os resultados obtidos no presente trabalho. No entanto, 

os autores referidos observaram também um aumento no conteúdo de grupos carboxilo dos 

HA do solo tratado, relativamente ao solo não tratado, o que está em contradição com o 

observado no presente trabalho já que o espectro da amostra HA-FYM apresenta uma área 

menor na região compreendida entre 160 ppm e 190 ppm, relativamente à amostra de 

controlo. 

 

Figura 3.6: Esquema ilustrativo de aminoácido (a) e de uma pequena fracção do polímero da celulose (b) 
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10 Senesi et al. (2002) (citado por Senesi, N., Plaza, C., Brunetti, G. Polo, A. (2007) A comparative survey 

of recent results on humic-like fractions in organic amendments and effects on native soil humic 

substances. Soil Biology and Biochemistry, 39:6, 1244-1262) 
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3.4. Espectroscopia de Infravermelho 

 

Os espectros de FTIR para as diferentes amostras de FA e de HA estão apresentados 

nas Figuras 3.7 e 3.8, respectivamente e apresentam várias bandas características cujas 

atribuições estão resumidas na Tabela 3.7 tendo sido baseadas numa análise de diversas 

publicações (Adani et al., 2007, Adani et al., 2006, Adani et al., 2005, Brunetti et al., 

2007, Canellas et al., 2001b, Galantini et al., 2006, Garcia-Gil et al., 2004b, Gonzalez 

Perez et al., 2004, Lawther et al., 1996, Naidja et al., 2002, Plaza et al., 2003, Rovira et al., 

2003, Stevenson, 1982). Devido à diversidade de frequências atribuídas aos diferentes 

tipos de vibrações, as frequências apresentadas na tabela devem ser vistas como valores 

aproximados. 

 

 

 
Figura 3.7: Espectros de FTIR de FA extraídos de amostras de solo sujeito a diferentes tipos de fertilização 
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Figura 3.8: Espectros de FTIR de HA extraídos de amostras de solo sujeito a diferentes tipos de fertilização 
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Tabela 3.7: Atribuições das principais bandas de absorção em espectros de infravermelho de HS  

Frequências/ cm-1 Atribuições 

3400 - 3300 Elongação das ligações O – H e elongação das ligações N – H  

 

2950 - 2800 Elongação das ligações C – H de grupos metilo (CH3) e metileno (CH2) em 

estruturas alifáticas 

 

1725 - 1715 Elongação das ligações C=O de grupos carboxilo e éster 

 

1670 - 1640 Elongação das ligações C=O de amidas (banda amida I) e quinonas  

Elongação das ligações C=O de cetonas conjugadas envolvidas em ligações de 

hidrogénio  

 

1620 - 1600 Elongação de ligações C=C em anéis aromáticos 

 

1590 - 1530 Elongação assimétrica dos grupos carboxilato (COO-) 

Banda amida II de amidas secundárias  

 

1530 - 1500 Elongação de ligações C=C em anéis aromáticos 

 

1460 - 1450 Deformação de ligações C – H de estruturas alifáticas  

 

1430 - 1400 Elongação de ligações C – O e deformação de ligações O – H de grupos fenólicos 

Deformação de ligações C – H de grupos metilo (CH3) e metileno (CH2) 

Elongação assimétrica dos grupos carboxilato (COO-) 

Elongação de ligações C – N em amidas primárias (banda amida III)  

 

1280 - 1200 Elongação de ligações C – O de ácidos carboxílicos 

Deformação O – H de ácidos carboxílicos 

Elongação de ligações C – O em éteres arílicos 

 

1170 - 950 Elongação de ligações C – O em hidratos de carbono e derivados 

Elongação de ligações Si – O em quartzo e aluminosilicatos 

 

< 900 Deformação em ligações C – H de componentes orgânicos com núcleos 

benzénicos substituídos, assim como, aromáticos condensados 

Vibrações devido a ligações Si – O e Si – O – R3+ (R = Al; Fe)  
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Para uma melhor visualização das diferenças entre amostras, os espectros foram 

divididos em duas regiões, 4000 – 2000 cm-1 e 2000 – 400 cm-1. 

 

3.4.1. Região dos 4000 – 2000 cm-1 

 

Nas Figuras 3.9 e 3.10 estão representadas as regiões dos espectros de FA e de HA 

compreendidas entre os 4000 cm-1 e os 2000 cm-1. 

 

 
Figura 3.9: Espectros de FTIR de FA na região compreendida entre 4000 cm-1 e 2000 cm-1   
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Figura 3.10: Espectros de FTIR de HA na região compreendida entre 4000 cm-1 e 2000 cm-1 

 

 

Em todos os espectros, tanto de FA como de HA, está presente nesta região uma banda 

muito larga, que pode estar centrada entre 3400 cm-1 e 3300 cm-1 atribuída a vibrações de 

elongação de ligações O – H de grupos hidroxilo, fenol e carboxilo. Contudo, alguns 

autores atribuem também esta banda a elongações de ligações N – H de grupos amida e 

amina (Adani et al., 2007, Rosa et al., 2000, Stevenson, 1982). A presença de ligações por 

pontes de hidrogénio intervém no posicionamento desta banda provocando o seu 

deslocamento para frequências mais baixas que 3600 cm-1, número de onda para o qual está 

posicionada se não ocorrerem ligações por pontes de hidrogénio.  

Nos espectros registados, a banda inerente à elongação de ligações O – H centra-se a 3385 

cm-1 para os FA e 3372 cm-1 para os HA, regiões onde são geralmente observadas nos 

HA-MIN 

HA-FYM 

HA-COM 

HA-SLU 

20002200240026002800300032003400360038004000

nº. de onda/ cm-1



Resultados e Discussão 

 

72 

espectros das HS. É notória, para a amostra FA-SLU, uma absorvância ligeiramente mais 

alta do que para as restantes amostras de FA.  

No que respeita aos HA, as diferenças nesta banda não são muito significativas. No 

entanto, é necessário ter cautela na interpretação de diferenças de intensidade nesta região 

pelo facto de haver interferência da humidade alterando a intensidade desta banda. 

 

As bandas na região de 2950 – 2900 cm-1 são devidas às vibrações de elongação 

assimétrica das ligações C – H de grupos metilo (CH3) e metileno (CH2) de cadeias 

alifáticas (Stevenson, 1982, VanLoon et al., 2000). A valores de frequência mais baixos 

(2872 ± 10 cm-1 e a 2853 ± 10 cm-1) localizam-se bandas inerentes às vibrações simétricas 

dos grupos metilo e metileno, respectivamente, bandas estas que não se observam nos 

espectros registados de FA embora nos espectros dos HA seja visível um pequeno ombro 

(2854 cm-1) (Bellamy, 1975). Quer nas amostras de FA, quer nas de HA não se observam 

variações significativas da absorvância nesta região devido à fertilização. Contudo, alguns 

estudos desenvolvidos com fertilização com COM (Rovira et al., 2003) e com SLU (Adani 

et al., 2005, Garcia-Gil et al., 2004b) demonstraram um aumento da absorção a 2950 – 

2900 cm-1.  

 

 

3.4.2. Região de 2000 – 400 cm-1 

 

A região compreendida entre 2000 cm-1 e 400 cm-1 dos espectros de FA e de HA está 

representada nas Figuras 3.11 e 3.12, respectivamente. 
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Figura 3.11: Espectros de FTIR de FA na região compreendida entre 2000 cm-1 e 400 cm-1 
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Figura 3.12: Espectros de FTIR de HA na região compreendida entre 2000 cm-1 e 400 cm-1 
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A banda mais intensa nos espectros dos FA registados sobressai a 1720 cm-1 e 

corresponde a vibrações de elongação de ligações C=O de grupos carboxilo e geralmente 

mascara a banda atribuída a vibrações de elongação de ligações C=O de grupos éster (1780 

cm-1) (Adani et al., 2007, Santos, 1994, Stevenson, 1982). Contudo, a interpretação das 

diferenças de intensidade desta banda deve ser efectuada com cuidado uma vez que a 

banda adjacente (1670 – 1640 cm-1) é afectada pela presença de humidade. Uma presença 

significativa de humidade intensifica a banda localizada a 1670 – 1640 cm-1 fazendo com 

que a banda a 1720 cm-1 pareça relativamente menos intensa. 

Somente no espectro da amostra HA-SLU se observa um aumento da intensidade da 

banda localizada a 1720 cm-1 aparentando ter um maior conteúdo em grupos carboxilo e/ou 

éster, facto que pode ser comprovado pela elevada área no intervalo 160 – 190 ppm nos 

espectros de CP/MAS 13C NMR. Porém, estudos envolvendo a aplicação de SLU ao solo 

revelam uma diminuição da absorvância desta banda nos espectros dos HA do solo sujeito 

a tratamento (Adani et al., 2005, Garcia-Gil et al., 2004b). 

Trabalhos realizados com outro tipo de resíduos, tais como COM, demonstram que 

existe uma maior quantidade destes grupos funcionais nas amostras de HA de solos não 

sujeitos a tratamento do que nos HA do fertilizante ocorrendo, com a aplicação de COM ao 

solo, uma uma ligeira diminuição da absorvância da banda a 1720 cm-1 (Brunetti et al., 

2007, Rovira et al., 2003). No entanto, no presente trabalho não são observadas diferenças 

significativas entre a amostra de HA extraídos do solo sujeito a tratamento com COM e a 

amostra de HA do solo sujeito a tratamento com fertilizante mineral. 

 

A 1650 ± 5 cm-1 aparece uma banda nos espectros de FA e de HA registados que 

geralmente é atribuída a vibrações de elongação de ligações C=O de carbonilos, amidas 

(banda amida I), quinonas e/ou cetonas conjugadas podendo também sobrepor-se a esta, a 

banda atribuida a vibrações de elongação de ligações C=C em anéis aromáticos (Adani et 

al., 2007, Garcia-Gil et al., 2004b, Rovira et al., 2003). 

Nos espectros dos FA esta banda é mais intensa para a amostra FA-SLU sendo a atribuição 

mais provável a vibrações de ligações C=O em amidas uma vez que esta amostra tem uma 

razão C/N mais baixa que a observada para a amostra FA-MIN sugerindo um conteúdo 

mais alto em grupos contendo azoto. Além disso, como foi referido na discussão dos 

resultados obtidos por CP/MAS 13C NMR, esta amostra tem uma área relativamente mais 



Resultados e Discussão 

 

76 

alta na região 45 – 65 ppm do que a amostra de controlo tendo, este sinal, sido atribuído a 

ressonâncias de carbonos ligados a azoto em material proteico. Porém, a contribuição 

significativa da humidade para o aumento da intensidade desta banda pode gerar 

interpretações erradas sendo necessário comprovar a sua atribuição com a presença de 

outras bandas em regiões diferentes do espectro. Entre 1590 cm-1 e 1530 cm-1 está 

localizada uma banda atribuída também a amidas (banda amida II) (Adani et al., 2007, 

Garcia-Gil et al., 2004b, Rovira et al., 2003). Esta banda é também mais intensa para a 

amostra FA-SLU do que para as restantes amostras o que vem corroborar a atribuição 

efectuada à banda localizada a 1650 ± 5 cm-1. Apesar haver muito pouca literatura no 

âmbito do efeito da aplicação de SLU ao solo na estrutura dos FA, estudos publicados 

sobre o seu efeito na estrutura dos HA revelam que a aplicação de SLU provoca um 

aumento da intensidade apenas da banda posicionada a 1590 – 1530 cm-1, relativamente à 

mesma presente no espectro dos HA da amostra de controlo, (Garcia-Gil et al., 2004b) ou 

até um aumento das duas bandas localizadas a 1670 – 1640 cm-1 e 1590 – 1630 cm-1 

(Adani et al., 2005, Brunetti et al., 2007). O estudo publicado por Rovira et al. (2003) 

sobre o efeito da aplicação de COM ao solo na estrutura dos HA demonstra não haver 

diferenças na banda posicionada a 1650 cm-1 mas um aumento da intensidade da banda a 

1550 cm-1. Contudo, estas diferenças observadas para os HA extraídos de solo fertilizado 

com diferentes fertilizantes orgânicos relativamente aos HA de solo não fertilizado não são 

evidenciadas nos espectros deste trabalho. 

 

A 1430 – 1400 cm-1 aparecem vibrações de elongação de ligações C – O e deformação 

de ligações O – H em grupos fenólicos ocorrendo também vibrações de deformação de 

ligações C – H de grupos metilo e metileno (Garcia-Gil et al., 2004b, Naidja et al., 2002, 

Rovira et al., 2003). Outros autores atribuem também a esta banda vibrações de elongação 

de ligações C – N em amidas primárias (banda amida III) (Brunetti et al., 2007). Sendo 

esta banda mais intensa na amostra FA-SLU e, devido ao facto de para esta amostra 

também se observar bandas mais intensas que para as restantes amostras a 1655 cm-1 e 

1555 cm-1, a sua atribuição mais provável é a vibrações de elongação de ligações C – N em 

amidas. As vibrações localizadas a estes números de onda, assim como a baixa razão C/N 

observada e a atribuição a ressonâncias de carbonos ligados a N ao sinal na região dos 45-
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65 ppm observada por CP/MAS 13C NMR vêm comprovar a existência de material 

proteico nesta amostra. 

 

 Tendo em conta as diferentes atribuições da 

banda localizada na região 1430 – 1400 cm-1 esta 

pode ser utilizada para provar a existência de 

lenhinas. Na amostra HA-FYM é notória uma 

banda centrada a 1425 cm-1 (Figura 3.13) com 

uma intensidade maior que a observada para as 

restantes amostras o que poderá estar associado a 

um maior conteúdo em lenhinas. Os factos que 

vêm comprovar esta afirmação são a presença de 

uma ligeira banda a 1330 cm-1 e uma banda 

bastante mais intensa nesta amostra que nas 

restantes a 1116 cm-1. (Figura 3.13) Estas duas 

bandas foram observadas em espectros de FA e de 

HA ricos em lenhina tendo sido atribuídas a 

vibrações típicas de unidades deste polímero 

(Santos et al., 1998). É também verificado pelo 

CP/MAS 13C NMR o enriquecimento em 

estruturas fenólicas derivadas da lenhina o que 

corrobora mais uma vez as atribuições efectuadas 

às bandas discutidas.  
Figura 3.13: Espectro de FTIR de HA na 

região compreendida entre 1500 cm-1 e 

1000 cm-1  
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atribuem a este sinal a vibrações de elongação de ligações C – O em éteres arílicos (Plaza 

et al., 2003, Stevenson, 1982).  

As amostras FA-FYM e FA-COM apresentam uma maior absorvância nesta região 
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afirmação pode ser comprovada pelo facto de a área compreendida entre 160 ppm e 190 

ppm dos espectros de CP/MAS 13C NMR para estas amostras ser maior que a observada 

para a amostra de controlo.  

Relativamente às amostras de HA, a banda posicionada 1231 cm-1 é menos intensa 

para a amostra HA-COM (Figura 3.13) sugerindo um menor conteúdo de ácidos 

carboxílicos para esta amostra o que é corroborado pelas menor área, relativamente à 

obtida para a amostra de controlo, no intervalo 160 – 190 ppm no espectro de CP/MAS 13C 

NMR. No entanto, as diferenças de absorvância na banda posicionada a 1720 cm-1 não são 

evidentes entre esta HA-COM e a amostra controlo. Embora para a amostra HA-SLU a 

intensidade da banda localizada a 1231 cm-1 não defira significativamente em relação à 

intensidade da mesma banda para a amostra HA-MI, a banda centrada a 1720 cm-1 mostra 

um ligeiro aumento da sua intensidade cuja causa foi já discutida anteriormente. No 

entanto, esta amostra revela por CP/MAS 13C NMR ter um maior conteúdo em grupos 

carboxilo (maior área no intervalo 160 – 190 ppm). 

 

A região compreendida entre 1100 e 950 cm-1 é a região onde se observam as 

diferenças mais significativas nos espectros dos HA traçados.  

Sinais na zona dos 1100 – 1000 cm-1 têm sido atribuídos a vibrações de elongação 

de ligações C – O em álcoois e éteres alifáticos e são muitas vezes considerados 

indicadores da presença de estruturas derivadas de hidratos de carbono. (Esteves, 1995, 

Naidja et al., 2002, Stevenson, 1982, VanLoon et al., 2000)  

É observado para as amostras HA-MIN e HA-FYM um sinal bastante intenso nesta 

região. É de notar que nesta região também podem aparecer sinais devidos a vibrações de 

ligações Si – O e ambas as amostras possuem também um dupleto posicionado a 800 cm-1 

e 796 cm-1, assim como duas bandas intensas localizadas a 528 cm-1 e 472 cm-1, que, de 

acordo com Naidja, et al. (2002), são atribuídas a vibrações Si – O e a vibrações de 

ligações Si – O – R3+ (R = Al; Fe), respectivamente. Assim, embora possa haver alguma 

contribuição de vibrações de ligações C – O para o aumento da intensidade dos sinais a 

1100 a 1000 cm-1 nas amostras referidas, a maior contribuição provém provavelmente de 

vibrações de ligações Si – O, o que está de acordo com o elevado conteúdo em cinzas 

destas amostras. A amostra HA-SLU apresenta também sinais intensos na zona 1100-1000 

cm-1, mas neste caso não é provável que haja contribuição significativa de vibrações Si – O 
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dada a ausência das outras bandas acima referidas (no intervalo compreendido entre 900 – 

400 cm-1) e o menor conteúdo em cinzas desta amostra (Tabela 3.3). É provável que a 

absorção desta amostra nesta zona tenha uma contribuição significativa de vibrações C – 

O, uma vez que os resultados do CP/MAS 13C NMR apontam para um aumento 

significativo do conteúdo de carbonos alifáticos ligados por ligações simples a oxigénio.  

Relativamente aos FA, apenas é visível um aumento da intensidade nesta região 

para a amostra FA-MIN provavelmente devido ao maior conteúdo em álcoois e éteres 

alifáticos observado para esta amostra do que para as restantes (dados comprovado por 

CP/MAS 13C NMR). 

 

3.5. Espectroscopia de Ultravioleta-Visível 

 

Os espectros de UV-Vis, representativos da média de 3 réplicas, para os FA e para os 

HA extraídos de solo sujeito a diferentes tipos de fertilizações estão presentes nas Figuras 

3.14 (a) e (b), respectivamente, e exibem um decréscimo da absortividade com o aumento 

do comprimento de onda. 

Os espectros das diferentes amostras, tanto de FA como de HA, são semelhantes 

entre si na sua forma apresentando apenas umas ligeiras diferenças na absortividade.  

 
Figura 3.14: Espectros de UV-Vis de FA (a) e HA (b) extraídos de solo sujeito a diferentes tipos de 

fertilizações 
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A aplicação da espectroscopia de UV-Vis na detecção de alterações estruturais das 

HS do solo provocadas pela aplicação de fertilizantes orgânicos baseia-se, de um modo 

geral, na análise comparativa das razões de absorvância a dois comprimentos de onda, 

nomeadamente da razão E4/E6 já referida na introdução do presente trabalho (Secção 

1.5.2.3.). 

Na Figura 3.15 estão representados os valores obtidos para a razão E4/E6 das 

diferentes amostras de FA e de HA, com as barras de erro correspondentes aos respectivos 

desvios padrão. 
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Figura 3.15: Razão E4/E6 para as diferentes amostras de FA e de HA extraídos de solo sujeito a diferentes 

tipos de fertilização 

 FA   HA 

 
 

Como se pode ver no gráfico da Figura 3.15 os FA têm maiores valores da razão E4/E6 

do que os HA, o que está de acordo com o que é normalmente observado. De acordo com 

Chen et al. (1977)11, os valores para a razão E4/E6 para os FA extraídos de solos 

encontram-se geralmente entre 6,0 e 8,5 e para os HA são normalmente inferiores a 5,0. Os 
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valores obtidos no presente trabalho encontram-se dentro do esperado à excepção da 

amostra FA-FYM que apresenta uma razão elevada.  

 

A fim de demonstrar de um modo mais detalhado o efeito da fertilização no valor da 

razão E4/E6, tanto para os FA como para os HA, efectuou-se uma análise da variância 

(Analysis of Variance – ANOVA) cujos resultados se encontram apresentados nas Tabelas 

3.8 e 3.9.  

 

 
Tabela 3.8: ANOVA aplicada ao estudo dos efeitos da fertilização na razão E4/E6 para as amostras de FA 

Fonte de variação SQ gl MQ F calulado P F crítico 

Fertilização 29,9 3 9,97 83,5 2,23×10-06 4,07 

Dentro de grupos 0,955 8 0,119    

       

Total 30,9 11     

SQ – Soma dos Quadrados 

gl – graus de liberdade 

MQ – Média dos Quadrados  

P - Probabilidade 

 

 
Tabela 3.9: ANOVA aplicada ao estudo dos efeitos da fertilização na razão E4/E6 para as amostras de HA 

Fonte de variação SQ gl MQ F calulado P F crítico 

Entre grupos 3,28 3 1,09 12,82 2,01×10-03 4,07 

Dentro de grupos 0,681 8 0,0852    

       

Total 3,96 11     

SQ – Soma dos Quadrados 

gl – graus de liberdade 

MQ – Média dos Quadrados  

P - Probabilidade 

  

 10 Chen et al. (1977) (citado por Chen, J., Gu, B., LeBoeuf, E. J., Pan, H. Dai, S. (2002) Spectroscopic 

characterization of the structural and functional properties of natural organic matter fractions. 

Chemosphere, 48:1, 59-68) 
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Pela análise de resultados da ANOVA, podemos concluir que a fertilização tem efeito 

no valor do parâmetro E4/E6. A fim de identificar qual a origem do resultado positivo da 

ANOVA, fez-se o teste da mínima diferença significativa, para o qual os valores médios 

para as diferentes fertilizações foram ordenados por ordem crescente e as diferenças entre 

valores consecutivos foram comparadas com o valor da diferença mínima significativa, que 

é dada pela equação (3.2). 

 

)1(
2

−×= nhtn
sivaSignificatMínimaDiferença          (3.2)  

 

onde s é a estimativa do desvio padrão dentro dos grupos, h(n-1) é o número de graus de 

liberdade dessa estimativa e th(n-1) é o valor de t tabelado para o número de graus de 

liberdade da estimativa. Os resultados permitem-nos concluir que a ordem dos valores 

E4/E6 é: 

FA-SLU < FA-COM < FA-MIN < FA-FYM 

 

para os ácidos fúlvicos, e 

 

HA-MIN < HA-SLU ≈ HA-FYM < HA-COM 

 

para os ácidos húmicos. 

 

As amostras FA-COM (7,0 ± 0,4) e FA-SLU (6,4 ± 0,4) apresentam valores mais 

baixos para a razão E4/E6 relativamente à amostra FA-MIN (8,2 ± 0,2), sugerindo que a 

fertilização tem influência na estrutura dos FA do solo provocando a incorporação de 

componentes com um maior grau de deslocalização electrónica π, o que está de acordo 

com o facto de se observar por CP/MAS 13C NMR um aumento da aromaticidade nestas 

amostras em relação ao controlo. De acordo com CP/MAS 13C NMR (Figura 3.4), a 

amostra FA-FYM é também mais aromática do que FA-MIN (embora menos do que FA-

SLU e FA-COM) no entanto, apresenta uma razão E4/E6 maior do que FA-MIN. A amostra 

FA-FYM (10,5 ± 0,4) é aquela que apresenta uma maior razão E4/E6 o que sugere que esta 

é a amostra com menor grau de deslocalização π. Contudo, a relação entre E4/E6 e 
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aromaticidade é controversa, conforme discutido na introdução (Secção 1.5.2.3.), uma vez 

que o aumento da razão E4/E6 está associado a um menor grau de conjugação π e a 

estruturas aromáticas simples que absorvem a menores comprimentos de onda do que 

estruturas insaturadas com elevado grau de conjugação. Assim, a razão E4/E6 depende 

essencialmente do grau de policondensação aromática ou, de um modo mais geral, do grau 

de conjugação de ligações π dependendo também do tipo de substituintes nos anéis 

benzénicos. Assim, o facto de a amostra FA-FYM ser ligeiramente mais aromática do que 

a amostra FA-MIN, mas ter E4/E6 maior, sugere que as estruturas aromáticas presentes na 

amostra FA-FYM são estruturas simples não policondensadas, que absorvem a 

comprimentos de onda mais baixos do que as estruturas aromáticas existentes na amostra 

FA-MIN. É também necessário realçar que a quantificação de estruturas aromáticas pela 

técnica CP/MAS 13C NMR apresenta limitações.  

No que respeita aos HA, a amostra HA-FYM mostra um aumento da razão E4/E6 (4,4 

± 0,2) comparativamente com a obtida para HA-MIN (4,0 ± 0,2). Assim, esta amostra 

apresenta uma diminuição do grau de deslocalização π relativamente à amostra de 

controlo. Porém, de acordo com o CP/MAS 13C NMR, esta amostra é, de todas, a mais 

aromática, devido ao facto de possuir um elevado conteúdo em fenóis derivados da 

lenhina, mas estas são estruturas aromáticas simples que absorvem a baixos comprimentos 

de onda e dão razões E4/E6 altas. Os resultados obtidos no presente trabalho estão de 

acordo com o estudo desenvolvido por Senesi et al. (2002), uma vez que estes autores 

obtiveram razões E4/E6 e um conteúdo fenólico para os HA de solo tratado com estrume 

animal (gado) acima dos observados para os HA do solo não tratado.  

A amostra HA-SLU tem também uma razão E4/E6 maior (4,32 ± 0,08) que a obtida 

para a amostra de controlo apontando para uma diminuição do grau de deslocalização π. 

Apesar de a razão E4/E6 não depender apenas do conteúdo de estruturas aromáticas mas 

também do grau de policondensação das mesmas e de outros factores como o tipo de 

substituintes e o tamanho molecular, no caso desta amostra o aumento da razão E4/E6 

relativamente à da amostra de controlo, está em concordância com o seu menor grau de 

aromaticidade revelado por CP/MAS 13C NMR. Estes resultados estão concordantes com 

os obtidos por Canellas et al. (2001b) e por Pedra et al. (2007), os quais observaram um 

12 Senesi, et al., 2002 (citado por Senesi, Nicola, et al. - A comparative survey of recent results on humic-

like fractions in organic amendments and effects on native soil humic substances. Soil Biology and 

Biochemistry, 39:6 (2007) p. 1244-1262) 
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aumento na razão E4/E6 dos HA de solo devido ao tratamento com SLU, uma única 

aplicação em dosagens superiores a 60 t ha-1 (dm). Contudo, Brunetti et al. (2007) 

demonstraram que a aplicação de SLU parece não promover variações na razão E4/E6 para 

a mesma  dose  de  fertilizante  utilizada  neste trabalho (20 t ha-1 ano-1) mas para uma dose  

ligeiramente maior (25 t ha-1 ano-1), o aumento da razão é notório. Já Bertoncini et al.  

(2007) observam uma diminuição da razão E4/E6 afirmando que esta é significativa de um 

aumento da policondensação, polimerização e tamanho molecular, mas estes autores 

aplicaram de dois em dois meses uma dosagem muito superior às referidas (390 t ha-1 

(dm)). 

A amostra HA-COM é aquela que apresenta uma maior razão E4/E6 (5,4 ± 0,5) 

diferindo significativamente da amostra de controlo (4,0 ± 0,2) e das restantes. Este 

aumento da razão em relação à amostra de controlo aponta para uma menor deslocalização 

π, policondensação aromática e tamanho molecular, no entanto a aromaticidade desta 

amostra é apenas ligeiramente inferior à da amostra de controlo. Estes resultados estão 

concordantes com alguns estudos publicados sobre o efeito da aplicação de COM ao solo 

que revelam um aumento da razão E4/E6 e que sugerem como causa a diminuição do 

tamanho molecular e da policondensação aromática (Campitelli et al., 2006, Garcia-Gil et 

al., 2004a, Pedra et al., 2007, Senesi et al., 2007b). É curioso notar que o aumento da razão 

E4/E6 provocado pela fertilização com COM é muito superior ao que é provocado pela 

fertilização com SLU, o que está em desacordo com o observado por Pedra et al. (2007). 

No entanto, estes autores usaram a mesma dosagem de ambos os fertilizantes e, embora 

tenham observado menor efeito do resíduo COM na razão E4/E6 dos HA do solo, a 

diferença da  razão nos HA dos fertilizantes relativamente aos HÁ do solo não fertilizado 

era maior para COM do que para SLU. Assim, é natural que este maior efeito da 

fertilização COM no presente trabalho esteja relacionado com o facto de a dosagem deste 

fertilizante ter sido muito superior à do fertilizante SLU.  
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3.6. Espectroscopia de Fluorescência Molecular 

 

Os espectros síncronos com Δλ = 60 nm para as amostras de FA e de HA, 

representativos da média de 3 réplicas, estão apresentados nas Figuras 3.16 (a) e (b), 

respectivamente. 

 

 
 
Figura 3.16: Espectros síncronos de Δλ = 60 nm de FA (a) e de HA (b) extraídos de amostras de solo sujeito 

a diferentes tipos de fertilizações  

 MIN,  FYM,  COM e  SLU 

 

Os FA apresentam somente uma banda larga localizada a aproximadamente 338-

342 nm enquanto os HA mostram claramente a presença de duas bandas, uma a 375 nm e 

outra a 445 nm e de um ombro a comprimentos de onda mais baixos que rondam os 285 

nm. Como seria de esperar, os HA possuem bandas a comprimentos de onda mais altos, o 

que está de acordo com o que é normalmente observado (Bertoncini et al., 2005). Para os 

FA, os espectros das diversas amostras têm a mesma forma e as diferenças de intensidade 

entre amostras não são significativas. 

Nos espectros das amostras HA-MIN, HA-FYM e HA-SLU são visíveis duas 

bandas centradas a 375 nm e 445 nm, sendo a segunda a de maior intensidade. No espectro 

da amostra HA-COM são também visíveis essas duas bandas mas, contrariamente ao que 

acontece nas amostras anteriores, a que está posicionada ao menor comprimento de onda, 
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375 nm, é aquela que apresenta maior intensidade. Para além destas duas bandas presentes 

nos espectros das amostras de HA é também visível, como se referiu anteriormente, um 

ombro localizado a aproximadamente 285 nm. De acordo com Coble (1996) a 

fluorescência observada a λex.= 275 nm /λem. = 340 nm é devida ao aminoácido triptofano e 

material proteico que o contenha. Por este motivo, o ombro localizado a 285 nm 

excitação/345 nm de emissão (Δλ = 60 nm) poderá estar relacionado com material proteico 

contendo triptofano que se encontra presente na estrutura dos HA. 

Para uma melhor diferenciação das amostras, alguns autores calculam razões entre 

as intensidades ou áreas de diferentes bandas. Essas razões são índices estruturais, por 

vezes considerados indicadores do grau de humificação das substâncias húmicas. Kalbitz et 

al. (1999) calcularam, a partir de espectros síncronos com Δλ = 18 nm, as razões  I400/I360 

(intensidade a λex.= 400 nm / intensidade a λex.= 360 nm de) e  I470/I360 (intensidade a λex.= 

470 nm / intensidade a λex.= 360 nm) afirmando que estas razões são uma medida do grau 

de policondensação aromática da matéria orgânica dissolvida. Estes autores atribuem o 

desvio da banda que apresenta a intensidade de fluorescência máxima, de comprimentos de 

onda mais baixos para comprimentos de onda mais altos, a um aumento do número de 

sistemas aromáticos condensados e/ou de sistemas alifáticos insaturados conjugados que 

possuem um elevado grau de ressonância, o que pode ser indicador de um aumento da 

humificação do material. Fuentes et al. (2006b), nos seus estudos, determinaram várias 

razões de intensidade para os diferentes pares de comprimentos de onda, utilizando tanto 

os espectros de emissão como os espectros síncronos. Um dos índices calculados tem como 

base o índice definido por Kalbitz et al. (1999) para espectros síncronos com Δλ = 18 nm, 

embora Fuentes et al. (2006b) tenham determinado esse índice através de espectros 

síncronos com Δλ = 55 nm (próximo do Δλ usado no presente trabalho) e aos 

comprimentos de onda de 350 nm e 480 nm (I350/I480). 

No presente estudo foram determinadas, para os HA, as razões entre as intensidades 

a 445 e 375 nm (I445/I375), pois são estes os comprimentos de onda das duas bandas mais 

intensas nos espectros das amostras. As intensidades foram retiradas dos espectros 

síncronos com Δλ = 60 nm corrigidos quanto a IFE e à banda de Raman. 

O aumento do valor da razão I445/I375 sugere um enriquecimento do material húmico 

em componentes com maior grau de policondensação aromática ou maior grau de 
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conjugação π, maior tamanho molecular e mais humificados (Kalbitz et al., 1999, Senesi et 

al., 2007b). 

Os índices calculados estão representados na Figura 3.17, embora somente para os 

HA. Para os FA não se determinou a razão I445/I375 uma vez que, como se referiu 

anteriormente, os espectros desta fracção de HS não apresentam diferenças significativas. 
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Figura 3.17: Índices estruturais I445/I375 calculados para HA extraídos de amostras de solo sujeito a diferentes 

tipos de fertilização 

 

 

Para as amostras HA-MIN, HA-FYM e HA-SLU não se observa diferenças 

significativas nos valores de I445/I375. Contudo, a amostra HA-COM apresenta uma razão 

I445/I375 mais baixa (0,94 ± 0,02) diferindo significativamente das restantes amostras (1,15 

± 0,03 para HA-MIN, 1,17 ± 0,01 para HA-FYM e 1,16 ± 0,02 para HA-SLU) o que 

aponta para um menor grau de conjugação e deslocalização π, menor tamanho molecular e, 

eventualmente, menor grau de humificação. Estas determinações são coerentes com as 

razões E4/E6 determinadas por espectroscopia de UV-Vis verificando-se que a amostra 

HA-COM é aquela que apresenta também um maior valor dessa razão, o qual é também 

indicador de menor conteúdo das estruturas referidas. Para as restantes amostras 

obtiveram-se razões muito próximas comparativamente com a amostra de controlo.  
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Devido a alguns factores associados ao registo dos espectros síncronos neste 

trabalho, tais como as condições de pH e o Δλ utilizado que são diferentes dos geralmente 

encontrados na literatura, assim como a impossibilidade de efectuar as devidas correcções 

instrumentais, não se poderá comparar os espectros aqui obtidos com espectros de estudos 

publicados, registados noutros espectrofluorímetros, muitas vezes sem indicação se foram 

ou não efectuadas as devidas correcções instrumentais. Deste modo, apenas se comparam 

com os resultados publicados, as alterações espectrais provocadas pela aplicação de 

diferentes resíduos orgânicos.   

No que respeita à literatura existente sobre o efeito de estrumes animais nos 

espectros de fluorescência de HA de solos podemos referir um estudo de Brunetti et al. 

(2007) envolvendo estrume animal (porco) aplicado a um solo a uma dosagem de 100 m3 

ha-1 ano-1 no qual os autores verificaram que os espectros síncronos dos HA do solo tratado 

e dos HA do solo não tratado eram bastante semelhantes apresentando apenas duas bandas 

muito próximas uma da outra e com intensidades relativas análogas. No entanto, nesse 

mesmo estudo, os autores demonstraram, através da aplicação de outras técnicas, que este 

tipo de fertilizante promove alterações na composição e estrutura dos HA do solo. Tais 

resultados estão de acordo com os obtidos no presente trabalho, não só no que respeita à 

não alteração dos espectros de fluorescência, como também no que respeita às alterações 

detectadas por outras técnicas.  

Rovira et al. (2003) estudaram o efeito de composto nos espectros de fluorescência 

dos HA do solo, sujeitando um solo ao tratamento com COM a duas dosagens diferentes 

(20 e 80 t ha-1; uma só aplicação de fertilizante e recolha de solo 9 meses depois do 

tratamento) e observaram diferenças nos espectros síncronos (Δλ = 18 nm) dos HA do solo 

tratado comparativamente com os espectros dos HA do solo não tratado e do fertilizante. 

Nos espectros do fertilizante são visíveis bandas muito mais intensas a comprimentos de 

onda baixos (391 nm) em detrimento das bandas localizadas a comprimentos de onda mais 

altos (441, 466 e 492 nm) apontando para a presença de um material menos humificado. O 

oposto é observado nos HA do solo não tratado mostrando apenas bandas a comprimentos 

de onda altos que rondam os 477 e 501 nm. Nos espectros síncronos dos HA extraídos do 

solo tratado apenas a dosagem mais alta de fertilizante parece afectar a composição dos 

HA do solo mostrando o aparecimento de uma banda centrada a 391 nm o que indica uma 

incorporação de material menos humificado na estrutura dos HA do solo. Estas conclusões 
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estão de acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, em que a dosagem de 

COM foi elevada (120 t ha-1 ano-1) e os HA extraídos da amostra de solo que foi sujeita à 

aplicação deste fertilizante apresentam uma razão I445/I375 muito mais baixa que a obtida 

para a amostra controlo sugerindo uma diminuição do grau de humificação desta amostra.  

No que se refere a resultados da literatura sobre o efeito da aplicação de SLU nos 

espectros de fluorescência dos HA do solo, alguns autores verificaram que a aplicação de 

lamas desidratadas ao solo (≤ a 80 t ha-1) e de lamas líquidas em baixas dosagens (≤ a 400 

m3 ha-1) não provocam alterações nos espectros de fluorescência síncronos de HA de solos 

tratados relativamente aos dos solos não tratados (Soler Rovira et al., 2002), o que está de 

acordo com os resultados do presente trabalho. Já Garcia-Gil et al. (2004b), por outro lado, 

observaram que a aplicação deste tipo de resíduos provocava uma ligeira diminuição da 

intensidade relativa a comprimentos de onda mais altos, nos espectros síncronos dos HA 

do solo tratado relativamente aos HA do solo não tratado, verificando que essa diferença se 

atenuava com o tempo decorrido após a aplicação. Em ambos os trabalhos referidos os HA 

das lamas foram caracterizados e apresentavam espectros síncronos muito distintos do 

espectro dos HA do solo nativo, com uma deslocação de intensidade para baixos 

comprimentos de onda. No entanto, em ambos os trabalhos os espectros dos HA do solo 

tratado assemelham-se muito mais aos dos HA do solo não tratado do que aos dos HA da 

SLU. 
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4. CONCLUSÕES GERAIS 

 

O presente trabalho teve como objectivo estudar o efeito de diferentes resíduos 

orgânicos, nomeadamente estrume animal (FYM), adubo composto (COM) e lamas 

provenientes do tratamento de águas residuais (SLU), no conteúdo, natureza e composição 

das substâncias húmicas do solo. Para tal, foi efectuada a extracção de duas fracções das 

substâncias húmicas (ácidos fúlvicos - FA e ácidos húmicos - HA) de diferentes talhões de 

um solo que foram submetidos a fertilização com cada um dos resíduos orgânicos acima 

referidos Foram também extraídas as substâncias húmicas de solo submetido apenas a 

fertilização mineral que serviram de referência. Os FA e HA extraídos foram 

caracterizados por Análise Elementar, Espectroscopia de Infravermelho, Ressonância 

Magnética Nuclear de 13C no estado sólido, Espectroscopia de UV-Vis e Espectroscopia de 

Fluorescência Molecular. 

 

Este trabalho permitiu concluir que a fertilização dos solos com resíduos orgânicos 

aumentou, de um modo geral, o conteúdo em matéria orgânica e em matéria húmica dos 

solos. O adubo composto foi, dos fertilizantes aplicados ao solo neste estudo, aquele que 

provocou um maior aumento do conteúdo de matéria orgânica, mas esse aumento pode ser 

dependente tanto da natureza como das dosagens dos diferentes fertilizantes. Mais 

importante foi a constatação de que este foi o fertilizante que mais aumentou a 

percentagem de HS relativamente ao total da matéria orgânica do solo. Assim, no solo 
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fertilizado com COM as HS representam 11,9 % da OM do solo em contraposição com 5.6 

% no solo sujeito a fertilização mineral. Com a aplicação deste fertilizante ao solo o 

conteúdo em matéria húmica passou a ser praticamente o quádruplo do conteúdo 

observado no solo de controlo.  

Para além das fertilizações orgânicas terem alterado o conteúdo em matéria húmica, 

também provocaram alterações na distribuição entre as fracções húmica e fúlvica o que 

pode alterar o seu comportamento relativamente à fixação/mobilização de poluentes. Por 

um lado, um aumento da fracção húmica, menos solúvel, pode levar a um aumento da 

fixação de poluentes, enquanto um aumento da fracção fúlvica, mais solúvel, pode 

promover a mobilização dos mesmos. Os resíduos que provocaram alterações na proporção 

relativa de HA e de FA do solo foram o estrume animal (FYM) e o adubo composto 

(COM), tendo-se verificado que estas duas fertilizações fazem aumentar a razão HA/FA. A 

fertilização com lamas provenientes do tratamento de águas residuais não aparenta 

provocar alterações nesta distribuição.  

 

A aplicação de resíduos orgânicos não só modificou o conteúdo de substâncias 

húmicas como também alterou a composição e estrutura de cada fracção. Assim, qualquer 

dos fertilizantes orgânicos provocou um aumento da aromaticidade dos FA 

comparativamente com os FA do solo tratado com fertilizante mineral. Nos HA, a 

fertilização com COM e com SLU promoveu a diminuição da sua aromaticidade, enquanto 

a fertilização com FYM provocou o seu aumento. Dos resultados fornecidos pela CP/MAS 
13C NMR verificou-se que a aromaticidade dos FA segue a seguinte ordem: 

 

FA-COM > FA-SLU > FA-FYM > FA-MIN 

 

enquanto a dos ácidos húmicos segue a tendência 

 

HA-FYM > HA-MIN ≈ HA-COM > HA-SLU 

 

 É de salientar que o efeito dos fertilizantes COM e SLU na aromaticidade das HS do solo 

é oposto para os FA e para os HA.  
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Além de haver diferenças de aromaticidade entre as amostras é de notar que existem 

também diferenças no tipo de estruturas aromáticas e alifáticas presentes nos FA e nos HA. 

 

O resíduo COM induziu um decréscimo considerável do conteúdo carboxílico 

(CP/MAS 13C RMN) dos HA relativamente aos HA do solo de controlo, e uma inclusão de 

estruturas alifáticas contendo azoto é também sugerida pela CP/MAS 13C RMN e pela 

razão C/N. As espectroscopias de UV-Vis e de fluorescência molecular sugerem também 

um decréscimo do grau de condensação (deslocalização π) das estruturas aromáticas, 

eventualmente associado a uma diminuição do tamanho molecular, embora a 

espectroscopia CP/MAS 13C RMN apenas sugira uma ligeira diminuição de 

aromaticidadede relativamente aos HA do solo de controlo.  

Nos FA, o resíduo COM provocou um aumento de aromaticidade, já referido, 

verificando-se também um aumento do grau de substituição dos carbonos aromáticos e do 

conteúdo em enxofre (razão C/S). 

 

O resíduo SLU provoca um aumento considerável da sua alifaticidade, associado a 

um aumento de carbonos alifáticos ligados por ligação simples a O ou N e um aumento do 

conteúdo carboxílico dos HA (CP/MAS 13C RMN). 

Este resíduo, induziu um aumento no conteúdo de estruturas aromáticas dos FA do 

solo, conforme referido acima, sendo o grau de substituição (com O ou N) dos carbonos 

aromáticos menor do que nos FA do solo de controlo (CP/MAS 13C RMN). A inclusão de 

estruturas peptídicas nos FA do solo é também sugerida pela espectroscopia de 

infravermelho e pela razão C/N.  

 

O tratamento do solo com FYM induziu um aumento considerável da sua 

aromaticidade, associado a um elevado conteúdo em estruturas fenólicas derivadas da 

lenhina (CP/MAS 13C RMN), o que está de acordo com os resultados de um trabalho de 

mestrado anterior que evidenciaram um maior conteúdo de fenois derivados da lenhina no 

solo tratado com este tipo de resíduo, relativamente ao solo de controlo.  

Nos FA, o resíduo FYM induziu poucas alterações na sua estrutura 

comparativamente com os FA da amostra de controlo sendo apenas de salientar um 
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aumento do conteúdo carboxílico (CP/MAS 13C RMN) e um aumento do conteúdo em 

enxofre (razão C/S).  

 

É curioso notar que o aumento de aromaticidade dos FA induzido pelos resíduos 

SLU e COM é acompanhado de um decréscimo da razão E4/E6 (aumento da deslocalização 

π/ conjugação aromática) de acordo com a relação muitas vezes estabelecida entre estes 

dois parâmetros, mas o aumento de aromaticidade induzido pelo resíduo FYM, quer nos 

HA quer nos FA, é acompanhado de um aumento da razão E4/E6 contradizendo essa 

relação. Estes resultados sugerem que as estruturas presentes nas amostras FA-FYM e HA-

FYM são anéis aromáticos simples com baixo grau de condensação aromática e um grau 

de deslocalização π inferior ao das estruturas presentes na amostra FA-MIN, mostrando 

que não há uma relação directa entre a aromaticidade e as razões E4/E6. 

 

 

Muitos dos resultados em trabalhos publicados sobre os efeitos observados na 

estrutura e composição dos HA provocados pela aplicação do mesmo tipo de resíduos ao 

solo, estão coerentes com os observados no presente trabalho, embora conjuntamente 

tenham sido encontradas algumas divergências não apenas com o presente trabalho, mas 

também entre diferentes trabalhos da literatura. Essas divergências são certamente o 

reflexo de diferenças nas variáveis que podem afectar os resultados, nomeadamente o tipo 

de solo, dosagem de fertilizante aplicada e duração do tratamento, assim como as 

condições ambientais e de cultivo. 

As alterações na estrutura dos FA provocadas pela aplicação de diferentes resíduos 

orgânicos aos solos estão pouco estudadas. O presente trabalho mostra que as alterações 

estruturais na fracção fúlvica e na fracção húmica das substâncias húmicas do solo, pela 

aplicação de um determinado fertilizante, são distintas chegando por vezes a ser opostas 

(e.g. fertilização com SLU) sendo, por isso, importante a caracterização destas duas 

fracções já que ambas podem ter papéis relevantes no transporte/imobilização de poluentes 

no ambiente. Os FA, sendo a fracção mais solúvel das substâncias húmicas, são mais 

facilmente lixiviados, quer pelas águas de irrigação quer pelas águas das chuvas, pelo que a 

sua caracterização se torna relevante para que se possa compreender a função no transporte 

de poluentes para os lençóis de água subterrâneos.  



Conclusões Gerais 

 

Embora este trabalho tenha contribuído para uma caracterização dos FA e dos HA 

de solo após a aplicação de diferentes fertilizantes, muito ainda fica por esclarecer sobre os 

efeitos que estes tratamentos podem provocar na composição e estrutura das substâncias 

húmicas e, sobretudo, sobre as implicações ambientais dessas alterações estruturais.   
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6. ANEXOS 

 

Anexo A – Análise Elementar 

 
Tabela 6.A: Percentagens de C, H, N e S não corrigidas relativamente ao conteúdo em 

humidade (60 ºC) e em cinzas (750 ºC) nas amostras de FA e de HA 

Composição Elementar 
Amostras 

% C % H % N % S 

FA-MIN 44,5 ± 0,1 4,75 ± 0,06 3,90 ± 0,00 0,83 ± 0,05 

FA-FYM 44,75 ± 0,06 4,58 ± 0,05 3,95 ± 0,06 1,15 ± 0,06 

FA-COM 44,3 ± 0,1 4,58 ± 0,05 3,95 ± 0,06 1,33 ± 0,05 

FA-SLU 42,9 ± 0,4 4,80 ± 0,00 3,93 ± 0,05 0,83 ± 0,05 

     

HA-MIN 45,5 ± 0,2 4,83 ± 0,05 4,55 ± 0,06 0,65 ± 0,07 

HA-FYM 48,7 ± 0,1 4,93 ± 0,05 4,63 ± 0,05 0,70 ± 0,00 

HA-COM 50 ± 2 4,9 ± 0,1 5,6 ± 0,2 0,75 ± 0,06 

HA-SLU 49,5 ± 0,6 5,0 ± 0,1 5,0 ± 0,1 0,70 ± 0,00 
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