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RESUMO 

O biochar tem sido apontado como um condicionador das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo. Nesse contexto, acredita-se que quando adicionado a longo prazo, esse 

material pode condicionar melhorias nas propriedades físicas de solos agrícolas. Dessa forma, 

o objetivo desse trabalho foi quantificar as modificações nos atributos físicos do solo após treze 

anos da adição de biochar em um Latossolo Amarelo Distrófico na Amazônia Central. O 

experimento foi conduzido na Estação Experimental de Fruticultura Tropical do INPA, em 

Manaus – AM. Doses crescentes de biochar foram incorporadas em um Latossolo Amarelo 

Distrófico no ano de 2006. Os tratamentos B0, B40, B80 e B120, corresponderam às doses 

crescentes de 0, 40, 80 e 120 t ha-1 de biochar, respectivamente. O biochar foi obtido das 

carvoarias metropolitanas de Manaus, produzidos em fornos artesanais conhecidos como “rabo 

quente”, que podem alcançar temperaturas de 470 °C a 600 °C. Após 13 anos da adição do 

biochar foram avaliadas as modificações dos atributos físicos do solo e carbono orgânico, na 

profundidade superficial (0,0 – 0,10 m) e de subsuperfície (0,10 – 0,20 m). Desse modo, foram 

coletadas 128 amostras indeformadas, 128 amostras deformadas, bem como uma média de 128 

leituras com o penetrômetro de impacto, nas camadas de (0,0 – 0,10 m), e (0,10 – 0,20 m) do 

solo, perfazendo um tamanho amostral (n = 16) para todas as variáveis analisadas, uma vez que 

considerou-se 4 amostras/unidade experimental x 4 tratamentos x 4 repetições x 2 

profundidades. A partir disso, foram analisados os seguintes atributos do solo: Umidade 

gravimétrica (Ug), Densidade do solo (Ds), Densidade das partículas do solo (Dp), Porosidade 

total (Pt), Resistência do solo à penetração de raízes (RP), e Carbono orgânico do solo (CO). 

Todos os dados foram submetidos ao teste de Levene e Shapiro-wilk (p < 0,05) para verificar a 

homogeneidade das variâncias, e a normalidade dos conjuntos de dados, respectivamente. Em 

seguida foi aplicado uma ANOVA, e quando houve significância, foi aplicado o teste de Tukey 

(p < 0,05). De acordo com as análises, na camada superficial (0,0 – 0,10 m), houve significância 

para os seguintes conjuntos de dados: Densidade das partículas do solo (Dp) (p < 0,05), e 

Resistência do solo à penetração de raízes (RP) (p < 0,001). Não sendo observado diferenças 

significativas para todos os conjuntos de dados investigados na camada de subsuperfície (0,10 

– 0,20 m) do solo. Destarte, após 13 anos o biochar afetou a Densidade das partículas do solo 

(Dp), e a Resistência do solo à penetração de raízes (RP) na camada superficial (0,0 – 0,10 m), 

quando aplicado as doses B40 e B80, (40 t ha-1 e 80 t ha-1). Por outro lado, a adição de biochar 

não causou alterações nos atributos físicos na camada de subsuperfície (0,10 – 0,20 m) do 

Latossolo Amarelo Distrófico. 

 

Palavras-chave: Latossolo Amarelo, Atributos físicos, Amazônia Central. 
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ABSTRACT 

Biochar has been identified as a conditioner for the physical, chemical and biological properties 

of the soil. In this perspective, it is reckoned that when added in the long term, this material 

may condition improvements in the physical properties of agricultural soils. As a result, the 

objective of this work was to quantify changes in the physical attributes of the soil after thirteen 

years of the addition of biochar in a Yellow Dystrophic Oxisol in Central Amazon. The 

experiment was executed at the Experimental Station of Tropical Fruit of INPA, in Manaus - 

AM. Increasing doses of biochar were incorporated into a Yellow Dystrophic Oxisol in 2006. 

The treatments B0, B40, B80 and B120, corresponded to the doses increasing 0, 40, 80 and 120 

Mg ha-1 of biochar, respectively. The biochar was obtained from the metropolitan charcoal 

plants of Manaus, produced in artisanal ovens known as “rabo quente" which can reach 

temperatures of 470 ° C to 600 ° C. After 13 years of the addition of the biochar, the 

modifications of the physical attributes of the soil and organic carbon were evaluated, in the 

superficial depth (0.0 – 0.10 m) and subsurface (0.10 – 0.20 m). As a result, 128 undisturbed 

samples, 128 deformed samples were collected, as well as an average of 128 readings with the 

impact penetrometer, in the (0.0 – 0.10 m) and (0.10 – 0.20 m) layers of the soil, making a 

sample size (n = 16) for all variables analyzed, since it was considered 4 samples/experimental 

unit x 4 treatments x 4 repetitions x 2 depths. From this point, the following soil attributes were 

analyzed: Gravimetric humidity (Gh), Density of soil (SD), Density of soil particles (Pd), Total 

porosity (Tp), Resistance of soil to root penetration (RP), and Organic soil carbon (CO). All 

data were submitted to the Levene and Shapiro-wilk test (p < 0.05) to verify the homogeneity 

of the variances, and the normality of the data sets, respectively. Then an ANOVA was applied, 

and when there was significance, the Tukey test (p < 0.05) was applied. According to the 

analyzes, in the superficial layer (0.0 – 0.10 m), there was significance for the following data 

sets: Density of the soil particles (Pd) (p < 0.05), and Resistance of the soil to root penetration 

(RP) (p < 0.001). No significant differences were observed for all data sets investigated in the 

subsurface layer (0.10 – 0.20 m) from the ground. Thus, after 13 years the biochar affected the 

Density of the soil particles (Pd), and the Resistance of the soil to the penetration of roots (RP) 

in the superficial layer (0.0 – 0.10 m), when applied doses B40 and B80, (40 Mg ha-1 and 80 Mg 

ha-1). However, the addition of biochar did not change the physical attributes of the subsurface 

layer (0.10 – 0.20 m) of the Dystrophic Yellow Oxisol. 

 

Keywords: Yellow Oxisol, Physical attributes, Central Amazon. 
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1. INTRODUÇÃO  

Na Amazônia, as principais classes de solos em ecossistema de terra firme são os 

Latossolos e Argissolos, que correspondem 74,7 % do território dessa região. No entanto, na 

Amazônia Central, Latossolos Amarelos têm maior importância agrícola pela extensão de sua 

ocorrência, e são característico por apresentar avançado estádio de intemperismo, acidez 

elevada, baixa CTC, maior profundidade e baixa fertilidade natural (Ranzani 1980; Nicholaides 

et al. 1983; Sombroek 1984). Além disso são solos de textura média a muito pesada com frações 

de argila podendo ultrapassar 70 % no perfil, variando de fortemente a bem drenados com boa 

capacidade de reter água (Vieira 1987; Prado 2003; Santos et al. 2013). 

A exploração permanente dessa classe de solo requer práticas de manejo com ênfase na 

reposição de seus estoques de matéria orgânica, visto a importante ação da fração orgânica na 

estrutura do solo por meio de polímeros com cargas, que unem partículas isoladas de argila 

formando agregados. Ademais, em solos tropicais os óxidos de ferro e alumínio são importantes 

agentes cimentantes e contribuem para a formação de estrutura estável nos Latossolos. 

Compreendendo a necessidade de manter maiores níveis de matéria orgânica no solo, é possível 

que outros materiais orgânicos possam ser adicionados para melhorar as propriedades físico-

químicas e biológicas desses solos (Falcão et al. 2013; Raij 2017).  

 Sabe-se que as propriedades estruturais do solo são as relacionadas com aeração, 

resistência à penetração, retenção de água, e entre outros. Esses atributos alteram-se 

substancialmente sob efeito do manejo, portanto, solos com boas propriedades físicas propiciam 

maior crescimento das raízes, por essa razão avaliar a qualidade do solo e os impactos dos 

manejos inerentes as modificações são imprescindíveis, haja vista que algumas alterações 

podem ocorrer rapidamente enquanto outras muito lentamente. Desse modo, experimentos 

contínuos e a longo prazo são preponderantes para verificação das mudanças na qualidade dos 

solos (Novais et al. 2007; Reichert et al. 2016;  Silva et al. 2016).  

 Alguns atributos físicos do solo como estabilidade de agregados, resistência do solo à 

penetração de raízes, umidade gravimétrica, densidade do solo, densidade das partículas, e 

porosidade total, modificam em função do manejo e são utilizados como indicadores de 

qualidade do solo. Destarte, avaliações desses atributos permite identificar a eficácia ou não do 

sistema adotado (Pragana et al. 2012). Nesse contexto, nota-se que alternativamente o manejo 

de solo que adota o incremento de biochar (BC), pode elevar a fertilidade, a estrutura, e a 
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atividade biológica em solos sob exploração agrícola de pequenas propriedades na Amazônia 

Central. 

 O biochar é um material rico em carbono obtido pelo processo de carbonização que pode 

ser alternativa viável para algumas localidades onde há possibilidade de produzi-lo (Maia 2010; 

Rezende et al. 2011). A adição de BC no solo promove diversos benefícios ambientais e 

agronômicos devido sua estrutura químico-física, como área superficial, pH, e concentrações 

de minerais (C, O, N, P, K, Ca). Além disso, é uma maneira de estocar  carbono no solo a longo 

prazo, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa (CO2, CH4 e N2O), e melhorar as 

condições físicas dos solos, como as características de drenagem, aumentando a capacidade da 

retenção de água (Rondon et al. 2005; Lehmann e Joseph 2009; Spokas et al. 2009; Maia 2010; 

Herath et al. 2013; Gul et al. 2015; Jin et al. 2016).  

Esse material (BC) tem demonstrado forte influência como condicionador físico, 

químico e biológico do solo (Steiner et al. 2004; Falcão et al. 2013), podendo causar 

modificações na textura e estrutura, influenciando diretamente sobre os atributos físicos 

(densidade das partículas do solo, densidade do solo, porosidade, porosidade total, e resistência 

do solo à penetração), bem como no incremento de matéria orgânica e nas propriedades 

químicas e biológicas do solo (Petter et al. 2016; Tan et al. 2017).  

Apesar da importância e potencial em aumentar a produção agrícola (Cornelissen et al. 

2013), os efeitos do BC sobre as propriedades físicas do solo receberam menos atenção do que 

efeitos nas propriedades químicas (Atkinson et al. 2010), gerando ao longo do tempo uma 

demanda por conhecimentos a respeito das possíveis alterações nos atributos físicos em 

diferentes tipos de solo (Mukherjee e Lal 2013), principalmente naqueles sob manejos 

agrícolas. 

Dessa maneira, estudos relacionando solos de textura arenosa com diferentes doses de 

BC, sob condições de campo e em casas vegetação, versam efeitos do BC no aumento da 

porosidade total e estabilidade de agregados do solo, aumento da retenção de água,  e umidade 

e fluxo de água (Głąb et al. 2016; Ajayi et al. 2016; Obia et al. 2016). De fato, percebe-se que 

a aplicação de BC pode reduzir em média 14 % a densidade de partículas do solo (Usowicz et 

al. 2016), diminui a densidade do solo de 7,6 % a 12 %, e consequentemente incrementa a 

porosidade em 14 % a 61 % (Omondi et al. 2016; Blanco-Canqui 2017), melhorando a 

formação e a resistência dos agregados (Sun e Lu 2014) . 



 

14 
 

Por outro lado, estudos em escala de campo utilizando BC sobre a resistência do solo à 

penetração de raízes não estão disponíveis. Ou seja, os poucos experimentos foram conduzidos 

em ensaios a curto prazo (Blanco-Canqui 2017), e os efeitos nas propriedades físicas do solo 

quando relacionadas a adição de BC dependem do tipo de biomassa a qual foi produzido o BC, 

condições pirolíticas, condição ambiental, quantidade e granulometria do BC (Mukherjee e Lal 

2013; Tan et al. 2017, Obia et al. 2016). 

Contudo, entende-se que há necessidade de estudos em escala de campo e de longo 

prazo avaliando todas as propriedades físicas do solo em diferentes cenários de manejo do 

biochar. Embora acredite-se que o biochar geralmente melhora o ambiente físico do solo, ainda 

faltam estudos de campo para determinar de forma conclusiva a extensão dos efeitos do biochar 

(Blanco-Canqui 2017).  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Solos da Amazônia   

O território amazônico brasileiro é divido em ambientes de várzea e terra firme. Essa 

região possui superfície equivalente a 5.144.333 km2, dos quais 87 % é de terra firme e as 

demais representam áreas inundáveis em alguma época do ano (Rodrigues 1996), com 14 % 

desses solos eutróficos, potencialmente agricultáveis (Sanchez et al. 1982; Sanchez 2017). Os 

solos de terra firme da Amazônia são derivados do intemperismo sobre rochas sedimentares ou 

ígneas, formando solos com características e propriedades distintas (Rodrigues 1996; Macêdo 

e Rodrigues 2000), resultantes dos fatores e processos de formação, implicando diferenças nos 

atributos físicos (classe textural, densidade das partículas, densidade do solo, cor, porosidade, 

drenagem, profundidade) e químicos (acidez elevada, baixos teores de bases trocáveis, fósforo 

disponível, carbono orgânico total,  nitrogênio total, capacidade de troca de cátions e alta 

porcentagem de saturação por alumínio) (Vieira e Santos 1987; Oliveira et al. 1992; Quesada 

et al. 2011; Sanchez 2017). 

Cerca de 75 % dos solos da região amazônica são classificados como Latossolos e 

Argissolos (46 % de Latossolos e 29 % de Argissolos). De modo geral, essas ordens de solo 

são caracterizadas por apresentar baixa concentração de bases trocáveis, minerais de argila de 

atividade baixa como a caulinita, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Não obstante, há 

baixa disponibilidade de fósforo, elevada acidez, maior concentração de alumínio trocável, e 

em certos casos manganês, ambos tóxicos para maioria das plantas (Sanchez et al. 1982. 
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Sanchez et al.1983). Em suma, são solos álicos (solos com baixo potencial nutricional abaixo 

da camada arável e alta toxidez de alumínio), e ocorrem em regiões com alta precipitação 

(acima de 2000 mm) sendo derivados de sedimentos pobres (Sombroek 1966; Macêdo e 

Rodrigues 2000; Vale Júnior et al. 2011).  

2.2. Física do solo 

 Os aspectos físicos, químicos e biológicos são fatores determinantes  da qualidade do 

solo por estarem intimamente entrelaçados no mesmo volume de solo (Sadeghi et al., 2018), 

portanto, avaliações dessas propriedades são importantes para identificar extensões de 

degradação ou qualidade da terra, objetivando a tomada de decisão do manejo adequado para o 

uso sustentável do componente solo (Bhatti et al. 1991; Souza 1992; Dexter 2004). Nesse 

contexto, a física do solo constitui-se no ramo da ciência do solo que tem por objetivo a 

caracterização dos atributos físicos de um solo, bem como a medição, predição e controle dos 

processos físicos que ocorrem dentro e através do solo (Lier 2010).  

Embora entenda-se que as culturas necessitam de condições físicas, químicas e 

biológicas favoráveis para que ocorra adequadamente seu desenvolvimento, é por meio da 

interação entre os fatores físicos que há a regulação do crescimento e a funcionalidade das 

raízes. Dessa maneira, avaliações físicas em solos tem sido um componente viável na produção 

agrícola, uma vez que condições desfavoráveis pode comprometer o rendimento do plantio 

(Collares et al. 2006; Bavoso 2012; Sadeghi et al. 2018).  

Há nos solos uma variabilidade natural em relação a funcionalidade, a qualidade é 

específica para cada tipo, entretanto, define-se qualidade do solo com base na capacidade de 

um solo específico manter ou melhorar qualitativamente os componentes ar e água sob 

condições de manejos ou em ecossistemas naturais (Karlen et al. 1990). A identificação de má 

qualidade física é quando se observa deficiência na aeração, endurecimento, pouca capacidade 

de enraizamento, má infiltração de água e escoamento superficial. Por outro lado, boa qualidade 

é quando os solos apresentam condições opostas às citadas acima (Dexter 2004). 

Não menos importante, a compactação do solo pode limitar a produção de cultivos 

agrícolas, assim, para identificar o nível de compactação são efetuadas as determinações de 

densidade, porosidade, e resistência do solo à penetração (Leonardo 2003; Abreu et al. 2004). 

Solos compactos dificultam o desenvolvimento de raízes, sobretudo tendem a apresentar 

dificuldades na capacidade de penetração de água, uma vez que a capacidade de infiltração de 

água no solo pode ser vista como parâmetro da qualidade física (Leonardo 2003). De modo 
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geral, são utilizados inúmeras variáveis e métodos para avaliar a qualidade física do solo, entre 

os mais usuais estão: densidade das partículas do solo, densidade do solo, porosidade total, 

microporosidade, macroporosidade, granulometria das partículas do solo, grau de floculação, 

relação silte/argila, condutividade hidráulica, percentagem de saturação de água, percentagem 

de agregados, limite de liquidez, limite e índice de plasticidade, e entre outros (Elisabeth e 

Claessen 1997; Donagema et al. 2011). 

2.3. Densidade do solo (Ds)  

Densidade do solo é uma propriedade dinâmica fortemente influenciada pela quantidade 

de espaços porosos, tamanho de poros e materiais sólidos do solo (Carter e Gregorich 2007). 

Dessa forma, solos com elevada proporção de espaços de poros em relação aos sólidos, 

apresentam densidades menores quando comparados a outros mais compactos e com menos 

espaços porosos (Brady 1989).  

Na determinação dos valores médios de Ds, são suficientes 10 % do valor real, ou 

aproximadamente quatro amostras por profundidade ou tratamento (Culley 1993; Grossman e 

Reinsch 2002; Carter e Gregorich 2007), embora trate-se de uma medida que apresenta 

variabilidade espacial relativamente baixa (Warrick e Neilson 1980), esse parâmetro é bastante 

útil também quando usado para calcular a porosidade do solo (Pt), no entanto, esse 

procedimento só é possível quando conhecido o valor de densidade das partículas (Dp) (Culley 

1993).  

2.4. Densidade das partículas do solo (Dp) 

Segundo Blake e Hartge (1986), Brady (1989), a medida Dp refere-se a média composta 

de densidade de todas as partículas que compõe o solo (Carter e Gregorich 2007), ou, razão da 

massa total das partículas sólidas pelo volume total desconsiderando a porosidade entre as 

partículas, expressamente definido pelo peso de uma determinada unidade de volume dos 

sólidos do solo. Para a maioria dos solos minerais os valores de densidade das partículas variam 

numa faixa de 2,60 a 2,75 g cm-3. A densidade da partícula depende quimicamente da estrutura 

cristalográfica da partícula mineral, todavia, as relações que envolvem a porosidade, densidade 

do solo, espaço poroso e taxas de sedimentação de partículas, dependem da Dp (Blake e Hartge 

1986; Brady 1989). 

2.5. Porosidade do solo (Pt) 

Entende-se por porosidade todo espaço poroso ou fração do volume de solo que não é 

ocupado por matéria sólida, ou seja, é a porção volumétrica do solo ocupado por água e ar 
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(Hénin et al. 1976; Brady 1989; Donahue et al. 1983). Os diferentes tamanhos entre as 

partículas criam espaços porosos num volume de solo, com tamanho, formatos e direção 

irregulares. A porosidade é dividida em macroporosidade e microporosidade. Nos macroporos 

ocorrem as circulações de ar e água de percolação, por esses serem poros mais grossos, e os 

microporos correspondem ao volume de poros mais finos, utilizados para armazenamento de 

água (Hénin et al. 1976; Donahue et al. 1983). 

Geralmente, identificar tamanho e a distribuição dos poros é uma atividade útil que 

dependendo dos resultados pode servir como indicador de boa qualidade física, mesmo não 

havendo uma classificação padronizada sobre tamanhos dos poros (Carter e Ball 1993; Carter 

e Gregorich 2007). A porosidade do solo é determinada pela textura e arranjo das partículas, 

podendo atingir de 35 % a 50 % em solos arenosos superficiais, enquanto em solos de textura 

fina a variação é de 40 % a 60 %, embora esse percentual diminua na medida que aumenta a 

profundidade (Carter e Gregorich 2007) caindo muito em solos compactos podendo atingir de 

25 % a 30 %, o que indica inadequada aeração nos horizontes (Brady 1989). 

2.6. Resistência do solo à penetração de raízes (RP) 

A caracterização da resistência do solo para o crescimento da cultura dependerá do tipo 

de cultura, quantidade e distribuição da precipitação, composição granulométrica do solo, 

formato das partículas, mineralogia da argila, conteúdo de matéria orgânica e a composição 

química da solução do solo (Gerard 1965; Byrd e Cassel 1980; Stitt et al. 1982). A resistência 

mecânica do solo deve ser adequada e suficiente para a planta durante todo seu 

desenvolvimento, pois sabe-se que regiões densas de alta resistência são inadequadas para 

algumas culturas por limitar o crescimentos e influenciar no rendimento (Jamieson et al. 1988; 

Oussible 1988). 

Dessa maneira, a densidade do solo, bem como a estrutura e água do solo, é determinante 

quando se objetiva avaliar a resistência do solo à penetração de raízes (RP) de determinado 

ambiente (Bengough et al. 2001). Geralmente, para na medição de RP utiliza-se o penetrômetro 

de impacto no campo por se tratar de uma maneira rápida e fácil de avaliar a RP ao 

desenvolvimento radicular das culturas (Dexter et al. 2007).  

2.7. Biochar 

O biochar (BC) é um material produzido por queima controlada de biomassa através do 

processo termoquímico denominado (pirólise), que transforma resíduos orgânicos em carbono 

numa forma estável com finalidade de aumentar o conteúdo energético (o carvão) para uso em 
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solos (Novotny 2015), uma vez que é mais estável que a matéria orgânica cerca de 2000 vezes, 

e com poder de residência no solo por milhares de anos (Rezende et al. 2011).  

O fabrico desse material ocorre em reatores que possibilitam o controle de oxigênio 

(O2), contribuindo nas reduções de emissões dos gases de efeito estufa (GEE) (Verheijen et al. 

2010; Petter et al. 2016). Esse processo gera um percentual de material sólido (o biocarvão 

pirolisado), que é recalcitrante e de difícil degradação, podendo permanecer armazenado no 

solo por muitos anos (Lehmann e Joseph 2015). Vale ressaltar que onde não há acesso a reatores 

produz-se o biochar em carvoarias ou retortas, em alguns casos aproveitando-se os finos de 

carvão até então considerados resíduos do processo de bioóleo, hoje com valor para uso agrícola 

(Maia 2010). 

É importante o entendimento acerca da decomposição do BC já que o material pode 

servir como condicionador do solo causando alterações na sua estrutura. Ademais, é possível 

prever eficiência no sequestro de carbono da atmosfera e reduções nas emissões de  dióxido de 

carbono (CO2) (Petter et al., 2016). Entretanto, ainda são incipientes as pesquisas acerca da 

produção de biochars produzidos por matérias-primas que não a madeira. Com isso, torna-se 

primordial avaliações sobre a estabilidade do material pirolisado e os efeitos nos processos e 

funcionamento do solo (Verheijen et al. 2010). 

O BC contribui na natureza física do sistema influenciando na estrutura, porosidade, 

consistência, muda a densidade na profundidade superficial, altera a densidade das partículas 

do solo, e porosidade. Esses efeitos na física do solo tem impacto direto no crescimento das 

culturas, considerando que a profundidade de penetração e disponibilidade de ar e água para as 

raízes é maior em solos com BC comparado a solos sem adição de biochar (Van Zwieten et al. 

2010; Hollister 2011; Agegnehu et al. 2016; Oliveira 2017). Portanto, o BC tem sido apontado 

como uma tecnologia promissora na ciência do solo, embora esses relatos tenham tido como 

base experimentos em laboratórios e em vasos condicionados em casas de vegetação (Obia et 

al., 2016a). 

Entre as vantagens na aplicação de BC no solo, estão o aumento no estoque de carbono 

a longo prazo, boa estratégia econômica de acordo com aumento da produtividade nas lavouras, 

melhor aproveitamento da biomassa, aumento na capacidade de retenção hídrica e redução no 

uso de fertilizantes químicos (Lehmann e Joseph 2009; Maia 2010). Nesse contexto, os 

resultados publicados referem-se a estudos de uso em pequena escala, coibindo generalizações 

tendo em vista as diferentes regiões e tipos de biochars (Sohi et al. 2009). 
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Apesar disso, o manejo do solo com BC pode ser uma alternativa para potencializar a 

produção de grandes culturas em áreas de pastagens degradadas, diminuindo aberturas de novas 

reservas de proteção (Cunha et al. 2009), além disso pode ser usado como técnica para 

recuperações de áreas degradadas (RAD) (Xu et al. 2013; Morales et al. 2013; Agegnehu et al. 

2017). Contudo, para Cernansky (2015), o interesse no carbono pirogênico (BC) para o uso 

agrícola tem aumentado conforme indicam as pesquisas, e essa recente demanda ocorre pela 

mudança de foco no uso do BC que antes era apenas para estocar de C e contribuir na mitigação 

das mudanças climáticas, hoje usa-se também para o efeito na adubação do solo, melhoria e 

crescimento das culturas.  

Todavia, a compreensão dos efeitos causados pelo BC para melhorar as propriedades, 

processos e funcionamento do solo, ou por via evitar efeitos negativos, depende do 

conhecimento e extensão das interações e mudanças do BC no sistema solo (Verheijen et al. 

2010). Dessa maneira, a análise da composição do BC, análises físicas e químicas do solo, 

associadas às exigências nutricionais das culturas, são indispensáveis, já que não existe 

recomendações técnicas de doses de BC por não haver estudos suficientes (Maia 2010). 

Em um trabalho desenvolvido sobre o efeito residual de adubação fosfatada associada 

com BC em mudas de Castanheira-do-Brasil (Berthollethia excelsa Bonpl.), observou-se que 

mesmo após um ano e meio da aplicação o BC continuou proporcionando efeitos positivos nos 

atributos do solo. De acordo com o autor, as mudas apresentaram maior desenvolvimento em 

comprimento de raízes quando plantadas em solos com doses de 40 t ha-1 de BC, enquanto 

menores volumes de raízes foram observadas em doses abaixo da mencionada acima. Portanto, 

as doses  20 t ha-1 e 40 t ha-1 de BC provocaram melhor efeito residual quando relacionadas ao 

adubo fosfatado (Damaceno 2017). 

A aplicação de BC a 40 t ha-1 promove aumento do pH e redução da acidez potencial 

em Latossolos Amarelos Distróficos. Ademais, a adubação potássica conjunta de BC aumenta 

a CTC, e os teores de N e P, como também, as mudas de Castanheira-do-Brasil submetidas a 

esse tipo de adubação apresentam incrementos no crescimento e na produção de matéria seca 

(MS) das raízes,  na parte aérea das mudas (Menezes 2018). Nesse sentido, a aplicação de BC 

favorece aumento nos teores de N, P, K, Ca e  no pH do solo (Gama 2018).  

Para o experimento com aplicação de BC e pó de serra em cultivo de milho, observou-

se maior peso de matéria seca da parte aérea da cultura quando submetida a interação BC (80 t 

ha-1) e pó de serra (120 t ha-1). A interação BC e pó de serragem gerou aumento nos teores de 
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Ca, Mg, K, P e Mn, e na produtividade do milho quando aplicou-se 80 t ha-1 de BC. Dessa 

maneira, entende-se que o BC é um meio efetivo de aumento no teor de carbono total (CT) e 

nitrogênio total (NT), consequência da sua natureza refratária e resistência a degradação. Foi 

determinado que na dose de120 t ha-1 de BC, independente da interação com a serragem, houve 

aumento em mais de 80 % do carbono total, e melhores resultados de nitrogênio total na camada 

superficial de (0,0 m – 0,10 m) de profundidade. Concluindo que o efeito residual do BC 

provocou aumento progressivo na relação C/N em Latossolo Amarelo Distrófico (Guimarães 

2017; Guimarães et al. 2017). 

Para Cedano (2017), a adição de BC e pó de serragem foi determinante no cultivo de 

Feijão-caupi em solo de terra firme da Amazônia central. O BC favoreceu o desenvolvimento 

e nodulação das plantas na dose de 40 t ha-1, com produção de grãos de 2,1 t ha-1. Além disso, 

isoladamente, a adição de 120 t ha-1 de BC ocasionou incremento na absorção de Ca pelas 

plantas, assim como o pó de serragem favoreceu na absorção de N, P, Fe e Zn. 

Importantes resultados estão sendo publicados de acordo com experimentos 

desenvolvido pelo Grupo Terra Preta Nova do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – 

INPA, todavia, é notável a escassez de avaliações que possam quantificar os impactos desse 

tipo de manejo de solo (adição de BC em solo) nas propriedades físicas das diferentes classes 

de solos da Amazônia Central.  

2.8. Matéria orgânica do solo 

 Entende-se por matéria orgânica do solo (MOS) todo carbono orgânico do solo formado 

por resíduos frescos ou em diversos estágios de decomposição, compostos humificados e 

materiais carbonizados (carvão em solos), associados ou não à fração mineral, assim como a 

fração viva formada por raízes, micro, meso e macrofauna (Cardoso 2002; Novais 2007). 

Embora com pequena parcela de contribuição na massa total dos solos minerais, a MOS é 

componente essencial nos processos químicos, físicos e biológicos nesses ecossistemas terrestre 

(Piccolo e Mbagwu 1990; Christensen 2000; Carter 2001). 

 Nas estruturas da matéria orgânica estão contidos elementos em compostos químicos 

remanescentes das estruturas dos seres vivos, com destaque para elementos que participam dos 

compostos orgânicos (C, H, O, N, S e P). São esses os elementos que formam as estruturas 

básicas da matéria orgânica, constituída de cadeias e anéis de carbono, contendo hidrogênio e 

oxigênio, além de agrupamentos funcionais diversos entre os quais destacam-se o nitrogênio, 

enxofre e fósforo (Raij 2017). 
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 A MOS tem ação direta na formação de agregados, retenção de água no solo, aeração, 

infiltração de água no solo, capacidade de troca de cátions, e na mineralização e ação 

microbiana. Nesse sentido a MOS exerce um papel fundamental, considerando-se a variável 

(MOS) como principal indicador de qualidade do solo (Lal 2004; Cunha et al. 2015). Encontra-

se na literatura resultados indicando ação da MOS sobre melhorias na qualidade do solo, 

aumentando a estabilidade dos agregados do solo e outros atributos físicos decorrentes da 

agregação, tais como densidade do solo, porosidade do solo, aeração, taxa de infiltração, 

retenção e percolação de água, entre outras (Bayer e Mielniczuk 2008; Zerzghi et al. 2010). 

 Vários modelos de agregação foram propostos tendo a MOS como componente 

primordial da agregação do solo (Cunha et al. 2015). No Brasil, concluíram que a importância 

da MOS na estabilidade de agregados depende da textura e mineralogia do solo, agindo com 

maior efetividade em solos com maior grau de intemperismo e de textura argilosa (Silva e 

Mielniczuk 1997). 

 Dessa forma, Guerra et al. (2008) versam que os aspectos qualitativos da MOS para a 

estabilização dos microagregados referem-se aos polissacarídeos, os quais compões de 5 a 25 

% da matéria orgânica. Além disso, nota-se que a fundamental importância da MOS em solos 

altamente intemperizados ocorre pelo predomínio de cargas positivos no solo, principalmente 

Al+3, e Ca+2 em solos agrícolas submetido ao processo de calagem. Nesse contexto, a matéria 

orgânica com carga oposta (negativa) atua como agente ligante na formação dos agregados 

(Cunha et al. 2015). 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo geral 

Quantificar as modificações nos atributos físicos do solo após treze anos da adição de 

biochar em um Latossolo Amarelo Distrófico na Amazônia Central. 

3.2. Objetivos específicos 

a. Determinar o efeito de diferentes doses de biochar na umidade gravimétrica, densidade 

do solo, e na densidade das partículas do solo, nas camadas de superfície e subsuperfície. 

b. Avaliar os efeitos da adição de biochar sobre a porosidade total do solo e a resistência 

do solo à penetração de raízes, nas camadas superficial e de subsuperfície. 

c. Verificar se doses crescentes de biochar afetam o conteúdo de carbono orgânico, na 

profundidade de superfície e de subsuperfície. 
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Biochar após treze anos de cultivos agrícolas sobre os atributos físicos e 

carbono orgânico de um Latossolo Amarelo na Amazônia Central 

 

RESUMO 

O biochar é considerado um condicionador de solo e pode alterar as propriedades físicas dos 

solos, entretanto, até o momento há pouca informação disponível sobre as mudanças induzidas 

a partir da ação desse material nas propriedades físicas de solos argilosos, comprovado através 

de experimentos em condições de campo e a longo prazo. Portanto, o objetivo desse artigo é 

apresentar os resultados de um estudo sobre o efeito da aplicação de biochar nos atributos 

físicos básicos e no carbono orgânico de um Latossolo Amarelo Distrófico da Amazônia 

Central, em ecossistema agrícola no Brasil. Em um experimento de treze anos (2006 – 2019) 

com rotação de culturas agrícolas, as propriedades físicas de um Latossolo Amarelo argiloso 

com adição de doses crescentes de biochar, foram estudadas. O experimento foi conduzido em 

blocos casualizados, com quatro repetições e quatro tratamentos, perfazendo dezesseis unidades 

experimentais com tamanho de 10 m x 10 m (100 m2). O biochar (finos de carvão) adquirido 

nas carvoarias metropolitanas de Manaus, foi produzido sob processo de pirólise entre 470 a 

600°C, e aplicado ao solo nas seguintes taxas: tratamento B0 – solo sem adição de biochar; 

tratamento B40 – 40 t ha-1 de biochar; tratamento B80 – 80 t ha-1 de biochar; tratamento B120 – 

120 t ha-1 de biochar. O biochar foi adicionado ao solo em março de 2006 e incorporado a 0,0 

– 0,20 m do solo. Amostras de solo com estrutura deformada e indeformada foram coletadas 

após treze anos na camada superficial (0,0 – 0,10 m) e subsuperficial (0,10 – 0,20 m), assim 

como leituras com penetrômetro de impacto, obedecendo n=16 para todas as variáveis. Foi 

determinado os seguintes atributos do solo: granulometria das partículas do solo, umidade 

gravimétrica (Ug), densidade do solo (Ds), densidade das partículas do solo (Dp), porosidade 

total (Pt), resistência do solo à penetração (RP) e carbono orgânico (CO). A análise dos 

resultados não indicou efeito na maioria dos atributos físicos estudados, contudo, houve 

significância apenas para dois conjuntos de dados. Comparado ao solo sem biochar, houve uma 

diminuição da densidade das partículas do solo, e um incremento na resistência do solo à 

penetração na camada superficial em solo com biochar. Não sendo constatado nenhuma 

diferença na camada subsuperficial para todos os atributos avaliados.   

Palavras-chave: Condicionador de solo, Física do solo, Amazonas.  
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1. Introdução 

 

O Latossolo Amarelo é predominantemente a classe de solo que constitui a unidade 

pedogenética mais representativa no ecossistema de terra firme da Amazônia (Radambrasil, 

1975; Leite and Medina, 1984). Embora apresente boas propriedades físicas, principalmente no 

que diz respeito à estrutura (Leite and Medina, 1984), os efeitos da ocupação dos solos da 

Amazônia que inicia-se com a derrubada da floresta para posterior substituição por agricultura 

e pastagens causam inúmeras mudanças nos atributos do solo, trazendo muitas vezes 

degradação desses solos (Cravo and Smyth, 1997; Marques et al., 2004; Soares et al., 2016). 

No Estado do Amazonas, principalmente nas áreas próximas de Manaus, o cultivo 

intensivo do solo e seu preparo em condições inadequadas modificam suas características 

físicas. Muitas vezes isso está atribuído a alta precipitação anual que ocorre nessa região, e ao 

uso indiscriminado de mecanização na época do preparo do solo (Souza et al., 2004). Para 

Oliveira et al. (2015) as alterações nos atributos do solo podem ser agravados em função do 

manejo que o solo é submetido. Dessa maneira, o processo de substituição de áreas florestadas 

por culturas agrícolas, resultam em alterações dos valores de densidade do solo, porosidade, 

diâmetro dos poros e porosidade de aeração, infiltração da água, agregação e teor de matéria 

orgânica (Leite, 1996; Klein et al., 1998; Longo, 1999;  Carvalho et al., 1999; Mello Ivo and 

Mielniczuk, 1999; Reis et al., 2009). 

Uma alternativa para mitigar os impactos causados nas propriedades físicas desses 

solos, é a adesão do uso de biochar no manejo, uma vez que na região produz-se muito carvão 

havendo descarte dos resíduos que consequentemente gera acúmulos. Assim como a cinza 

proveniente da produção do carvão, os finos de carvão também são descartados, fazendo-se 

necessário estudar aplicações tecnológicas para esses materiais (Siqueira et al., 2012).  

Considera-se biochar (BC) o produto oriundo da pirólise incompleta de biomassa, 

produzido com ausência ou sob condições de baixo oxigênio, à temperaturas relativamente 

baixas (<700 °C) (Castellini et al., 2015). Diferente do carvão vegetal, esse material é produzido 

com objetivo de ser adicionado ao solo em função da sua ação corretiva (Lehmann and Joseph, 

2009), podendo aumentar o desenvolvimento e a produtividade de culturas agrícolas (Glaser et 

al., 2002; Jeffery et al., 2011) decorrente de suas propriedades inerentes a alta área de superfície 

específica e seus efeitos nas propriedades do solo (Yamato et al., 2006; Steiner et al., 2007; Sun 
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et al., 2015). Ademais, trata-se de uma tecnologia que pode ser benéfica para solos com baixos 

teores de C orgânico (Blanco-Canqui, 2017). 

Apesar da importância, estudos referentes ao uso de biochar em solos concentraram-se 

mais nos efeitos ligados as propriedades químicas do solo que sobre os efeitos nas propriedades 

físicas (Atkinson et al., 2010). Contudo, a compreensão melhorada de como as propriedades 

físicas do solo respondem à adição de biochar é indispensável para o desempenho geral do solo 

(Blanco-Canqui, 2017). Além disso, a maioria dos estudos foram desenvolvidos com incubação 

em laboratórios e ensaios de vasos em casa de vegetação (Obia et al., 2016b), todavia, só agora 

estão surgindo relatórios sobre estudos de campo (Obia et al., 2016a), com experimentos de 

curta duração (≤ 4 anos) (Pandian et al., 2016; Qin et al., 2016; Usowicz et al., 2016; Zheng et 

al., 2016). 

A adição de biochar diminui potencialmente em média 12% a densidade do solo (Ds) 

(Omondi et al., 2016; Blanco-Canqui, 2017), da mesma forma que reduz a densidade das 

partículas do solo (Dp) em 14% a 64% de acordo com o volume de C adicionado (Githinji, 

2014), e consequentemente pode elevar a porosidade total (Pt) do solo de 2% a 41% (Omondi 

et al., 2016; Blanco-Canqui, 2017). Por outro lado, o biochar geralmente pode não reduzir à 

resistência de penetração do solo a curto prazo (Rogovska et al., 2014: Bekele et al., 2015; Obia 

et al., 2017). Apesar dessas descobertas, os efeitos do BC sobre os atributos físicos em solos 

argilosos ainda é uma questão em aberta. Portanto, nossa hipótese é que, doses crescentes de 

BC afetam as características físicas do Latossolo Amarelo argiloso quando analisadas após 

longo prazo. 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi determinar o efeito de doses crescentes de 

biochar após 13 anos sobre as modificações dos atributos físicos básicos e carbono orgânico de 

um Latossolo Amarelo Distrófico argiloso da Amazônia Central, nas camadas superficiais e 

subsuperficiais. 
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2. Material e Métodos  

2.1. Área de estudo  

 O estudo foi conduzido em um Latossolo Amarelo Distrófico na Estação Experimental 

de Fruticultura Tropical do INPA (EEFT), localizada na região noroeste do Amazonas 

(02°37’12’’S latitude e 060°02’27’’W longitude), distante 45 km da capital Manaus (Fig. 1). 

De acordo com a classificação de Köppen o clima é do tipo Af com duas estações climáticas 

bem definidas: a chuvosa de novembro-junho, e outra seca de julho-outubro. A precipitação 

média anual é de 2286 mm, com umidade relativa do ar de 80%, e variações de temperaturas 

entre 23,3°C a 31,4°C, apresentando média anual de 26,7°C (Alvares et al., 2013).  

 
Fig.1. Localização da área experimental (EEFT), km 45 da BR174, Manaus, Amazonas, Brasil. 

 Antes da abertura da área a composição vegetal existente era de uma capoeira com trinta 

anos, a qual foi retirada no ano de 2003 usando técnicas convencionais de corte e sem queima 

dos resíduos, visando posteriormente testar os efeitos de doses crescentes de biochar no solo. 

Dessa forma, no início de 2006 houve a delimitação da área experimental de acordo com a área 
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total derrubada (0,44 ha) (Fig. 2). O biochar (finos de carvão) foi obtido da produção de carvão 

comercial nas carvoarias metropolitanas de Manaus, produzidos em fornos artesanais 

conhecidos como “rabo quente” (Fig. 2) que podem alcançar temperaturas de 470 °C a 600 °C 

com ausência de oxigênio (Woods et al., 2001). 

 
Fig.2. (A) Fornos tradicionais para produção de carvão; (B) área experimentos delimitada e piqueteada. 

 

Antes da aplicação no solo, amostras do biochar foram coletadas, moídas e peneiradas 

a 2,00 mm para caracterização química (Tabela 1). O material foi adicionado manualmente ao 

solo nos meses de fevereiro e março de 2006, sendo incorporado na profundidade de 0.0 - 0.20 

m, com auxílio de enxadecos. A partir disso foi implantado um sistema de rotação de culturas 

seguido de adubação mineral complementar, uso de mecanização para roçagens, com períodos 

intercalados de pousio. Por fim, houve o preparo da área antecedendo o plantio de mudas de 

Pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke) conforme ilustrado na (Tabela 2).  

Tabela 1  

Características químicas do biochar adicionado no Latossolo Amarelo Distrófico da EEFT no ano de 2006.  

Material C N Ca Mg  K P Zn Mn 

                     ---------------------------g kg-1--------------------------- ---------------mg g-1--------------- 

Biochar 873,26 8,93 6,22 1,30 2,08 0,16 12,00 67,00 

 

 

Tabela 2 

Histórico de adubação complementar, cultivos agrícolas no sistema de rotação de culturas, e tipo de mecanização 

no preparo da terra. 

Ano  Ordem  Cultura  Preparo do soloa ---------------------kg ha-1-------------------- 

    Uréia (45% N) (42%P2O5) (60%K2O) 

2006 1° Zea mays Mecanização   66 177 100 

2007 2° Zea mays Sem mecanização 66-133b - - 

 1° Vigna unguiculata Sem mecanização  - - 

2008 3° Zea mays Mecanização  133 350 200 

 2° Vigna unguiculata Sem mecanização - - - 

2012 3° Vigna unguiculata Mecanização  - - - 

2016 4° Zea mays Mecanização - - - 
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2018 - Aniba rosaeodora Ducke Mecanização - - - 

              
a Utilização de trator agrícola  em roçagens periódicas (Massey Ferguson 250X ano 1998); bAdubação em duas 

etapas, a primeira 66 kg ha-1 antes da semeadura e a segunda 133 kg ha-1 após a semeadura. 

 

 

2.2. Delineamento experimental e tratamentos  

 O delineamento aplicado foi em blocos ao acaso (DBC) com quatro repetições e quatro 

tratamentos, totalizando 16 unidades experimentais (parcelas). O tamanho de cada parcela 

correspondeu a 10 x 10 m (100 m2) com área útil de 9 x 9 m (81 m2). Os tratamentos B0, B40, 

B80 e B120 formulados a partir das doses crescentes de biochar 0, 40, 80 e 120 t ha-1, 

respectivamente, foram incorporados proporcionalmente nas parcelas obedecendo o sorteio no 

campo (Fig. 3). 

 

Fig.3. Croqui do experimento com biochar e respectiva distribuição casualizada dos tratamentos nos blocos (I, II, 

III, IV), com espaçamento de um metro (1 m) entre blocos, e tamanho de blocos igual a 40 x 10 m = 400 m2. 
 

2.3. Amostragem de solo 

 A amostragem foi realizada 13 anos após a adição do biochar, em outubro de 2019 

antecedendo o plantio das mudas de Pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke). Com o solo na 
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capacidade de campo coletou-se amostras do tipo indeformada, bem como amostras 

deformadas, nas profundidades 0,0 – 0,10 m e 0,10 – 0,20 m (Fig. 4). As amostras indeformadas  

foram retiradas pelo método do cilindro volumétrico com auxílio de um amostrador de solo, 

utilizando cilindros metálicos que medem 5 cm de diâmetro interno, 5 cm de altura, e volume 

total 98,175 cm3 (Elisabeth and Claessen, 1997).  

Utilizou-se um trado holandês na coleta das amostras com estruturas deformadas, e na 

coleta dos dados de resistência do solo à penetração (RP) usou-se um penetrômetro de impacto 

no campo, nas profundidades de 0,0 – 0,10 m; 0,10 – 0,20 m.  

Foi estabelecido um quadrante de 5 x 5 m no centro de cada unidade amostral, desse 

modo as amostras indeformadas foram coletadas nos vértices desses quadrantes (4 pontos), e 

as amostras do tipo deformada no centro do quadrante. Dessa maneira, foram coletadas 4 

amostras indeformadas e 4 amostras deformadas por parcela, perfazendo um total de 128 

amostras para cada tipo de amostragem (deformada e indeformada). Ou seja, 4 tratamentos x 4 

repetições x 4 amostras por parcela x 2 profundidades = 128 amostras x 2 tipos de amostras = 

256 amostras totais de solo. 

 Para a variável RP efetuou-se 3 leituras (amostras simples) próximas ao ponto de coleta 

de cada amostra indeformada na parcela, totalizando 12 leituras. Em seguida calculou-se a 

média e obteve-se 4 leituras por parcela, mantendo um tamanho amostral e/ou número de 

elementos (n) igual para todas as variáveis avaliadas. 

 

Fig.4. Amostragem de solo na área experimental manejada com biochar. (A) coleta de amostras indeformadas com 

auxílio de amostrador e cilindros volumétricos; (B) coleta de amostras com estrutura deformada, utilizando trado 

holandês. 
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2.4. Análise dos atributos físicos do solo 

 As amostras indeformadas foram pesadas no campo para medição da massa úmida, com 

auxílio de uma balança digital contendo três casas decimais, e em seguida foram embaladas 

com papel alumínio, e levadas para o Laboratório Temático de Solos e Plantas (LTSP) do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA Manaus, para posterior secagem em 

estufa a 105 °C por 24 horas. 

 Na determinação da Umidade gravimétrica (Ug), utilizou-se o método da diferença da 

massa de água presente na amostra em condições de coleta, e a massa seca da amostra em estufa. 

Nesse caso considerou-se: CGA (kg kg-1) – conteúdo gravimétrico de água; a (g) – massa da 

amostra úmida; b (g) – massa da amostra seca a 105 °C por 24 horas (Teixeira et al., 2017).  

                                          𝐶𝐺𝐴 =  [
𝑎−𝑏

𝑏
]                                                              (1) 

 A densidade do solo (Ds) foi medida pelo método do cilindro volumétrico. Essa 

metodologia baseia-se no volume do cilindro e na massa da amostra  seca a 105 °C por 24 horas, 

seguindo os seguintes critérios: Ds – densidade do solo (g cm-3); ma – massa da amostra seca 

(g); V – volume do cilindro volumétrico (cm-3) (Teixeira et al., 2017). 

                                               Ds =
ma

V
                                                (2) 

 Os dados de densidade das partículas do solo (Dp) foram obtidos pelo método do balão 

volumétrico (Forsythe, 1971; Teixeira et al., 2017). Por conseguinte, a porosidade total (Pt) foi 

determinada através do cálculo utilizando as duas densidades (Ds, Dp), conforme demonstrado 

na fórmula em que: Pt  – porosidade total (m-3 m-3); Ds – densidade do solo (g cm-3); Dp – 

densidade das partículas do solo (g cm-3) (Donagema et al., 2011). 

                                      Pt =  [
(DP− DS)

DP
]                                                         (3) 

 A resistência do solo à penetração de raízes (RP) foi verificada utilizando um 

penetrômetro de impacto SONDATERRA, ModeloPI-60, no qual a transformação dos dados 

em MPa segue os princípios de (Stolf, 1991). Assim como para os dados de carbono orgânico 

utilizou-se o método Walkley & Black, que baseia-se na análise do solo via úmida pela oxidação 

com o dicromato de potássio (Walkley & Black 1934; Teixeira et al., 2017). 
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A granulometria foi determinada pelo método da pipeta (Gee e Bauder, 1986), 

utilizando uma solução de NaOH 1 mol L-1 como dispersante químico e agitação mecânica em 

aparato de alta rotação por 15 minutos, de acordo com a metodologia da Embrapa (Teixeira et 

al., 2017). Em seguida a fração argila foi separada por sedimentação, a areia por tamisação e o 

silte foi calculado por diferença. Sabendo-se que a granulometria é um atributo físico muito 

estável, neste trabalho os dados de granulometria das partículas do solo tiveram fins apenas de 

classificação textural do solo  (Tabela 3) (Leite e Medina, 1984).  

2.5. Análise estatística  

Todos os dados foram submetidos aos testes de Levene e Shapiro-Wilk (p < 0,05) a fim 

de verificar a homogeneidade das variâncias e a normalidade dos conjuntos de dados, 

respectivamente. Aplicou-se análise de variância (ANOVA), e quando houve diferença 

significativa entre as médias foi utilizado o teste de Tukey (p < 0,05), analisando, dessa maneira, 

os efeitos dos tratamentos sobre os atributos do solo. Todas as análises foram desenvolvidas 

utilizando o software estatístico R 3.6.0. 

Tabela 3 

Classe textural e distribuição das partículas de um Latossolo Amarelo Distrófico da Amazônia Central. 

 

            Partículas do solo   

Tratamentos Doses de biochar Profundidade   Areia  Argila Silte Classe textural 

 t ha-1 m     ----------g kg-1----------  

        B0 0 0,0 – 0,10   252  610 138 Muito argilosa 

        B40 40 0,0 – 0,10   249  630 121 Muito argilosa 

        B80 80 0,0 – 0,10   228  645 128 Muito argilosa 

        B120 120 0,0 – 0,10   252  641 107 Muito argilosa 

        B0 0 0,10 – 0,20   245  654 101 Muito argilosa 

        B40 40 0,10 – 0,20   201  668 130 Muito argilosa 

        B80 80 0,10 – 0,20   213  686 101 Muito argilosa 

        B120 120 0,10 – 0,20   212  684 104 Muito argilosa 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Principais efeitos do biochar sobre os atributos físicos do solo   

Os tratamentos (doses crescentes de biochar) representaram as variáveis explicativas, 

enquanto os atributos físicos do solo as variáveis respostas. Os dados foram analisados 

separadamente considerando as duas profundidades estabelecidas, superficial (0,0 – 0,10 m) e 

subsuperficial (0,10 – 0,20 m) (Tabela 3). Ademais, a maioria dos conjuntos de dados seguiram 

a normalidade, sendo transformados (log-normal) os dados da variável (RP) na camada 

superficial, e (RP; C.O) na camada subsuperficial. 

Após aplicação da análise de variância (ANOVA) nas classes de dados da profundidade 

superficial, detectou-se diferença significativa para Dp (p < 0,05*) e RP (p < 0,001**). Por 
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conseguinte utilizou-se o teste de Tukey (p < 0,05) para avaliar a sensibilidade e distinguir as 

diferenças. A partir disso, nota-se a seguinte sequência nas diferenças de Dp entre os 

tratamentos (B0 = B40 = B120 > B80), observando-se no tratamento B80 a menor média (2,24 ± 

0,12 g cm-3), o que o torna diferente do tratamento controle B0 (2,38 ± 0,10 g cm-3) pela 

ocorrência da diminuição de 0,14 g cm-3 equivalente à 5,9 % (Fig. 5).  

Além disso, foi detectado diferenças significativas para RP na camada superficial, 

demonstrado pelos tratamentos B40** e B80**, que apresentaram as maiores médias entre os 

tratamentos analisados (1,78 ± 0,8 MPa) e (1,78 ± 0,09 MPa), respectivamente (Fig. 5). 

Observa-se, nesse caso, a diferença entre os tratamentos, em que B40 = B80 > B0 = B120, causado 

pelo aumento de 0,18 MPa nos tratamentos B40 e B80, alteração que corresponde 11% em 

relação aos tratamentos B0 E B120.  

Ademais, na camada subsuperficial não foram constatadas diferenças significativas 

visto que os valores da ANOVA para todos os atributos testados resultaram em p > 0,05 (Tabela 

4), sendo descartado o uso de teste a posteriori. 

Tabela 4 

Resultados da ANOVA e teste de Tukey referente aos atributos físicos e carbono orgânico do solo do experimento 

com doses crescentes de biochar na Amazônia Central (n=16). 

Profundidade       Ug Ds  Dp* Pt   RP** C.O 

0,0 - 0,10 m kg kg-3 g cm-3 g cm-3 m-3 m-3 MPa g kg-1 

T
ra

ta
m

en
to

s B0 0,28 a 1,27 a 2,38 a 0,47 a  1,60 b 15,1 a 

B40 0,28 a 1,24 a   2,31 ab 0,47 a  1,78 a 18,2 a 

B80 0,30 a 1,20 a 2,24 b 0,47 a  1,78 a 18,1 a 

B120 0,29 a 1,24 a   2,30 ab 0,46 a 1,60 b 17,0 a 

       

     CV (%) 9,02 8,16 5,88 12,22 5,43 21,04 

Profundidade Ug Ds Dp Pt RP C.O 

0,10 – 0,20 m  kg kg-3 g cm-3 g cm-3 m-3 m-3 MPa g kg-1 

T
ra

ta
m

en
to

s B0 0,28 a 1,29 a 2,34 a 0,45 a 2,21 a 13,5 a 

B40  0,27 a 1,35 a 2,31 a 0,41 a 2,34 a 13,6 a 

B80 0,27 a 1,32 a 2,35 a 0,44 a 2,18 a 12,2 a 

B120 0,28 a 1,33 a 2,37 a 0,44 a 2,25 a 12,2 a 

       

 CV (%) 8,65 5,82 4,35 9,44 12,75 24,89 
Umidade gravimétrica (Ug). Densidade do solo (Ds). Densidade das partículas do solo (Dp). Porosidade total (Pt). 

Resistência do solo à penetração (RP). Carbono orgânico (C.O). Coeficiente de variação (CV).* significância (α) 

0,05. ** significância (α) 0,001. Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente, e médias seguidas 

de letras diferentes indicam diferenças significativas pelo teste de Tukey. 

 

É evidente a lacuna de resultados sobre os efeitos do uso de biochar em Latossolos 

argilosos na Amazônia Central, principalmente quando remete-se aos estudos de campo a longo 

prazo envolvendo avaliações dos índices de qualidade física. Portanto, nossos resultados 
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estabelecem descobertas únicas sobre a análise básica dos atributos físicos desse tipo de solo 

manejado com biochar. Ainda que para a maioria das variáveis não tenha ocorrido modificações 

significativas, foi confirmada a hipótese de que em solos agrícolas com alto conteúdo da fração 

argila e baixo uso de mecanização, a adição de biochar reduz a densidade das partículas do solo, 

mas pode aumentar a resistência do solo à penetração de raízes na camada superficial, não 

causando efeitos na camada de subsuperfície.   

 

                           

 

 

Fig.5. Efeitos de doses crescentes de biochar (tratamentos) sobre os atributos físicos e carbono orgânico de um 

Latossolo Amarelo Distrófico da Amazônia Central, na profundidade de 0,0 – 0,10 m. Os tratamentos estão 

plotados na ordem crescente de acordo com as médias. Os pontos cinzas correspondem às 16 observações (n), e 

os pontos pretos indicam ocorrência de outliers. 
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Fig.6. Efeitos de doses crescentes de biochar (tratamentos) sobre os atributos físicos e carbono orgânico de um 

Latossolo Amarelo Distrófico da Amazônia Central, na profundidade de 0,10 – 0,20 m. Os tratamentos estão 

plotados na ordem crescente de acordo com as médias. Os pontos cinzas correspondem às 16 observações (n), e 

os pontos pretos indicam ocorrência de outliers. 

 

3.2. Efeitos do biochar na Umidade gravimétrica do solo 

 Os dados do presente trabalho demostram que não houve diferença na Umidade 

gravimétrica (Ug) entre os tratamentos investigados em ambas as profundidades (p > 0,05).  

Isso significa que até a camada arável do solo (0,20 m), não há alterações mesmo quando 

adicionado doses crescentes de biochar.  
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Considerando que a qualidade edáficas de ecossistemas naturais tem sido proposta como 

referência (Gregorich 2002), esses resultados são semelhantes aos achados por Fernandes et al. 

(2014), que investigaram os efeitos na Ug em função da substituição de áreas florestadas por 

diferentes sistemas pastoris sobre os atributos físicos de um Latossolos Amarelo Distrófico. A 

partir disso, comprova-se que o sistema de rotação de cultura adotado nesta pesquisa, 

independentemente, apresenta maior Ug quando comparado a sistemas de pastagens, bem como 

assemelham-se aos resultados de uma floresta nativa em solo de textura média, que nesse 

contexto, não apresentou degradação desse atributo para esse tipo de uso do solo. Não obstante, 

Ramos et al. (2010) notaram que mesmo ocorrendo alterações na Ds em função do pisoteio 

animal, não foi possível considerar diferença na Ug desses sistemas pastoris em relação a 

floresta nativa em solo de textura fina. Portanto, embora altas doses de biochar não tenham 

afetado a umidade atual ou conteúdo gravimétrico de água no Latossolo Amarelo muito 

argiloso, a estabilidade dos altos valores de Ug nesse sistema pode ser atribuído tanto a classe 

textural, como ao baixo impacto por mecanização e ausência de pisoteio animal.  

3.3. Efeitos do biochar na Densidade do solo 

 Os achados desta pesquisa apontam que a Ds na camada superficial é explicada com 

uma pequena redução quando aumentou-se a quantidade de biochar, verificando no tratamento 

B80 a menor média (1,20 ± 0,07 g cm-3). Não menos importante, na camada de 0,10 – 0,20 m 

houve aumento na Ds nos tratamentos que continham biochar, como observado na sequência 

(B40 > B120 > B80 > B0). Apesar disso não foram constatados efeitos significativos do biochar 

na densidade do solo em estudo, já que nesse caso o tratamento controle B0 (sem biochar) 

apresentou a menor média (1,29 ± 0,06 g cm-3) com um ligeiro aumento quando adicionado 

biochar, encontrando no tratamento B40 maior média (1,35 ± 0,09 g cm-3).  

Esses resultados estão alinhados a um  estudo similar desenvolvido a curto prazo em 

solo argiloso, que ao adicionar doses crescentes de biochar de resíduos de podas de árvores 

frutíferas, não foi encontrado efeito significativo para densidade do solo (Castellini et al., 2015). 

Essa ausência de significância ou diminuição pode ser atribuída a heterogeneidade dos 

tamanhos das partículas de BC utilizada nesse experimento, uma vez que para Obia (2016b) a 

quantidade de BC tem maior importância nas mudanças da Ds em solos arenosos, enquanto o 

tamanho das partículas e a quantidade de BC são preponderantes para a diminuição da Ds em 

solos de textura argilosa. Apesar disso, é possível observar que as reduções da Ds na camada 

superficial (0,0 – 0,10 m) comparando-se ao tratamento controle, variaram de 0,03 – 0,07 g cm-
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3. Esses resultados convergem com os apresentados por Obia et al. (2016b), que demonstraram 

a ação redutora do BC na Ds de um solo argilo-arenoso entre 0,04 – 0,06 g cm-3.   

Embora seja possível encontrar em algumas literaturas que, conforme aumenta-se as 

doses de biochar a densidade do solo diminui (Blanco-Canqui, 2017), acredita-se que essa 

quantidade pode ser limitante para esses efeitos em alguns casos, uma vez que em solos com 

taxas > 60 t ha-1 há um menor efeito na diminuição da Ds quando comparado à doses < 60 t ha-

1(Rogovska et al., 2014), não reduzindo significativamente com quantidades < 10 t ha-1 de 

biochar (Usowicz et al., 2016). Nesse contexto, foi comprovado que a partir de altas aplicações 

de biochar (até 50 t ha-1) não houve diminuição da densidade do solo (Pratiwi and Shinogi, 

2016), visto que esse efeito depende das características específicas do biochar (Blanco-Canqui, 

2017).   

Além disso, sugere-se que a aplicação de biochar provavelmente reduz a densidade do 

solo por meio do efeito de mistura. Ou seja, o biochar tem densidade aparente mais baixa (< 

0,6 g cm-3) do que o solo (~1,25 g cm-3) (Blanco-Canqui, 2017). Isso explica os maiores efeitos 

nos solos arenosos, que acontece pela maior diferença entre as densidades. De fato, a diferença 

na densidade aparente entre o biochar (0,6 g cm-3) e solos argilosos (1,1 g cm-3) é menor do que 

biochar (0,6 g cm-3) e solos arenosos (1,5 g cm-3) (Blanco-Canqui, 2017). 

Considerando os resultados do presente trabalho, nota-se que, altas taxas de biochar 

(finos de carvão) não promove mudanças na Ds em solos de textura muito argilosa mesmo a 

longo prazo. Sendo necessário estudos prévios sobre as características específicas do material 

aplicado (biochar), bem como a determinação da granulometria ou tamanho das partículas do 

biochar.  

3.4. Efeito do biochar na Densidade das partículas do solo  

A densidade das partículas de um solo depende exclusivamente da composição das 

partículas sólidas, sendo um atributo muito estável mas que pode ser alterado ao longo do 

tempo, principalmente por influência das ações antrópicas. Comumente encontra-se em solos 

minerais variações entre 2,60 a 2,70 g cm-3 (Lier, 2010), e isso pode ser explicado pelo fato de 

nas camadas superficiais, geralmente mais ricas em matéria orgânica, os valores desse atributo 

físico serem relativamente inferiores (Leite and Medina, 1984; Souza et al., 2004; Lier, 2010). 

Estudos anteriores relataram que essas modificações ocorrem porque diferentes 

agroecossistemas impactam na variabilidade dos atributos físicos em Latossolo argiloso, 

atribuído ao maior acúmulo de matéria orgânica em alguns casos, cujo baixo peso específico 
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da matéria orgânica contribui para diminuir a densidade de partículas (Souza et al., 2004). 

Verificou-se dessa maneira, mudanças nos valores de Dp nas profundidades de 0,0 – 0,20 m; 

0,20 – 0,40 m, que nesse contexto variaram de 2,49 a 2,51 g cm-3 na área ocupada por floresta, 

e entre 2,50 a 2,59 g cm-3 para áreas com cultivos anuais e frutíferas perenes. Esses resultados 

fazem parte de uma pesquisa desenvolvida na Amazônia Central (Souza et al., 2004).  

Os resultados do presente trabalho demostram que a adição de biochar induz a 

diminuição da Dp na profundidade de 0,0 – 0,10 m em aproximadamente ~6% quando aplicado 

80 t ha-1 de biochar, ou tratamento B80 (2,24 ± 0,12 g cm-3) comparado ao solo sem biochar, ou 

controle B0 (2,38 ± 0,10 g cm-3). Houve decréscimo na Dp conforme aumentou as quantidades 

de carvão, observado na seguinte sequência B0 > B40 > B120 > B80. Githinji, (2014), afirma que 

esse efeito de diminuição causado pela adição de biochar é explicado pela aplicação de 

partículas que contém matéria orgânica mais alta e com densidades mais baixa, geralmente 

menor que 1,0 g cm-3. Além disso, a diminuição desse atributo físico do solo está diretamente 

relacionado com a concentração de C no solo (Blanco-Canqui, 2017), podendo reduzir em até 

14 % a Dp, comprovado por (Usowicz et al., 2016). 

No entanto, na camada de subsuperfície (0,10 – 0,20 m) não houve efeito significativo 

a partir da adição de biochar com relação a densidade das partículas do solo, mesmo assim, foi 

constatado uma ligeira variação entre os tratamentos (B120 > B80 > B0 > B40), em que ocorre 

contrário aos efeitos na camada superficial. Todavia, não houve diferenças expressivas entre as 

camadas superficial e subsuperficial, demonstrando que esse atributo é constante na camada 

agricultável (até 0,20 m de profundidade) para esse tipo de solo. 

Com base nos dados da presente pesquisa, de fato, a dose de 80 t ha-1 de BC é 

considerada a taxa ideal para causar efeitos na Dp de solos com textura muito argilosa. Nesse 

contexto, Blanco-Canqui, (2017) relata que doses (> 60 t ha-1) podem induzir mudanças na Dp 

de solos arenosos. Por outro lado, a aplicação de 30 t ha-1 de BC reduziu a Dp do solo arenoso 

de 2,55 g cm-3 para 2,20 g cm-3 (Usowicz et al., 2016). Corroborando esses resultados, achados 

de Pranagal et al. (2017) aprovaram que após a aplicação de biochar em um solo de textura 

argilosa, houve diminuição temporária da Dp na camada 0,0 – 0,10 m, do mesmo modo que 

altas taxas de biochar (25, 50, 75 t ha-1) causam redução de 1,05 g cm-3 na Dp em solo arenoso 

(Githinji, 2014).  
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3.5. Efeito do biochar na Porosidade total  

Não houve diferença entre os tratamentos nas duas profundidades (p > 0,05) para a 

variável porosidade total (Pt), ocorrendo apenas uma ligeira diminuição quando aumentou-se a 

profundidade. Esses resultados encontram-se em consonância com os achados de Souza et al. 

(2004) ao demonstrarem que em Latossolo muito argiloso as modificações na porosidade total 

são influenciadas em função de diferentes usos. Essas mudanças podem ser associadas ao uso 

de maquinário, acúmulo ou perda de matéria orgânica, e tipo de cultura (Reis et al., 2009; 

Oliveira et al., 2014). Todavia a adição de biochar nesses sistemas com mecanização e sem 

culturas com alto potencial produtivo de biomassa abaixo e acima do solo, não mitiga o impacto 

causado na porosidade total.  

Embora os resultados de Pt deste trabalho apresentem melhores rendimentos comparado 

a sistemas com plantio direto em Latossolo de textura média (Tormena et al., 2002), os mesmos 

indicam semelhanças aos sistemas de uso com pastagens superlotadas, e plantios de frutíferas 

com mecanização em Latossolo argiloso, que causam diferenças negativas comprometedoras 

em comparação a áreas de florestas e capoeiras (Souza et al., 2004). Por outro lado, essa Pt 

aproximou-se de valores satisfatórios encontrados em Terras Pretas de Índios, tendo Pt superior 

a área de floresta nativa em Latossolo Amarelo da região sul do Amazonas (Soares et al., 2016). 

Afinal, há incongruência entre estes resultados e os apresentados por Obia et al. (2016), que 

afirmam aumentar a porosidade total em 2% quando adicionado biochar em solo arenoso, sem 

implicação desse efeito pelas culturas. Por outro lado, através de experimentos ≤ 4 anos, foi 

comprovado que as modificações na Pt ocorre em solos de textura mais arenosa, sendo essas 

modificações insignificantes para solos de textura mais argilosa, independentemente da 

quantidade de biochar (Usowicz et al., 2016; Zheng et al., 2016; Burrell et al., 2016). 

3.6. Efeito do biochar na Resistência do solo à penetração de raízes 

Entre os diferentes atributos físicos do solo, a resistência do solo à penetração de raízes 

(RP) vem sendo amplamente usada como índice de qualidade do solo (Carvalho et al., 2006). 

Isso porque além de ser uma medida que avalia a qualidade de sistemas agrícolas, relaciona-se 

diretamente com o crescimento das plantas e é de fácil e rápida determinação (Smith et al., 

1997).  

Encontra-se na literatura que os valores limitantes dessa variável podem sofrer variações 

em função de diferentes culturas e tipos de solo (Ferreira et al., 2012), embora haja consenso 

que para a maioria dos casos 2,0 MPa seja o valor crítico relacionado com o crescimentos das 
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raízes (da Silva et al., 1994; Tardieu, 1994; Taylor et al., 1966; Tormena et al., 1998). Apesar 

de ser uma variável importante nas investigações voltadas as características físicas do solo, 

estudos em escala de campo relacionando biochar e RP não estão disponíveis, e os poucos 

resultados existentes foram retirados de experimentos conduzidos em pequenas parcelas, sob 

casas de vegetação e a curto prazo (< 2 anos). Esses dados são incompletos, considerando que 

o biochar pode exigir longos períodos para reagir com as partículas inorgânicas do solo e gerar 

algum efeito na compactabilidade do solo (Blanco-Canqui, 2017).  

A partir dos resultados apresentados neste trabalho sugere-se que, mesmo após treze 

anos a adição de biochar entre 40 e 80 t ha-1 pode resultar em aumento da RP na camada inicial 

do solo (até 0,10 m de profundidade), e quando aplicado 120 t ha-1 não ocorre diferença 

comparado ao tratamento controle (sem biochar). Dessa modo, foi atestado que na camada de 

0,0 – 0,10 m, altas doses de biochar não reduz a RP em solos argilosos, podendo causar aumento 

mas não comprometendo o crescimento radicular uma vez que para todos os tratamentos 

inclusive o sem biochar, as médias foram abaixo do valor crítico estimado (< 2,0 MPa). E na 

camada de 0,10 – 0,20 m não houve diferença entre os tratamentos, mesmo assim, para todos 

os tratamentos os níveis foram considerados limitantes (> 2,0 MPa). Nesse contexto, entende-

se que o biochar não causa mudanças que possam influenciar no crescimento das raízes nesse 

tipo de sistema.  

Em suma, os poucos dados indicam que o biochar tem pouco ou nenhum efeito na 

resistência à penetração dos solos (Busscher et al. 2011; Mukherjee et al. 2014; Rogovska et al. 

2014; Bekele et al. 2015; Blanco-Canqui, 2017). Sobre outra perspectiva, um resultado positivo 

apontou uma redução da RP através de um experimento de incubação com pequena duração 

(96 dias), do qual mostra que a RP diminui com aplicação de 44 t ha-1 , não relatando o mesmo 

efeito com taxas mais baixas de aplicação (Busscher et al. 2010). Isso foi comprovado por 

Eastman (2011), que avaliando aplicações de doses crescentes (0, 5 e 25 t ha-1 de biochar) em 

solo argiloso de Ohio, USA, não verificou diferença significativa nos valores de RP após um 

ano. No entanto, sugere-se que altas taxas de aplicação de biochar podem ser necessárias para 

alterar significativamente a RP do solo, e assim reduzir os riscos de compactação dos solo 

(Blanco-Canqui, 2017). Essa afirmativa diverge dos resultados encontrados neste trabalho, 

tendo em vista que o incremento na RP pode aumentar os riscos de compactação ao longo do 

tempo. 
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Além disso, alguns autores consideram que a textura do solo por si só influência nas 

diferentes resistências à penetração, uma vez que foi observado que um solo com textura média 

apresenta uma resistência à penetração menor do que um com textura argilosa na ausência de 

BC (Dexter et al. 2007; Obia, 2017). Contudo, esses dados são limitados para fazer conclusões 

definitivas sobre os efeitos da classe textural na RP (Blanco-Canqui, 2017). 

A comparação direta de nossos resultados com os estudos acima citados, é difícil devido 

aos diferentes ambientes que foram realizados os experimentos, texturas e tipos de solos, 

matérias-primas dos biochars, temperaturas de pirólise, bem como os períodos de tempo 

utilizado em cada estudo. Todavia, as conclusões desses poucos estudos fortalecem a discussão 

e estimulam aplicações de mais pesquisas relativas às alterações nos atributos físicos dos solos 

agrícolas manejados com biochar, uma vez que na Amazônia Central há demanda por 

tecnologias alternativas que condicione o aumento da produtividade e a conservação dos 

recursos naturais.  

3.7. Efeitos do biochar no Carbono orgânico e Matéria orgânica do solo 

Os teores de carbono orgânico (CO) e matéria orgânica do solo (MOS) não diferiram 

estatisticamente entre os tratamentos. No entanto, foi possível observar ligeiras diferenças em 

que o solo com 40 t ha-1 apresentou maiores valores de CO e MOS nas duas profundidades 

analisadas. Para Guimarães et al. (2017), a ausência de diferenças pode ser atribuído a 

estabilidade de C do biochar não oxidável ou pouco oxidável, uma vez que o reagente utilizado 

na metodologia, o dicromato de potássio, é um agente oxidante mas que não oxida o carbono 

nas estruturas aromáticas do biochar. Comprovando que nesse caso, com o método de (Walkley 

Black) não foi possível inferir diferenças no carbono orgânico do solo em função do C do 

biochar adicionado (Petter, 2010), uma vez que esse método é recomendado para quantificar 

apenas aqueles materiais oxidáveis ou decomponíveis, sendo discriminado o de origem a partir 

de compostos carbonáticos ou recalcitrantes como o carvão (Walkley e Black 1934).  

Contudo, os resultados apresentados neste trabalho mostram que o sistema de rotação 

de culturas com intervalos de pousio, não difere de sistemas agrícolas mecanizados e pastagens 

superlotadas (Souza et al. 2004), independente da adição de BC. Dessa forma, está claro que o 

biochar é um material recalcitrante, uma vez que mesmo após treze anos não causou diferenças 

no acúmulo de MOS. 
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4. Conclusões 

 

As doses crescentes de biochar não causaram afeitos na Umidade gravimétrica e na 

Densidade do solo em nenhuma das profundidades. Contudo, houve diminuição significativa 

na Densidade das partículas no solo com 80 t ha-1 de biochar, na camada superficial. Não 

obstante, não houve efeitos na camada de subsuperfície. 

A adição de biochar a longo prazo não afetou a Porosidade total do Latossolo Amarelo, 

na camada superficial e subsuperficial. No entanto, as doses crescentes de biochar causaram 

incremento na Resistência do solo à penetração de raízes no solo com 40 t ha-1 e 80 t ha-1 de 

biochar, na camada de 0,0 – 0,10 m de profundidade. Todavia, não houve efeito na camada de 

subsuperfície em função do biochar. 

 A incorporação de altas taxas de biochar no solo não aumentou o conteúdo de carbono 

orgânico do Latossolo Amarelo mesmo após treze anos. 
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