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A matéria orgânica do solo (MOS) desempenha um papel ambiental importante devido
à sua participação no ciclo do carbono, transformando CO

2
 atmosférico em compostos

orgânicos através da fotossíntese. Entre os mais importantes constituintes da MOS,
encontram-se as substâncias húmicas (SH), estruturas químicas complexas, ricas em
grupos funcionais contendo oxigênio, tais como carboxilas, hidroxilas fenólicas e
carbonilas, de maior estabilidade que os materiais que a originaram. As SH, devido às
suas propriedades físicas, químicas e biológicas, são importantes para a nutrição de
plantas, além de controlar os processos de erosão hídrica e eólica. Este trabalho teve
como objetivo extrair as SH de solos sob diferentes plantios. Coletaram-se amostras
sob plantios de Pinus taeda, Pinus elliottii, Eucalyptus viminalis, Zea mays e Araucaria
angustifolia, provenientes de floresta nativa e reflorestamento, no Município de Caçador,
SC. O procedimento de extração das SH baseia-se em método de separação química
da MOS em três frações: ácidos húmicos (AH), ácidos fúlvicos (AF) e humina (HU).
Para a extração das SH, utilizaram-se 50g de amostra seca e peneirada, a qual foi
deixada em agitação durante a noite em 250 mL de solução NaOH 1 mol L-1:Na
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0,25 mol L–1 (1:1, v/v), sob atmosfera de nitrogênio. A solução foi centrifugada por 40
minutos a 3.000 rpm. Em seguida, foram realizadas mais duas extrações nas mesmas
condições, porém com apenas uma hora de agitação. O sobrenadante resultante da
extração alcalina contém os AH e os AF, e o precipitado é a humina. No sobrenadante,
os AH foram precipitados através da adição de HCl 37 % até pH 1, tratados com HCl/
HF, dialisados e liofilizados. Os AF remanescentes no sobrenadante foram purificados
utilizando coluna com resina XAD 8, eluídos com solução de NaOH 0,1 mol L-1, dialisados
e secos em liofilizador. Preliminarmente, foi atingido rendimento de 0,55 % para a
fração dos AF. As frações de AH e HU estão ainda em fase de purificação. As frações
AH, AF e HU serão posteriormente analisadas espectroscopicamente (infravermelho,
ultravioleta, raio-X, etc.) para verificar como diferentes materiais vegetais  influenciam
as características das SH do solo.
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