BIOCARVÃO
AS TERRAS PRETAS DE ÍNDIOS
E O SEQUESTRO DE CARBONO
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QUÍMICA

Cientistas do mundo inteiro pesquisam bons processos que permitam armazenar – no jargão técnico, ‘sequestrar’ – carbono no solo, para evitar que esse
elemento seja liberado na atmosfera e colabore para o aquecimento global.
A presença de matéria orgânica no solo, além de reter carbono com eficácia,
é essencial para aumentar sua fertilidade. Isso é tão importante e tão antigo
que alguns supõem que a palavra ‘química’ tenha origem nos termos keme ou
khem, que significa ‘preto’ ou ‘terra preta’ em egípcio antigo – uma referência
aos solos ricos das margens do rio Nilo, formados pela matéria orgânica trazida das ﬂorestas africanas por enchentes periódicas. Na Amazônia, em áreas
de antigas ocupações indígenas, também existem ‘terras pretas’, de grande
fertilidade e alta capacidade de reter carbono. As características singulares
desses solos atraíram a atenção dos cientistas, que buscam entender como
surgiram e procuram desenvolver materiais, como o ‘biocarvão’, que tenham
as mesmas propriedades e possam ser aplicados em outros locais, permitindo
uma agricultura mais produtiva e mais orgânica e ajudando a combater as
mudanças climáticas atuais.
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aturalistas e geólogos que viajaram pela Amazônia, a partir
da década de 1870, observaram manchas profundas de solo
escuro, muito fértil, diferentes do solo pobre existente em quase toda a região. O solo amazônico comum é em geral arenoso
ou argiloso, tem poucos nutrientes e exibe apenas uma fina camada superficial de húmus produzida pela floresta. As manchas,
ao contrário, são ricas em carbono, contendo, em média, 150 g
desse elemento por quilo de solo, enquanto os outros solos da região têm de
20 a 30 g de carbono por quilo. Esses solos estão em geral associados a antigas ocupações indígenas, identificadas por fragmentos de cerâmica, ossos
e outros vestígios – por isso, ganharam o nome de ‘terra preta de índio’.
Os solos escuros amazônicos vêm despertando, cada vez mais, o interesse dos cientistas, devido à sua fertilidade e à capacidade de reter carbono,
evitando que seja liberado para a atmosfera. As importantes revistas científicas Nature e Science têm publicado, nos últimos anos, diversos artigos a >>>
>>>
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respeito do assunto. Além disso, vêm sendo criados grupos de pesquisa para estudar esses solos e encontros científicos são realizados para debater o tema. Em 2006,
por exemplo, a reunião anual da Associação Americana
para o Avanço da Ciência (AAAS, na sigla em inglês),
dedicou um simpósio – Amazonian Dark Earths: New
Discoveries (Terras Pretas da Amazônia: Novas Descobertas) – a essa questão.
Alguns pesquisadores calculam que esses solos escuros ocupem 1% (63 mil km2) de toda a área de floresta
na Amazônia, mas outras estimativas atingem até 10%.
As terras pretas foram formadas pelos índios pré-colombianos, embora não esteja claro se foi um processo
intencional de melhoria do solo ou um subproduto das
atividades agrícolas e de habitação desses povos. Essas
terras caracterizam-se por altos teores de elementos químicos importantes para a nutrição das plantas (além do
carbono, estão presentes cálcio, nitrogênio, fósforo, manganês e zinco) e por uma atividade biológica maior que
a dos solos próximos.
O carbono está presente no solo na forma de carvão,
gerado provavelmente por meio da queima de materiais
orgânicos em condições especiais (com pouco oxigênio
disponível). A grande concentração de carbono no solo
melhora a absorção de água, facilita a penetração de raí
zes e torna as plantas mais resistentes. O tipo de carvão
encontrado na terra preta de índio garante a longa reten-

ção do carbono no solo, ao contrário do que deveria acontecer na região amazônica, em que a temperatura e a
umidade são elevadas. Nessas condições, a matéria orgânica tende a se degradar rapidamente, gerando gás carbônico (CO2), mas nas terras pretas esse processo pode
demorar centenas ou milhares de anos.

Condicionamento dos solos_As qualidades das

A terra preta de índio é caracterizada
pela cor escura e pela presença
de fragmentos de artefatos de cerâmica
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terras pretas de índios levaram pesquisadores, no Brasil e
no exterior, a estudar a produção de um fertilizante orgânico condicionador de solo que imite suas características.
O produto obtido a partir dessas pesquisas é chamado de
biocarvão (biochar, em inglês). O otimismo em torno do
tema levou à criação de uma associação mundial, a Iniciativa Internacional Biochar (IBI, na sigla em inglês – www.
biochar-international.org/), que realiza congressos a cada
dois anos. O último ocorreu no Rio de Janeiro, de 12 a 15 de
setembro de 2010, com a presença de mais de 200 pesquisadores do tema, vindos de 30 países de todos os continentes.
O biocarvão é produzido pelo aquecimento de biomassa na ausência de oxigênio ou com baixos teores desse gás
– processo conhecido como pirólise. Enquanto a combustão (ou seja, a queima na presença de ar) permite reter,
nas cinzas, apenas 2% a 3% do carbono inicialmente
contido na biomassa, a pirólise aumenta esse teor para
mais de 50%. Esse processo é utilizado, de forma rústica,
nos fornos que produzem carvão vegetal
no interior do Brasil: após uma etapa
inicial de queima na presença de ar, para
secar a madeira, os fornos são lacrados
para a etapa da pirólise. Na produção de
biocarvão são utilizados resíduos orgânicos urbanos sólidos (restos de podas de
árvores, lodo de esgoto), resíduos agrícolas (restos de culturas, bagaço e palha de
cana-de-açúcar), resíduos industriais (da
indústria de papel e celulose, por exemplo), ou materiais de origem animal (ossos, esterco). Além do biocarvão, são
gerados bioóleo e biogás, combustíveis
substitutos do petróleo, em quantidades
que dependem da condução do processo.
A pirólise a temperaturas relativamente baixas – entre 300°C e 500°C
– altera as propriedades químicas do
carbono da biomassa, formando estru-

QUÍMICA

A IMPORTÂNCIA DO BIOCARVÃO PARA A FERTILIDADE DO SOLO

O biocarvão de boa qualidade apresenta estrutura
interna (esquema simplificado) inerte, semelhante ao grafite,
e estrutura externa (em sua periferia) reativa, devido à presença
de grupos químicos capazes de se ligar a elementos do solo

Esses grupos ajudam a agregar
o solo ligando-se a estruturas
inorgânicas,

a reter água durante
períodos chuvosos
para liberá-la durante
as secas

turas muito mais resistentes à degradação pelos micro-organismos do solo, em comparação com o material original. Assim, materiais orgânicos que seriam rapidamente
decompostos, permitindo a liberação de dióxido de carbono (CO2) e outros gases responsáveis pelo aumento do
efeito estufa (o aquecimento da atmosfera terrestre), são
transformados em biocarvão, que se degrada lentamente,
criando no solo um estoque de carbono de longo prazo. Já
foram encontradas, na Amazônia, terras pretas de índios
com idade calculada em cerca de 8 mil anos, nas quais o
carbono estocado pelos povos pré-colombianos continua
relativamente preservado.
O mecanismo do sequestro de carbono nos solos por
meio do biocarvão decorre de sua estabilidade química.
O biocarvão apresenta uma estrutura interna estável, se
melhante à grafite, e uma estrutura periférica reativa,
devido à presença de diferentes grupos químicos capazes
de se ligar a substâncias orgânicas, à água e a elementos
quími-cos que atuam como nutrientes para as plantas.

Uso em várias culturas_Outros estudos para o uso

agronômico do biocarvão vêm sendo desenvolvidos em
universidade e centros de pesquisa, no Brasil e no exterior,
como o Rothamsted Research (Inglaterra) e a Universidade de Edimburgo (Escócia). No Brasil, a Empresa Brasilei-

e a reter elementos
nutrientes necessários
às plantas, ou inativar
elementos tóxicos

ra de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) coordena uma
Rede Nacional de Pesquisas do Biocarvão, envolvendo 18
de suas unidades de pesquisa, além de universidades e
empresas nacionais e estrangeiras. Essa rede estuda a viabilidade de produção do biocarvão a partir de variados resíduos de biomassa e realiza testes agronômicos em diferentes culturas, como soja, arroz, eucalipto, feijão e outras.
Os resultados são promissores. A presença do biocarvão no solo, em doses adequadas, ajuda não só a aumentar a produtividade das lavouras, mas também a economizar fertilizantes. A aplicação do material pode ainda
reduzir as emissões de outros gases, como o óxido nitroso, que tem potencial cerca de 300 vezes maior que o do
dióxido de carbono para intensificar o efeito estufa. No
entanto, são necessárias mais pesquisas para esclarecer
dados ainda conflitantes quanto a esses benefícios.
Para obter a maior eficiência agronômica, é importante analisar o biocarvão para determinar seus teores de
umidade, cinzas e carbono. Somente assim será possível
saber que quantidade do elemento químico carbono está
de fato sendo aplicada ao solo e definir as doses do material necessárias em cada situação. A determinação do
teor de cinzas é importante porque estas – muito ricas em
óxidos de potássio, cálcio e magnésio, entre outros íons
– ajudam a corrigir a acidez do solo, substituindo compostos de calcário, de custo mais elevado.
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DUAS DÉCADAS DE ESTUDOS
O grupo de pesquisas coordenado pelo químico Antonio
S. Mangrich na Universidade Federal do Paraná trabalha
no tema há cerca de 20 anos. Vários artigos foram pu
blicados pelo grupo, desde 1990, sobre a importância
da matéria orgânica para a estabilidade e fertilidade
dos solos tropicais brasileiros. Em 2009, Mangrich coor
denou um grupo de autores brasileiros e estrangeiros
para a publicação do artigo ‘Lições das terras pretas de
índios da região amazônica para a utilização de biocarvão para o condicionamento do solo’ no Journal of the
Brazilian Chemical Society. O artigo, com diversas
referências sobre o assunto, está disponível na internet
(www.scielo.br/pdf/jbchs/v20n6/a02v20n6.pdf).

O biocarvão pode ser simplesmente lançado sobre a
terra ou aplicado nas linhas de cultivo, de modo manual
ou mecânico. Devido à baixa densidade desse material (em
torno de 0,35 g por cm3), é importante que seja incorporado
no solo, com arados, para aumentar sua interação com as
partículas minerais e com os agentes biológicos (raízes e
organismos do solo). Em culturas de curta duração, o biocarvão pode ser incorporado a profundidades entre 10 e
15 cm. Em culturas perenes, como em reflorestamentos,
o material pode ser aplicado a maiores profundidades.
Os estudos ainda não são suficientes para recomendações técnicas de doses de biocarvão a serem aplicadas.
Portanto, são sempre necessárias análises físicas e de
fertilidade do solo, da composição química do biocarvão
e das exigências da cultura. A frequência de aplicação
também é outro aspecto a ser avaliado. Um dos fatores
considerados nessa prática é o custo econômico da operação: por mais barato que seja o biocarvão, os custos de
seu transporte a longas distâncias podem ser altos.

O biocarvão permite harmonizar a produção de energia e de alimentos com o aumento da fertilidade do solo
e o sequestro de carbono. Essas características fazem
dessa tecnologia uma das poucas hoje disponíveis com
potencial para responder à convergência de questões com
as quais o mundo se defronta nesse início de século: degradação dos solos, escassez de alimentos e fertilizantes,
competição por biomassa e escalada das emissões de gases do efeito estufa. Talvez estejamos próximos de uma
segunda revolução verde, baseada no aprimoramento de
técnicas antigas, herdadas das populações pré-colombianas, que permitirão um reaproveitamento sem prece
dentes de resíduos e uma produção agrícola ‘tropicalizada’ e ambientalmente menos danosa.

Nova revolução verde_Finalmente, cabe ressaltar
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que o biocarvão não surge para competir com outros recursos energéticos, como carvão vegetal e bagaço de cana-de-açúcar, mas sim para aperfeiçoar o aproveitamento
destes. Sua produção estimula a utilização e o desenvolvimento de modernos métodos de pirólise e permite o
aproveitamento de materiais orgânicos de difícil descarte,
como os resíduos das indústrias de madeira e de papel e
celulose, da produção de carvão para siderúrgicas e da
indústria de biocombustíveis (biodiesel e via celulósica
para produção de etanol), além do lodo de esgoto e de restos da agroindústria (casca de arroz e outros). Com isso, o
setor produtivo reduz seus passivos ambientais, ou seja,
os gastos extras necessários para evitar ou compensar danos ao ambiente.
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>> http://www.revistaopinioes.com.br/cp/materia.php?id=251
>> http://www.museu-goeldi.br/destaqueamazonia/tpa.htm

