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Introdução 

A busca pela mimetização das Terras Pretas de 
Índio da Amazônia

1
 fez crescer o número de 

pesquisas que investigam a hipótese do carvão 
vegetal ser utilizado como um condicionador do 
solo

2
. Uma ação secundária do carvão condicionado 

no solo, que também vem sendo objeto de estudo, é 
a sua ação mitigadora na lixiviação de agrotóxicos

3
. 

No intuito de avaliar as hipóteses relacionadas ao 
uso do carvão como um condicionador do solo o 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do carvão 
vegetal nas propriedades químicas e físicas de um 
Latossolo Vermelho (LV), através da sua 
caracterização química e da adsorção de um 
herbicida, o ametryn.  

Resultados e Discussão 

Um planejamento experimental com fatorial de 2
3
 foi 

delineado para averiguar a influência do carvão 
vegetal nas propriedades químicas do LV e na 
adsorção do herbicida ametryn (Tabela 1). A areia 
foi empregada como nível inferior da variável 
condicionador por ser considerado material inerte. 
  

Tabela 1. Fatores e níveis investigados no 
condicionamento do LV com carvão vegetal.  

Fatores (código) 
Nível 

-1 1 

Condicionador (A) Areia Carvão 

% do condicionador (B) 1 % m/m 5 % m/m  

Granulometria do cond. (C) <0,1 mm 0,5 -1,0 mm 
 

Parâmetros como pH do solo, teores de fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, capacidade de troca 

catiônica efetiva (CTC) e constante de adsorção (Kf) 

do ametryn foram as variáveis dependentes 

estudadas. Os valores de Kf para o herbicida 

ametryn foram obtidos por ensaios de adsorção 

ajustados ao modelo de Freundlich. Os efeitos dos 

fatores foram avaliados por gráficos de Pareto ao 

nível de confiança de 95% gerados no software 

Statistica 7. Um resumo dos resultados obtidos é 

apresentado na Tabela 2. A adição de carvão 

vegetal no LV teve efeitos significativos nas 

características químicas do solo proporcionando 

aumento do pH, da CTC e da concentração de 

potássio, cálcio e magnésio, no entanto não 

influenciou na disponibilidade do fósforo. 
 

Tabela 2. Grau de significância dos efeitos da 
adição de carvão vegetal ao LV. 

Fatores 
Variáveis Dependentes 

pH P K Ca Mg CTC Kf 

A S+ NS S+ S+ S+ S+ S+ 
B S+ NS S+ S+ NS S+ S+ 
C NS NS S- S- NS S- S- 

A x B NS NS S+ S+ NS S+ S+ 
A x C S- NS S- S- NS S- S- 
B x C S- NS S- S- S- S- S- 

NS (não significativo); S+ (significativo positivamente); S- 

(significativo negativamente). 
 

A adsorção do herbicida ametryn foi afetada 

significativamente pelo condicionamento do solo 

com carvão. O solo condicionado apresentou 

valores de Kf até três vezes maiores que o solo não 

condicionado (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Isoterma de adsorção, modelo de Freundlich, 

das combinações (-1;-1;-1) e (+1;+1;-1). 
 

O ensaio realizado com o solo condicionado com 

5% de carvão vegetal com granulometria de 0,1 mm 

influenciou mais significativamente as propriedades 

químicas do solo e a adsorção do herbicida ametryn. 

Conclusões 

O carvão vegetal pode ser utilizado como 

condicionador de solos e apresenta perspectivas 

promissoras quanto ao seu uso na mitigação da 

lixiviação do herbicida ametryn. 
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