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Resumo

Altas produtividades estão relacionadas à eficiência no uso de nutrientes pelas plantas. Sendo assim a adição de
fertilizantes como complemento nutricional deve atender a demanda exigida pela cultura de interesse. Surge então a
necessidade de produtos ambientalmente seguros, com menor impacto ao meio ambiente e que sejam eficientes no
fornecimento de nutrientes minerais. O objetivo deste trabalho será avaliar a eficiência agronômica de formulações de
fertilizantes organominerais nitrogenados a base de biocarvão na cultura do arroz em casa de vegetação em solos de
textura argilosa e arenosa. O estudo será conduzido em casa de vegetação na Embrapa Agrossilvipastoril, em Sinop -
MT. O delineamento estatístico será em blocos casualizados, em esquema fatorial 4x5x2: quatro fertilizantes (uréia, e
biocarvão + uréia nas proporções de 2:1, 1:2 e 1:4), cinco doses (0; 75; 150; 300 e 600 mg dm-3) e dois tipos de
solos (Latossolos com 50 e 13% de argila), com quatro repetições. Cada parcela experimental será constituída por um
vaso com 4,5 dm3 de solo e duas plantas, utilizando-se a cultivar BRS Esmeralda. Ao final do ciclo será analisada a
produção de matéria seca total (raízes e parte aérea), produção de grãos e teores de nutrientes; eficiência
agronômica das formulações; além dos atributos químicos do solo. Os resultados serão analisados quanto ao efeito
das fontes nitrogenadas e doses aplicadas, e ajustadas equações de regressão para os componentes de produção.
Espera-se obter pelo menos uma formulação com eficiência superior a fonte convencional (uréia) na produção de
arroz em casa de vegetação, visando o potencial agrossustentável do biocarvão, para posterior avaliação em
condições de campo em outras culturas de interesse comercial.

Palavras-chave

Biochar, uso eficiente de fertilizantes, adubação nitrogenada.
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