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1.  Introdução 

As terras preta de índios são solos que exibem coloração escura, horizonte antrópico com 

presença de artefatos líticos e/ou cerâmicos (Sombroek, 1966; Smith1980; Eden et al., 
1984), elevada fertilidade e capacidade de retenção de nutrientes. Nas TPI são encontradas 
grandes quantidades de carvão vegetal, indicando uma alta e prolongada adição de matéria 
orgânica carbonizada, provavelmente resultado da produção de carvão em fogos domésticos 
de baixa intensidade, utilizados no preparo de alimentos, aquecimento e queima de lixo. A 

elevada fertilidade e principalmente a sustentabilidade da fertilidade das TPI é atribuída ao 
elevado nível de matéria orgânica e às propriedades físico-químicas da matéria orgânica 
nestes solos. (Glaser et al., 2000; 2004; 2007), que incitam esforços para a compreensão da 
gênese e dos mecanismos da estabilidade do carvão existentes nos mesmos, na tentativa ou 
possibilidade de replicar esses solos. Os efeitos dos aumentos nos estoques de carbono em 
solos de clima tropical, notadamente nas propriedades físicas e químicas do solo, ainda não 

foram bem avaliados quantitativamente. Além disso, a aplicação de carvão vegetal no solo, 
no que diz respeito à dosagem ainda é empírica, necessitando de pesquisas que estabeleçam 
as doses a serem aplicadas de acordo com a composição granulométrica do solo e as 
propriedades químicas dos mesmos.  
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do aumento dos estoques de carbono 
nas propriedades químicas do solo, os seus efeitos das doses de carvão vegetal em 

macronutrientes, micronutrientes, N-mineral e no fracionamento físico da matéria orgânica 
do solo. 
 

2.  Material e Métodos 

O experimento de campo foi instalado na Estação Experimental de Fruticultura Tropical do 
INPA, Km 45, da BR 174. O solo da área é o Latossolo Amarelo distrófico típico. A cobertura 
vegetal era uma mata do tipo capoeira com aproximadamente 30 anos de idade, a qual foi 
retirada em 2003. O delineamento experimental foi de blocos casualizados (3 blocos), em 

fatorial 4 x 4 tem 16 tratamentos onde o fator A foram doses carvão (0, 400, 800 e 1200 kg 
de carvão vegetal moído) e o fator B foram doses de serragem (0, 100, 200 e 300 kg de pó 
de serragem). No mês de setembro de 2011 (período chuvoso da região), foram coletadas 
nos 3 blocos do experimento, cinco amostras simples de solo para formar uma amostra 
composta em cada uma das 16 parcelas. Para essa coleta foram feitas mini-trincheiras e as 
amostras foram coletadas com auxílio de uma pá de jardineiro, na profundidade de 0-5 cm, 

totalizando 48 amostras compostas. As amostras coletadas foram colocadas em sacos 

plásticos e acondicionadas em isopor contendo gelo e em seguida transportadas para o 
Laboratório Temático de Solos e Plantas – LTSP da Coordenação de Pesquisas em Ciências 
Agrárias – CPCA do INPA. No laboratório foi realizada a pesagem dos solos frescos (20 g) 
para estimar a umidade (com retirada das raízes) e feita a extração das amostras com 
K2SO4, 0,5 M seguindo a metodologia de Anderson & Ingram, 93, para as determinações de 
N-mineral do solo. Após extração, as amostras foram filtradas e congeladas para futuras 
análises. As amostras de solos foram submetidas a uma secagem ao ar, destorroadas e 

peneiradas em peneiras de malha de 2 mm de diâmetro, assim obtendo-se a terra fina seca 
ao ar (TFSA). A determinação de pH em H2O, cálcio, magnésio, alumínio, fósforo disponível, 
potássio, ferro, zinco e manganês foram utilizados a metodologia da Embrapa. O 
fracionamento físico pela metodologia de Roscoe e Machado (2002). Para a análise da 
significância estatística entre os tratamentos estudados foram utilizados ANOVAS de uma via 
(P<0,05) e o Teste de Tukey com a ajuda do programa Estat (versão 2.0). 
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3.  Resultado e discussões 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, observou-se que o experimento que 
recebeu o tratamento com 1200 kg de carvão e 0 kg de serragem foi os que apresentaram 
os solos mais ácidos, com menores teores de P e com maiores valores de Al+3, Zn e Mn. Por 
outro lado, as parcelas que receberam os tratamentos com 800 kg de carvão com 100 kg de 

serragem apresentaram os maiores valores de pH, os menores valores de Al+3 e os teores 
mais elevados de bases trocáveis com o Ca+2 e o Mg+2. As parcelas que não receberam 
carvão, independentemente da adição de serragem, foram as que apresentaram os menores 
teores de Ca+2, Mg+2 e K+1, indicando que na ausência de cinzas, as bases trocáveis são 
encontradas em menores quantidades. De maneira geral os maiores teores de P foram 
encontrados nas parcelas que receberam 400 kg de carvão e K nas parcelas com 800 kg de 
carvão, independentes das quantidades de serragem. 
 

Tabela 1- Características químicas de um Latossolo Amarelo distrófico, na camada de 0-5 

cm de profundidade, após a adição de doses carvão e serragem. 

 
A Tabela 2 mostra as médias dos teores de N-mineral (NO3

- e NH4
+), na camada de 0 a 5 cm 

de solo. Os teores de nitrato não diferiram estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade, para as médias do Fator A (carvão) nem para as médias do fator B 
(serragem). Porém, de acordo com a análise fatorial realizada com as médias dos teores de 
nitrato, houve uma interação significativa entre os fatores A (carvão) e B (serragem), 
quando a dose de carvão aplicada foi de 800 kg e de serragem 300 kg. Nessa interação o 
teor de nitrato atingiu o valor de 1,97 mg de NO3- por kg de solo. Esse resultado pode estar 
indicando que para dosagens diferentes de uma fonte de carbono (carvão e serragem) há 
uma proporção em que elas se interagem para que os microrganismos possam atuar na 

mineralização do nitrogênio do solo, afetando a relação C/N do mesmo. Por outro lado a 
Tabela 2 apresenta uma diferença estatística nas médias dos teores de amônio para o fator A 
(carvão). O menor teor de amônio encontrado foi de 3,20 mg kg-1 no tratamento que não 
havia carvão nem serragem. O maior teor encontrado foi de 4,10 mg kg-1 no tratamento 
onde havia 400 kg de carvão e 100 kg de serragem. Os demais tratamentos não diferiram 
entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. Não houve diferença estatística entre os 
fatores B (serragem) e não houve interação entre os 2 fatores com relação aos teores de 

amônio.  

Dose 
serragem 

  

Al Ca Mg K P Fe Zn Mn pH 

(kg) H2O ....................................cmolc.Kg
-1

............ .....................mgKg
-1

.......................... 

 

0 kg carvão 

0 4,81 0,12 0,51 0,16 0,17 14,06 221,33 0,20 0,77 

100 4,93 0,16 0,25 0,12 0,06 19,62 253,00 0,67 0,83 

200 4,78 0,16 0,22 0,16 0,06 17,93 243,00 0,90 0,77 

300 4,87 0,69 0,86 0,26 0,12 12,95 279,00 0,87 1,70 

 

400 kg carvão 

0 4,80 0,50 0,62 0,15 0,09 17,80 224,33 0,43 2,73 

100 4,74 0,80 0,90 0,36 0,17 20,83 284,00 0,63 2,10 

200 4,99 0,86 0,65 0,21 0,08 22,19 242,00 0,60 1,33 

300 4,95 0,56 0,46 0,25 0,08 18,17 258,67 1,00 2,23 

 

800 kg carvão 

0 4,70 0,09 0,84 0,27 0,12 12,46 293,00 0,73 2,03 

100 5,02 0,12 1,12 0,35 0,16 11,46 232,00 0,87 1,33 

200 4,79 0,15 0,64 0,40 0,11 12,42 273,67 0,57 1,80 

300 4,83 0,15 2,99 0,54 0,09 12,36 230,67 1,30 3,63 

 

1200 kg carvão 

0 4,67 0,95 0,65 0,24 0,13 13,34 265,00 0,37 1,53 

100 4,61 0,66 0,33 0,37 0,14 13,47 237,67 0,60 2,63 

200 4,78 0,60 0,14 0,44 0,14 13,49 254,00 1,17 4,10 

300 4,87 0,81 0,56 0,51 0,12 13,35 296,67 1,60 3,97 
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Tabela 2- Teores médios de amônio e nitrato em Latossolo Amarelo distrófico, na camada 

de 0-5 cm de profundidade, após a adição de doses carvão e serragem. 
 

 
Serragem (kg) 

 Carvão (Kg) 0 100 200 300 
 

 
-----------------------NH4

+ (
mg Kg 

-1
) -------------------------------------- Média 

(1)
 

0 3,14 3,27 3,14 3,39 3,23 B 

400 3,76 3,68 5,04 4,05 4,13 A 

800 3,51 3,35 4,46 4,13 3,86 AB 

1200 3,27 4,01 3,47 3,27 3,59 AB 

Média 
(2)

 3,24 3,58 4,03 3,80 
 CV % 19,48 
 

 
------------------------- NO3 

-
 (mg Kg 

-1
) ----------------------------------- Média 

(1)
 

0 1,47 0,27 1,60 0,38 0,93 

400 0,98 0,63 0,25 0,67 0,63 

800 0,49 1,18 0,37 1,97 1,00 

1200 1,20 1,79 0,67 1,61 1,31 

Média 
(2)

 1,03 0,96 0,72 1,15 
 CV% 74,6 
  

Médias seguidas por letras maiúsculas entre as linhas diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade 
pelo Teste de Tukey. 
Média (1) = doses de carvão 
Média (2) = doses de serragem 
 

Os dados do carbono total do solo estão apresentados na Tabela 3. Os teores de carbono 

total diferiram estatisticamente apenas nos tratamentos do fatorial A (carvão), não havendo 

diferenças entre os tratamentos do fatorial B (serragem) e não havendo interação 

significativa entre os dois fatores A x B. Os maiores teores de carbono total do solo foram 

observados nos tratamentos de 800 kg de carvão e 1200 kg de carvão, não se diferindo 

entre si, com valores médios de 45,1 g kg -1 de solo.  O menor teor carbono foi encontrado 

no Tratamento zero (sem adição de carvão nem serragem). 

 

Tabela 3- Carbono Orgânico Total (g Kg -1) em Latossolo Amarelo distrófico, na camada de 
0-5 cm de profundidade, após a adição de doses carvão e serragem. 
                                                                                                                                    

Serragem (kg) 

Carvão (kg) 0 100 200 300           Média 
(1)

 

0 34,8 37,7 36,6 41,8           37,74 B 

400 41,9 42,3 46,4 38,3           42,23 AB 

800 42,1 44,7 46,7 46,9           45,07 A 

1200 45,5 45,0 45,2 45,0           45,18 A 

Média 
(2)

 41,1 42,43 43,0 43,69   

CV% 13,84 
  

Médias seguidas por letras maiúsculas entre as linhas diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade 
pelo Teste de Tukey 
Média (1) = doses de carvão 
Média (2) = doses de serragem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XX   Jornada de Iniciação Científica PIBIC INPA - CNPq/FAPEAM                                                      Manaus - 2011 

 

4.  Conclusão  

O aumento das doses de carvão afetou significativamente o teor de carbono no solo em suas 
características químicas. 
 
O efeito das doses crescentes de carvão afetou os teores de amônio no solo e não causaram 

diferenças nos teores de nitrato. Não houve interação entre o carvão e a serragem no 
carbono orgânico total, houve apenas no fator carvão. 
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