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O biochar, nesse estudo carvão vegetal de Eucalyptus sp., é rico em carbono orgâ-
nico (CO) de alta estabilidade. Por isso é proposto a sua aplicação para aumentar o 
teor de CO de solos em ambientes onde a taxa de decomposição da matéria orgâni-
ca do solo (MOS) é alta. Entretanto, é pouco conhecido como esse material afeta a 
dinâmica da MOS.
O objetivo deste trabalho foi examinar o carvão vegetal como condicionador de solo, 
avaliando especificamente sua influência sobre a matéria orgânica do solo, com ênfa-
se nas substâncias húmicas (SH) (ácidos fúlvicos-AF, húmicos-AH e humina-HUM). 
O experimento foi desenvolvido em campo (blocos ao acaso), em Plintossolo Háplico 
de textura argilo arenosa, localizado em Nova Xavantina-MT. As diferentes doses de 
carvão (0; 8; 16 e 32 t ha-1) foram incorporadas ao solo a 0-10 cm. O solo foi culti-
vado com arroz de terras altas. Foram avaliados dois anos consecutivos, coletando 
solo (0-10 cm) na época de florescimento. As SH foram quantificadas pelo método 
descrito por Benites et al. (2003). A MOS foi determinado pelo método de Walkley-
Black (Embrapa, 1997) e o carbono orgânico total (COT) pelo método Dumas (Spa-
rks, 1996).
No primeiro ano houve um aumento significativo no teor de COT na camada em que 
o carvão foi incorporado.
Já para o teor de MOS, não teve diferença significativa para as diferentes doses de 
carvão no primeiro ano, no segundo, entretanto, foi possível observar um aumento 
significativo no teor de MOS, para as maiores doses de carvão aplicadas.
Observou-se nos dois anos que os teores das frações AF e AH não sofreram influ-
ência das doses de carvão. Porém, para a humina (HUM) foi possível observar um 
aumento linear e significativo dessa fração com o aumento das doses de carvão 
aplicadas.
Logo conclui-se que a utilização de carvão vegetal como condicionante de solo, pode 
aumentar os teores de matéria orgânica, e principalmente os teores de maior estabili-
dade (HUM) e portanto maior tempo de persistência em solo arenoso.
Estudos estão sendo feitos no momento para definir o efeito da aplicação de biochar 
na qualidade (composição molecular) das frações de MOS.
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