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RESUMO 

Existem substâncias húmicas (SH) com características muito diferentes, devido à origem 

do material, ao método de extração e até mesmo pelas diferentes concentrações em que 

se encontram. O objetivo deste trabalho foi avaliar a promoção estabelecida pelas SH ao 

crescimento inicial de plântulas de arroz (Oryza sativa L.). Foram utilizados SH diluídas 

a 6,25% extraídas de amostras de solos coletadas sob cultivo de pastagem e sob cultivo 

de pinhão-manso (Jatropha curcas L.) nos municípios de Planaltina/DF, Arinos/MG e 

Paracatu/MG. As plântulas cresceram em vasos sob condições de hidroponia com 

soluções contendo SH compondo de seis tratamentos: 1) Pinhão-manso Planaltina, 2) 

Pasto Planaltina, 3) Pinhão-manso Arinos, 4) Pasto Arinos, 5) Pinhão-manso Paracatu, 6) 

Pasto Paracatu, mais o tratamento controle. Após 15 dias de exposição das plântulas aos 

tratamentos foram avaliados os seguintes parâmetros: comprimento da raiz principal, 

número de raízes laterais, área radicular e massa fresca e seca das raízes e parte aérea. 

Após a obtenção dos resultados pôde-se concluir que independentemente do local da 

coleta, SH extraídas de solos sob cultivo de pinhão-manso possuem maior estímulo sobre 

plântulas de arroz do que SH extraídas de solos sob cultivo de pastagem. 

 

Palavras-chave: matéria orgânica, atividade biológica, cultivo protetor / degradador. 

 

 

ABSTRACT 

 

The humic substances (HS) have many different characteristics, due to the origin of the 

material, method of extraction and even by different concentrations. The objective of this 

study was to evaluate the promotion established by the SH early growth of rice plants 

(Oryza sativa L.). HS used were extracted from soil samples collected under cultivation 

of pasture and cultivated with Jatropha (Jatropha curcas L.) in the city of Planaltina - DF, 

Arinos - MG and Paracatu - MG, and diluted to 6.25%. Seedlings were grown in pots 

under hydroponic conditions with solutions containing HS containing six treatments: 1) 

Jatropha Planaltina, 2) Pasture Planaltina, 3) Jatropha Arinos, 4) Pasture Arinos, 5) 

Jatropha Paracatu, 6) Pasture Paracatu, plus the control treatment. After 15 days of 

exposure of the seedlings to the preview treatment, the following parameters were 

evaluated: length of taproot, number of lateral roots, root area, fresh and dry weight of 

roots and shoots. After obtaining the results, it was concluded that regardless of the 

collection site, HS extracted from soils under cultivation of jatropha have greater effect 

on maize seedlings than HS extracted from soils under grazing. 

 

Keywords: organic matter, biological activity, farming block / degrading 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Santos & Camargo, (1999) há substâncias húmicas com 

características muito diferentes, devido à origem do material, ao método de extração e até 

mesmo pelas diferentes concentrações em que se encontram. A matéria orgânica do solo 

(MOS) é um sistema complexo unido por diversos componentes, cujo dinamismo está 

ligado à assimilação de resíduos vegetais, animais e microbianos ao solo e a 

transformação e evolução destes mediado pela interação de diversos processos ecológicos 

sucessivos (Labrador Moreno, 1996). Na matéria orgânica humificada, ou seja, nas 

substâncias húmicas (SH), encontra-se grande parte do carbono orgânico da superfície do 

planeta (Hayes & Malcolm, 2001). Além de fornecer nutrientes para as plantas através da 

mineralização (processo definido genericamente como a transformação das formas 

orgânicas dos elementos em formas iônicas através da ação das enzimas dos 

microrganismos), as SH também podem estimular diretamente o desenvolvimento e o 

metabolismo das plantas através de artifícios que ainda não foram totalmente 

esclarecidos. 

Trabalhos com objetivo de comparar a produção de mudas expostas a diferentes 

soluções húmicas são frequentes na literatura científica, no entanto, quando se trata da 

comparação entre substâncias húmicas oriundas de solos submetidos a diferentes culturas 

que protegem ou não a matéria orgânica desse ecossistema, esse número se reduz 

consideravelmente. Com relação à origem de materiais húmicos, solos sob pastagem 

possuem uma matéria orgânica pouco estável e, portanto, mais sensíveis às variações 

climáticas, químicas e microbiológicas que resultam em maior velocidade de sua 

degradação. Nesta mesma linha de pensamento, Swift e Woomer (1993) relataram que 

em solos tropicais, quando áreas de florestas são transformadas em áreas de pastagens, há 

a ocorrência rápida de declínios no conteúdo de matéria orgânica (Coringa et al., 2009). 

 Diferentemente de uma área de pastagem, áreas sob cultivo de pinhão manso 

(Jatrophacurcas L.) uma planta produtora de óleo com todas as qualidades necessárias 

para ser transformado em óleo diesel são menos susceptíveis a degradação rápida da 

matéria orgânica uma vez que, como o pinhão manso é uma cultura perene, segundo 

Peixoto (1973), pode ser utilizado na conservação do solo, pois o cobre com uma camada 

de matéria seca, reduzindo, dessa forma, a erosão e a perda de água por evaporação, 

evitando enxurradas e enriquecendo o solo com matéria orgânica decomposta. Essa 

matéria orgânica persistirá no solo por mais tempo e provavelmente produzirá um 
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material húmico mais humificado, com relações ácido húmico: ácido fúlvico acima da 

unidade (1,0) (Labrador Moreno, 1996), que terá atividade biológica superior sobre 

plântulas quando relacionado a materiais húmicos isolados de áreas em que tal proteção 

sobre a matéria orgânica não existe. 

Nas revisões de Vaughan & Malcolm (1985), Chen & Aviad (1990) e de Nardi 

et al. (2002) sobre os efeitos fisiológicos das SH, existem relatos inequívocos de que as 

SH incrementam o crescimento radicular de diferentes espécies vegetais. O sistema 

radicular das plantas possui uma grande sensibilidade a mudanças nas propriedades e 

físicas do solo, cuja matéria orgânica possui papel fundamental. A fixação e a absorção 

são as atividades primárias de uma planta, que são realizadas pela radícula. Porém, o solo 

da rizosfera possui substâncias orgânicas (humificadas ou não) que podem estimular a 

atividade radicular, tal como o conteúdo de diferentes materiais húmicos. 

A despeito de sua aparente insignificância, as raízes finas (raízes laterais com 

menos de 0,8 mm de diâmetro) são os principais sítios de absorção de água do sistema 

radicular. As raízes finas possuem mais de 30 vezes o comprimento total dos eixos 

principais. Elas possuem a superfície oito vezes maior que a raiz mãe e coletam oito vezes 

mais água. As SH atuam sobre a morfologia radicular, por exemplo, aumentando o 

número de raízes mais finas ou de pelos radiculares (Nardi 1991). Tais mudanças 

morfológicas induzem, também, mudanças fisiológicas. Por exemplo, uma maior 

eficiência de absorção de nutrientes que confere maior capacidade de produção de 

biomassa (Pintonet al., 1999). O número e o crescimento de raízes finas são, portanto, 

estimulados pela ação de diferentes materiais húmicos (Canellas et al., 2002). 

Os efeitos das SH sobre o metabolismo das plantas foram resumidos por 

Nannipieri et al. (1993) como resultado (i) da influência positiva sobre o transporte de 

íons facilitando a absorção; (ii) do aumento da respiração e da velocidade das reações 

enzimáticas do ciclo de Krebs, resultando em maior produção de ATP; (iii) do aumento 

no conteúdo de clorofila; (iv) do aumento na velocidade e síntese de ácidos nucléicos; (v) 

do efeito seletivo sobre a síntese proteica; (vi) do aumento ou inibição da atividade de 

diversas enzimas. 

Plantas com crescimento radicular estimulado têm condições de explorar maior 

volume de solo, facilitando a adaptação em ambientes de baixa fertilidade, com restrição 

de água ou, ainda, em sistemas de cultivos orgânicos, nos quais a liberação de nutrientes 

nem sempre é imediata e dependente da mineralização da MOS. As SH, além de 

influenciarem as reações no solo (Canellas et al., 2008b), também exercem efeitos diretos 
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sobre a fisiologia das plantas (Vaughan & Malcolm, 1985), principalmente sobre o 

crescimento radicular (Nardi et al. 2002; Canellas et al., 2002), mas também o da parte 

aérea (Marques Júnior et al., 2008). 

Com base no exposto, a hipótese metodológica deste trabalho é de que SH 

extraídas de solos localizados em diferentes regiões do estado de Minas Gerais e no 

Distrito Federal sob dois tipos de cultivo [pinhão manso (Jatropha curcas L.) ou 

pastagem] estimularão diferentemente o crescimento de raízes e da parte aérea de 

plântulas de arroz. Para testar tal hipótese este trabalho teve como objetivo avaliar a 

promoção estabelecida pelas SH ao crescimento inicial de plântulas de arroz, espécie 

muito consumida no Brasil. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. LOCAIS DE ESTUDO E COLETA DOS SOLOS 

 Foram realizadas coletas de solo tanto em áreas sob cultivo de pastagem quanto 

em áreas sob cultivo de pinhão manso nos municípios de Planaltina/DF, Arinos/MG e 

Paracatu/MG. O solo foi coletado com o auxílio de um anel cilíndrico de 5 cm de diâmetro 

a uma profundidade de 0 a 20 cm no solo, para se obter volume padronizado das amostras 

coletadas. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente 

identificados e encaminhados para o Laboratório de Solos do Instituto de Ciências 

Agrárias da UFVJM. 

 

2.2. EXTRAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS DAS AMOSTRAS DE 

SOLO 

As amostras de solo foram secas ao ar livre por 48 horas e depois destorroadas e 

peneiradas com uma peneira de 2,0 mm. As SH foram extraídas das amostras de solo de 

cada área supracitada utilizando-se NaOH 0,1 mol L-1 como solvente, conforme 

recomendado pela Sociedade Internacional das Substâncias Húmicas (IHSS), numa 

relação solo: solvente de 1:10 (v/v). Resumidamente, após um período de 15 minutos sob 

agitação (125 rpm) as suspensões permaneceram em repouso por 3 dias. Após esse 

período os sobrenadantes foram sifonados, transferidos para beckers e o resíduo insolúvel 

separado. O pH do sobrenadante foi ajustado para 5,8-6,0 com o auxílio de um pHmetro 

utilizando-se ácido clorídrico (HCl) a 6 mol L-1 e denominado de SH_100%. As 
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SH_100% extraídas foram diluídas 16 vezes, ou seja, até a porcentagem de 6,25 %. Essa 

dose é descrita na literatura científica como a melhor para o crescimento e 

desenvolvimento de várias culturas, tal como a do arroz, por estar próxima a concentração 

de 20 mg de C L-1 ou aproximadamente 2,0 mM C L-1 (Torrico, et al., 2013; Dobbss et 

al., 2011b; Dobbss et al., 2010a). 

 

2.3. ENSAIO EM SALA DE CRESCIMENTO E CRESCIMENTO DAS 

PLÂNTULAS 

Sementes de arroz foram desinfetadas por meio de imersão numa solução de 

álcool 70% por 45 segundos e logo após numa solução de hipoclorito de sódio 50% por 

15 minutos. Em seguida, as sementes foram colocadas em água destilada, por um período 

de seis horas após a lavagem. Então foram acondicionadas em papel, para germinação no 

escuro a 28°C. Quatro dias após a germinação as plântulas de arroz com 

aproximadamente 0,5-0,7 cm, foram transferidas para vasos (oito vasos por tratamento 

com 20 plântulas cada) contendo uma solução de água destilada (controle) ou 6,25% 

(Torrico et al., 2013) das diferentes SH obtidas. As plantas cresceram por 15 dias em sete 

diferentes tratamentos, denominados da seguinte maneira: Pinhão-manso Planaltina (SH 

PM PL), Pasto Planaltina (SH PA PL) Pinhão-manso Arinos (SH PM AR), Pasto Arinos 

(SH PA AR), Pinhão-manso Paracatu (SH PM PA), Pasto Paracatu (SH PA PA) e 

controle. 

 

2.4. PARÂMETROS ECOLÓGICOS 

A matéria fresca da raiz e da parte aérea foi obtida após pesagens imediatamente 

após a coleta das plantas em uma balança analítica de precisão. A matéria seca da raiz e 

da parte aérea foram obtidas pela secagem em estufa a 60 °C por 48 horas e posterior 

pesagem em balança analítica de precisão. 

 

2.5. ANÁLISES MORFOLÓGICAS DE RAIZ 

A área radicular, comprimento da raiz principal e número de raízes laterais 

foram medidos após a digitalização das raízes no programa Corel PhotoPaint e posterior 

análise das imagens no programa EZRizho Image Analyzer. 

 

2.6. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISES 

ESTATÍSTICAS 
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O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, 

posteriormente foi realizado o teste de Shapiro-Wilk (p<0,05) para avaliação da 

normalidade dos dados. Foi realizada a análise da variância (ANOVA) e as médias dos 

índices foram comparadas entre os tratamentos pelo teste Tukey (p<0,05) utilizando-se o 

programa SISVAR da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Em seguida foram 

confeccionados gráficos de colunas utilizando o programa Excel for Windows. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sistema radicular vegetal é alterado em resposta aos estímulos hormonais e 

ambientais e a quantidade de raízes laterais é influenciada por uma diversidade muito 

complexa de sinais externos e internos (Torrey, 1986; López-Bucio et al., 2003; Sorin et 

al., 2005). A arquitetura radicular de plântulas de arroz foi significativamente modificada 

pela adição de SH à solução de cultivo e os resultados são apresentados nas Figuras 1 (A, 

B, C e D) e 2 (A, B e C). A Figura 1 A mostra que não houve muita diferença entre os 

tratamentos com relação a massa seca das raízes. Uma possível justificativa para isto é 

que algumas plantas possuíam maior abundância de pelos absorventes (dados não 

apresentados) que outras, influenciando diretamente nas suas capacidades de absorção de 

água. Partindo deste princípio, uma planta com muita água, possuirá também uma perda 

mais intensa, desta forma, as plantas podem apresentar maior massa fresca que as demais 

(Figura 1 B), porém massas secas sem diferenças significativas (Figura 1 A). Por outro 

lado, porém, quando se analisa a Figura 1 A isoladamente, pode-se perceber um aumento 

nos tratamentos onde as SH foram extraídas dos solos sob o cultivo de pinhão-manso. 

Vale destacar ainda que o tratamento com a substância húmica extraída do solo sob pasto 

na região de Planaltina (SH PA PL) foi ainda menor que o controle com relação ao 

parâmetro avaliado (massa seca de raiz). 

Foi possível observar diferenças significativas na massa fresca de raízes em 

relação ao tratamento controle (Figura 1 B). Todos os tratamentos apresentaram 

incrementos na massa fresca das raízes, porém há um destaque nítido do efeito sobre esse 

parâmetro nos tratamentos onde as SH foram isoladas dos solos sob o cultivo de pinhão-

manso. O aumento da massa radicular fresca é o resultado típico da influência das 

substâncias húmicas sobre o crescimento radicular e este fenômeno também foi 

manifestado em plântulas de arroz tratadas com SH na concentração de 6,25%. 

Classicamente as SH são descritas como substâncias que possuem efeito tipo-auxínico, 



 

11 

aumentando o desenvolvimento radicular (Rosa et al, 2009). Esta afirmativa foi 

comprovada por vários estudos como, por exemplo, o de Silva et al. (1999), onde os 

autores observaram que as SH induziram o aparecimento de pelos radiculares na zona 

mais próxima da coifa, ou seja, na extremidade da raiz (efeito típico de pequenas doses 

do hormônio auxina). Há muito tempo pesquisadores têm encontrado na matéria orgânica 

humificada substâncias fisiologicamente ativas com capacidade de influenciar 

positivamente o desenvolvimento das plantas (Bottonley, 1917). Geralmente, é observado 

um forte estímulo no desenvolvimento radicular (bem mais do que na parte aérea) com 

concentrações relativamente pequenas de SH em solução e inibição do crescimento em 

doses maiores, semelhante à curva normalmente obtida nos ensaios com hormônios 

vegetais (Vaughan & Malcolm, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Massa seca da raiz (A); Massa fresca da raiz (B); Massa seca da parte aérea 

(C) e massa fresca da parte aérea (D) de plantas de arroz (Oryza sativa L.), em resposta a 

dose de 6,25% de substâncias húmicas (SH) em diferentes áreas sob cultivo de pinhão-

manso e pastagem. 
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Para a massa seca da parte aérea (Figura 1 C) os resultados seguem a mesma 

tendência dos obtidos após a avaliação da massa seca radicular, ou seja, não houveram 

grandes diferenças entre os tratamentos, no entanto houve novamente destaque para os 

tratamentos com SH oriundas de solos com a matéria orgânica protegida pelo o cultivo 

de pinhão-manso. Já na Figura 1 D é possível destacar alguns tratamentos após a avaliação 

da massa fresca das raízes. Por exemplo, as SH extraídas dos solos cultivados com 

pinhão-manso em Paracatu e Arinos, respectivamente, tiveram os maiores valores com 

relação a esse parâmetro avaliado, mostrando que esses dois tratamentos modificaram 

marcadamente a arquitetura radicular de plântulas de arroz. 

Com relação ao número de raízes laterais, comprimento da raiz principal e área 

radicular (Figura 2), foi possível observar diferenças significativas entre os tratamentos 

pelo teste Tukey (p>0,05). Para todas essas características avaliadas houve um tratamento 

que se destacou (SH PM AR), ou seja, do material húmico (SH) extraído do solo de 

Arinos-MG onde há o cultivo de J. Curcas. Isso provavelmente se dá ao fato do tipo de 

material vegetal depositado nesse solo, as reações químicas e físicas que ocorrem a partir 

dessa deposição e a atuação microbiana (Stevenson, 1994; Guerra et al., 2008). Como 

existe uma relação direta entre os microrganismos do solo e os diferentes tipos de resíduos 

que chegam até ele, associados a fatores climáticos (Siqueira & Moreira, 2001; Minhoni 

& Auler, 2003), é provável que esta área (pinhão-manso de Arinos) apresente capacidade 

superior de estímulo fisiológico em relação às outras. 

As respostas obtidas com o comprimento da raiz principal foram bastante 

contrastantes (Figura 2 A). No entanto, de uma maneira geral, as SH promoveram um 

aumento no comprimento total das raízes de plântulas de arroz, a única exceção foi para 

o tratamento 3: substância húmica oriunda de uma área de pasto do município de 

Planaltina-DF (SH PA PL). Esses resultados persistem, com raras exceções, também para 

o número de raízes laterais (Figura 2 C) e a área radicular (Figura 2 B). Em magnitude o 

maior efeito das SH sobre a arquitetura radicular foi observado no número de raízes 

laterais. SH isoladas da área de pinhão-manso em Arinos-MG (SH PM AR) promoveu 

acréscimo de até 20 raízes laterais a mais do que o tratamento controle, ou seja, 

acréscimos de 400% (Figura 2 C). O estímulo tanto na emissão de raízes laterais quanto 

ao crescimento das raízes principais, com a maioria dos tratamentos, gerou aumentos na 

área radicular entre 1,1 e 3,8 vezes em comparação às plântulas do tratamento controle 

(Figura 2 B). 
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Figura 2. Comprimento das raízes principais (A); Área radicular (B) e Número de raízes 

laterais (C) de plantas de arroz (Oryza sativa L.) em resposta a dose de 6,25% de 

substâncias húmicas (SH) em diferentes áreas sob cultivo de pinhão manso e pastagem. 

 

Diversos pesquisadores já apresentaram resultados semelhantes aos encontrados 

neste trabalho, um exemplo é o trabalho de Zandonadi et al. (2006), onde os autores 

mostraram que o número de raízes laterais emergidas foi até 160% superior nas plantas 

tratadas com SH, em comparação com as plantas controle, e paralelamente também 

observaram aumentos na área radicular das plantas, demonstrando o potencial das SH em 

estimular o desenvolvimento de diferentes espécies vegetais. Segundo Nibau et al. 

(2008), a formação das raízes laterais controla a arquitetura do sistema radicular sendo 

seu desenvolvimento influenciado por vários fatores, como por exemplo o do efeito de 

substâncias que possuem atividade tipo hormonal tal como as SH. 

Ainda com relação aos resultados, analisando globalmente as Figuras 1 e 2 

podemos notar que, independente da área, as SH extraídas se solos sob a cultura de 

pinhão-manso sempre apresentaram maiores respostas com relação ao crescimento inicial 

de plântulas de arroz. Isso, segundo Lima et al. (2008), se deve à qualidade da substância 
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húmica, estes pesquisadores observaram que a concentração de matéria orgânica e, por 

consequência, de SH em solos sob cultura de Eucalipto eram maiores que os encontrados 

em solos sob pastagens e de melhor qualidade. Com isso, podemos afirmar que neste 

trabalho provavelmente as SH oriundas de áreas sob cultivo de pinhão-manso possuem 

melhores qualidades estruturais, que influenciam diretamente no crescimento inicial de 

plântulas de arroz. A qualidade das SH podem ser definidas e alteradas de acordo com o 

manejo do solo e da matéria orgânica (Bayer & Mielniczuk, 1999; Freixo et al., 2002), 

portanto para a obtenção de SH de boas qualidades para a aplicação em culturas (tal como 

a de arroz), o uso da terra e o sistema de manejo adotado deve ser restaurador ou 

recuperador do solo e da matéria orgânica (como por exemplo o do cultivo de pinhão-

manso) ao invés de esgotador do solo e da quantidade e qualidade da matéria orgânica 

presente na camada superficial (tal como o do cultivo de pastagens). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideia de que as SH podem atuar no metabolismo vegetal não é recente e 

estudos, tal como o desse trabalho de conclusão de curso, que visam esclarecer o efeito 

biológico de materiais húmicos distintos sobre o crescimento de plantas vem crescendo 

com o passar dos anos. A partir dos resultados obtidos as principais conclusões que 

puderam ser obtidas foram: 

 

1. A dose de 6,25% de SH, quando em solução, pôde atuar como reguladora do 

crescimento, uma vez que foram capazes de incrementar o crescimento radicular, 

de plântulas de arroz, bem como aumentar a biomassa de raízes e parte aérea das 

plântulas; 

2. Independentemente da área de coleta SH extraídas de solos sob cultivo de pinhão-

manso possuem maior estímulo sobre plântulas de arroz do que SH extraídas de 

solos sob cultivo de pastagem. 
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