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MELO, Bruno Araújo. Influência do biochar de lodo de esgoto nas frações lábeis da 

matéria orgânica do solo cultivado com milho. 2017. Monografia (Bacharelado em 

Agronomia). Universidade de Brasília – UnB. 

RESUMO 

O tratamento térmico do lodo de esgoto (LE), por meio de pirólise, gera um produto 

denominado biochar (BC). Este material representa uma alternativa que viabiliza o uso do LE 

na agricultura de forma segura e sustentável. Uma das vantagens da utilização de biochar de 

LE é o fornecimento de nutrientes e o sequestro de carbono no solo, por meio do acúmulo de 

frações da matéria orgânica (MO). Entretanto, ainda há carência de informação sobre a forma 

de acúmulo de frações lábeis e estáveis da MO do solo que recebeu biochar de LE. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar o efeito do biochar de LE nas frações da matéria orgânica do solo 

cultivado com milho. O experimento de campo foi desenvolvido na Fazenda Água Limpa, 

Brasília, DF, em um Latossolo Vermelho Amarelo, delineado sob um modelo de blocos ao 

acaso, com 4 repetições, composto por 6 tratamentos: 1) controle; 2) adubação mineral 

(NPK); 3) Biochar produzido a 300 °C (BC300); 4) BC300 associado a adubação mineral 

(BC300 + NPK); 5) Biochar produzido a 500 °C (BC500); 6) BC500 associado a adubação 

mineral (BC500 + NPK). Foram aplicados 15 Mg ha⁻¹ de biochar de LE nos tratamentos que 

receberam biochar e 714 kg ha⁻¹ da formulação (4-14-8) de NPK nos tratamentos com 

adubação mineral. Foram determinados os teores de carbono orgânico total (COT) e das 

seguintes frações da MOS: carbono orgânico facilmente oxidável (COFO); carbono da 

biomassa microbiana (CBM); e carbono lábil (CL). De maneira geral, foi possível observar o 

incremento de carbono no solo promovido por ambos os biochars, independentemente da 

temperatura de pirólise, em relação ao controle. A associação do biochar ao NPK foi capaz de 

promover efeito sinérgico, apresentando aumentos de 22 a 40% nos teores de COT, quando 

comparado aos tratamentos controle e NPK. A utilização exclusiva de biochar de LE, 

independente da temperatura, foi semelhante ou superior a adubação mineral com NPK na 

capacidade de acumular carbono no solo. 

Palavras-chave: Biocarvão, biossólido, carbono orgânico, milho e resíduo urbano. 



8 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. a) Mapa do Brasil com a localização do bioma Cerrado. Mapa dos Biomas do 

Brasil - Primeira Aproximação – escala 1:500, IBGE, 2004; b) Imagem de Satélite do DF 

com destaque em vermelho dos limites da FAL (Google Earth®); c) Imagem de satélite com 

destaque para a área do experimento (Google Earth®). .......................................................... 29 

Figura 2. Croqui da área experimental com destaque em cinza dos tratamentos estudados, e 

vista frontal da parcela com os espaçamentos entre fileiras de plantas de milho. ................... 30 

Figura 3. Ponto de coleta de uma subamostra de solo no período do florescimento do milho.

.................................................................................................................................................. 34 

Figura 4. Carbono orgânico total (COT) do solo cultivado com milho nos tratamentos: 

Controle; NPK (adubação mineral); BC300 – biochar produzido a 300 °C; BC500 – biochar 

produzido a 500 °C; BC300 + NPK; e BC500 + NPK... ......................................................... 38 

Figura 5. Carbono orgânico facilmente oxidável (COFO) do solo cultivado com milho nos 

tratamentos: Controle; NPK (adubação mineral); BC300 – biochar produzido a 300 °C; 

BC500 – biochar produzido a 500 °C; BC300 + NPK; e BC500 + NPK. ............................... 40 

Figura 6. Carbono da biomassa microbiana (CBM) do solo cultivado com milho nos 

tratamentos: Controle; NPK (adubação mineral); BC300 – biochar produzido a 300 °C; 

BC500 – biochar produzido a 500 °C; BC300 + NPK; e BC500 + NPK. ............................... 41 

Figura 7. Carbono lábil (CL) do solo cultivado com milho nos tratamentos: Controle; NPK 

(adubação mineral); BC300 – biochar produzido a 300 °C; BC500 – biochar produzido a 500 

°C; BC300 + NPK; e BC500 + NPK. ...................................................................................... 44 



9 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Concentrações máximas permitidas de substâncias inorgânicas em lodo de esgoto 

ou produtos derivados. ............................................................................................................. 16 

Tabela 2. Precipitação pluviométrica e temperatura média nos anos de 2015 e 2016 na FAL.

.................................................................................................................................................. 30 

Tabela 3. Características químicas do solo. ............................................................................ 31 

Tabela 4. Características do lodo de esgoto in natura e dos biochars obtidos nas diferentes 

temperaturas. ............................................................................................................................ 33 



10 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 11 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................... 14 

2.1. Lodo de esgoto: produção, tratamento, composição e uso agrícola .................... 14 

2.2. Biochar ................................................................................................................. 17 

2.2.1. Biochar de lodo de esgoto: produção e características ............................ 18 

2.2.2. Utilização de biochar na agricultura........................................................ 21 

2.3. Influência do biochar na microbiota do solo e em frações da matéria orgânica .. 23 

3. MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................................... 29 

3.1. Delineamento experimental e tratamentos estudados .......................................... 30 

3.2. Condução do experimento ................................................................................... 31 

3.3. Obtenção e caracterização do lodo de esgoto e do biochar ................................. 31 

3.4. Análises laboratoriais ........................................................................................... 33 

3.4.1. Análises químicas e físicas das amostras de lodo de esgoto e biochar ... 33 

3.4.2. Amostragem e determinação das propriedades do solo .......................... 34 

3.4.3. Determinação do carbono orgânico total (COT) ..................................... 34 

3.4.4. Determinação do carbono orgânico facilmente oxidável (COFO).......... 35 

3.4.5. Determinação do carbono da biomassa microbiana (CBM) ................... 35 

3.4.6. Determinação do carbono lábil (CL) ....................................................... 35 

3.5. Análises estatísticas ............................................................................................. 36 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................. 37 

4.1. Carbono orgânico total (COT) ............................................................................. 37 

4.2. Carbono orgânico facilmente oxidável (COFO) .................................................. 39 

4.3. Carbono da biomassa microbiana (CBM)............................................................ 40 

4.4. Carbono lábil (CL) ............................................................................................... 43 

5. CONCLUSÕES ............................................................................................................ 45 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................... 46 

 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

O biochar (BC) é um produto sólido, que pode ser obtido a partir de diversas 

biomassas, oriundo de um processo de conversão termoquímica, denominado pirólise, 

conduzido em ambiente controlado sob altas temperaturas, na ausência ou em presença 

reduzida de oxigênio, apresentando características favoráveis a agricultura. Ao ser aplicado 

em áreas agrícolas, esse produto melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas do 

solo (SOHI, 2012; SOUSA, 2015), promovendo mudanças na microbiota e na matéria 

orgânica do solo (LEHMANN, 2007; STEINBEISS et al., 2009; NÓBREGA, 2011).  

A forma estrutural do carbono (C) presente no biochar depende da biogeoquímica do 

material de origem e das condições da pirólise sob as quais o biochar foi produzido 

(LEHMANN, 2007). A pirólise tem sido estudada devido ao potencial de estabilizar a 

biomassa proveniente de diferentes matérias-primas, sob diversos aspectos, reduzindo a 

presença de patógenos e substâncias tóxicas que podem ser nocivas à saúde e ao meio 

ambiente (CABALLERO et al., 1997), além de favorecer sua utilização como condicionador 

de solo, aumentando a produtividade das culturas e o sequestro de carbono no solo 

(NÓBREGA, 2011; MÉNDEZ et al., 2017), o que contribui para a diminuição da emissão de 

gases do efeito estufa. Entre as diversas matérias-primas utilizadas, o lodo de esgoto 

apresenta grande potencial para ser pirolisado, gerando um biochar com características 

apropriadas para a produção agrícola.  

O lodo de esgoto (LE) é um material residual proveniente das estações de tratamento de 

esgoto (ETEs), oriundo de águas residuárias advindas do meio urbano. No Brasil cerca de 

50% da população tem acesso ao serviço de coleta de esgoto, portanto, os dados apresentados 

pelo TRATA BRASIL (2016) revelam que pouco mais de 100 milhões de habitantes ainda 

não possuem acesso a este serviço. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), no ano de 2015, 84,51% do DF recebia o serviço de coleta de esgoto 

(TRATA BRASIL, 2017), sendo produzidas aproximadamente 400 toneladas de lodo de 

esgoto, base úmida, por dia, tornando-se necessária a gestão adequada desse resíduo urbano 

(CAESB, 2015). 

Parte do lodo de esgoto produzido no Distrito Federal era distribuída aos produtores 

agrícolas até a implementação da Resolução N° 375 de 2006 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), que restringiu a utilização direta desse material in natura na 
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agricultura, estabelecendo as condições máximas de substâncias inorgânicas e presença de 

patógenos, limitando a utilização do lodo de esgoto (BRASIL, 2006). Desde então, o lodo de 

esgoto do DF se acumula em pátios de secagem, sem utilização na agricultura. Entre as 

limitações impostas pela referida resolução está a presença de patógenos com potencial de 

contaminação, como helmintos e coliformes termotolerantes. Considerando que a destinação 

adequada do lodo de esgoto é de suma importância para o meio ambiente e para a saúde 

humana, sua conversão em biochar pode viabilizar a sua utilização. 

As características advindas das biomassas e dos processos de produção dos biochars 

atuam de diversas maneiras nas propriedades do solo, especialmente na microbiota edáfica. 

Pode-se mencionar a alteração da densidade do solo em decorrência da presença de poros que 

retêm ar e água, fundamentais para que haja o desenvolvimento radicular das plantas e 

adequado funcionamento da atividade microbiológica. Fatores como pH, disponibilidade de 

compostos orgânicos e maior área superficial do biochar também podem favorecer o 

desenvolvimento de microrganismos do solo (MARKS et al., 2014; ZIELIŃSKA et al., 2015; 

YUE et al., 2017). Segundo Bruun et al. (2012) a pirólise promove substratos de melhor 

qualidade para o desenvolvimento dos microrganismos, uma vez que os resíduos de bio-óleos 

e outros condensados, nos quais incluem compostos solúveis em água como ácidos, álcoois, 

aldeídos, cetonas e açúcares encontrados na superfície do biochar, podem atuar como fonte 

de alimento sendo utilizados no metabolismo microbiano, auxiliando no crescimento da 

microfauna (PAINTER, 1998).  

Apesar da utilização do biochar auxiliar no crescimento da microbiota do solo, existem 

relatos que demonstram que a maior disponibilidade de nutrientes no solo, após a aplicação 

de biochar, pode promover o retrocesso de processos simbiônticos entre fungos e plantas, 

ocasionando uma redução na população desses microrganismos (LEHMANN et al., 2011). 

Fatores como a variação das condições de pirólise podem promover a síntese de condensados 

contendo hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 

PAHs), cresóis, xilenóis, formaldeídos e outros compostos tóxicos que podem apresentar 

atividade bactericida ou fungicida (PAINTER, 1998). Portanto, no caso específico do biochar 

de lodo de esgoto, ainda há carência de informação sobre os efeitos de biochars, obtidos por 

diferentes temperaturas, na microbiota do solo, em condições de campo. 

As características físicas e químicas do biochar, sobretudo aquelas relacionadas aos 

compostos orgânicos, podem limitar ou estimular o crescimento da biomassa microbiana do 
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solo. Biochars obtidos em altas temperaturas são mais persistentes à oxidação e degradação 

microbiana por apresentarem cadeia rica em C aromático condensado, proporcionando 

estrutura mais recalcitrante do que aqueles que são produzidos em temperaturas mais baixas, 

que são mais facilmente mineralizados (NOVAK et al., 2009; LEHMANN, 2007). Essas 

características químicas do biochar aliadas a ação microbiana resultam em acúmulo de 

diferentes frações da matéria orgânica do solo e precisam ser melhor estudadas para que se 

possa entender os efeitos da aplicação desse material na liberação de nutrientes e no acúmulo 

de C no solo. A quantificação das frações do carbono presentes no biochar é de fundamental 

importância para avaliar com maior precisão e modelar os efeitos provocados pelo BC em 

longo prazo nas emissões de gases do efeito estufa, e consequentemente, no estoque de 

carbono do solo (FIDEL et al., 2017). 

Tendo em vista que há poucos trabalhos que demonstram os efeitos da adição de 

biochar de LE sobre as frações da matéria orgânica do solo, o presente trabalho tem por 

objetivo avaliar os efeitos da aplicação do biochar de lodo de esgoto sobre as frações lábeis 

da matéria orgânica do solo cultivado com milho. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Lodo de esgoto: produção, tratamento, composição e uso agrícola 

Apesar dos grandes avanços, o acelerado processo de urbanização acarretou diversos 

problemas que refletiram diretamente na população, reduzindo a qualidade de vida e trazendo 

como consequência impactos ambientais negativos, principalmente no que se refere à 

produção de resíduos urbanos e sua destinação (GUERRA; CUNHA, 2006; MARTINS et al., 

2014). 

Segundo a CAESB (2017) “esgoto, efluente ou águas servidas são todos os resíduos 

líquidos domésticos e indústrias que necessitam de tratamento adequado para que sejam 

removidas as impurezas, e assim possam ser devolvidos à natureza sem causar danos 

ambientais e à saúde humana”. A estação de tratamento de esgoto (ETE) é incumbida de 

realizar o tratamento desses efluentes através de processos químicos físicos ou biológicos a 

fim de torná-los apropriados e em conformidade com a legislação ambiental para serem 

devolvidos ao ambiente. 

O processo de tratamento é dividido em tratamento preliminar, tratamento a nível 

primário, secundário e terciário. O tratamento preliminar tem por objetivo reter resíduos de 

maior tamanho, com a utilização de peneiras ou caixa de areia, evitando danos aos processos 

subsequentes. No nível primário é realizada a sedimentação dos sólidos em suspensão que se 

acumulam no fundo do decantador tornando o efluente apto a seguir para o tratamento a nível 

secundário, no qual os microrganismos são incumbidos de se alimentarem da matéria 

orgânica, convertendo-a em gás carbônico e água. Nos sistemas que adotam o nível terciário 

ocorre a remoção de poluentes específicos como o fósforo e o nitrogênio. Em cada uma 

dessas etapas existe a geração de lodo que posteriormente é encaminhado para digestores 

onde a matéria orgânica é estabilizada facilitando o processo de desidratação, sendo o 

produto final denominado de lodo de esgoto (CAESB, 2017).  

O lodo de esgoto é um resíduo de composição variada que sofre grande influência das 

características dos efluentes descarregados nas redes coletoras de esgoto e dos processos 

utilizados para o tratamento dos mesmos. O LE é constituído de materiais orgânicos e 

inorgânicos como proteínas, lipídios, carboidratos, cinzas, papel, restos vegetais e 

microrganismos, além de metais pesados, oriundos principalmente de esgotos que recebem 

descargas industriais, como zinco (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), cádmio (Cd), chumbo (Pb), 



15 

 

mercúrio (Hg) e crômio (Cr), que podem ser prejudiciais ao meio ambiente e à saúde 

humana, quando destinado de maneira inadequada. (ROCHA et al., 2013; SAMOLADA; 

ZABANIOTOU, 2014; ALVAREZ et al., 2015).   

A destinação final do lodo gerado nas ETEs compreende diversas alternativas como a 

deposição deste material em aterros sanitários, o despejo nos oceanos, a aplicação no solo e a 

incineração. Grande parte do lodo gerado em países da Europa e da América do Norte sofre o 

processo de incineração, podendo também ser depositado em aterros sanitários ou utilizado 

em sistemas agrícolas, a depender de sua composição. Em grande parte destes países a 

deposição é regida por normas que asseguram uma adequada destinação. No Brasil grande 

parte do LE produzido é conduzido aos aterros sanitários, intensificando os problemas de 

manejo dos resíduos urbanos. A disposição do lodo de esgoto em aterros torna-se viável 

somente quando há o aproveitamento dos gases para a produção de energia, prática esta que 

não é frequente. O elevado custo desta prática, que pode alcançar até 50% do custo 

operacional de uma estação de tratamento de esgoto, torna-se outro fator que acomete a 

eficiência da sua utilização, além da capacidade limitada dos aterros disponíveis e da 

necessidade do constante monitoramento dessas áreas com objetivo de evitar a contaminação 

do meio ambiente (PIRES, 2006; GARCÍA et al., 2007; SAMOLADA; ZABANIOTOU, 

2014). 

A aplicação do lodo de esgoto na agricultura tem se mostrado uma alternativa viável 

para a destinação deste material. Sua utilização no solo pode promover um incremento de 

nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas, fornecendo principalmente fósforo 

e nitrogênio, além de contribuir para a estruturação do solo, melhorando os aspectos físicos, 

químicos e biológicos, podendo reduzir a aplicação de fertilizantes químicos. Apesar de 

promover melhorias na produtividade das culturas, a sua aplicação no solo é limitada, devido 

à presença de contaminantes, como metais pesados, compostos orgânicos persistentes e 

organismos patogênicos, potencialmente nocivos à saúde e ao ambiente (LAVEZZO, 2016). 

Outra substância que pode ocasionar impactos ao ambiente é o nitrato (NO3
-
), que em 

concentrações elevadas, pode gerar um excedente que não é absorvido pelas plantas, podendo 

causar a contaminação dos lençóis freáticos. Para amenizar os impactos desses materiais 

tóxicos que podem acumular no solo, no ar, nas águas superficiais e subterrâneas, faz-se 

necessária a criação e a execução de normas que regulamentem a utilização do lodo de esgoto 

e de seus derivados, avaliando as ameaças a curto e longo prazo (PIRES, 2006). 
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No Brasil o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução 

Nº 375, de 29 de agosto de 2006, “estabelece critérios e procedimentos para o uso, em áreas 

agrícolas, de lodo de esgoto gerado em estação de tratamento de esgoto sanitário e seus 

produtos derivados, visando benefícios à agricultura e evitando riscos à saúde pública e ao 

ambiente”.  

A Resolução do CONAMA estabelece alguns limites máximos permitidos para 

substâncias inorgânicas e orgânicas encontradas no LE e em seus produtos derivados, 

possibilitando a utilização na agricultura. As concentrações máximas de substâncias 

inorgânicas permitidas pela legislação citada anteriormente podem ser encontradas na Tabela 

1.  

Tabela 1. Concentrações máximas permitidas de substâncias inorgânicas em lodo de esgoto 

ou produtos derivados. 

Fonte: Resolução CONAMA N° 375, de 29 de agosto de 2006. 

O lodo de esgoto ou o produto derivado dele é classificado em tipos A e B, nos quais a 

concentração de patógenos presentes é utilizada como critério para a tipificação. O tipo ou 

classe A é caracterizado por apresentar concentrações de coliformes termotolerantes menores 

que 10³ número mais provável (NMP) por grama de sólidos totais (ST); concentração de ovos 

viáveis de helmintos menor que 0,35 ovo por grama de ST; Salmonella ausente em 10 gramas 

de ST; vírus com concentração menor que 0,25 unidade formadora de placa (UFP) ou 

unidade formadora de foco (UFF) por grama de ST. O tipo B apresenta concentração de 

coliformes termotolerantes menor que 10
6
 NMP por grama de ST e concentração de ovos 

viáveis de helmintos menor que 10 ovos por grama de ST. Diante do exposto, fica 

determinado que somente seja permitida a utilização de LE e seus derivados tipo A, à 

exceção do tipo B, que fica restrita ao surgimento de novos critérios que se baseiem em 

estudos de avaliação de riscos, que demonstrem a segurança de sua aplicação. 

Substâncias Inorgânicas 

 
                                                    Concentração Máxima 

                                                  (mg/kg, base seca) 

Arsênio  41  

Bário  1300  

Cádmio  39  

Chumbo  300  

Cobre  1500  

Crômio  1000  

Mercúrio  17  

Molibdênio  50  

Níquel  420  

Selênio  100  

Zinco  2800  
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O grande volume gerado de lodo de esgoto e a dificuldade em proporcionar uma 

adequada destinação a este material torna a sua gestão um desafio. Meios alternativos estão 

se destacando por possibilitarem a redução de agentes patogênicos e tóxicos, contribuindo 

para reutilização desse resíduo de forma mais segura. A produção de biochar de lodo de 

esgoto, através do processo de pirólise, é uma alternativa que tem se destacado por viabilizar 

a sua reciclagem com potencial para utilização agrícola.  

2.2. Biochar  

O biocarvão, internacionalmente identificado como biochar, é um material sólido rico 

em carbono, que pode ser obtido através do processo de conversão termoquímica de 

biomassas, conhecido como pirólise, sob condições controladas de oxigênio e com 

temperaturas entre 300 e 800 °C (SOHI, 2012). O tratamento a altas temperaturas promove 

alterações químicas, físicas e biológicas na biomassa, ocasionando a quebra das ligações das 

cadeias carbônicas através do calor, em ambiente com disponibilidade limitada de oxigênio, 

resultando na conversão da biomassa em produtos sólidos, líquidos e gasosos 

(BRIDGWATER, 2012; KIM et al., 2013; LABEGALINI, 2013). 

Diferentes matérias-primas de origem animal e vegetal podem ser utilizadas para a 

produção de biochar, como resíduos de colheitas, dejetos provenientes da produção animal, 

lama de águas residuais, fragmentos de madeiras, resíduos agroindustriais, entre outros, 

resultando em biochars com características distintas (LABEGALINI, 2013; CONZ, 2015). A 

obtenção de informações e estudos a respeito das características dos resíduos e do biochar 

originado, colabora para a compreensão de suas propriedades, determinando o seu modo de 

utilização (ZORNOZA et al., 2016). 

A fração sólida obtida pelo processo de pirólise pode ser utilizada de diversas formas. 

O biochar quando aplicado ao solo pode atuar como condicionador, melhorando as 

propriedades físicas e químicas, e influenciando a atividade microbiana; a alta estabilidade do 

BC faz com que o mesmo atue como um “sequestrador” de carbono, mitigando as emissões 

de gases que intensificam o efeito estufa, podendo reduzir os impactos gerados pelas 

mudanças climáticas (NÓBREGA, 2011); pode ser utilizado como fonte de energia, através 

do processo de conversão; pode atuar como adsorvente, reduzindo a mobilidade de poluentes 

do solo e da água. O custo reduzido para a produção do biochar é uma vantagem em relação a 
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outros materiais advindos de processos petroquímicos ou outros processos químicos (QIAN 

et al., 2015).  

O processo de produção de biochar é bastante promissor por possibilitar a conciliação 

de fatores relevantes como o baixo custo e a facilidade de produção, além de ser um 

procedimento sustentável, originando produtos que podem ser utilizados para diversas 

finalidades (SAMOLADA; ZABANIOTOU, 2014). 

2.2.1. Biochar de lodo de esgoto: produção e características 

O constante crescimento populacional e o aumento da produção de lodo de esgoto 

atrelados à falta de infraestrutura que suporte a quantidade gerada tornaram-se uma 

preocupação recorrente dos órgãos responsáveis pela coleta e tratamento de águas residuárias, 

que buscam meios de destinação adequados para este resíduo (SAITO, 2007). No Distrito 

Federal são geradas diariamente, com o tratamento de águas residuárias, aproximadamente 

400 toneladas de lodo de esgoto, base úmida, nas ETEs (CAESB, 2017). Dentro deste 

panorama novas tecnologias surgem com o objetivo de desenvolver meios de utilização mais 

sustentáveis para o LE.  

Processos térmicos como a pirólise vêm se destacando por possibilitarem a 

transformação desse resíduo em biochar, permitindo a sua utilização na agricultura, 

reduzindo os impactos ao meio ambiente (ALVAREZ et al., 2015). Este processo auxilia na 

desinfestação do material in natura, no qual podem estar presentes alguns agentes etiológicos 

potencialmente capazes de causar doenças infectocontagiosas (CABALLERO et al., 1997).  

Além do produto sólido gerado pelo processo termoquímico, a pirólise pode gerar uma 

fração líquida denominada bio-óleo, contendo compostos voláteis condensáveis, e uma fração 

gasosa, biogás, contendo gases não condensáveis de baixo teor molecular, composta por CO, 

CO2, H2, CH4, C2H4, e outros hidrocarbonetos, que podem ser utilizados para a síntese de 

combustíveis alternativos substituindo os combustíveis fósseis (FYTILI; ZABANIOTOU, 

2008; MANARA; ZABANIOTOU, 2012). A captura do CO2 da atmosfera e a sua 

reutilização no processo de fotossíntese podem reduzir a emissão de gás carbônico a partir da 

conversão da biomassa, pela pirólise, em biocombustíveis e outros produtos. A reduzida 

presença de compostos de enxofre e azoto presentes na biomassa produzida levam a redução 

das emissões de gases poluentes gerados durante o processo de combustão, quando 

comparada a queima de combustíveis fósseis para produção de energia (QIAN et al., 2015). 



19 

 

A pirólise é considerada um processo endotérmico, que se completa em 30 minutos 

(KHIARI et al., 2004; AGRAFIOTI et al., 2013), na qual os fatores como temperatura, tempo 

de residência, pressão, taxa de aquecimento e características do lodo de esgoto como o 

tamanho das partículas, podem interferir nos rendimentos dos subprodutos e em suas 

propriedades, influenciando na qualidade e na quantidade de biochar produzido, influindo na 

sua aplicação (SAMOLADA; ZABANIOTOU, 2014).  

O processo denominado como pirólise rápida é caracterizado pelas altas taxas de 

aquecimento que promovem a volatilização de compostos (CANTRELL et al., 2012; 

LABEGALINI, 2013), aumentando o rendimento da fração líquida conhecida como bio-óleo, 

que pode ser utilizada para a produção de combustíveis ou para a síntese de outros produtos 

químicos, como os fenóis utilizados na produção de resina, além de ser utilizada na 

fabricação de fertilizantes (KAN et al., 2016). A elevação gradual da temperatura, pirólise 

lenta, aumenta o rendimento da fração sólida, favorecendo a produção de biocarvão por meio 

da redução do bio-óleo, contrapondo-se a pirólise rápida. A pirólise lenta também pode 

reduzir a presença de metais pesados no biogás, os quais ficam retidos na fração sólida 

(MENENDEZ et al., 2002).  

A temperatura se destaca entre os fatores do processo de pirólise, influenciando nas 

características e no rendimento do biocarvão produzido. Segundo o que foi demonstrado no 

trabalho de Hossain et al. (2011), o rendimento do BC diminuiu com o aumento da 

temperatura de pirólise, sendo que o rendimento a 300 °C foi de 72,3% de massa da matéria-

prima original, enquanto que na temperatura de 400 °C foi de 63,7%, a 500 °C foi de 57,9% e 

a 700 °C foi de 52,4%. A queda no rendimento pode ser explicada pela maior deterioração da 

biomassa, que ocorre em temperaturas mais elevadas, contrapondo-se às temperaturas 

reduzidas que acarretam maior rendimento da fração sólida e redução da fração líquida, bio-

óleo (KAN et al., 2016). Parte da perda da massa está relacionada à quebra de grupos metil 

(CH3
-
), assim como os grupos hidroxila (OH

-
) e amina (NH), que são clivados a temperaturas 

inferiores, favorecendo a produção de gás (HOSSAIN et al., 2011).  

A produção do BC a baixas temperaturas favorece a sua utilização na agricultura, uma 

vez que a quantidade de compostos disponíveis que permanecem na biomassa é maior, 

podendo suprir parte dos nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas sendo os 

mesmos disponibilizados no solo em curto prazo, logo após aplicação do biochar (YUAN et 

al., 2015), além de influenciar no desenvolvimento dos microrganismos do solo, que 
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mineralizam parte desses compostos. O BC produzido a altas temperaturas sofre maiores 

perdas pelo processo de volatilização, o que pode ser demonstrado por Hossain et al. (2011), 

os quais relataram que o lodo de esgoto apresentou 50,2% de material volátil, enquanto que o 

biochar produzido a 300 °C apresentou 33, 8% e o BC produzido a 700 °C apresentou 15,8%, 

o que ocasionou a redução de sua propriedade nutricional e o aumento de sua recalcitrância, 

fator este que colabora para o “sequestro” de carbono da atmosfera, armazenando-o no solo. 

A pirólise a temperaturas mais elevadas também pode promover o aumento dos poros e área 

superficial específica (ASE) do BC, devido à volatilização de compostos, melhorando a 

adsorção de contaminantes que podem estar presentes no solo. Segundo Agrafioti et al. 

(2013), o aumento da temperatura de produção do biochar de 300 para 500 °C promoveu um 

acréscimo na área superficial específica de 13,92 m², que pode ser atribuído a modificações 

na estrutura química da matéria-prima, aumentando a aromaticidade do BC e promovendo a 

geração de micro e mesoporos, que estão relacionados a ASE mais altas. 

Temperaturas mais elevadas também podem promover o aumento do pH do BC. O 

biochar de lodo de esgoto produzido a baixas temperaturas, 300 e 400 °C, apresenta pH 

ácido, enquanto que o BC produzido a altas temperaturas, 700 °C, apresenta características 

alcalinas, e o biochar a 500 °C possui potencial hidrogeniônico, próximo a neutralidade 

(HOSSAIN et al., 2011). O trabalho apresentado por Lopes (2014) demonstrou resultados 

semelhantes, no qual a pirólise do biochar de lodo de esgoto propiciou um aumento nos 

valores de pH, modificando-se de ácido no LE (pH=4,78) para próximo da neutralidade 

(pH=6,49) nos BC 400 °C e 500 °C. O acréscimo nos valores de pH pode decorrer do 

aumento das concentrações de elementos alcalinos, como o Ca, Mg e Na, que são favorecidas 

pelo aumento da volatilização de outros compostos. 

A condutividade elétrica (CE) é outro fator que sofre influência da temperatura, sendo 

utilizada para estimar a quantidade de sais que são dissolvidos na amostra. O aumento da CE 

ocorre gradualmente com a temperatura até que a mesma atinja 500 °C, ocorrendo o oposto à 

altas temperaturas, sendo a condutividade elétrica reduzida à metade (HOSSAIN et al., 2011). 

A presença de elementos químicos, como o nitrogênio (N), o fósforo (P) e o potássio 

(K) podem sofrer interferência do incremento da temperatura nos processos termoquímicos. 

Quando a temperatura aumentou de 300 para 700 °C, o teor de N total presente no lodo de 

esgoto apresentou redução de 55%, podendo ser atribuída à volatilização do azoto durante o 

processo de pirólise. Porém Hossain et al. (2011) demonstraram que ainda podem existir 
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concentrações de N relativamente altas em biochars produzidos a baixas temperaturas. Em 

relação ao fósforo, observou-se um aumento de 43% na concentração deste elemento em 

biochars produzidos a temperatura de 700 °C, indicando a associação do P com a fração 

inorgânica do lodo de esgoto. O tipo de tratamento a nível secundário também influenciou os 

teores de fósforo do BC, os quais as concentrações estavam reduzidas. Os teores de potássio 

também se encontraram bastante reduzidos nos biochars, no entanto, a elevação da 

temperatura promoveu o aumento da concentração deste elemento, que estava associado a 

compostos inorgânicos no LE. 

2.2.2. Utilização de biochar na agricultura 

O lodo de esgoto in natura quando aplicado ao solo pode ocasionar, em longo prazo, a 

contaminação de terras agricultáveis, devido a possível presença de organismos patogênicos, 

metais pesados e outros componentes que podem ser prejudiciais devido a sua toxicidade. 

Outro fator que pode inviabilizar a sua utilização é a possível liberação de compostos 

poluentes, como o metano e a amônia, que podem intensificar o aquecimento global e 

provocar a contaminação de águas subterrâneas (DING et al., 2016). A fim de regulamentar e 

assegurar a utilização adequada desse resíduo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

através da Resolução N° 375, de 29 de agosto de 2006, estabeleceu normas de controle para a 

aplicação do LE e seus subprodutos na agricultura, restringindo o uso dos mesmos em 

pastagens, cultivo de olerícolas e demais culturas, cuja parte comestível entre em contato 

com o solo (CONAMA). 

O biochar de lodo de esgoto é uma alternativa promissora capaz de proporcionar 

benefícios à agricultura e ao meio ambiente, contribuindo com as propriedades químicas e 

físicas do solo, além de ser vantajoso economicamente, permitindo a substituição de parte dos 

adubos químicos, podendo reduzir os custos de produção (KAMMANN et al., 2015; 

SCHMIDT et al., 2015; PANDEY et al., 2016). O tipo de matéria-prima também pode 

exercer influência na qualidade do biochar, destacando-se o BC proveniente do lodo de 

esgoto, o qual possui significativa quantidade de nutrientes solúveis que são disponibilizados 

para as plantas (YUAN et al., 2016). A lenta liberação de fosfato, amônio e nitrato, e a 

composição rica em nutrientes do biochar, permitem a utilização deste composto em 

diferentes culturas (SAITO, 2007).  
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Além das melhorias promovidas nos aspectos químicos, o biochar apresenta grande 

influência sobre os aspectos físicos, devido a sua constituição rica em carbono, que pode 

auxiliar na estruturação das partículas do solo (HERATH et al., 2013). O uso intensivo dos 

solos na agricultura produz efeitos em suas características e propriedades físicas e químicas, 

provocando a compactação de suas camadas o que limita o desenvolvimento radicular e reduz 

as taxas de infiltração de água e aeração (FONTANA et al., 2016). Sendo assim, o biochar 

pode interferir na densidade do solo, na qual sua redução contribui para o aumento da aeração 

e da taxa de infiltração, melhorando os aspectos fundamentais para o bom desenvolvimento 

das culturas. A adição de biochar também pode interferir na resistência do solo a tração, na 

qual sua redução pode favorecer o crescimento radicular, propiciar maior mineralização de 

nutrientes pelas micorrizas, além de beneficiar a germinação de sementes. Chan et al. (2008) 

demonstraram em seus estudos que a adição de 50 toneladas de biocarvão por hectare 

promoveu a redução na resistência a tração do solo de 64,4 para 31 kPa, e com o aumento da 

dose aplicada para 100 toneladas por hectare, a resistência a tração obtida foi menor que a 

anterior, correspondendo a 18 kPa. 

Biochars obtidos a temperaturas mais altas podem apresentar maior área superficial, o 

que ocasiona melhoria na retenção de compostos poluentes apolares nos solos, além de 

reduzir a disponibilidade de metais pesados que possam ser prejudiciais as plantas. A área 

superficial elevada do biochar também pode reduzir os processos de desnitrificação no solo, 

evitando a transformação de compostos nitrogenados em gás nitrogênio (N2), que seria 

perdido ao retornar a atmosfera (ZHANG et al., 2015). O processo de produção de BC a altas 

temperaturas origina materiais com pH mais elevado, o que pode ser explicado pela 

decomposição de ácidos orgânicos durante o processo de pirólise e também pelo aumento da 

concentração de elementos alcalinos presentes no material (YUAN et al., 2015). O aumento 

do pH no solo pode modificar a forma dos nutrientes e facilitar a adsorção dos elementos pela 

raiz (DING et al., 2016). Segundo Zhang et al. (2015), a aplicação do biochar com o pH 

elevado é indicada para solos ácidos, nos quais tem ação neutralizante, opondo-se aos 

biochars produzidos à baixas temperaturas que são mais indicados para a correção de solos 

alcalinos, devido ao seu pH ser mais reduzido. 

Outro fator influenciado pela adição de biochar ao solo é a capacidade de troca 

catiônica (CTC), que descreve a quantidade de cátions, como Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, H

+
 e Al

3+
, que 

ficam retidos na superfície das partículas do solo. Os solos típicos do Cerrado são altamente 
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intemperizados, possuindo pH reduzido, nos quais grande parte da sua CTC está ocupada por 

íons H
+
 e Al

3+
, fazendo com que ocorra a redução de outros cátions que são fundamentais 

para a manutenção da fertilidade e do desenvolvimento das plantas. A adição de biochar ao 

solo é fundamental para aumentar a CTC, uma vez que este material possui elevada ASE e 

grande quantidade de cargas negativas, aumentando a retenção de bases e reduzindo a acidez 

do solo (RONQUIM, 2010). Segundo Laird et al. (2010), os solos que receberam a aplicação 

de biochar apresentaram elevação da capacidade de troca catiônica de até 30%, comparado a 

solos que não receberam BC. 

O biochar de lodo de esgoto mostrou-se uma solução perante a produção crescente de 

LE. Suas características permitem que quando adicionado ao solo propicie a melhoria da 

fertilidade, o desenvolvimento das plantas, o aumento da produtividade, além de reduzir a 

presença de componentes tóxicos que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Devido ao 

seu potencial risco contaminante é de fundamental importância que a legislação vigente seja 

cumprida, assegurando adequada destinação deste resíduo. 

2.3. Influência do biochar na microbiota do solo e em frações da matéria orgânica 

Os microrganismos presentes no solo possuem papel fundamental na ciclagem de 

nutrientes e na manutenção de processos essenciais para a conservação dos agroecossistemas, 

sendo responsáveis pela estabilidade e pela manutenção da qualidade do solo (MAZZETTO 

et al., 2016; MENDES et al., 2017). A microbiota também desempenha papel importante na 

decomposição de compostos orgânicos, no fornecimento de nutrientes, além de auxiliar na 

estruturação do solo e no processo de descontaminação de áreas com presença de patógenos e 

poluentes, que podem afetar o desenvolvimento vegetal e a produtividade das culturas 

(MENDES et al., 2017). 

A microbiota presente nos solos possui ampla variabilidade genética e grande 

diversidade (MARCHETTI; BARP, 2016), podendo ser encontrados fungos, bactérias, 

actinomicetos, assim como protozoários e algas, que podem ser influenciados por diversos 

fatores como o tipo de solo e suas características, o tipo de vegetação, as práticas de manejo 

adotadas, o clima da região, além do tipo de biochar aplicado ao solo, que podem beneficiar 

ou ocasionar a redução da atividade microbiana (SCHMIDT et al., 2013; QIAN et al., 2015). 

O biochar pode ser obtido através de uma variedade de matérias-primas, e quando 

produzido a diferentes temperaturas de pirólise, resulta em produtos com características 
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distintas, propiciando alterações na sua composição e na microbiota do solo, intervindo na 

disponibilidade de nutrientes para as plantas (LEHMANN, 2007; STEINBEISS et al., 2009). 

Alguns estudos demonstraram que independente da matéria-prima utilizada, o processo de 

pirólise promove o aumento da recalcitrância do material, tornando-o mais estável 

(KUZYAKOV et al., 2009; ZIMMERMAN, 2010). 

As características oriundas do processo de produção do biochar podem promover 

alterações na densidade do solo, devido à presença de poros em sua estrutura que são capazes 

de reter água e ar, fatores estes fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das 

radículas das plantas e para a atividade microbiológica (LEHMANN et al., 2011; 

CASTELLINI et al., 2015). O aumento da retenção de água promovido pelo biochar pode 

contribuir para a redução da amplitude de umidade durante os períodos chuvosos e de déficit 

hídrico, favorecendo a formação de um ambiente adequado aos microrganismos, evitando 

com que a microbiota entre em estado de dormência ou tenha sua sobrevivência reduzida 

(SCHIMEL et al., 2007). Outros fatores como pH, alta capacidade de sorção, maior área 

superficial específica e disponibilidade de moléculas orgânicas também podem contribuir 

para a formação de um micro-habitat favorável, podendo ocasionar mudanças na comunidade 

microbiana presente no solo (FARRELL et al., 2013). Segundo Spokas et al. (2011), a 

presença de compostos biodisponíveis em biochars produzidos a partir de diversas matérias-

primas e condições de pirólise variáveis, resultaram em compostos que podem ser favoráveis 

ou desfavoráveis a atividade microbiana. 

Farrell et al. (2013), verificaram que a aplicação do biochar, com o passar tempo, 

provocou sucessivas mudanças na estrutura da microbiota. De acordo com os autores, três 

fatores foram considerados responsáveis pelas mudanças: o pH do solo, que sofreu efeito 

duradouro de calagem, após a aplicação de BC; a melhoria na estruturação do solo propiciada 

pela introdução do biochar, fornecendo condições mais apropriadas para o estabelecimento da 

microbiota, principalmente em solos com baixo teor de argila; e por último, a disponibilidade 

de componentes orgânicos lábeis oriundos de fragmentações e rearranjos de estruturas 

químicas originárias da matéria-prima pirolisada. 

As variações de pH podem produzir efeitos diversos na microbiota, com magnitudes 

que dependerão dos pH do solo e do biochar a ser aplicado. Estudos demostraram que o 

aumento da população de bactérias presentes no solo pode estar relacionado ao aumento do 

pH, para valores próximos da neutralidade, diferentemente do efeito produzido na população 
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de fungos, que podem apresentar nenhuma alteração ou a redução de seu crescimento em 

decorrência da elevação do pH (ROUSK et al., 2010). Segundo Rousk et al. (2009), o 

crescimento de bactérias e fungos pode ser dificultado quando o pH do solo se encontra 

abaixo de 4,5, o que pode ser explicado pelo aumento dos efeitos inibitórios provenientes da 

presença de alumínio livre e da redução do desenvolvimento das plantas. É importante 

ressaltar que o pH da massa de solo pode não ser fidedigno ao pH em que os microrganismos 

estão alocados, o que pode ser observado em torno das partículas de biochar (LEHMANN et 

al., 2011). 

A aplicação de biochar também pode propiciar a adsorção de bactérias às suas 

partículas, evitando que elas sofram o processo de lixiviação no solo, contribuindo para a 

melhoria do estabelecimento destes microrganismos (PIETIKÄINEN et al., 2000). O efeito 

observado pode não ser significativo em fungos, os quais possuem resistência à 

movimentação no perfil do solo, devido a sua estrutura micelial. Os biochars que apresentam 

maior concentração de minerais possibilitam o aumento da adsorção por parte das bactérias. 

Esse processo de adsorção pode ocorrer de diversas maneiras, principalmente através da 

atração hidrofóbica (RIVERA-UTRILLA et al., 2001). 

A adsorção de compostos que inibem o desenvolvimento de microrganismos no solo 

pode contribuir para o aumento da microbiota. Segundo Kasozi et al. (2010), foi possível 

encontrar adsorvido em biochars produzidos a altas temperaturas substâncias consideradas 

tóxicas aos microrganismos, reduzindo o efeito deletério na microbiota presente no solo. Ao 

mesmo tempo em que a adsorção de compostos pelo biochar pode favorecer a microbiota do 

solo, o efeito produzido pela sorção de flavonoides, compostos sinalizadores sintetizados por 

leguminosas, pode reduzir a formação de relações simbiônticas entre bactérias e plantas, 

prejudicando a formação de nódulos (JAIN; NAINAWATEE, 2002). 

O tamanho dos poros presentes no biochar pode interferir na adesão de microrganismos 

às suas partículas. Os poros de maior tamanho podem dificultar a fixação da microbiota, 

assim como os de menor tamanho podem impedir a alocação de microrganismos em seu 

interior (CHEN et al., 2017). A adesão adequada nas partículas de biochar pode viabilizar o 

desenvolvimento microbiológico (GU et al., 2017). Os poros, além de proverem um habitat 

favorável ao desenvolvimento da microbiota, também fornecem proteção aos microrganismos 

contra possíveis predadores, podendo reduzir a competição com outros organismos, o que 

contribui para sua sobrevivência. Segundo Rutigliano et al. (2014) os poros do biochar com 
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diâmetro inferior a 5 mm podem servir de proteção para bactérias e fungos, impedindo o 

acesso de ácaros, alguns nematoides e protozoários, evitando assim a predação. A 

colonização microbiana ao longo do tempo pode aumentar com a deterioração dos 

componentes do BC pelos microrganismos, aos quais são fornecidos nutrientes por meio 

deste processo (QUILLIAM et al., 2013). 

O volume de poros e a área superficial específica podem variar com o decorrer do 

tempo, uma vez que os compostos orgânicos e minerais podem obstruir as partículas de BC, 

ao mesmo tempo em que os processos de degradação de materiais mais disponíveis podem 

promover a desobstrução desses poros. Segundo Joseph et al. (2010), a redução da área 

superficial e do volume de poros, provocados pela obstrução das partículas de biocarvão, 

podem inviabilizar a entrada de microrganismos nos poros. 

Apesar dos benefícios que o biochar pode promover, alguns trabalhos relatam que a sua 

utilização pode propiciar o retrocesso de associações simbiônticas entre fungos e plantas, 

reduzindo suas populações. A diminuição das relações de simbiose pode ser explicada por 

diversos fatores como o aumento da disponibilidade de nutrientes, como o fósforo, para as 

plantas; as alterações no pH que podem acarretar modificações nas propriedades do solo, 

além de poderem gerar efeitos negativos devido aos elevados teores de elementos minerais e 

compostos orgânicos, que podem ser prejudiciais para os fungos; e a sorção de carbono 

orgânico e de nutrientes que podem influenciar a sua disponibilidade (LEHMANN et al., 

2011).  

Neste contexto o biochar pode exercer um papel importante nos processos de 

manutenção da atividade vegetal e da população microbiana, pois sua aplicação pode 

influenciar de forma direta ou indireta nas propriedades químicas e físicas do solo, 

possibilitando maior disponibilidade de nutrientes e interferindo na biodiversidade 

microbiológica (DING, 2016).  

A MOS pode ser definida como “todo o material orgânico em solos, incluindo fração 

leve, biomassa microbiana, materiais orgânicos solúveis em água e matéria orgânica 

estabilizada” (STEVENSON, 1994). Segundo Roscoe et al. (2004) a composição da MOS 

inclui todo tipo de material orgânico, tanto de origem animal quanto vegetal, que se encontra 

em diferentes estágios do processo de decomposição. A MOS possui papel importante na 

formação de agregados estáveis que influenciam diretamente na estrutura do solo (LEITE, 

2004) e pode estar associada a processos de ciclagem e retenção de nutrientes, capacidade de 
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retenção de água, agregação do solo, além de atuar como fonte de energia para os processos 

biológicos (ROSCOE et al., 2006). De acordo com Cunha et al. (2015) a matéria orgânica do 

solo é considerada uma das principais fontes de carbono para os microrganismos, sendo parte 

dele perdida sob a forma de CO2 proveniente da mineralização deste elemento. A quantidade 

de carbono assimilada pela microbiota, aproximadamente 35% do carbono orgânico, pode ser 

transformada em célula microbiana, variando segundo os grupos de microrganismos. A MOS 

pode ser expressa em teores de COT, sendo formada por diversas frações incluindo o carbono 

da biomassa microbiana, o carbono facilmente oxidável e o carbono lábil, que podem ser 

considerados indicadores sensíveis da qualidade do solo (LI et al., 2017). 

O acúmulo de MO no solo é resultado do balanço entre adição e decomposição, e é 

afetado conforme o manejo adotado no sistema agrícola (DEMISIE et al., 2014). Desta forma 

a incorporação de resíduos orgânicos ao solo como o biochar pode afetar a MO do solo e as 

suas frações, através da ativação microbiana do solo (TIAN et al., 2016). De maneira geral, a 

adição do biochar ao solo é uma prática que resulta em aumento nos teores de carbono total 

(CT) devido a sua capacidade de reter carbono orgânico durante a pirólise (WOOLF et al., 

2010). Entretanto, diferentes matérias-primas possibilitam biochars com diferentes 

proporções de carbono lábil e recalcitrante. Ao ser adicionado ao solo os compostos mais 

lábeis do biochar são rapidamente mineralizados e depois a sua mineralização continua mais 

lenta (AMELLOT et al., 2013). Como todas as outras características, o teor de carbono lábil 

(CL) do biochar também é influenciado pelas condições do processo de pirólise. Assim, todas 

as frações da MO do solo são alteradas quando biochars obtidos por diferentes temperaturas 

são usados para a produção agrícola.  

O biochar pode adicionar compostos lábeis ao solo que atuam na estimulação do 

desenvolvimento e da atividade microbiana, sendo estes compostos rapidamente 

mineralizados e seus efeitos sobre a microbiota considerados inconstantes (SMITH et al., 

2010). Conforme relatado por Wang et al. (2016) o acréscimo contínuo de carbono lábil pode 

contribuir para o aumento dos teores de carbono orgânico, uma vez que possibilita o acúmulo 

deste elemento no solo. As altas emissões de CO2 podem estar associadas à aplicação de 

biochars produzidos a baixas temperaturas, sendo os biochars de altas temperaturas capazes 

de promover o efeito contrário, redução da emissão de CO2, favorecendo o aumento do 

armazenamento de carbono no solo (BRUUN et al., 2011). 
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De acordo com Plaza et al. (2016) os solos que receberam biochar de Quercus ilex L. 

apresentaram teores mais elevados de COT quando comparados aos solos que não receberam 

aplicação de BC. De acordo com o relato de Prayogo et al. (2014) os altos teores de carbono 

no solo podem ser atribuídos à maior agregação de suas partículas, possibilitando a proteção 

do biochar e da MOS contra o processo de degradação. Neste mesmo trabalho foi verificado 

que a aplicação de biochar de salgueiro dificultou a ação enzimática microbiana, por 

promover a sorção dessas enzimas, possibilitando assim a redução da decomposição da MOS. 

Outro trabalho que evidenciou a contribuição da utilização do BC nas frações da MOS 

foi o de Bhaduri et al. (2016) que relataram aumentos nos teores de CBM, carbono orgânico e 

atividade enzimática microbiana, os quais foram promovidos pela ação do biochar de casca 

de amendoim, produzido a 300 °C, sendo esses teores responsáveis pela melhoria na 

qualidade dos aspectos gerais do solo. Os autores verificaram que o BC produzido a baixas 

temperaturas foi capaz de promover um efeito positivo, sendo mais eficiente em propiciar 

alterações na atividade microbiana do solo. Estas alterações foram decorrentes do aumento 

dos teores de carbono lábil, resultantes da aplicação de biochar, que estimulou o metabolismo 

microbiano. Os aumentos nos teores de COT e CBM relatados indicaram uma redução na 

mineralização do carbono e maior acúmulo de carbono orgânico, o que poderia contribuir 

para o sequestro deste elemento no solo a longo prazo. No caso específico do biochar de LE 

ainda são escassos os trabalhos que demonstrem o comportamento de frações da MO 

influenciadas pela aplicação de biochar. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado na Fazenda Água Limpa (FAL) da Universidade de 

Brasília (UnB), localizada no Núcleo Rural Vargem Bonita, Brasília-DF, a 28 km da sede do 

Campus Universitário Darcy Ribeiro (Figura 1).  

 

Figura 1. a) Mapa do Brasil com a localização do bioma Cerrado. Mapa dos Biomas do Brasil - Primeira 

Aproximação – escala 1:500, IBGE, 2004; b) Imagem de Satélite do DF com destaque em vermelho dos limites 

da FAL (Google Earth®); c) Imagem de satélite com destaque para a área do experimento (Google Earth®). 

A região apresenta clima do tipo Aw, tropical estacional de savana, conforme a 

classificação de Köppen, com duas estações bem definidas: inverno (abril-setembro) com 

dias secos e verão (outubro-março) com dias chuvosos e com temperaturas mais elevadas 

(ALVARES et al., 2013). A região de Brasília apresenta precipitação média anual de 

aproximadamente 1700 mm, com temperatura média variando entre 18 a 22 °C (SONDA, 

2017). Os dados apresentados na Tabela 2 referem-se à precipitação pluviométrica e 

temperatura média, coletados nos anos de 2015 e 2016. 

  

 
 

a 

b 
c 
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Tabela 2. Precipitação pluviométrica e temperatura média nos anos de 2015 e 2016 na FAL. 

Precipitação pluviométrica mensal (mm) 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2015 112,2 174,6 300,2 129,2 23,8 0,0 1,0 0,0 24,5 64,5 140,1 148,5 

2016 263,9 144,2 231,6 9,4 30,2 0,0 0,0 38,6 23,8 84,4 310,8 131,0 

Temperatura média mensal (°C) 

2015 22,0 21,2 20,4 21,2 18,8 17,5 18,0 19,1 22,2 23,6 22,9 22,5 

2016 21,6 22,2 21,7 21,2 19,8 18,2 18,4 19,6 22,1 22,3 21,4 21,5 

Dados: Laboratório de Agroclimatologia, FAV-UnB.  

O experimento foi implantado em novembro de 2014, em Latossolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico típico (EMBRAPA, 2013). Foi utilizada uma área de 1308 m
2
 localizada nas 

coordenadas de latitude 15°56‟44.92”S, longitude de 47°55‟43.29”W e 1095 metros de 

altitude.  

3.1. Delineamento experimental e tratamentos estudados 

O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, com 12 tratamentos e quatro 

repetições (Figura 2). No presente trabalho foram selecionados 6 tratamentos compostos por: 

1) Controle; 2) Adubação mineral com NPK; 3) biochar produzido a 300 °C (BC300); 4) 

BC300 + NPK; 5) biochar produzido a 500 °C (BC500); 6) BC500 + NPK. 

 
Figura 2. Croqui da área experimental com destaque em cinza dos tratamentos estudados, e vista frontal da 

parcela com os espaçamentos entre fileiras de plantas de milho. 

T1- Controle; T2 - Controle + Calc.; T3- NPK; 

T4- NPK + Calc.; T5- BC300; T6- BC300 + 

NPK; T7- BC300 + Calc.; T8- BC300 + NPK + 

Calc.; T9- BC500; T10- BC500 + NPK; T11- 

BC500 + Calc.; T12- BC500 + NPK + Calc 
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3.2. Condução do experimento 

Os tratamentos foram estabelecidos em parcelas de 20 m
2
 (5m x 4m), sendo que antes 

da instalação do experimento foram realizadas técnicas de calagem, utilizando-se a dosagem 

de 1240 kg ha
-1

, preparo de solo com aração, gradagem e adubação corretiva, onde se aplicou 

1110 kg ha
-1

 de superfosfato simples e 85 kg ha
-1

 de cloreto de potássio. Foi realizada a 

aplicação de 15 Mg ha
-1

 de biochar de lodo de esgoto isolado ou em combinação com adubo 

mineral NPK (fórmula 4-14-8), na dose de 714 kg ha
-1

, segundo recomendação de Sousa e 

Lobato (2004). As características químicas do solo analisadas encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3. Características químicas do solo. 

Propriedade Solo 

pH (CaCl2) 4,9 

P (g kg⁻¹) 0,00238 

K
+
 (g kg⁻¹) 0,061 

Ca
+2

 (cmolc dm³) 2,38 

Mg
+2

 (cmolc dm³) 0,86 

Al
+3 

 (cmolc dm³) 0,04 

H+Al
+3 

 (cmolc dm³) 5,90 

SB (cmolc dm³) 3,40 

t (cmolc dm³) 3,44 

T (cmolc dm³) 9,30 

V (%) 36,6 

SB-soma de bases; t-CTC efetiva; T-CTC a pH 7; V%-percentual de saturação por bases. 

O experimento foi conduzido com o cultivo do milho híbrido LG 6030, plantado em 

novembro de 2015, utilizando-se espaçamento de 0,90 m entre linhas e 6 plantas por metro 

linear, resultando em uma densidade de aproximadamente 60000 plantas ha
-1

. Foram 

efetuadas capinas e roçadas periódicas objetivando o controle de plantas invasoras.  

Realizou-se adubação de cobertura nas parcelas com NPK, onde 150 kg ha
-1

 de 

nitrogênio foram aplicados na forma de ureia, dividindo-se em duas aplicações: a primeira 

quando a planta se encontrava no estádio fenológico V4 (apresentando de 4 a 6 folhas) e a 

segunda aplicação com a planta no estádio V6 (apresentando de 8 a 10 folhas). 

3.3. Obtenção e caracterização do lodo de esgoto e do biochar 

Para obtenção de biochar utilizou-se biomassa de lodo de esgoto proveniente da estação 

de tratamento de esgoto das cidades do Gama e Samambaia, pertencente à Companhia de 

Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Estas ETEs utilizam o sistema de 
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tratamento em nível terciário, no qual consiste a decomposição anaeróbia de lodo de esgoto e 

remoção de nutrientes específicos do efluente líquido, como o fósforo e o nitrogênio, que são 

decantados na biomassa que é encaminhada para os pátios de secagem, na qual sofrerá o 

processo de perda de água. 

A pirólise do lodo de esgoto para a produção de biochar foi realizada no Laboratório de 

Qualidade e Preservação de Madeira, FAL-UnB. A biomassa de lodo, com aproximadamente 

20% de umidade, foi passada em peneira de 8 mm e submetida a pirólise sob as temperaturas 

de 300 °C e 500 °C (Forno Linn Elektro Therm, Eschenfelden, Alemanha). O processo de 

pirólise foi realizado a uma taxa média de elevação da temperatura de 2,5 °C min
-1 

e tempo 

de residência de 30 minutos. O controle da temperatura durante o processo se deu por um 

termostato digital acoplado ao forno. A biomassa foi colocada em um recipiente cilíndrico de 

metal vedado com sistema adaptado para saída de gases e bio-óleo. Após a pirólise e o 

resfriamento, o biochar foi armazenado em sacos plásticos para posteriormente ser 

incorporado ao solo. Na Tabela 4 encontram-se algumas características do lodo de esgoto in 

natura e dos biochars obtidos nas diferentes temperaturas.  
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Tabela 4. Características do lodo de esgoto in natura e dos biochars obtidos nas diferentes 

temperaturas. 

Propriedade Lodo de esgoto BC 300°C BC 500°C 

CT (%) 21,00 23,4 19,0 

NT (%) 3,00 3,3 2,3 

C/N - 7,0 8,3 

NO3
-
 (mg kg

-1
) - 17,5 5,84 

NH4
+
 (mg kg

-1
) - 431,9 169,3 

pH (CaCl2) 4,78 6,0 6,5 

P (g kg
-1

) 35,7 41,1 61,3 

K
+
 (g kg

-1
) 0,8 1,6 1,25 

Ca
+2

 5,8
a
 9,7

b
 7,8

 b
 

Mg
+2

 1,00
a
 1,8

 b
 1,7

 b
 

S (g kg
-1

) - 15,1 7,4 

B (mg kg
-1

) - 9,1 12,05 

Cu (mg kg
-1

) - 1,4 1,1 

Fe (mg kg
-1

) - 450 541 

Mn (mg kg
-1

) - 1,0 1,2 

Zn (mg kg
-1

) - 5,3 6,2 

AF - 24,3 4,3 

AH - 19,3 1,1 

Humina - 74,8 95,6 

VP (ml/g) - 0,027 0,053 

ASE (m
2
/g) - 20,17 52,470 

Umidade (65°C) (g. 

g⁻¹) 
0,17 - - 

Sólidos Voláteis (g. g⁻¹) 0,45 - - 

Cinzas (g. g⁻¹) 0,54 - - 
a
(cmolc dm

3
); 

b 
(g/kg); CT-carbono total; NT-nitrogênio total; AF-ácido fúlvico; AH-ácido húmico; VP-volume 

de poros; ASE-área de superfície específica. 

3.4. Análises laboratoriais 

3.4.1. Análises químicas e físicas das amostras de lodo de esgoto e biochar 

As amostras do lodo de esgoto in natura e dos biochars foram submetidas a análises 

químicas, incluindo os teores totais de carbono (C), nitrogênio (N) e hidrogênio (H), 

determinados em analisador elementar CHN (Analyzer Perkin Elmer 1420). Através dos 

valores de C, N e H foram possíveis obter as razões anatômicas C/N e H/C. A partir da 

extração nitroperclórica (SILVA, 2009) foi possível determinar os teores de micro e 

macronutrientes. O pH foi determinado através de solução de CaCl2 0,01 mol L
-1

, e os valores 

de pH em suspensão foram obtidos através de pHmetro PHTEK (modelo PHS-3B). A 

condutividade elétrica foi determinada em extrato 1:10 (m/v) por meio de um condutivímetro 
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de bancada QUIMIS® (modelo STD Q405M). Após a extração ácida, a determinação de 

metais tóxicos se deu através da utilização de espectrofotometria de emissão ótica por plasma 

indutivamente acoplado – ICP-OES. O volume de poros e a área superficial do lodo de esgoto 

in natura e dos biochars foram obtidos através de isotermas de adsorção de N2 a -196,2 °C, 

por meio de um analisador de área superficial NOVA 2200 (Quantachrome Corp., Boynton 

Beach, FL, USA), nos quais os cálculos foram realizados automaticamente pelo software 

Quantachrome NovaWin®, aplicando-se a equação BET (Brunauer, Emmett e Teller). 

3.4.2. Amostragem e determinação das propriedades do solo 

As amostras foram coletadas no florescimento do milho onde cinco subamostras, no 

estado friável, em um raio de 1,35 m do centro da parcela formaram uma amostra simples 

(Figura 3). As coletas foram realizadas na camada de 0-20 cm, com o auxílio de um trado 

tipo holandês. Após o procedimento de coleta as amostras foram encaminhadas ao 

laboratório, onde foram secas ao ar e posteriormente passadas em peneira com malha de 2,00 

mm. 

 

Figura 3. Ponto de coleta de uma subamostra de solo no período do florescimento do milho. 

3.4.3. Determinação do carbono orgânico total (COT) 

Para a determinação das concentrações de carbono orgânico total (COT), as amostras 

de solo foram moídas e peneiradas em malha de 0,149 mm. Foram pesadas subamostras de 

aproximadamente 5000 μg de solo e analisadas em analisador elementar (EuroVector 

EA3000 - Milão, Itália).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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3.4.4. Determinação do carbono orgânico facilmente oxidável (COFO) 

O carbono orgânico facilmente oxidável (COFO) foi determinado pelo método da 

oxidação via úmida com dicromato de potássio na presença de ácido, sem fonte externa de 

calor (WALKLEY; BLACK, 1934). A determinação foi realizada a partir da pesagem de 0,5 

g de terra fina seca ao ar (TFSA) passada em peneira de 0,50 mm, sendo transferida para 

erlenmeyer de 500 ml, no qual foram adicionados 10 ml de dicromato de potássio que foi 

agitado. Em seguida foram adicionados 20 ml de ácido sulfúrico que foi agitado e 

posteriormente deixado em repouso por 30 minutos. Após o repouso foram adicionados 200 

ml de água destilada, 1 ml do indicador e foi realizada a titulação com sulfato ferroso 

amoniacal, até ocorrer a viragem para a cor verde. 

3.4.5. Determinação do carbono da biomassa microbiana (CBM) 

Os teores de carbono da biomassa microbiana (CBM) foram determinados pelo método 

da irradiação-extração descrito por Ferreira et al. (1999), sendo a quantificação obtida através 

da diferença entre o carbono extraído das amostras de solo irradiadas e o carbono das 

amostras não irradiadas, utilizando-se o fator de correção (Kc) de 0,33 (MATOS; 

MENDONÇA; PAIVA, 2005). Foram adicionados 20 g de TFSA em seis potes dos quais três 

foram irradiados em forno de micro-ondas por 2 minutos e 17 segundos, e os outros três não 

sofreram o processo de irradiação. Foram adicionados aos seis potes 80 ml de sulfato de 

potássio que foram agitados por 30 minutos a 180 rot min
-1

 em mesa agitadora. As amostras 

ficaram em repouso por 30 minutos para que ocorresse o processo de decantação. Após este 

período foram pipetados 30 ml do sobrenadante, posteriormente passados em filtro 

quantitativo e congelados para serem titulados. A titulação das amostras iniciou-se com o 

descongelamento das mesmas em água a temperatura ambiente. Em seguida foram 

adicionados 8 ml da solução extraída do solo no erlenmeyer. Adicionou-se 2 ml da solução de 

dicromato de potássio a uma concentração de 0,066 mol L
-1

. Foram adicionados 10 ml de 

ácido sulfúrico e foi aguardado seu resfriamento por aproximadamente 30 minutos. Em 

seguida foram adicionados 50 ml de água destilada e três gotas do indicador (ferroin) ao 

erlenmeyer que foram tituladas com o sulfato ferroso amoniacal. 

3.4.6. Determinação do carbono lábil (CL) 

A determinação do carbono lábil (CL) se deu através da oxidação utilizando-se solução 

de permanganato de potássio de acordo com Blair et al. (1995), adaptado por Shang e Tiessen 
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(1997), na qual o CL é considerado o carbono oxidável pela solução de 0,033 mol L
-1

 de 

KMnO4. A alteração na concentração de KMnO4 foi utilizada para estimar a quantidade de 

carbono oxidado, considerando que 1 mM de MnO4 é consumido na oxidação de 0,75 mmol 

ou 9 mg de carbono. 

3.5. Análises estatísticas 

A análise dos dados, quanto à distribuição normal, foi realizada através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Em seguida os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo teste LSD de Fisher (p≤0,05) por meio do software 

XLSTAT (ADINSOFT, 2013). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Carbono orgânico total (COT) 

Os dados de carbono orgânico total (COT) encontram-se apresentados na Figura 4. Em 

relação ao controle e ao tratamento com adubação mineral (NPK), a aplicação combinada de 

biochar e NPK elevou os teores de COT no solo (p≤0,05). O tratamento BC500 + NPK 

elevou o COT em torno de 40% em relação aos tratamentos controle e NPK. Esse aumento 

foi de 22% quando se utilizou o BC300 + NPK não se diferenciando dos tratamentos BC300 

e BC500. O BC500 por ser considerado mais recalcitrante, possuindo um aumento de 

aproximadamente 9% de carbono estabilizado em relação ao lodo de esgoto in natura 

(YUAN et al., 2015), promovendo o acúmulo do carbono no solo, uma vez que esse 

elemento, em sua forma mais estável, torna-se mais difícil de sofrer o processo de 

degradação, aumentando o estoque de carbono no solo. Segundo Bruun et al. (2011) as 

elevadas emissões de dióxido de carbono (CO2) foram induzidas, principalmente, em 

biochars produzidos a baixas temperaturas de pirólise, contrapondo-se aos biochars a altas 

temperaturas, que foram capazes de promover a redução das emissões de CO2, confirmando 

seu maior potencial de armazenamento do carbono no solo.  

Os efeitos produzidos pela interação do biochar com o solo, como a formação de 

microagregados, além da adsorção da matéria orgânica pelas partículas de BC, também 

podem promover a redução da degradação de biochar produzido em altas temperaturas e do 

carbono adsorvido na superfície (BRODOWSKI et al., 2006; NGUYEN; LEHMANN, 2009), 

contribuindo com a estabilização do carbono orgânico do solo (ZIMMERMAN et al., 2011). 

Parte do carbono proveniente da matéria-prima do BC (20 a 50%) é transformada em 

uma porção mais estável do carbono, quando submetida ao processo de pirólise com 

temperaturas variando entre 300 a 900 °C. A predominância da fração mais estável do 

carbono em biochars pode estar associada a recalcitrância desse material nos solos, reduzindo 

a sua degradação pela microbiota e por processos abióticos, promovendo o aumento do 

estoque de carbono no solo (FIDEL et al., 2017).  
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Figura 4. Carbono orgânico total (COT) do solo cultivado com milho nos tratamentos: Controle; NPK 

(adubação mineral); BC300 – biochar produzido a 300 °C; BC500 – biochar produzido a 500 °C; BC300 + 

NPK; e BC500 + NPK. Médias seguidas de letras iguais indicam que não há diferença estatística entre os 

tratamentos pelo teste LSD de Fisher (p≤0,05). 
 

Uma hipótese para explicar o contraste dos resultados obtidos no presente trabalho, em 

relação ao BC500 + NPK, que apresentou maiores teores de COT, poderia ser o estímulo ao 

efeito priming negativo promovido por esse tratamento, devido a recalcitrância desse biochar 

produzido a altas temperaturas, o que provavelmente resultou na redução da mineralização do 

carbono orgânico do solo, promovendo o seu armazenamento. Os tratamentos com aplicação 

do BC300 e BC300 + NPK podem não ter promovido o sequestro de carbono do solo na 

mesma magnitude que o BC500, provavelmente em decorrência do efeito priming positivo, 

que poderia ter ocorrido por meio do estímulo da atividade microbiana, promovido pelas 

frações lábeis provenientes do biochar a 300 °C. Diante do exposto, tornam-se necessários 

estudos que relacionem os diferentes tratamentos com o efeito priming.  

Os resultados deste trabalho mostram que o efeito sinérgico pode ter promovido o 

aumento dos teores de COT no solo, quando foram aplicados os diferentes tipos de biochars 

com adubação mineral (NPK), promovendo um maior desenvolvimento da cultura do milho e 

consequentemente um maior aporte de biomassa no solo, advindo das plantas de milho após a 

colheita, que provavelmente combinado ao carbono mais recalcitrante do BC500, 

contribuíram para o aumento do COT no solo. Segundo Fischer e Glaser (2012) a associação 

de fertilizante mineral e biochar se mostrou mais eficiente quando comparada à utilização 

exclusiva de fertilizante mineral ou BC, ao promover o maior desenvolvimento das plantas, 

além de favorecer as propriedades e a qualidade do solo. O trabalho de Liu et al. (2012) 

também relatou que a utilização exclusiva de biochar pode não ser suficiente para o 
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fornecimento de quantidades adequadas de nutrientes, mas ao ser incorporado a outros 

compostos pode promover uma fonte sustentável de nutrientes ao solo. Os resultados 

apresentados por Bera et al. (2016) também demonstraram que o biochar de madeira foi 

capaz de influenciar significativamente nas propriedades físicas, químicas e microbiológicas 

do solo, e quando associado ao NPK, promoveu efeito sinérgico, resultando no aumento dos 

teores de COT e CBM.  

4.2. Carbono orgânico facilmente oxidável (COFO) 

Os teores de carbono orgânico facilmente oxidável (COFO) são apresentados na Figura 

5. Os tratamentos que apresentaram os maiores teores de COFO foram o BC300 + NPK e o 

BC500 + NPK, apresentando um acréscimo de aproximadamente 9% e 7%, respectivamente, 

em relação ao controle, sendo que não se diferenciaram do BC300. Em relação ao tratamento 

com NPK, o acréscimo foi de aproximadamente 16% para o BC300 + NPK e de 13% para o 

BC500 + NPK. O BC300 se diferenciou apenas do tratamento com adubação mineral NPK, 

apresentando um aumento de aproximadamente 10% no teor de COFO. Os tratamentos NPK, 

BC300 e BC500 não se diferenciaram do controle no acúmulo de COFO. 

No presente trabalho os teores de COFO representaram, em média, aproximadamente 

56% de COT, o que pode ser considerado relativamente baixo, considerando-se como 

referência o percentual relatado na literatura clássica, na qual o COFO corresponde a 

aproximadamente 76% de COT (WALKLEY; BLACK, 1934). Este percentual inferior 

obtido decorreu, provavelmente, da análise utilizada para determinação do COT com 

analisador elementar, que pode ter quantificado teores de C inorgânico presente no solo. 

Segundo Carmo (2011) alguns processos que utilizam aquecimento para quantificar o 

carbono orgânico devem levar em consideração a presença de carbonato nas amostras, o que 

pode ser uma hipótese para os valores observados no presente trabalho, no qual pode ter 

ocorrido uma superestimação dos valores de carbono orgânico, proveniente da utilização do 

analisador elementar para a quantificação do COT. Ainda segundo o mesmo autor, os 

carbonatos de outros compostos, como o calcário e o gesso, presentes nas amostras, podem 

sofrer alterações quando submetidos a altas temperaturas, promovendo uma perda de massa a 

partir dos processos de decomposição, na qual é contabilizada juntamente ao carbono 

orgânico, ocasionando um teor de carbono orgânico superior ao original. 

Outro fator que pode ser levado em consideração para explicar tal redução, observada 

no presente trabalho, pode ser proveniente da proteção da matéria orgânica através dos 
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minerais, que podem ter promovido a resistência ao processo de oxidação, além da 

recalcitrância específica característica desses materiais orgânicos (RAYA-MORENO et al., 

2017). As frações orgânicas que são consideradas mais resistentes, não conseguem sofrer o 

processo de oxidação pelo dicromato, fator este que pode provocar uma subestimação dos 

valores do COFO (NELSON; SOMMERS, 1996), o que pode ser considerado uma possível 

hipótese para o ocorrido neste trabalho. 

Apesar do curto tempo de condução do experimento, foi verificado que a combinação 

de biochar e NPK é capaz de promover acúmulo de matéria orgânica na forma facilmente 

oxidável, com potencial para liberação de nutrientes para as plantas. 

 
Figura 5. Carbono orgânico facilmente oxidável (COFO) do solo cultivado com milho nos tratamentos: 

Controle; NPK (adubação mineral); BC300 – biochar produzido a 300 °C; BC500 – biochar produzido a 500 

°C; BC300 + NPK; e BC500 + NPK. Médias seguidas de letras iguais indicam que não há diferença estatística 

entre os tratamentos pelo teste LSD de Fisher (p≤0,05). 

4.3. Carbono da biomassa microbiana (CBM) 

Os teores de carbono da biomassa microbiana (CBM) estão apresentados na Figura 6. O 

tratamento BC300 contribuiu para o aumento dos teores de CBM, apresentando incrementos 

de aproximadamente 36%, 43% e 35%, quando comparado aos tratamentos controle, BC500 

e BC500 + NPK, respectivamente. O efeito positivo produzido pelo BC300 sobre a 

microbiota do solo pode ser explicado pela maior quantidade de compostos lábeis presentes 

no BC300 e que são facilmente utilizados pelos microrganismos, favorecendo o crescimento 

da microbiota do solo. Zhang et al. (2014) encontraram resultados semelhantes, nos quais a 

aplicação de 9 t ha
-1

 de biochar de sabugo de milho, obtido a temperatura de 360 °C, 

contribuíram para o aumento de 118% a 763% nos teores de CBM, visto que o biochar 

estimulou a atividade microbiana pela elevada labilidade e propiciou a formação de um 
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habitat mais favorável aos microrganismos. Outro trabalho que também constatou o efeito 

positivo de biochars produzidos à baixas temperaturas foi o de Lou et al. (2013), no qual o 

biochar de palha de Miscanthus giganteus, produzido a 350 °C, promoveu um acréscimo na 

colonização microbiana em solos ácidos. A explicação relatada pelos autores para tal 

acréscimo pode ser proveniente da influência direta na disponibilidade de compostos como 

carbono, nitrogênio e micronutrientes, que foram liberados pelo BC, além das melhorias 

promovidas no micro-habitat. 

 

Figura 6. Carbono da biomassa microbiana (CBM) do solo cultivado com milho nos tratamentos: Controle; 

NPK (adubação mineral); BC300 – biochar produzido a 300 °C; BC500 – biochar produzido a 500 °C; BC300 + 

NPK; e BC500 + NPK. Médias seguidas de letras iguais indicam que não há diferença estatística entre os 

tratamentos pelo teste LSD de Fisher (p≤0,05). 
 

O mesmo efeito não foi observado no BC500, no qual o carbono presente nesse 

material encontrava-se em uma forma mais recalcitrante. De acordo com Sato et al. (2017), a 

fração estabilizada da matéria orgânica possui maior resistência ao ataque microbiano devido 

a sua recalcitrância, diferentemente da fração lábil, que se torna mais disponível aos 

microrganismos. Diante do exposto, uma das hipóteses para a explicação da não constatação 

dos efeitos benéficos à estimulação microbiana pode ser devido à dificuldade dos 

microrganismos de acessar a fonte de carbono do BC500. Resultados semelhantes também 

foram relatados por Zimmerman et al. (2011) que constataram uma menor mineralização de 

carbono que o esperado em solos com aplicação de biochars, com temperaturas de pirólise 

variando entre 525 a 650 °C. A baixa degradabilidade do BC500 pode possibilitar a sua 

utilização como sequestrador de carbono, promovendo o armazenamento deste elemento no 

solo, podendo resultar na mitigação dos efeitos provocados pelo aquecimento global 

(BAMMINGER et al., 2016). 
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Outro efeito que poderia ocasionar a redução da atividade microbiana após a aplicação 

do BC500 no solo também foi relatado por Chan et al. (2008), que atribuíram esse efeito 

desfavorável aos componentes químicos do biochar. Deenik et al. (2010) relataram que a 

presença de compostos voláteis no BC pode reduzir a biomassa microbiana. Porém, no 

presente estudo não foi avaliada a presença de possíveis compostos tóxicos que poderiam ter 

afetado a ação do BC500.  

Outros estudos indicaram, ainda, que as características físicas do biochar como 

porosidade e adsorção de nutrientes podem favorecer o desenvolvimento dos microrganismos 

presentes no solo, devido a função do biochar de servir como refúgio para a microbiota 

(PIETIKÄINEN et al., 2000; WARNOCK et al., 2007). O trabalho relatado por Dempster et 

al. (2012) contrapõe-se ao exposto anteriormente, uma vez que o aumento no número de 

poros habitáveis aos microrganismos pode não ocasionar o acréscimo de CBM ao incorporar 

o BC ao solo, fato este que também pode ser observado no presente trabalho, no qual o 

BC500 não foi capaz de promover a estimulação dos teores de CBM. 

A influência do biochar no pH do solo pode ser considerada outro aspecto que interfere 

na microbiota, principalmente em solos ácidos, devido ao efeito alcalinizante do BC (CHAN 

et al., 2008; JEFFERY et al., 2011). De acordo com Lou et al. (2013), biochar de Miscanthus 

giganteus, produzido a 700 °C, foi capaz de promover um aumento no pH do solo de 3,73 

para 5,14, sendo que o BC produzido a 350 °C também proporcionou um aumento, porém 

pequeno quando comparado ao BC700. A explicação relatada para o acréscimo no pH do 

solo, principalmente no biochar produzido a altas temperaturas de pirólise pode ser 

decorrente da maior concentração de compostos alcalinos nesse biochar. Porém, o mesmo 

trabalho não apresentou efeito relevante do BC700 sobre o carbono da biomassa microbiana. 

Dempster et al. (2012) também não verificaram em seus estudos os benefícios ocasionados 

pelo efeito alcalinizante do BC sobre a microbiota do solo, os quais constataram a redução da 

biomassa microbiana e de sua atividade.  

Os dados encontrados por Bamminger et al. (2016) também sugeriram que as formas 

lábeis do carbono presentes no biochar de Miscanthus giganteus foram utilizadas pela 

microbiota antes da realização da amostragem, três meses após a aplicação, sendo que 

posteriormente a esse período a degradação das partículas de biochar pelos microrganismos 

tornou-se mais difícil, uma vez que o carbono se encontrava em sua forma mais recalcitrante. 

Os autores atribuíram esse comportamento ao aumento da emissão de CO2 após a 
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incorporação do BC ao solo, demonstrando que a microbiota presente no solo utilizou mais 

rapidamente a fração lábil do biochar, sendo que após algumas semanas a emissão de dióxido 

de carbono se manteve estável. 

Segundo os relatos de Smith et al. (2010) a fração lábil do carbono proveniente do 

biochar de Panicum virgatum L., a 500 °C, foi consumida pela microbiota em um curto 

período, considerando que o biochar recém aplicado foi capaz de disponibilizar quantidades 

significativas de carbono lábil aos microrganismos, nos 6 primeiros dias de incubação, 

tornando-se constante até os 50 dias. Essa explicação sugere que o biochar é mineralizado 

mais rapidamente nos estágios iniciais e que após esse período, a decomposição do material 

se torna mais lenta e ocorre de forma parcial, mantendo assim uma maior quantidade de 

carbono no solo. 

No presente trabalho os teores de CBM corresponderam, em média, a aproximadamente 

0,8% do COT, o que pode ser considerado relativamente baixo, levando-se em consideração 

os valores propostos por Jenkinson e Ladd (1981), os quais relataram que o percentual de 

CBM varia de 1 a 5% do COT. Segundo Smith e Paul (1990), essa variação pode 

compreender de 2 a 5% dos valores de COT. Resultado similar ao presente trabalho também 

foi relatado por Demisie et al. (2014) que verificaram que os teores de CBM representaram 

0,77% do COT, quando se utilizou biochar de bambu. A utilização do analisador elementar 

para determinação dos teores de COT pode ter influenciado as análises decorrentes, o que 

provocou a superestimação dos valores de COT, ocasionando redução da representatividade 

dos teores de CBM no COT. 

4.4. Carbono lábil (CL) 

  Os teores de carbono lábil (CL) do solo estão apresentados na Figura 7. Os resultados 

demonstram que, assim como ocorreu com o CBM, o BC300 destacou-se entre os 

tratamentos, apresentando incremento de 25% em relação ao controle. Uma possível 

explicação para os resultados obtidos pode ser decorrente da introdução de compostos menos 

recalcitrantes presentes no biochar. Os resultados do presente trabalho demonstraram 

similaridade entre os teores de CL com os de CBM, nos quais a maior disponibilidade de CL 

pode ter promovido o maior desenvolvimento da microbiota do solo. Relatos semelhantes 

foram encontrados em Zhang et al. (2014), os quais verificaram que a fração lábil presente no 

biochar propiciou a estimulação da diversidade e da atividade microbiana, devido a sorção de 
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nutrientes e substâncias orgânicas polares, os quais eram capazes de fornecer suprimento 

energético aos microrganismos. 

 
Figura 7. Carbono lábil (CL) do solo cultivado com milho nos tratamentos: Controle; NPK (adubação mineral); 

BC300 – biochar produzido a 300 °C; BC500 – biochar produzido a 500 °C; BC300 + NPK; e BC500 + NPK. 

Médias seguidas de letras iguais indicam que não há diferença estatística entre os tratamentos pelo teste LSD de 

Fisher (p≤0,05). 

Os biochars possuem uma fração orgânica lábil e um grupo inorgânico, composto por 

carbonatos associados a cátions presentes nas cinzas incorporadas ao biochar. As frações 

lábeis podem apresentar maior impacto nas interações entre o biochar e o solo no curto prazo, 

período inferior a seis meses, enquanto a fração mais estável pode ter maior influência nas 

funções e nas propriedades do solo a longo prazo (FIDEL et al., 2017).  

A fração lábil do biochar permite rápida mineralização desse material, reduzindo o 

sequestro de carbono, fatores estes que poderão influenciar na diversidade e na atividade da 

microbiota do solo. Cross et al. (2011) também demostraram que os biochars de bagaço de 

cana produzidos a 350, 450 e 550 °C apresentaram respectivamente, uma redução do 

conteúdo lábil, efeito que também pode ser observado com o aumento do tempo de 

residência. 

O carbono lábil pode ser utilizado como um indicador mais sensível da dinâmica do 

carbono no sistema, apresentando maior sensibilidade ao indicar incrementos na matéria 

orgânica do solo, quando comparado somente aos teores de COT (SILVA et al., 2012). As 

frações lábeis do carbono são fundamentais para a manutenção da qualidade do solo e para 

constatação de mudanças iniciais nas reservas de carbono orgânico, além de indicarem efeitos 

advindos das diversas práticas de manejo do solo (YANG et al., 2017). 
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5. CONCLUSÕES 

1) De maneira geral, foi possível observar o incremento de carbono no solo promovido 

por ambos os biochars, independentemente da temperatura, em relação ao controle. A 

associação do biochar ao NPK foi capaz de promover efeito sinérgico, apresentando 

aumentos de 22 a 40% nos teores de COT, quando comparado aos tratamentos 

controle e NPK. 

 

2) A utilização exclusiva de biochar de LE, independente da temperatura, foi igual ou 

superior a adubação mineral com NPK na capacidade de acumular carbono e 

nutrientes ao solo. 

 

3) As maiores diferenças entre os biochars obtidos pelas diferentes temperaturas foram 

verificadas nos teores de CBM. O BC300 destacou-se como estimulador da 

microbiota do solo, promovendo maiores teores de CBM do que o BC500.  
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