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RESUMO 

 
O biocarvão (BC) tem se mostrado como alternativa para melhorar a fertilidade de alguns solos em razão 

do seu efeito sobre as propriedades físicas, químicas e biológicas. Com isso, o objetivo deste estudo foi 

avaliar os atributos químicos, principalmente o P disponível, e os grupos dominantes da mesofauna em 

um experimento de longa duração conduzido em Latossolo Amarelo da Amazônia Central manejado 

com BC. O experimento foi realizado na Estação Experimental do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, em Manaus-AM. O desenho experimental foi em blocos casualizados, com quatro doses de 

BC (0, 40, 80 e 120 t ha-1) e quatro repetições, totalizando 16 unidades experimentais. Na área útil de 

cada unidade experimental foram coletadas amostras de solos, sendo 12 amostras com sonda de 19,63 

cm², introduzida no solo até 10 cm de profundidade, para a avaliação da mesofauna; considerando a 

mesma profundidade, quatro amostras com trado do tipo holandês para as análises químicas. Na análise 

química determinou-se: acidez ativa (pH), acidez trocável (Al3+), acidez potencial (H+ + Al3+), teores de 

N total, P disponível, K+, Ca2+ e Mg2+ trocáveis, Fe3+, Mn2+, disponíveis e, carbono orgânico total (COT). 

Com essas variáveis calculou-se os seguintes parâmetros: matéria orgânica do solo (MOS); capacidade 

de troca de cátions efetiva (t), capacidade de troca de cátions potencial a pH 7 (T), saturação de bases 

(SB), percentagem de saturação de alumínio (m) e relação carbono e nitrogênio (C/N). A extração da 

mesofauna foi efetuada em aparelho de Berlese-Tullgren e separada em grupos taxonômicos, dos quais 

calculou-se a densidade dos grupos, os índices de diversidade de Shannon e de equitabilidade de Pielou. 

Os atributos do solo pH (H2O), Fe3+, Al3+, Mn2+, MOS, P e a densidade dos principais grupos 

taxonômicos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Duncan ao 

nível de 5% de probabilidade. Equações de regressão foram ajustadas a fim de avaliar: a disponibilidade 

de P em função do pH, Fe3+, Al3+, Mn2+ e MOS; bem como, a densidade dos grupos em função dos 

atributos do solo. Também, foi realizada a análise de componentes principais, tomando os atributos do 

solo como variáveis explicativas e as densidades dos grupos como variáveis respostas. Os maiores teores 

de P (tratamento com 40 t ha-1 de BC), MOS (tratamento com 80 t ha-1 de BC), Fe e Al (tratamento com 

120 t ha-1 de BC) e os menores valores de pH (H2O) foram constatados na presença do BC. No intervalo 

de 0 e 40 t ha-1 de BC a disponibilidade P, quantidade de MOS e Mn foram crescentes e depois 

decresceram até 120 t ha-1 de BC. Já o teor de Fe e Al cresceu de modo linear à medida que aumentou a 

dose de BC, enquanto o pH (H2O) diminuiu. Foram identificados 26 grupos da mesofauna, sendo 24 

encontrados no solo sem BC, 20 no solo com 40 t ha-1 de BC, 22 no solo com 80 t ha-1de BC e 18 no 

solo com 120 t ha-1 de BC. Nos quatros tratamentos, foram coletados 181.217 indivíduos m-2. Dessa 

fauna, 91,68% foi representada por Acari (80,70%), Collembola (6,76%) e Formicidae (4,22%). As 

densidades dos grupos não variaram significativamente entre os tratamentos. A análise de regressão 

revelou significativa diminuição do índice de diversidade de Shannon com o aumento da dose de BC 

adicionada ao solo, resultados similares foram observados para a relação C/N e densidade de 

Collembola, que por sua vez, diminuiu com o aumento do teor de Al3+ no solo. A densidade de 

Formicidae aumentou com o aumento da disponibilidade de P no solo. Por meio da análise de 

componentes principais, foi observado maior associação de Collembola, Coleoptera, Symphyla e menor 

de Chilopoda e Homoptera com o solo sem BC, o qual caracterizou-se por maior valor de pH em água, 

relação C/N, menor teor de Al3+ (acidez potencial) e Mn2+, em comparação com 80 e 120 t/ha de BC. Já 

o solo com 40 t/ha de BC, que se distinguiu por teores elevados de Ca2+, Mg2+, K+, P disponível e menor 

saturação de alumínio, apresentou maior associação com Formicidae, Polyxenidae, Pseudoscopionida e 

menor com Isopoda, Psocoptera e Hemiptera. Portanto, os resultados deste estudo mostram que o efeito 

do BC sobre as propriedades químicas do solo, determinam o número de grupos taxonômicos da 

mesofauna, a densidade desses grupos e o grau de associação que cada grupo apresenta com os 

tratamentos avaliados; bem como, o aumento da dose de biocarvão diminui a adsorção de P disponível 

em Latossolo Amarelo distrófico. 

 

Palavras-chave: Complexação, adsorção de fósforo, invertebrados do solo, acidez do solo, 

propriedades químicas do solo.  
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ABSTRACT 

 
Biochar (BC) is considered an alternative to improve the soil fertility of some soils due to its effect on 

physical, chemical and biological properties. Thus, the objective of this study was to evaluate the 

chemical attributes, mainly the available P, and the dominant groups of mesofauna in a long-term 

experiment conducted in a distrophyc Yellow Oxisol in Central Amazonia managed with BC. The 

experiment was carried out at the Experimental Station of the Amazon Research Institute, in Manaus-

AM. The experimental design was in randomized blocks, with four doses of BC (0, 40, 80 and 120 t ha-

1) and four replications, totaling 16 experimental units. In the useful area of each experimental unit, soil 

samples were collected, 12 of which were sampled with 19.63 cm² auger, introduced into the soil up to 

10 cm deep, for the evaluation of the mesofauna; considering the same depth, four samples with auger 

for chemical analysis. In the chemical analysis it was determined: active acidity (pH), exchangeable 

acidity (Al3+) and potential acidity (H+ + Al3+), total N, available P, K+, Fe3+ and Mn2+, exchangeable 

Ca2+, Mg2 +, total organic carbon (TOC), soil organic matter (MOS); effective cation potential exchange 

capacity (t), potential cation exchange capacity at pH 7,0 (T), base saturation (SB), percentage of 

aluminum saturation (m) and carbon and nitrogen ratio (C / N). The extraction of mesofauna was carried 

out in a Berlese-Tullgren apparatus and separated into taxonomic groups, from which the density of the 

groups, Shannon's diversity index and Pielou's equitability were calculated. The variables pH, Fe3+, Al3+, 

Mn2+, MOS, P and the density of the main taxonomic groups were subjected to analysis of variance and 

the means compared by the Duncan test at the level of 5% probability. Regression equations were 

adjusted in order to assess: the availability of P as a function of pH, Fe3+, Al3+, Mn2+ and MOS; the 

density of the groups in function of the attributes of the soil. Also, principal component analysis was 

performed, taking soil attributes as explanatory variables and group densities as response variables. The 

highest levels of P (40 t ha-1 of BC), MOS (80 t ha-1 of BC), Fe and Al (120 t ha-1 of BC) and the lowest 

values pH were found in the presence of BC. Between 0 and 40 t ha-1 of BC the availability P, quantity 

of MOS and Mn increased and then decreased to 120 t ha-1 of BC. The Fe and Al content increased 

linearly as the BC dose increased, while the pH in water decreased. 26 mesofauna groups were identified, 

24 found in the soil without BC, 20 in the soil with 40 t ha-1 of BC, 22 in the soil with 80 t ha-1 of BC 

and 18 in the soil with 120 t ha-1 of BC. In the four treatments, 181,217 individuals / m² were collected. 

Of this fauna, 91.68% was represented by Acari (80.70%), Collembola (6.76%) and Formicidae 

(4.22%). The densities of the groups did not vary significantly between treatments. The regression 

analysis revealed a significant decrease in the Shannon diversity index with the increase in the BC dose 

added to the soil, a similar trend was observed for the C / N ratio and Collembola density, which in turn 

decreased with the increase in the content of Al3+ in the soil. Formicidae density increased with 

increasing availability of P in the soil. Through the analysis of main components, a greater association 

of Collembola, Coleoptera, Symphyla and lesser of Chilopoda and Homoptera was observed with the 

soil without BC, which was characterized by a higher pH in water value, C / N ratio, lower content of 

Al3+ (exchangeable acidity) and Mn2+, compared to 80 and 120 t ha-1 of BC. The soil with 40 t ha-1 of 

BC, which was distinguished by high levels of Ca2+, Mg2+, K+, P available and less aluminum saturation, 

showed a greater association with Formicidae, Polyxenidae, Pseudoscopionida and lesser with Isopoda, 

Psocoptera and Hemiptera. Therefore, the results of this study show that the effect of BC on the chemical 

properties of the soil, determine the number of taxonomic groups of the mesofauna, the density of these 

groups and the degree of association that each group has with the evaluated treatments; as well as, the 

increase of the dose of biochar decreases the adsorption of P available in dystrophic Yellow Oxisol. 

 

Keywords: Complexation, phosphorus adsorption, soil invertebrates, soil acidity, soil chemical 

properties. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A maioria dos solos da Região Amazônica é derivado de sedimentos como o argilito e 

o arenito, resultando em características peculiares como acidez elevada e baixa fertilidade 

natural. Os principais representantes desses solos são os das classes dos Latossolos e dos 

Argissolos (Sombroek 1984). Desta forma, a exploração permanente dessas classes de solos 

exige técnicas de manejo com ênfase para a reposição dos estoques de matéria orgânica, como 

também a adição de outros produtos orgânicos que possam melhorar a propriedade física, 

química e biológica, consequentemente elevar a disponibilidade de nutrientes essenciais para 

os cultivos (Falcão et al. 2013).  

Por outro lado, solos “Terra Preta de Índio” (TPI) encontrados nessa mesma região, que 

foram regulamente alterados com biocarvão e diversos materiais orgânicos, têm pH mais alto, 

são mais ricos, por exemplo em cálcio (Ca), magnésio (Mg), zinco (Zn), manganês (Mn), 

fósforo (P) e carbono (C) e possuem populações microbianas maiores, fauna edáfica mais 

diversificada e maior quantidade de matéria orgânica (Falcão et al. 2001; Antony 1997; Antony 

2002; Germano et al. 2012; Taketani et al. 2013). Essas excelentes características agronômicas 

da TPI, resultaram no interesse mundial em adicionar biocarvão aos solos agrícolas no intento 

de reproduzi-las (Gul et al. 2015). 

As pesquisas têm demostrado que as características físicas e químicas do biocarvão, 

como área de superfície, pH, concentração de vários elementos (C, O, N, P, K, Ca) depende do 

tipo de biomassa e da temperatura de carbonização (Mohanty et al. 2013). Biocarvão produzido 

sob temperatura mais alta (>500°C) apresenta maior área superficial e porosidade, pH mais 

alcalino, maior relação C/N (Novak et al. 2013; Ronsse et al. 2012). Em virtude destas 

características é que se atribui ao biocarvão a capacidade de melhorar a fertilidade de alguns 

solos como resultado do seu efeito sobre as propriedades físico-químicas e biológicas (Gul et 

al. 2015). 

Os efeitos positivos do biocarvão sobre as propriedades físicas do solo são descritas 

como maior capacidade de aeração e retenção de água, por diminuir a densidade aparente, 

aumentar a porosidade e reduzir a evaporação (Githinji 2014; Schulz et al. 2014). 

Indiretamente, alguns aspectos químicos e biológicos da fertilidade do solo podem ser 

influenciados, como a presença física de locais para reações e fornecimento de habitats 

protetores para a população microbiológica do solo (Steenwerth et al. 2005). 

Também tem sido observado efeitos benéficos do biocarvão sobre as propriedades 

químicas do solo, como aumento do pH (Ameloot et al. 2013; Chintala et al. 2014; Xu et al. 



 

14 
 

2014) e redução dos níveis de Al3+ (Falcão et al.2013). Isto tem sido atribuído ao pH alcalino 

do biocarvão, propriedade diretamente relacionado com a temperatura de carbonização e 

matéria-prima utilizada (Imparato et al. 2016; Li et al. 2017). 

Outra explicação para o aumento do pH desses solos é a presença de grupos fenólicos, 

carboxílicos e hidroxílicos carregado negativamente na superfície do biocarvão que ligam H+ 

reduzindo a sua concentração na solução do solo (Gul et al. 2015). Como aumenta as cargas 

dependentes de pH do solo, o biocarvão contribui para elevar a sua capacidade de troca de 

cátions (CTC) (Mukherjee e Lal 2013; Taketani et al. 2013), diminuindo assim a lixiviação de 

cátions em competição com H+ (Brady e Weil 2008). 

Com respeito à ação do biocarvão na biologia do solo os estudos têm sido amplamente 

voltados para biomassa microbiana (Lehmann et al. 2011). Alguns destes estudos demostraram 

que a adição de biocarvão ao solo aumenta a abundância e a atividade microbiana (Ameloot et 

al. 2013; Domene et al. 2014) por proporcionar o aumento da retenção de água e nutrientes, e 

a provisão de refúgio protegendo os micro-organismos de predadores (Lehmann et al. 2011). 

Os trabalhos que versam sobre a influência do biocarvão na mesofauna do solo são 

escassos na literatura (Weyers e Spokas 2014; Domene et al. 2014), o que é surpreendente uma 

vez que alguns grupos da mesofauna têm efeito direto no ecossistema ao atuarem na 

fragmentação da serapilheira e facilitadores de grupos de micro-organismos do solo, sendo o 

caso das Collembola e Acari (Griesang et al. 2016). Muito embora, diferentes trabalhos com a 

mesofauna tenham sido publicados em diferentes ecossistemas na região (Franklin e Morais 

2005; Franklin 2006; Acioli e Oliveira 2015; Oliveira 2009) o estudo sobre biocarvão é recente 

e envolveu principalmente análises físicas e químicas do solo, voltados mais recentemente para 

a biologia do solo. Qualquer impacto sobre esses grupos é esperado que possa mediante um 

efeito trófico influenciar as comunidades microbianas do solo, concomitantemente a 

disponibilidade de nutrientes para as plantas (Lavelle et al. 2006; McCormack et al. 2013). 

Diante do exposto, o biocarvão tem se mostrado como alternativa para melhorar a 

fertilidade de alguns solos em razão do seu efeito sobre as propriedades físico-químicas e 

biológicas. Entretanto, a maioria dos relatos desses efeitos são oriundos de estudos em vasos 

(Conti et al. 2018; Domene et al. 2015) e quando realizados em campo são de curto prazo 

(Domene et al. 2014; Weyers e Spokas 2014), de modo que estes resultados podem não ser 

indicativos de condições a longo prazo nos solos alterados com biocarvão. 

Portanto, o diferencial deste trabalho está em avaliar os atributos químicos, notadamente 

o P disponível, e grupos dominantes da mesofauna em Latossolo Amarelo da Amazônia 
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Central, alterado há treze anos com a introdução de biocarvão e pó de serragem e submetido à 

cultivos consecutivos de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) e milho (Zea mays L.). 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito residual do biocarvão nos atributos químicos e nos grupos dominantes 

da mesofauna em um experimento de longa duração conduzido em Latossolo Amarelo da 

Amazônia Central. 

 2.2. Objetivos específicos 

 

- Avaliar o efeito residual do biocarvão na melhoria da fertilidade do solo e na 

disponibilidade P no horizonte orgânico. 

- Determinar os grupos dominantes da mesofauna do solo em função do efeito residual 

dos tratamentos testados e correlacionar os grupos com os atributos químicos do solo. 

 

 3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Solos da Amazônia 

 O solo é um produto da ação combinada do material de origem (rocha), tempo (idade), 

clima, topografia e organismos vivos, fatores que atuando em diferentes intensidades sobre o 

mesmo material podem resultar distintos tipos de solo com características peculiares (Reichardt 

e Timm 2008). 

 Em conformidade com esses fatores, em especial, material de origem, a topografia e o 

clima, na região amazônica predominam solos com características pedológicas desfavoráveis, 

compreendendo principalmente a classe dos Latossolos e Argissolos (Sanchez et al. 1982; Vale 

Júnior et al. 2011), os quais representam cerca de 75% dos solos da região, havendo em menor 

proporção, os Espodossolos, Cambissolos e Neossolos, conforme Tabela 1, retirada de 

Rodrigues (1996). Cerca de 80% da floresta tropical está contida nesses solos os quais 

apresentam boas características físicas, mas quimicamente são ácidos, saturados por alumínio, 

baixa capacidade de troca de cátions, os teores de K, Ca, Mg e P estão abaixo dos valores 

críticos utilizados na interpretação de análise do solo (Quesada et al. 2011). 
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Tabela 1. Distribuição aproximada das principais classes de solos da Amazônia 

Classificação Brasileira Superfície na Amazônia  

Distróficos (V%<50%) Km² % 

Latossolos 2.097.160 40,87 

Argissolos 1.559.850 30,40 

Plintossolos 359.650 7,00 

Espodossolos 99.950 1,95 

Gleissolos 44.050 0,86 

Neossolos 246.540 4,80 

Eutróficos (V% >50%)   

Latossolos 6.280 0,12 

Argissolos 202.510 3,94 

Nitossolos 23.900 0,46 

Plintossolos 17.610 0,34 

Cambissolos 40.250 0,78 

Gleissolos 270.400 5,27 

Neossolos 133.150 2,59 

Outros solos 28.380 0,55 

Total 5.130.680 100,00 

 

 Os solos da Amazônia estão situados basicamente em dois ecossistemas, denominados 

“várzea” e “terra firme”. A área de várzea são faixas de terras marginais aos rios que podem 

alcançar até 100 km de largura, constitui um sistema complexo de canais, lagos, ilhas e diques 

marginais, abrange uma área de aproximadamente 60.000 km² (Iriondo 1982). Na várzea 

predomina solos com elevada capacidade de troca de cátions e elevados teores de cátions 

trocáveis, como cálcio, magnésio, e menores teores relativos de alumínio trocável (Lima 2001), 

entretanto, o cultivo dessa área é limitado alguns meses do ano em razão da drenagem mais 

restrita e a variação anual do nível dos rios (Orion 1986). 

Na Amazônia, área de terra firme denomina as áreas livres da influência dos rios, a qual 

abrangem grande variedades de solos formados a partir de sedimentos terciários da formação 

Alter do Chão/Barreiras, originados de material pré-intemperizados dos escudos cristalinos da 

Guianas e do Brasil Central (Iriondo 1982; Vale Júnior et al. 2011). A maior parte da área de 

terra firme é representada pela classe dos Latossolos, cujas peculiaridades são predomínio de 

argila caulinita, de baixa atividade, acidez elevada e alta saturação de alumínio trocável que é 

potencialmente tóxico para as plantas, e baixos valores de soma de bases e de capacidade de 

troca de cátions (Sanchez et al. 1982; Vieira e Santos 1987; Rodrigues 1996). São solos 

profundos de áreas de platô, ricos em óxidos de ferro e alumínio, originados de sedimentos 

pobres como argilito e o arenito (Sombroek 1966). Mas, apesar disso, a floresta é mantida em 

equilíbrio através de uma ciclagem eficiente de nutrientes por meio de uma complexa rede de 

interações entre plantas, os animais e os microrganismos (Stark 1970; Alfaia et al. 2013). 

 Neste contexto, uso agrícola sustentável desses solos requer a prática da calagem e da 

adubação, visando corrigir a acidez elevada e fornecer os nutrientes minerais requeridos pelas 
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culturas. Porém, são práticas que oneram os custos de produção e têm impacto sobre o 

ecossistema, sem contar que a grande maioria dos agricultores não dispõe de recursos para tal 

fim, aliada a carência técnica dos agricultores. Assim, o manejo agrícola desses solos deve 

priorizar técnicas que proporcionem a manutenção dos estoques de matéria orgânica e da 

diversidade da fauna do solo que está direta ou indiretamente correlacionada com a reciclagem 

eficiente dos nutrientes minerais e disponibilidade às culturas. 

 

          3.2. Matéria orgânica do solo 

 

A matéria orgânica do solo (MOS) tem origem principalmente de organismos vegetais, 

a sua composição e cinética de decomposição varia em função da espécie vegetal e da idade da 

planta e animais existentes no solo (Cunha et al. 2015). Em solos tropicais de baixa fertilidade, 

a dinâmica da matéria orgânica é determinante para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas 

por influenciar os principais processos químicos, físicos e biológicos nos solos, e determina 

muitas vezes seu comportamento químico e fertilidade (Hermle et al. 2008). 

Assim, a MOS exerce efeito direto na retenção de água no solo, formação de agregados, 

densidade do solo, pH, capacidade tampão, capacidade de troca cátions, mineralização, aeração, 

infiltração e atividade microbiana (Cunha et al. 2015). Neste contexto, a MOS desempenha um 

papel importante, sendo considerada a principal indicadora da qualidade do solo, servindo de 

base para sustentabilidade agrícola (Lal 2004). 

Em área sob vegetação nativa o estoque de MOS é dependente principalmente da 

quantidade de resíduos orgânicos, da sua taxa de mineralização, textura do solo e do clima 

(Khorramdel et al. 2013). Já nos sistemas agrícolas, o manejo adotado determina o estoque de 

MOS, podendo diminuir, manter ou aumentar esses estoques (Bayer et al. 2000). 

Os tipos de resíduos orgânicos adicionados, os seus níveis e misturas podem ter efeito 

direto ou indireto sobre as características químicas do solo, consequentemente sobre à 

disponibilidade de nutrientes minerais para as culturas. Falcão et al. (2013) constataram que a 

adição de serragem ao solo afetou os valores do pH e elevou a disponibilidade de K, enquanto 

o biocarvão por sua vez aumentou os teores de Ca e reduziu os níveis de Al+3, porém não 

observaram efeito significativo da interação destas fontes orgânicas sobre as características 

químicas do solo. 

As ligações químicas formadas pelos radicais dos compostos orgânicos com a superfície 

do mineral, tal como ponte de hidrogênio e forças de Van der Waals, são responsáveis pela 

estabilidade de agregados do solo, daí a relevância da matéria orgânica em solos altamente 
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intemperizados onde predominam cargas positivas, visto possuir carga oposta atuando como 

agente ligante (Cunha et al. 2015). 

O teor MOS e o conteúdo de argila são determinantes da agregação no solo alterado 

com biocarvão (Khademalrasoul et al. 2014), o qual possui grupos quinonas como principais 

metades responsáveis pelas ligações direta bidirecional entre superfícies da MOS ou matriz 

mineral (Solomon et al. 2012). Não somente o já exposto, mas a fauna do solo, micro-

organismos, presença de raízes, agentes inorgânicos e variáveis ambientais estão relacionados 

na formação e estabilidade de agregados do solo (Salton et al. 2008). 

Embora as pesquisas evidenciem os seus efeitos diretos e indiretos sobre as propriedades 

do solo, é difícil quantificar o carbono orgânico do solo relacionado à estabilidade e 

produtividade dos sistemas agrícolas (Lal 2004). 

    

3.3. Solos antropogênicos amazônicos 

 

São faixas de solo férteis conhecidas como terra preta, terra preta de índio, terra preta 

arqueológica e terra mulata (Sombroek 1966). Esses solos possuem altos teores de Ca, Mg, 

Zn, Mn, P e C, elevado estoque de matéria orgânica, além de alta atividade biológica e p H 

elevado, características que os distinguem dos solos adjacentes (Falcão et al. 2001; Franklin 

2006). Em virtude dessas distintas características agronômicas estas terras são frequentemente 

utilizadas pela população local para o cultivo de cereais, hortaliças, frutas, mandioca e legumes 

(Kim et al. 2007). 

A tese é que os melhores atributos físicos, químicos e biológicos dessas terras são 

resultado de intensa atividade humana pré-histórica nos habitats amazônicos que transformou 

as áreas circunvizinhas em extensos depósitos de rejeitos de origem vegetal (casca de 

mandioca, açaí, bacaba, talos de palmeiras, etc.) e de origem animal (ossos, sangue, gordura, 

carapaças de quelônios, resíduos de peixe, dejetos humanos, etc.), além de elevada quantidade 

de cinzas e resíduos de fogueiras domésticas (carvão vegetal) serviram como fonte de nutrientes 

sendo responsáveis pela alta fertilidade deste solo (Kern 1996; Teixeira et al. 2010 ). 

A capacidade da terra preta, manter seu arcabouço orgânico estável, mesmo após vários 

cultivos consecutivos, têm induzido as pesquisas buscarem alternativas sustentáveis para o 

aumento da fertilidade e armazenamento de carbono em solos tropicais (Sombroek 1966; 

Lehmann et al. 2011; Domene et al. 2015; Falcão et al. 2013). 

Os estudos têm revelado que a citada estabilidade química e física destes solos estar 

relacionada à grande quantidade de biocarvão (carvão vegetal) derivados do carbono pirogênico 
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o qual com o passar do tempo é parcialmente oxidado surgindo nas extremidades do anel 

aromático grupos carboxílicos o que pode explicar a CTC elevada e maior reatividade destas 

terras comparada aos solos adjacentes (Glaser et al. 2001). Como também devido o carbono 

pirogênico possuir núcleo composto por unidades poli aromáticas de diferentes tamanhos e com 

diferentes níveis de organização (Kramer 2004). 

Dependendo do material de origem e do procedimento de pirolise (temperatura, teor de 

oxigênio e tempo de queima) os biocarvões são mais estáveis que outros componentes da 

matéria orgânica, de modo que o tipo de resíduo orgânico utilizado e o controle da pirolise vão 

influenciar consideravelmente as propriedades do biocarvão, a exemplo da hidrofobicidade e 

reatividade deste (Bird et al. 1999; Madari et al. 2009). 

Os estudos com terra preta de índio evidenciam a possibilidade de transformar os solos 

inférteis naturalmente em solos com melhores atributos agronômicos, utilizando para tanto 

diversos resíduos orgânicos os quais muita das vezes não tem uma destinação correta e, assim 

desenvolvendo uma exploração agrícola destes solos mais sustentáveis (Novotny 2009). 

 

3.4. O biocarvão 

 

O biocarvão é um resíduo sólido carbonáceo produzido a partir da decomposição 

térmica de inúmeras fontes de resíduos orgânicos, incluindo lascas de madeira, resíduos de 

colheitas, casca de nozes, algas, esterco animal e lodo de esgoto entre outras matérias primas 

residuais, sob condições limitadas de oxigênio (Lima et al. 2008; Chan et al. 2008; Gul et al. 

2015). 

As propriedades físico-químicas do biocarvão, como área de superfície, pH, 

concentração de nutrientes minerais (C, O, N, P, K, Ca), variam em função da temperatura, 

tempo de pirolise e da matéria prima utilizada na produção (Gul et al. 2015; Jin et al. 2016). 

Biocarvão produzido a partir de resíduos menos lignificados (algas e resíduos de culturas) é 

mais rico em nutrientes como P, K e Ca, tem pH mais alcalino e área superficial, proporções 

atômicas de H/C, C/N e C/O aumentam; pirólise rápida tende a não ter efeito sobre a relação 

C/N comparada à pirólise lenta, entretanto aumenta a área superficial do biocarvão produzido 

(Li et al. 2017). 

Embora haja essa variação nos atributos físico-químicos dos biocarvões produzidos, o 

seu alto teor em carbono e sua forte estrutura aromática são características constantes, as quais 

em geral são responsáveis pela sua estabilidade química, como também não existe muita 

variação quanto ao pH, quase sempre superior a sete (Lehmann 2009). 
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Apesar das pesquisas com biocarvão evidenciarem uma série de vantagens, como 

melhoria das qualidades do solo e no crescimento das culturas, as propriedades dos biocarvões 

são distintas e seu efeito dependentes ainda das propriedades do solo e requisitos ambientais da 

planta, assim os seus efeitos são imprevisíveis (Lehmann et al. 2011). Desta forma, a magnitude 

dos efeitos na qualidade física, química e biológica dos solos são dinâmicas, de modo que estas 

a curto prazo podem não ser indicativas de condições a longo prazo nos solos alterados, 

ressaltando assim a importante de entender o efeito do biocarvão à longo prazo, uma vez que 

tais informações ainda são escassas (Gul et al. 2015). 

 

3.5 Impacto do biocarvão nas propriedades químicas do solo 

 

Efeitos constatado em muitos solos alterados com biocarvão têm sido o aumento do pH 

(Ameloot et al. 2013; Xu et al. 2014; Chintala et al. 2014b; Glaser et al. 2015) e redução do 

Al+3 (Falcão et al. 2013). As melhoras destes atributos químicos em parte são atribuídas ao pH 

alcalino do biocarvão, propriedade que está intimamente relacionada com temperatura de 

pirólise e o tipo de biomassa usada em sua produção (Glaser et al. 2015; Zhang et al. 2015; Jin 

et al. 2016; Imparato et al. 2016). Outra razão é devido a presença de grupos fenólicos, 

carboxílicos e hidroxílicos carregados negativamente na superfície do biocarvão, esses grupos 

funcionais criam sítios de troca de cátions e ânion (Lehmann et al. 2011; Chintala et al. 2014). 

Em virtude do biocarvão elevar a carga dependente de pH do solo a capacidade de troca 

de cátions (CTC) é aumentada, isso contribui para reduzir a lixiviação de nutrientes (Lehmann 

et al. 2011). Por outro lado, pode também absorver os nutrientes próximos da rizosfera e assim 

temporariamente reduzir o acesso das plantas a esses nutrientes (Guereña et al. 2013; Borchard 

et al. 2014). 

Os grupos funcionais de superfície no biocarvão, além de liberar e reter H+ e OH- e 

assim interferindo no pH do solo (Chintala et al. 2014), são responsáveis pela formação de 

ligações com complexos organo-mineral o que resulta na estabilidade dos agregados (Solomon 

et al. 2012). Porém, magnitude desse efeito pode depender do teor de matéria orgânica e de 

argila do solo (Demisie et al. 2014; Khademalrasoul et al. 2014). 

Existe bastante evidência científica do efeito do biocarvão nas propriedades físicas, 

químicas e comunidades microbianas do solo, importantes para a atividade agrícola. Se o 

biocarvão tem efeito positivo sobre essas propriedades, pressupõe-se que também tenha 

impacto sobre a fauna do solo, mas como esta responde à adição de biocarvão ao solo e quais 

os principais fatores que direcionam seu comportamento, raramente tem sido abordado 
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experimentalmente (Domene et al. 2015). 

 

3.6. Pó de serragem  

 

 Como citado, alguns estudos constataram que o efeito do biocarvão, notadamente na 

agregação do solo, aumenta com a elevação concomitante do teor de argila e da MO deste, 

levando alguns estudiosos a indicarem para solo com textura grossa e baixo conteúdo MO o 

uso de resíduos orgânicos juntamente com biocarvão a fim de promover a agregação do solo 

(Awad et al. 2013; Khademalrasoul et al. 2014). 

O pó de serragem na região amazônica é uma fonte orgânica abundante, uma vez que a 

extração de madeira se configura como etapa inicial visando preparar o solo para fins agrícolas, 

o que resulta em inúmeras serrarias na região com disponibilidade deste resíduo (Falcão et al. 

2013). Sua qualidade varia em função da espécie vegetal, de modo que a taxa de tanino, resina, 

fenóis ou teberentina podem estar presentes em quantidades tóxicas às plantas e a organismos 

decompositores, tornando-o inadequado para uso agrícola (Stratton e Rechcigl 1998). Além 

disso, em virtude de o pó de serragem apresentar relação C/N alta o seu uso como substrato 

deve inicialmente sofrer um processo de decomposição (Wendling e Gatto 2002). 

Falcão et al. (2013) estudando o efeito de doses crescente de biocarvão e pó de serragem 

no desenvolvimento do feijão-caupi em solo Latossolo Amarelo constataram que a adição de 

pó de serragem afetou significativamente o pH e elevou a disponibilidade de potássio (K) para 

a cultura, indicando assim que este resíduo orgânico pode ser uma importante fonte de K para 

esta classe de solo. 

 

3.7.  Fauna do solo 
 

 Como exposto, o biocarvão altera os atributos físicos (agregação, estrutura, teor de 

MOS), químicos (pH, disponibilidade de nutrientes minerais) e têm influência sobre a 

comunidade microbiana, atributos que eventualmente poderiam afetar a abundância e a 

diversidade da meso e macrofauna do solo (Stotaky 1997; Cutz-Pool et al. 2007; Spiller et al. 

2018). Assim, dependendo do efeito destes atributos nos organismos edáficos a dinâmica da 

decomposição da matéria orgânica pode ser alterada, consequentemente, a disponibilidade de 

elementos minerais para a solução do solo. 

Os micro-organismos são os principais responsáveis pela mineralização dos nutrientes 

disponibilizando-os na solução do solo (Spiller et al. 2018). Enquanto a fauna do solo atua na 

fragmentação dos resíduos orgânicos, aumentando a superfície de contato para os micro-



 

22 
 

organismos, e por diversas melhorias de natureza física na qualidade do solo (Lavelle et 

al.1993). Não somente isso, alguns integrantes da fauna edáfica também possuem capacidade 

enzimática, embora limitada à digestão de proteínas, lipídeos e glicídios simples (Correia e 

Andrade 1999). 

A mesofauna é composta por animais com tamanho corporal entre 0,2 e 2,0 mm, são 

exemplos típicos: Enchytraidae, Acari, Collembola, Pseudoscorpiones, Protura, Diplura, 

Pauropoda, Symphyla, Palpigradi e alguns Nematoda (Karyanto et al. 2010). Porém, algumas 

formas larvais de espécies da macrofauna estão dentro deste intervalo de tamanho, como 

Coleoptera, Diptera e Isoptera (Baretta et al. 2010). 

Os principais grupos da mesofauna sensíveis à intensidade e tipo de manejo do solo, por 

isso considerados indicadores da qualidade do solo, são Collembola e Acari (Spiller et al. 2018). 

Esses invertebrados possuem funções importantes no solo, ao atuarem como decompositores 

secundários da matéria orgânica, auxiliando os grupos de micro-organismos na ciclagem de 

nutrientes (Acioli e Oliveira 2015; Franklin e Morais 2005; Oliveira 2009). Devido a relação 

estreita que mantêm com o ecossistema a taxa de crescimento desses organismos, como também 

a distribuição ao longo do perfil do solo, são rapidamente influenciadas pelo tipo de manejo 

que lhe altera no que concerne principalmente à espessura da matéria orgânica, teor de água, 

pH e temperatura (Griesang et al. 2016; Spiller et al. 2018). 

A classe Collembola se destaca como eficientes bioindicadora da qualidade do solo em 

razão da elevada diversidade de espécies e apresentar estreita relação com as variações 

microclimáticas, visto que a temperatura e a umidade do solo definem o habitat ideal, 

determinam a densidade de indivíduos e distribuição ao longo do perfil do solo (Oliveira. 2009; 

Spiller et al. 2016). Concomitantemente a isso, as propriedades químicas do solo como o 

conteúdo de matéria orgânica e pH podem afetar a disponibilidade de recursos alimentares e 

limitar a presença de algumas espécies relacionadas com nutrientes disponíveis no solo 

(Griesang et al. 2016). 

Baretta et al. (2008) averiguando o potencial do uso de Collembola como bioindicador 

de distúrbios, observaram que nas áreas onde ocorreram incêndios a riqueza das famílias de 

Collembola foi menor comparada as áreas não alteradas, entretanto, a abundância total foi maior 

nas primeiras. A maior abundância de Collembola nas áreas alteradas pelo fogo pode estar 

relacionada às cinzas resultante da queima dos resíduos orgânicos ricas em compostos 

carbonáticos que por sua vez elevou o pH do solo e com isso favoreceu certas espécies de 

Collembola em detrimento de outras. 
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Domene et al (2014), em área experimental de Argissolo alterado com doses crescentes 

de biocarvão alcalino, após três anos da aplicação, estudando a atividade de alimentação da 

mesofauna, como Collembola e Enchytraidae, não observaram nenhum impacto negativo do 

biocarvão sobre estes organismos. Os autores comentam que essa tendência deve ser verificada 

para outros tipos de solo e biocarvão, uma vez que quando a taxa de decomposição foi 

modelada, o biocarvão e o pH mostraram ter um efeito positivo sobre esta variável resposta. 

A ordem Acari é dividida nas subordens Oribatida, Protigmata, Mesostigmata e 

Astigmata (Bedano et al. 2006). A diversidade de espécies e a densidade populacional estão 

relacionadas ao solo e ao tipo de habitat, podendo ser utilizados como indicadores tanto do 

ambiente quanto das perturbações ocorridas no solo, uma vez que são sensíveis as variações 

dos teores de matéria orgânica, umidade do solo, pH, práticas agrícolas e ao uso de inseticidas 

(Socarrás 2013; Vu 2011). O manejo do solo influencia a densidade total de Acari, sendo que 

cada subordem apresenta respostas diferentes, ao passo que Oribatida e Mesostigmata são mais 

sensíveis às práticas agrícolas, e Prostigmata e Astigmata parecem não ter suas densidades 

afetadas pelo cultivo do solo em alguns períodos (Bedano et al. 2006). 

A fertilidade do solo também influência a abundância e a densidade Acari. Cao et al. 

(2011), comprovaram a sensibilidade desse grupo à fertilidade do solo ao avaliarem o efeito da 

adubação química e orgânica sobre a população de Acari. Os autores observaram que tanto a 

adubação química quanto a orgânica reduziram a abundância de Acari Oribatida, 

provavelmente em virtude de o fósforo restringir os recursos alimentares de ácaros micófagos, 

enquanto a adubação orgânica favoreceu a densidade de Acari Mesostigmata predadores. 

Como a fauna edáfica é influenciada pelas condições do solo, espera-se que o 

conhecimento da abundância de indivíduos e a diversidade de grupos que lhe dominam pode 

fornecer um indicativo do efeito positivo ou negativo do uso de biocarvão como prática de 

manejo de agrossistemas, notadamente a longo prazo, pois a estabilidade destes grupos está 

estreitamente relacionada com as características físicas, químicas e estruturais do ambiente 

onde ocorrem (Oliveira 1993; Acioli e Oliveira 2015; Spiller et al. 2018). 

3.8. Histórico da área experimental 

 A área onde foi desenvolvido o presente estudo estar localizada na Estação 

Experimental de Fruticultura Tropical (EEFT) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(Inpa), km 45, da BR 174, coordenadas geográficas 02°37’20’’ S de latitude e 060°02’45’’ de 

longitude W, em um experimento de longa duração instalado no ano agrícola 2006/2007. 

Originalmente, a cobertura vegetal era uma mata do tipo capoeira, com aproximadamente 35 
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anos de idade, a qual foi retirada em março de 2005 por meio de uma roçagem, corte das 

espécies mais altas e retirada de toda a biomassa. O solo é um Latossolo Amarelo distrófico 

típico (Embrapa 2013). O clima da região, conforme classificação de Köppen e Geiger (1928), 

é do tipo Af, com duas estações climáticas bem definidas: uma chuvosa (novembro-junho) e 

outra seca (julho-outubro). A precipitação média anual é de 2.286 mm, umidade relativa do ar 

de 80 % com variação de temperatura entre 23,3 °C a 31,4 °C, e média anual de 26,7 °C (Alvares 

et al. 2013). 

 
Figura 1. Localização geográfica da área experimental no EEFT do Instituo Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

 

A demarcação do terreno, definição dos tratamentos, dos blocos e aplicação do 

biocarvão (BC) e do pó de serragem (PS) foram realizadas no período de fevereiro a março de 

2006. O BC foi obtido das carvoarias da região metropolitana de Manaus, produzido em fornos 

conhecido como “rabo quente” que podem alcançar temperaturas de 270 a 600 °C com ausência 

de oxigênio (Swami et al. 2008), e apresentava as seguintes características químicas: 873,26 

g/kg de C; 8,93 g/kg de N; 6,22 g/kg de Ca; 1,30 g/kg de Mg; 2,08 mg/kg de K; 0,16 mg/kg de 

P; 67,00 mg/kg de Mn; 12,00 mg/kg de Zn (Falcão et al. 2013). O PS, de madeiras diversas, foi 

coletado em uma serraria na zona leste da cidade de Manaus, na ocasião da aplicação 

encontrava-se parcialmente decomposto. 
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O delineamento experimental foi de blocos casualizados, em parcelas subdivididas, na 

parcela principal 0, 40, 80 e 120 t ha-1 de BC, e na sub-parcela 0, 40, 80 e 120 t ha-1 de PS, 

totalizando 16 tratamentos, com 4 repetições e 64 unidades experimentais (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Croqui da área experimental, com as doses de BC aplicadas nas parcelas e as doses de PS aplicadas nas 

sub parcelas. 

 

Os tratamentos aplicados foram: T1 ( 0 t ha-1 de BC + 0 t ha-1  de PS); T2 ( 0 t ha-1  de 

BC + 40 t ha-1  de PS); T3 (0 t ha-1  de BC + 80 t ha-1  de PS); T4 (0 t ha-1  de BC + 120 t ha-1  

de PS); T5 (40 t ha-1 de BC + 0 t ha-1 de PS); T6 (40 t ha-1 de BC + 40 t ha-1 de PS); T7 (40 t 

ha-1 de BC + 80 t ha-1 de PS); T8 (40 t ha-1 de BC + 120 t ha-1 de PS); T9 (80 t ha-1 de BC + 0 t 

ha-1 de PS); T10 (80 t ha-1 de BC + 40 t ha-1 de PS); T11 (80 t ha-1 de BC + 80 t ha-1 de PS); 

T12 (80 t ha-1 de BC + 120 t ha-1 de PS); T13 (120 t ha-1 de BC + 0 t ha-1 de PS); T14 (120 t ha-

1 de BC + 40 t ha-1 de PS); T15 (120 t ha-1 de BC + 80 t ha-1 de PS); T16 (120 t ha-1 de BC + 

120 t ha-1 de PS). 

Três meses após a aplicação dos tratamentos, foi iniciado um experimento de longa 

duração com rotação de milho (Zea mays) e feijão-caupi (Vigna unguiculata): 1º cultivo de 

milho em julho de 2006; 2º cultivo de milho em março de 2007; 1º cultivo de feijão-caupi em 

junho de 2007; 3º cultivo de milho em janeiro de 2008; 2º cultivo de feijão-caupi em agosto de 

2008; 3º cultivo de feijão-caupi em dezembro de 2012; 4º cultivo de milho em abril de 2016; e 

4º feijão-caupi em julho de 2016. 

Antes do segundo plantio de milho foi adicionada uma adubação química complementar 

em toda a área equivalente a 66 kg ha-1 de uréia, 177 kg ha-1 de superfosfato triplo e 100 kg ha-
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1 de cloreto de potássio a lanço; um mês depois foi aplicado o equivalente a 133 kg ha-1 de uréia 

na superfície ao lado do caule. Antes do terceiro plantio de milho foi aplicado mais uma 

formulação NPK, equivalente a 133 kg ha-1 de uréia; 350 kg ha-1 de superfosfato triplo e 200 

kg ha-1 de cloreto de potássio a lanço. A área ficou pousio em 2012 até dezembro de 2015, 

quando se realizou a primeira correção do solo com 300 kg ha-1 de calcário dolomítico aplicado 

a lanço; e em março de 2016 foi realizada a última adubação mineral visando atender a demanda 

da quarta safra de milho e quarta safra do feijão-caupi. 

Os experimentos na área foram encerrados em novembro de 2016, desde então encontra-

se em estado de pousio coberta por plantas colonizadoras com predomínio de capim pacuã 

(Homolepis aturensis) e ocasionalmente desmódio (Alysicarpus ovalifolius), carrapicho-beiço-

de-boi (Zornia latifólia) e pueraria (Pueraria phaseoloides). 

 

3.8.1. Pesquisas realizadas na área experimental 

 

 Silva et al. (2009) conduziram o primeiro cultivo com milho na área experimental, 

observando que as parcelas com 80 t ha-1 de biocarvão (BC) e 120 t ha-1 de pó de serragem (PS) 

disponibilizaram teores mais elevados de Ca, Mg, e K (3,24; 2,11 e 7,49 g kg-1 respectivamente) 

para as plantas de milho; enquanto o P, exceto no controle, apresentou nível (6,50 mg kg-1) 

adequado em todos os tratamentos, justamente nestas dosagens foram maiores a produção de 

biomassa (2270 kg ha-1) e a produção de grãos (768 kg ha-1). 

 Falcão et al. (2013), em junho de 2007 executaram o terceiro cultivo na área 

experimental, a fim de estudar o efeito do BC e PS na química do solo e no desenvolvimento 

do feijão-caupi. Constataram que na dose de 120 t ha-1 de PS os teores de K do solo foram 2,2 

vezes mais elevados que na ausência deste, indicando que o PS pode ser uma boa fonte deste 

elemento em Latossolo Amarelo. O BC na dosagem de 120 t ha-1 elevou a disponibilidade Ca 

no solo em 2,5 vezes comparados a ausência deste condicionante. Esses autores comentam que 

a maior disponibilidade de Ca no solo neutralizou progressivamente os níveis de Al+3, 

reduzindo a sua atividade tóxica em 20,2% na dosagem máxima de BC, o que foi benéfico para 

a planta e/ou bactéria e certamente favoreceu a eficiência do processo simbiótico, refletindo no 

aumento dos teores de N-total na parte aérea das plantas de feijão. 

 Noronha (2014) estudando a disponibilidade de nutrientes e desenvolvimento do feijão-

caupi em função das doses de BC e PS, após seis anos da aplicação, verificou que Ca, Mg, K, 

Fe, Zn e Mn apresentaram os maiores teores no solo, na combinação de 120 t ha-1 de BC e 120 

t ha-1 de PS. Para os teores de P não foi encontrado diferença significativa entre os tratamentos 



 

27 
 

testados, contudo a dosagem de 120 t ha-1 de BC e 40 t ha-1 PS na camada de 0-10 cm, em 

comparação à testemunha elevou os valores deste elemento, passando do nível muito baixo 

(<4,0 mg dm3) para baixo (4,1 a 8,0 mg dm3). Quanto à biomassa das plantas de feijão não foi 

observada diferença entre os tratamentos, porém para a produção de grãos a melhor combinação 

foi 120 t ha-1 BC e 80 t ha-1 PS.  

 Em 2015, nove anos após a aplicação do BC e PS, Guimarães et al. (2017) pesquisando 

o efeito residual destes tratamentos sobre os teores de carbono total (CT), carbono orgânico 

(CO), nitrogênio total (NT) e a relação carbono e nitrogênio (C/N), na profundidade de 0-30 

cm, verificaram: parcelas com 120 t ha-1 de BC independente da dose de PS apresentaram 

aumento de aproximadamente 80% no teor de CT; a interação entre a dose 80 t ha-1 de BC e 40 

t ha-1 de PS apresentaram o maior teor de CT na profundidade de 10-20 cm; as doses BC e PS 

não exerceram efeito positivo nos teores de CO e MO em nenhuma profundidade; os teores de 

NT nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm foram significativamente aumentados; e a relação 

C/N aumentou progressivamente em todas as profundidades do solo em razão das doses de BC. 

 Em 2016, decorrido dez anos da introdução do BC e do PS na área experimental, 

Guimarães (2017) estudando o efeito residual destes tratamentos na disponibilidade de 

nutrientes e desempenho agronômico do milho, constatou que a interação destes tratamentos 

acarretou aumento significativo dos teores de Mg, K, P e Mn no solo. A biomassa do milho 

obteve maior média (4,51 t ha-1) na combinação 80 t ha-1 BC e 120 t ha-1 de PS; e a produtividade 

da cultura apresentou a maior média (5,81 t ha-1) na dose 80 t ha-1 BC e ausência de PS. 

 Ainda em 2016, Cedano (2017) realizou o último cultivo de feijão-caupi na referida 

área, verificando que isoladamente as parcelas que receberam 120 t ha-1 de BC apresentaram 

níveis mais elevados de Ca para as plantas. O autor comenta que o maior teor Ca pode estar 

relacionado à calagem realizada anteriormente na área e a capacidade do BC reter o Ca e 

disponibilizá-lo progressivamente no solo. Quanto à produtividade do feijão-caupi, a maior 

média (2,4 t ha-1) foi obtida nas parcelas com 40 t ha-1 de BC e ausência de PS, o que superou 

a média (0,9 t ha-1) obtida no estado do Amazonas e a média nacional (1,0 t ha-1) em 2014. 
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Capítulo 1 

 

 

FÓSFORO DISPONÍVEL E SUA RELAÇÃO COM PH, FERRO, ALUMÍNIO, 

MANGANÊS E MATÉRIA ORGÂNICA EM LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO 

DA AMAZÔNIA CENTRAL ADUBADO COM BIOCARVÃO. 

 

RESUMO 

 

A disponibilidade de fósforo é alterada em solo com biocarvão (BC), mas os mecanismos 

envolvidos são ainda pouco compreendidos. O objetivo deste estudo foi verificar a 

disponibilidade de fósforo em um Latossolo Amarelo distrófico manejado há catorze anos com 

doses crescentes de BC. O experimento foi conduzido na Estação Experimental do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus-AM. O desenho experimental foi em blocos 

casualizado, com quatro doses de BC (0, 40, 80 e 120 t ha-1) e quatro repetições, totalizando 16 

unidades experimentais. Foram avaliados acidez ativa (pH), ferro (Fe), alumínio (Al), 

manganês (Mn) e matéria orgânica do solo (MOS) e a relação destes com a disponibilidade de 

fósforo (P) na profundidade de 0 a 10 cm. Os maiores teores de P (40 t ha-1 de BC), MOS (80 t 

ha-1 de BC), Fe e Al (120 t ha-1 de BC) e os menores valores de pH foram constatados na 

presença do BC. No intervalo de 0 e 40 t ha-1 de BC a disponibilidade P, quantidade de MOS e 

Mn foram crescentes e depois decresceram até 120 t ha-1 de BC. Já o teor de Fe e Al cresceu de 

modo linear à medida que aumentou a dose de BC, enquanto o pH diminuiu. Portanto, os 

resultados deste estudo mostram que o aumento da dose de biocarvão diminuiu a adsorção de 

P disponível em Latossolo Amarelo distrófico. 

 

Palavras-Chave: Biocarvão; Matéria orgânica do solo; Latossolo Amarelo; Fósforo. 
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Chapter 1 

 

 

AVAILABLE PHOSPHORUS AND ITS RELATIONSHIP WITH PH, IRON, 

ALUMINUM, MANGANESE AND ORGANIC MATTER IN DYSTROPHIC YELLOW 

OXISOL FROM CENTRAL AMAZONIA FERTILIZED WITH BIOCHAR. 

 

ABSTRACT 

 

Phosphorus availability is altered in soil with biochar (BC), but the mechanisms involved are 

still poorly understood. The objective of this study was to verify the availability of phosphorus 

in a distrophic Yellow Oxisol managed for fourteen years with increasing doses of BC. The 

experiment was conducted at the Experimental Station of the National Institute for Research in 

the Amazon, in Manaus-AM. The experimental design was in randomized blocks, with four 

doses of BC (0, 40, 80 and 120 t ha-1) and four replications, totaling 16 experimental units. 

Active acidity (pH), iron (Fe), aluminum (Al), manganese (Mn) and soil organic matter (MOS) 

were evaluated and their relationship with the availability of phosphorus (P) at a depth of 0 to 

10 cm. The highest levels of P (40 t ha-1 BC), MOS (80 t ha-1 BC), Fe and Al (120 t ha-1 BC) 

and the lowest pH values were found in the presence of BC. In the range of 0 and 40 t ha-1 of 

BC the availability P, quantity of MOS and Mn increased and then decreased to 120 t ha-1 of 

BC. The Fe and Al content increased linearly as the BC dose increased, while the pH decreased. 

Therefore, the results of this study show that the increase in the dose of biochar decreased the 

adsorption of P available in dystrophic Yellow Oxisol. 

 

Keywords: Biochar; Soil organic matter; Yellow Oxisol; Phosphor. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em virtude do elevado grau de intemperização, predominam na região Amazônia solos 

constituídos por argilas revestidas e cimentadas por óxidos de ferro (Fe) ou alumínio (Al) que 

por isso são os principais responsáveis pelas reações por que passa o fósforo (P) aplicado como 

fertilizante ao solo (Malavolta 1981; Alleoni et al. 2019). Essas reações resultam em produtos 

amorfos e cristalinos que são de solubilidade menor que o P inorgânicos adicionado, o que 

restringe o rendimento das culturas. 

Alguns estudos (Lehmann et al. 2003; DeLuca et al. 2015) relatam que a disponibilidade 

de P é melhorada em solos manejados com biocarvão (BC), enquanto outros indicam que o BC 

pode adsorver fosfatos (Lehmann 2007; Chintala et al. 2014). Também tem sido sugerido o BC 

como fertilizante retentor de P com potencial para liberá-lo no solo (Yao et al. 2013). 

Adsorção e dessorção de P em solos manejados com BC pode depender das interações 

químicas de componentes do solo como óxidos de Fe e Al (Zhang et al. 2016). Foi verificado 

que o solo tem sua capacidade máxima de adsorção de P aumentada à medida que a quantidade 

de BC aplicada aumenta (Dari et al. 2016). Enquanto, a maior dessorção e absorção de P pelas 

plantas são atribuídas à capacidade de troca aniônica no solo que é aumentada com a aplicação 

de BC (Novak et al. 2009; DeLuca et al. 2015). 

Outras pesquisas mostraram que a disponibilidade de P no solo pode ser melhorada 

devido a mudança de pH induzida pelo BC (Luengo et al. 2007; Cui et al. 2011; DeLuca et al. 

2015) e uma forte competição entre forças eletrostática repulsivas devida a matéria orgânica 

dissolvida em BC e locais de adsorção de P em solos (Schneider e Haderlein 2016). Além disso, 

o Fe na ausência de BC mostra claramente maior capacidade de adsorção do que quando se 

encontra combinado com BC, sendo a taxa de dessorção de P dos óxidos de Fe dependente da 

concentração de vários cátions em solução e da concentração de P (Cui et al. 2011). 

Neste contexto, a influência do BC no solo sobre a disponibilidade de P, notadamente 

os mecanismos envolvidos permanece ainda pouco compreendido, a maioria dos resultados são 

oriundos de estudos realizados em laboratório, sendo poucos os obtidos em situação de campo. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o P disponível oriundo de adubação NPK aplicada há quatro 

anos e sua relação com o pH, os teores de Fe3+, Al3+, Mn2+ e matéria orgânica em um Latossolo 

Amarelo Distrófico da Amazônia Central manejado com BC. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização da área experimental 

 

O experimento foi realizado na Estação Experimental de Fruticultura Tropical do 

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. A localização geodésica é 02°37’20’’ de latitude 

Sul e 060°02’45’’ de longitude Oeste. O clima da região, conforme classificação global de 

köppen e Geiger (1928), é do tipo Af, com duas estações bem definidas, sendo uma seca que 

vai de julho a outubro e outra chuvosa de novembro a junho. A precipitação média anual é de 

2.286 mm, umidade relativa do ar de 80% com variação de temperatura entre 23,3 °C a 31,4 °C 

e média anual de 26,7 °C (Alvares et al. 2013). O solo da área foi classificado como Latossolo 

Amarelo distrófico típico (Embrapa 2013), com as características químicas conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização química do solo da área experimental (2015) 

pH Ca Mg Al Al + H   K P Fe Zn Mn 

H2O ----------------------cmolc kg-1-----------------   -------------------------------mg kg-1--------------------------- 

4.43 0,11 0,06 1,33 4,00   1,33 3,93 153,7 0,51 0,47 

 

A área estudada foi um experimento de longa duração, instalado no ano agrícola de 

2006/2007. A abertura e preparo da área foram realizadas com técnicas convencional, com corte 

e sem queima dos resíduos, visando posteriormente testar o efeito de doses de biocarvão (BC) 

no solo. 

O BC foi obtido das carvoarias da região metropolitana de Manaus, produzido a partir 

de diferentes espécies de árvores, em fornos conhecidos como “rabo quente”, que podem 

alcançar temperatura de 270 a 600 °C com ausência de oxigênio (Swami et al. 2008), a sua 

composição está demonstrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Composição química do biocarvão aplicado em 2006 

Material C N Ca Mg K P Zn Mn 

-------------------g kg-1 ------------------        ---------------- mg kg-1------------------ 

Fino do Carvão 873,26 8,93 6,22 1,30 2,08 0,16 12,00 67,00 

  

O delineamento experimento mestre foi de blocos casualizados, em parcelas 

subdivididas, na parcela principal 0, 40, 80 e 120 t ha-1 de BC, e na sub-parcela 0, 40, 80 e 120 

t ha-1 de PS, totalizando 16 tratamentos, com 4 repetições e 64 unidades experimentais. Entre 

2006 e 2016 houve rotação de cultura com feijão caupi (Vigna unguiculata) e milho (Zea mays). 

O último experimento na área foi realizado em 2016, o qual analisou o efeito condicionador do 

BC sobre a adubação NPK (Figura 3). 
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Tabela 3. Histórico de adubações química complementar na área de estudo 

Ano Ordem Cultura 
Ureia 

(45% N) 

Superfosfato 

triplo 

(42% P2O5) 

Cloreto de 

potássio 

(60% K2O) 

Calcário 

dolomítico 

   -----------------------kg ha-1----------------------- 

2006 1° Milho 66 177 100 - 

2007 
2° Milho 66 – 133 (*) - - - 

1° Feijão-caupi - - - - 

2008 
3° Milho 133 350 200 - 

2° Feijão-caupi - - - - 

2012 3° Feijão-caupi - - - - 

2013-2015 - Pousio - - - 300 

2016 
4° Milho 133 350 200 - 

4° Feijão-caupi - - - - 

2017-2019 - Pousio - - - - 

Adaptado: Silva et al. 2009; Falcão et al. 2013; Noronha 2014; Guimarães et al. 2017. 

(*) adubação em duas etapas a primeira 66 kg ha-1 antes da semeadura e segunda 133 kg ha-1 aos 30 dias após a 

semeadura. 

  

 

Delineamento experimental 

 

O experimento levou em consideração os efeitos residuais da aplicação do biocarvão e 

da adubação NPK realizada em 2016, mantendo o delineamento experimental de blocos 

casualizados com quatro repetições e quatro doses de BC (0, 40, 80 e 120 t ha-1), totalizando 16 

unidades experimentais. 

 

Amostragem do solo e preparo das amostras 

 

As amostras foram coletadas em fevereiro de 2019 na área útil de cada unidade 

experimental com auxílio de um trado holandês na profundidade de 0-10 cm (Figura 1). As 

amostras de solo foram secas ao ar e peneiradas em malha de 2 mm, obtendo-se terra fina seca 

ao ar (TFSA). 

 

   

Figura 1. Coleta das amostras de solo com auxílio de trado tipo holandês na profundidade de 10 cm (2019). 
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Análise química do solo 

 

As amostras de solo foram analisadas no Laboratório Temático de Solos e Plantas do 

Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (LTSP), do INPA. As determinações químicas 

foram realizadas conforme a metodologia descrita pela Embrapa (1999). 

O pH em água foi determinado usando um potenciômetro imerso na suspensão solo/água 

na proporção 1:2,5. Fósforo (P), Ferro (Fe) e Manganês (Mn) foram extraídos pelo extrator 

Mehlich-1. O Alumínio (Al) foi extraído com solução de cloreto de potássio 1 mol L-1. A 

concentração de P no extrato foi determinada utilizando espectrofotômetro por calorimetria 

com molibidato de amônia e ácido ascórbico. Fe e Mn foram quantificados por espectrometria 

de absorção atômica. O Al foi determinado por titulação com solução de hidróxido de sódio. 

A matéria orgânica do solo (MOS) foi estimada multiplicando a concentração de 

carbono orgânico do solo, determinado pelo método de Walkley-Black, por 1,72, fator de “Van 

Bemmelen”. 

 

Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) por meio de comparação 

das médias ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Duncan. Em seguida foram ajustadas 

equações de regressão em função das doses de biocarvão para as variáveis estudadas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O maior teor de Fósforo (P), Ferro (Fe3+), Alumínio (Al3+), Manganês (Mn2+) e matéria 

orgânica no solo foi encontrado na presença do biocarvão (BC), enquanto para o pH foi na sua 

ausência (Tabela 3). Porém, a análise de variância apontou efeito significativo (p< 0,01) do BC 

apenas para o Mn2+. 

 
Tabela 4. Potencial hidrogeniônico (pH), concentração de Fósforo (P), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Alumínio (Al) 

e matéria orgânica do solo (MOS) em Latossolo Amarelo da Amazônia Central alterado com biocarvão (2019) 

Biocarvão pH MOS P Fe3+ Mn2+ Al3+ 

t /ha (H2O) g kg-1 .......................mg kg-1...................... cmolc kg-1 

0 5,23 26,35 7,78 182,47  1,12 b 0,55 

40 5,17 32,82 12,80 185,10  1,98 a 0,63 

80 4,82 32,96 12,46 188,49  2,22 a 0,66 

120 4,76 30,36 8,74 195,27  2,10 a 0,74 

p-Value 0,09 0,16 0,72 0,84 0,004 0,49 

F-test ns ns ns ns ** ns 

C.V. (%) 4,54 11,19 26,30 9,82 12,13 12,64 

** p < 0,01 e ns = não difere significativamente. Médias seguidas de mesmas letras na coluna não diferem 

estatisticamente entre si ao nível de 0,05 de probabilidade pelo teste de Duncan. 

 

Teor de matéria orgânica e Fósforo disponível 

 

Estudo anterior nesta área experimental, visando observar o efeito condicionador do BC 

sobre a fertilidade do solo, encontrou teores de P disponível igual a 3,00; 3,63; 3,78 e 5,38 mg 

kg-1 para as doses de 0; 40; 80 e 120 t ha-1 de BC, respectivamente (Guimarães 2017). Embora 

os teores de P disponível encontrados nesta pesquisa não tenham diferenças significativas entre 

os tratamentos avaliados (Tabela 3) são bem superiores aos citados anteriormente, sugerindo 

que o P adicionado via adubação é fortemente adsorvido no Latossolo Amarelo alterado com 

BC, sendo dessa forma pouco disponibilizado no primeiro ano da adubação química (NPK), 

mas com o decorrer dos anos, neste caso três anos, esse elemento passa a ter maior 

disponibilidade no solo tratado com o BC que na ausência desse condicionador. Esse efeito 

condicionador de solo do BC também foi constatado por Lima (2014), que estudou o efeito da 

aplicação do BC em solo Latossolo Amarelo sob adubação química. 

Os íons Fe3+, Al3+ e Mn2+ do solo são fatores que influenciam a disponibilidade P (Ciotta 

et al. 2002; Xu et al. 2014; Yuan et al. 2011 a, b). Enquanto produtos da decomposição da 

matéria orgânica, especialmente ácidos orgânicos com grupos carboxílicos como ácido fúlvicos 

e húmicos são eficientes complexadores destes três elementos (Malavolta 1981; Mendonça et 

al. 2006, Pavinato e Roselem 2008; Dick et al. 2019). O Latossolo Amarelo, na ausência do 

BC, mostra claramente maior capacidade de adsorção do P e menor quantidade de matéria 
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orgânica (Figura 1). O tratamento 40 t ha-1 de BC fez subir a disponibilidade de P de 7,78 mg 

para 12,80 mg kg-1 de solo (Figura 1B) e o de matéria orgânica de 26,35 g para 32,96 g kg-1 de 

solo (Figura 1A), representando um aumento de 64,52% e 25,08% em comparação ao 

tratamento controle, respectivamente. Analisando a Figura 1, e de acordo com o modelo obtido, 

é possível determinar a dose ótima de BC em 60 t ha-1, a partir da qual o teor de matéria orgânica 

e o de P disponível diminui, indicando que a aplicação de BC em Latossolo Amarelo não pode 

ultrapassar doses superiores a determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Teores de matéria orgânica (A) e fósforo (B) em função de diferentes doses de biocarvão, em Latossolo 

Amarelo da Amazônia Central (2019). 

 

Estudos anteriores indicam que a capacidade do BC adsorver diretamente o P é muito 

baixa, uma vez que a capacidade de troca de cátion do BC é marcadamente superior à sua 

capacidade de troca de ânion (Silber et al. 2010; Xu et al. 2014; Yao et al. 2011). Assim, a 

capacidade reduzida de adsorção de P em Latossolo Amarelo na presença do BC pode ser 

atribuída à maior quantidade de matéria orgânica, a qual possui capacidade de complexar Fe3+, 

Al3+ e Mn2+, evitando dessa forma a reação do P com esses elementos químicos para formar 

produtos insolúveis, tornando-o menos disponível. Ciotta et al. (2002) também verificaram que 

em solo argiloso com predomínio de óxido de Al o teor de P disponível foi maior na camada de 

10 cm com maior quantidade de matéria orgânica, resultado que atribuíram, em parte, à 

complexação do Al3+ pela matéria orgânica. Outra possibilidade, segundo Wang et al. (2012), 

é a adsorção direta dos cátions Al3+ e Fe3+ pelo BC, resultando em adsorção ou precipitação 

atrasada de P no solo. 

 

pH e Fósforo disponível 

 

Estudos anteriores (Cui et al. 2011; Luengo et al. 2007; Zhong et al. 2007) indicam que 
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o pH da solução é um parâmetro importante que afeta as repostas da sorção de fosfato à adição 

de BC. Entretanto, tal indicação não foi verificada em situação de campo, visto que o solo com 

80 t ha-1 de BC apresentou pH 4,82 e na ausência desse condicionador 5,23, todavia a 

disponibilidade de P foi de 12,46 e 7,78 cmolc kg-1, respectivamente (Tabela 3 e Figura 2). Em 

pH mais alto o esperado é que haja maior teor de P disponível, pois com o aumento do pH a 

tendência é que a superfície dos coloides minerais e orgânicos se torne mais carregada 

negativamente, aumentando a repulsão de ânions e consequentemente diminuindo a adsorção 

de P (Malavolta 1981).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ao analisar o efeito do BC sobre o pH e a disponibilidade de P, através de análise de 

regressão, verifica-se que à medida que a taxa aplicada de BC aumenta de 0 a 120 t ha-1, o solo 

tende a ficar cada vez mais ácido, enquanto a disponibilidade de P aumenta até 60 t ha-1 de BC 

(Figura 2A), a partir da qual começa a diminuir sua disponibilidade paralelamente com o 

aumento da acidez do solo (Figura 2B). Portanto, os resultados indicam que em Latossolo 

Amarelo manejado há catorze anos com BC, doses maiores que 40 t ha-1 de BC tendem a tornar 

o solo mais ácido, ao mesmo tempo que diminui os teores de P disponível. Xu et al. (2014) 

constataram o aumento da adsorção de P em solos ácidos à medida que a taxa de aplicação de 

BC aumentava. Em geral, o aumento da acidez do solo resulta em alteração dos óxidos de Fe e 

de Al que reagem com o P para formar produtos insolúveis, tornando-o menos disponível para 

as plantas (Malavolta 1981). 

 

Ferro, Alumínio, Manganês e Fósforo disponível 

  

A disponibilidade de P no solo é complexa e depende de vários fatores, incluindo pH, 

presença de uma variedade de moléculas orgânicas dissolvidas, especialmente ácidos orgânicos 

Y= -0,001367x
2
+0,1704x+7,874 

R
2
= 0,99 p (0,019) 

A 

Figura 3. Disponibilidade de P (A) em relação ao pH (B) em função de diferentes doses de biocarvão em 

Latossolo Amarelo da Amazônia Central (2019). 
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R
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com grupos carboxílicos, e teor de Fe3+ e Al3+ (Pavinato e Rosolem 2008; Dick et al. 2019). 

Como mostrado na Figura 3, a concentração de Fe3+, Al3+ e Mn2+ no solo aumentou de modo 

linear até a dose máxima de BC aplicada, sendo que o Mn a partir da dose 80 t ha-1 de BC passou 

a diminuir. O efeito do pH sobre o teor dos referidos elementos no solo é fato comprovado na 

literatura, à medida que o pH diminui a tendência do teor do Fe3+, Al3+ e Mn2+ é aumentar, 

situação inversa acontece quando se aumenta o pH mediante o uso de calcário (Malavolta1981; 

Pavinato e Rosolem 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Concentrações de Ferro (A), Manganês (B), Fosforo (C) e Alumínio (D) em Latossolo Amarelo da 

Amazônia Central alterado com doses crescentes de biocarvão (2019). 

 

Essas observações podem indicar que o efeito do BC sobre a disponibilidade de P em 

Latossolo Amarelo é indireta, ou seja, a presença do BC acarreta diminuição do pH (Figura 

2B), o qual por sua vez induz o surgimento de um número maior óxidos de Fe, Al e Mn 

protonados, os quais reagem com o P, formando produtos de menor solubilidade. Os resultados 

também indicam que a reação do P com óxidos Fe, Al e Mn é dependente da quantidade de 
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matéria orgânica presente no solo, pois, como discutido na seção 3.3.1, teve seu teor aumentado 

de modo linear de 0 a 40 t ha-1 de BC e depois decresceu até a dose máxima de BC aplicada ao 

solo, semelhante resposta apresentou a disponibilidade P (Figura 1). Sugerindo que a adsorção 

do P é menor quanto maior é o teor da matéria orgânica no Latossolo Amarelo manejado com 

BC. Essa menor adsorção do P na presença do BC pode ser explicada tanto pela complexação 

dos cátions Fe3+, Al3+, Mn2+ como pelo bloqueio de sítios de troca, por recobrimento dos 

minerais de argila, por alguns ácidos orgânicos como fúlvicos e húmicos gerados durante a 

decomposição dos resíduos vegetais (Mendoça et al. 2006; Pavinato e Rosolem 2008; Dick et 

al. 2019). Estudos anteriores relatam (Arai e Sparks 2001; Atelo et al. 2010; Cui et al. 2014) 

que o P pode ser adsorvido em óxidos de Fe como complexos de superfície monodentados e 

bidentados, bem como a dessorção do P adsorvido pelos óxidos de Fe é maior na ausência do 

BC. 

Além disso, acredita-se que grupos carboxílicos ligados às estruturas aromáticas 

originados durante a produção de carvão vegetal também estejam envolvidas nas reações de 

adsorção de cátions polivalentes como Fe3+, Al3+ e Ca2+ (Benites et al. 2005; Novotny et al. 

2006). Nesse sentido, a menor disponibilidade de P em doses mais elevadas de BC com menor 

quantidade de matéria orgânica (Figura 1) pode ser atribuída à ponte de cátions, onde cátions 

tais como Fe3+, Al3+ e Mn2+, adsorvidos aos grupos carboxílicos ligados a estrutura aromática 

do BC reteriam o ânion fosfato. 

As concentrações de Mn até a dose 80 t ha-1 de BC foi similar a verificada para o Fe e 

Al, linear e crescente com a diminuição do pH, depois decresceu até a dose máxima de BC 

aplicada ao solo. Maior quantidade destes elementos na solução do solo é esperada com o 

decréscimo do pH, mas não o contrário como observado no caso do Mn (Figura 3B). Estudo 

anterior realizado nessa área experimental constatou comportamento semelhante para o Mn, 

sendo 0,34 mg; 0,67 mg; 0,77 mg e 0,20 mg de Mn kg-1 de solo para as doses 0 t, 40 t, 80 t e 

120 t ha-1 de BC, respectivamente (Guimarães 2017). No presente estudo as concentrações de 

Mn foram superiores às acimas mencionada, sendo no tratamento controle significativamente 

menor que nos demais tratamentos (1,12 mg kg-1), porém foi quase 3,5 vezes superior à do 

estudo anterior (0,34 mg kg-1) (Tabela 3). Butnan et al. (2015) também verificaram aumento 

das concentrações de Mn em um Latossolo tratado com doses crescentes de BC, bem como no 

segundo ano agrícola a elevação das concentrações de Mn no solo, o tratamento controle (1,12 

mg kg-1) foi 1,5 vezes superior à do primeiro ano (0,81 mg kg-1). 

A decomposição da matéria orgânica no solo resulta em condições redutoras o que 
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podem ter levado à redução dos óxidos de Fe, Al e Mn com uma consequente liberação dos 

cátions destes elementos em solução, aumentando assim suas concentrações na presença do BC 

(Figura 3A, B, D), podendo os íons fosfatos reagirem com esses três cátions dando os fosfatos 

correspondentes que se precipitam, reações estas que parece serem favorecidas nos tratamentos 

com menor conteúdo de matéria orgânica, explicando em parte a menor concentração de P 

disponível no solo que recebeu dose maior de BC. Enquanto, o decréscimo na disponibilidade 

de Mn a partir de 80 t ha-1 de BC pode ser explicada pela insolubilização através de formação 

de óxidos e hidróxidos, e, talvez, pela coprecipitação com o ânion fosfato (Figura 3D). 

 

CONCLUSÕES 

 

   A aplicação de 40 t ha-1 de BC proporcionou o maior teor de matéria orgânica e P 

disponível. 

Os teores de Fe3+ disponível e Al3+ trocável aumentaram de forma linear com as doses 

de BC aplicadas no solo, enquanto o Mn2+ respondeu de forma quadrática. 

O acrescimento de matéria orgânica no solo manejado com BC indicou contribuir para 

o aumento da disponibilidade P oriundo da adubação NPK. 
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Capítulo 2 

 

 

RELAÇÃO ENTRE MESOFAUNA E PARÂMETROS QUÍMICOS DO SOLO EM 

LATOSSOLO AMARELO DISTRÓFICO DA AMAZÔNIA CENTRAL MANEJADO 

COM BIOCARVÃO 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a densidade e diversidade de grupos da mesofauna do solo, 

assim como sua relação com os atributos químicos de um Latossolo amarelo Distrófico 

manejado há catorze anos com doses crescentes de biocarvão (BC). O estudo foi conduzido na 

Estação Experimental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus-AM. O 

desenho experimental foi em blocos casualizado, com quatro doses de BC (0, 40, 80 e 120 t ha-

1) e quatro repetições (blocos), totalizando 16 unidades experimentais. Em cada unidade 

experimental, foram coletadas 12 amostras de solo para a extração da mesofauna, usando uma 

sonda metálica na profundidade de 10 cm, na estação chuvosa (fevereiro, 2019). O maior 

número de grupos taxonômicos (24 grupos) foi identificado no solo sem BC e o menor (18 

grupos) com 120 tha-1 de BC. A densidade dos grupos não variou significativamente entre os 

tratamentos, com 181.217 indivíduos m-2. Desse total, 80,70% foi representado por Acari, 

6,76% por Collembola e 4,22% por Formicidae. A análise de regressão revelou significativa 

diminuição do índice de diversidade de Shannon com o aumento da dose de BC adicionada ao 

solo. Tendência similar foi observada para a relação C/N com a densidade de Collembola, que 

diminuiu com a elevação do teor de Al3+ no solo. A densidade de Formicidae aumentou com 

maior disponibilidade de P no solo. Por meio da análise de componentes principais, foi 

observada forte associação dos grupos Collembola, Coleoptera, Symphyla com o solo sem BC 

e menor associação com Chilopoda e Homoptera, o qual caracterizou-se por maior valor de pH, 

relação C/N, menor teor de Al3+ e Mn2+, em comparação com 80 e 120 t ha-1 de BC. Enquanto 

o solo com 40 t ha-1 de BC, que se distinguiu por teores elevados de Ca2+, Mg2+, K+, P disponível 

e menor saturação de alumínio, apresentou maior associação com Formicidae, Polyxenidae, 

Pseudoscopionida e menor com Isopoda, Psocoptera e Hemiptera. Portanto, a alteração das 

propriedades químicas do solo, determinam o número e a densidade dos grupos taxonômicos 

da mesofauna, assim como o grau de associação que cada grupo apresenta com os tratamentos 

avaliados, pois os atributos edáficos definem os recursos necessários para o desenvolvimento 

desses grupos. 

 

Palavras-chaves: carvão, invertebrados do solo, Latossolo Amarelo, acidez do solo, atributo 

químico do solo. 
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Chapter 2 

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN MESOFAUNA AND CHEMICAL PARAMETERS OF 

THE SOIL IN THE DISTRICT YELLOW SOIL OF THE CENTRAL AMAZONIAN 

MANAGEMENT WITH BIOCARVÃO 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to evaluate the density and diversity of soil mesofauna groups, 

as well as their relationship with the chemical attributes of a dystrophic Yellow Oxisol managed 

for fourteen years with increasing doses of biochar (BC). The study was carried out at the 

Experimental Station of the Amazon National Research Institute, in Manaus-AM. The 

experimental design was in randomized blocks, with four doses of BC (0, 40, 80 and 120 t ha-

1) and four replications (blocks), totaling 16 experimental units. In each experimental unit, 12 

were collected, from soil for extraction of mesofauna, by means of a metallic probe at a depth 

of 10 cm, in the rainy period (February 2019). The largest number of taxonomic groups (24 

groups) was identified in the soil without BC and the smallest (18 groups) with 120 tha-1 BC. 

The density of the groups did not vary between treatments, with 181,217 belonging to m-2. Of 

this total, 80.70% was represented by Acari, 6.76% by Collembola and 4.22% by Formicidae. 

A regression analysis revealed a decrease in the Shannon diversity index with an increase in the 

BC dose added to the soil. A similar trend was observed for the C / N ratio with the density of 

collemboli, which decreased with the increase in the content of Al3 + in the soil. The density of 

Formicidae increased with the greater availability of P in the soil. By the analysis of the main 

components, there was a strong association of the groups Collembola, Coleoptera, Symphyla 

with the soil without BC and lesser association with Chilopoda and Homoptera, which was 

characterized by a higher pH value, C / N ratio, lower Al3 + content and Mn2 +, compared to 80 

and 120 t ha-1 of BC. The soil with 40 t ha-1 of BC, which stood out for its high levels of Ca2 +, 

Mg2 +, K +, P available and less aluminum saturation, presented a greater association with 

Formicidae, Polyxenidae, Pseudoscopionida and lesser with Isopoda, Psocoptera and 

Hemiptera. Therefore, a change in soil properties determines the number and density of 

taxonomic groups of the mesofauna, as well as the degree of association that each group has 

with the treatments performed, since the edaphic attributes define the resources for the 

development of these groups. 

 

Keywords: coal, soil invertebrates, Yellow Oxisol, soil acidity, soil chemical attribute. 
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INTRODUÇÃO 

 

O biocarvão é um material recalcitrante produzido a partir da decomposição térmica de 

inúmeras fontes de resíduos orgânicos e sua incorporação ao solo agrícola tem sido proposta 

como uma estratégia de mitigação das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa (Woolf 

et al. 2010; Gul et al. 2015;). Além disso, provou aumentar a capacidade de aeração e retenção 

de água de alguns solos (Githinji 2014; Schulz et al. 2014), reduzir os níveis de Al3+ (Falcão et 

al. 2013), melhorar a ciclagem de macronutrientes (Ventura et al. 2013) e aumentar a 

produtividade das culturas (Genesio et al. 2015; Cedano 2017). 

Embora exista uma extensa literatura sobre os efeitos do biocarvão sobre os atributos 

químicos e físicos do solo, a sua ação sobre a fauna edáfica recebeu pouca atenção comparada 

aos tópicos atinentes à agricultura. Os estudos acerca da ação do biocarvão na biologia do solo 

têm sido voltados amplamente para a biomassa microbiana (Lehmann et al. 2011); alguns 

desses estudos constataram que a adição de biocarvão ao solo aumenta a abundância e a 

atividade microbiana (Steiner et al. 2004; Birk et al. 2009; Domene et al. 2014). 

Assim, as pesquisas que versam sobre a influência do biocarvão na mesofauna do solo 

são escassas na literatura (Weyers e Spokas 2014; Domene et al. 2015), o que é surpreendente 

uma vez que alguns grupos da mesofauna têm efeito direto na fragmentação da serapilheira e 

facilitadores de grupos de micro-organismos do solo, sendo o caso de Collembola e Acari 

(Griesang et al. 2016). Muito embora, diferentes trabalhos com a mesofauna tenham sido 

publicados em diferentes ecossistemas na região (Franklin e Morais 2005; Franklin et al. 2006; 

Acioli e Oliveira 2015; Oliveira 2009), o estudo sobre biocarvão é recente e envolveu 

principalmente análises físicas e químicas do solo, voltados mais recentemente para a biologia 

do solo. Qualquer impacto sobre esses grupos é esperado que possa mediante um efeito trófico 

influenciar as comunidades microbianas do solo, concomitantemente a disponibilidade de 

nutrientes para as plantas (Lavelle et al. 2006; McCormack et al. 2013). 

Diante do exposto, o biocarvão tem se mostrado como alternativa para melhorar a 

fertilidade de alguns solos em razão do seu efeito sobre as propriedades físico-químicas e 

biológicas. Entretanto, a maioria dos relatos desses efeitos são oriundos de estudos em vasos 

(Conti et al. 2018; Domene et al. 2015) e quando realizados em campo são de curto prazo 

(Domene et al. 2014; Weyers e Spokas 2014), de modo que estes resultados podem não ser 

indicativos de condições a longo prazo nos solos alterados com biocarvão. Nestes termos, o 

objetivo desta pesquisa foi avaliar a densidade e diversidade de grupos da mesofauna, bem 

como sua relação com os atributos químicos de um Latossolo amarelo Distrófico manejado há 
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catorze anos com doses crescentes de biocarvão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

Esta pesquisa é parte de um experimento de longa duração que objetivou investigar os 

efeitos do biocarvão sobre a disponibilidade macro e micronutrientes e desempenho 

agronômico do milho (Silva et al. 2009; Guimarães 2017; Guimarães et al. 2017) e do feijão-

caupi (Noronha 2014; Falcão et al. 2013; Cedano 2017).  Este experimento foi instalado durante 

o ano agrícola de 2006/2007, na Estação Experimental de Fruticultura Tropical do Instituto 

Nacional de Pesquisa da Amazônia (02°37’20’’ de latitude Sul e 060°02’45’’ de longitude 

Oeste). O clima da região, conforme classificação global de köppen e Geiger (1928), é do tipo 

Af, com duas estações bem definidas, sendo uma seca que vai de julho a outubro e outra chuvosa 

de novembro a junho. A precipitação média anual é de 2.286 mm, umidade relativa do ar de 

80% com variação de temperatura entre 23,3 °C a 31,4 °C e média anual de 26,7 °C (Alvares 

et al. 2013). O solo da área foi classificado como Latossolo Amarelo distrófico típico (Embrapa 

2013). 

A abertura e preparo da área foram realizadas com técnicas convencionais, com corte e 

sem queima dos resíduos, visando posteriormente testar o efeito de doses de biocarvão (BC) e 

pó de serragem (PS) no solo. O BC foi obtido das carvoarias da região metropolitana de 

Manaus, produzido a partir de diferentes espécies de árvores, em fornos conhecidos como “rabo 

quente”, que podem alcançar temperatura de 270 a 600 °C com ausência de oxigênio (Swami 

et al. 2008), e apresentava as seguintes características químicas: 873,26 g kg-1 de C; 8,93 gkg-1 

de N; 6,22 g kg-1 de Ca; 1,30 g kg-1 de Mg; 2,08 mg kg-1 de K; 0,16 mg kg-1 de P; 67,00 mg kg-

1 de Mn; 12,00 mg kg-1 de Zn (Silva et al. 2009). O PS, de madeiras diversas, foi coletado em 

uma serraria na zona leste da cidade de Manaus, na ocasião da aplicação encontrava-se 

parcialmente decomposto. 

O delineamento experimento foi de blocos casualizados, em parcelas subdivididas, na 

parcela principal 0, 40, 80 e 120 t ha-1 de BC, e na sub-parcela 0, 40, 80 e 120 t ha-1 de PS, 

totalizando 16 tratamentos, com 4 repetições e 64 unidades experimentais. Três meses após a 

aplicação dos tratamentos, foi iniciado um experimento de longa duração com rotação de milho 

(Zea mays) e feijão-caupi (Vigna unguiculata): 1º cultivo de milho em julho de 2006; 2º cultivo 

de milho em março de 2007; 1º cultivo de feijão-caupi em junho de 2007; 3º cultivo de milho 

em janeiro de 2008; 2º cultivo de feijão-caupi em agosto de 2008; 3º cultivo de feijão-caupi em 



 

55 
 

dezembro de 2012; 4º cultivo de milho em abril de 2016; e 4º feijão-caupi em julho de 2016. 

Antes do segundo plantio de milho foi adicionada uma adubação química complementar 

em toda a área equivalente a 66 kg ha-1 de uréia, 177 kg ha-1 de superfosfato triplo e 100 kg ha-

1 de cloreto de potássio a lanço; um mês depois foi aplicado o equivalente a 133 kg ha-1 de uréia 

na superfície ao lado do caule. Antes do terceiro plantio de milho foi aplicado mais uma 

formulação NPK, equivalente a 133 kg ha-1 de uréia; 350 kg ha-1 de superfosfato triplo e 200 

kg ha-1 de cloreto de potássio a lanço. A área ficou pousio em 2012 até dezembro de 2015, 

quando se realizou a primeira correção do solo com 300 kg ha-1 de calcário dolomítico aplicado 

a lanço; e em março de 2016 foi realizada a última adubação mineral visando atender a demanda 

da quarta safra de milho e quarta safra do feijão-caupi. 

Os experimentos na área foram encerrados em novembro de 2016, desde então encontra-

se em estado de pousio coberta por plantas colonizadoras com predomínio de capim pacuã 

(Holomolepis aturensis), desmódio (Alysicarpus ovalifolius), notadamente pueraria (Pueraria 

phaseoloides) (Tabela 1). 

Tabela 1. Histórico de adubações química complementar na área de estudo 

Ano Ordem Cultura 
Ureia 

(45% N) 

Superfosfato 

triplo 

(42% P2O5) 

Cloreto de 

potássio 

(60% K2O) 

Calcário 

dolomítico 

   -----------------------Kg ha-1----------------------- 

2006 1° Milho 66 177 100 - 

2007 
2° Milho 66 – 133 (*) - - - 

1° Feijão-caupi - - - - 

2008 
3° Milho 133 350 200 - 

2° Feijão-caupi - - - - 

2012 3° Feijão-caupi - - - - 

2013-2015 - Pousio - - - 300 

2016 
4° Milho 133 350 200 - 

4° Feijão-caupi - - - - 

2017-2019 - Pousio - - - - 

(*) adubação em duas etapas a primeira 66 kg ha-1 antes da semeadura e segunda 133 kg ha-1 aos 30 dias após a 

semeadura. 

  

Delineamento experimental 

 

A presente pesquisa levou em conta os efeitos residuais da aplicação do biocarvão 

adicionado ao solo em 2006, mantendo o delineamento experimental de blocos casualizados 

com quatro repetições (blocos) e quatro doses de BC (0, 40, 80 e 120 t ha-1), totalizando 16 

unidades experimentais. 

 

Amostragem do solo e preparo das amostras 

 

As amostras foram coletadas em fevereiro de 2019, na área útil de cada sub-parcela (25 
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m²) com auxílio de sonda metálica (5 cm x 5 cm) na profundidade de 10 cm, foram realizadas 

três coletas, totalizando 192 amostras. 

 

  

Figura 1. Sonda metálica utilizada para a coleta das amostras de solo na profundidade de 0-10 cm (2019). 

 

Cada amostra foi transferida para um recipiente com tampa devidamente etiquetado com 

capacidade de 300 mg e acondicionada em caixa térmica de isopor para não comprometer o 

estudo da mesofauna. Finalizada a coleta as amostras foram encaminhadas para o laboratório 

de invertebrados terrestres, da Coordenação de Dinâmica Ambiental do Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia onde cada amostra antes e depois da colocação no aparelho extrator foi 

pesada para obtenção dos peso fresco e seco visando obter o teor de água retido na amostra 

(Figura 2) (Oliveira 1993). 

 

  

Figura 2. Pesagem das amostras de solo para a obtenção do teor de água retido na amostra (2019). 
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Extração e identificação da mesofauna 

Para a extração da mesofauna foi utilizado o aparelho extrator de Berlese-Tüllgren 

adaptado, composto de caixas confeccionadas em madeira nas dimensões de 160 x 50 x 64 cm, 

dividido em compartimento superior e inferior por uma folha de isopor apoiada em madeira 

para colocação dos funis, e com portas para evitar que insetos noturnos fossem atraídos pela luz 

e causar danos nas amostras; e mini janela aberta na porta, telada com malha de 1 cm para não 

haver superaquecimento dentro da cabine (Karyanto et al. 2010). As lâmpadas de 40 W, que 

funcionam como fonte de calor, estão colocadas no teto, distantes 30 cm de altura dos funis, os 

quais contêm uma tela de nylon com malha de 2 mm para reter a amostra de serapilheira/solo e 

permitir a passagem dos animais para os frascos de vidro de 65 mL contendo álcool etílico a 

80% como solução preservativa, acrescido de glicerina 5 %, para diminuir a evaporação do 

álcool etílico. A capacidade desse armário é para 30 amostras (Figura 3A, B e C). 

O calor produzido pelas lâmpadas nas amostras de solo e a correspondente secagem 

progressiva do solo forçam a mesofauna se deslocar em direção ao fundo do funil, caindo no 

frasco de vidro (Figura 3D). As amostras permaneceram no aparelho extrator por oito dias, 

durante os quais a temperatura das amostras foi monitorada diariamente, notadamente a partir 

do 4° dia, para evitar que a temperatura das amostras excedesse os 40 °C e controlar o nível de 

líquido nos frascos de vidro coletor. O intuito de manter esse limite de temperatura é para evitar 

a desidratação brusca das amostras, permitindo assim que até os animais que se movimentam 

mais lentamente alcance o frasco de vidro (Karyanto et al. 2010). 

 

  

Figura 3. Aparelho de Berlese-Tüllgren: (A) lâmpada; (B) funil; (c) frasco de vidro 65 mL; e (D) detalhamento 

do processo de extração da mesofauna (2019). 

A 

B 

C 
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A fauna foi identificada em Classe, Ordem, Família e Gênero (Triplehorn e Johnson 

2011). Para identificação e contagem dos indivíduos da mesofauna do solo foi utilizado um 

estereomicroscópio binocular Opticam, com capacidade de ampliação de 40 vezes (Figura 4). 

Após a contagem dos indivíduos os valores obtidos na amostra de área superficial dimensionado 

pelo coletor (0,00196 m²) foram extrapolados para a área de um metro quadrado. 

 

Figura 4. Identificação e contagem da mesofauna. (A) frascos com mesofauna para identificação; (B) 

estereomicroscópio; (C) grupos dominantes na área experimental: Acari e Collembola com destaque em azul e 

vermelho, respectivamente; e (D) coleção para o Inpa (2019). 

 

Análise química do solo 

 

Próximo aos pontos de coleta das amostras para o estudo da mesofauna foram coletadas 

as amostras para as análises químicas do solo (Tabela 2), realizadas no Laboratório Temático 

de Solos e Plantas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (LTSP) do INPA, conforme 

a metodologia descrita pela Embrapa (2013). 

As amostras de solo foram secas ao ar e peneiradas em malha de 2 mm para a obtenção 

da terra fina seca ao ar (TFSA). Dessas amostras foram determinadas as seguintes variáveis 

A 

B 

C 

D 
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químicas: pH em água, acidez potencial (H + Al), carbono orgânico total, nitrogênio total, 

fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), alumínio (Al), ferro (Fe), zinco (Zn) e 

manganês (Mn). 

 

Tabela 2. Propriedades do solo manejado com 0, 40, 80, e 120 t ha-1 de biocarvão (2019) 
Propriedades do solo 

 
Biocarvão (t ha-1) 

 
0 40 80 120 

Umidade gravimétrica (UG) (%) 41,12 41,26 45,32 41,48 

pH em água 
 

5,23 5,17 4,82 4,76 

Acidez potencial (H++Al3+) (cmolc kg-1) 3,72 4,42 4,76 4,90 

Matéria orgânica (MO) (g kg-1) 26,35 32,82 32,96 30,36 

Fósforo (P) (mg kg-1) 7,78 12,8 12,46 8,74 

Manganês (Mn2+) (mg kg-1) 1,12 1,98 2,22 2,10 

Zinco (Zn2+) (mg kg-1) 0,32 0,40 0,37 0,42 

Alumínio (Al3+) (cmolc kg-1) 0,55 0,63 0,66 0,74 

Cálcio (Ca2+) (cmolc kg-1) 0,64 1,03 0,71 0,71 

Magnésio (Mg2+) (cmolc kg-1) 0,56 0,79 0,60 0,68 

Soma de bases trocáveis (SB) (cmolc kg-1) 1,22 1,91 1,33 1,41 

Relação carbono e nitrogênio (C/N) (%) 14,16 13,92 12,64 12,36 

Nitrogênio total (NT) (g kg-1) 1,10 1,41 1,51 1,45 

Carbono orgânico total (COT) (g kg-1) 15,28 19,03 19,12 17,61 

Ferro (Fe3+) (mg kg-1) 185,10 182,47 188,5 195,27 

t (cmolc kg-1) 1,80 2,47 1,97 2,15 

T (cmolc kg-1) 4,94 6,33 6,09 6,32 

Saturação de alumínio (m) (%) 33,1 24,82 32,85 33,94 

Saturação de bases (V) (%) 24,81 29,32 21,81 22,49 

T = capacidade de troca de cátions em pH 7; t = capacidade efetiva de troca de cátions. 

 

O pH em água foi determinado usando um potenciômetro, por meio de eletrodo 

combinado imerso na suspensão de solo/água na proporção1:2,5. Para obtenção da acidez 

potencial (H+ + Al3+) foi realizada extração com acetato de cálcio [Ca(C2H3O2)2] 0,5 mol L-1 e 

determinação por títulometria com hidróxido de sódio (NaOH). 

O carbono orgânico do solo (COT) foi analisado pelo método de Walkley-Black e a 

matéria orgânica do solo (MOS) estimada multiplicando a concentração COS por 1,72, fator de 

“Van Bemmelen”. O nitrogênio total (NT) foi determinado pelo método de Kjeldahl. 

Para as análises de Ca2+, Mg2+ e Al3+ foram feitas extrações com solução de KCl 1mol 

L-1. Enquanto o P, K+, Fe3+, Zn2+ e Mn2+ foram extraídos com solução Mehlich-1 (HCl 0,05 M 

+ H2SO4 0,0125 M). A concentração de P no extrato foi determinada utilizando 

espectrofotômetro por calorimetria com molibidato de amônia e ácido ascórbico. O Ca2+, Mg2+, 

K+, Fe3+, Zn2+ e Mn2+ no extrato foram determinados por espectrofotometria de absorção 
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atômica com chama. O Al3+ extraível determinado por titulação com solução de hidróxido de 

sódio (NaOH). 

 A partir dos dados obtidos, foram calculadas a soma de bases trocáveis (SB); a 

capacidade de troca de cátions efetiva (t); a porcentagem de saturação de alumínio (m); a 

capacidade de troca de cátions em pH 7 (T) e; a percentagem de saturação de bases da CTC a 

pH 7 (V). 

  

Análise estatística 

 

A existência de dados discrepantes (outliers) foi avaliada pelo teste de Grubbs. A 

normalidade dos erros foi observada pelo teste de Shapiro-Wilks e a homogeneidade das 

variâncias testada pelo teste de Bartlett. O efeito das doses de biocarvão sobre a densidade dos 

grupos da mesofauna foi avaliada pela análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas 

pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram feitas 

usando o software R 2.13 (Development Core Team, 2012). A riqueza, dominância, índice de 

Shannon e Pielou foram calculados usando o software PAST 2.17c (Hammer et al. 2001). 

Equações de regressão foram ajustadas para as variáveis estudadas, a fim de determinar 

o comportamento da densidade dos grupos da mesofauna em função das doses de biocarvão e 

das variáveis do solo alteradas pelo seu uso. Também, mediante a análise de componentes 

principais (ACP), foi avaliada a distribuição e associação dos grupos com as doses de biocarvão 

e as propriedades do solo relacionadas. Para tanto, a densidade dos grupos foi estudada como 

variáveis resposta e os parâmetros do solo como variáveis explicativas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diversidade e densidade da mesofauna 

A densidade dos grupos da mesofauna foi semelhante nas doses de biocarvão (BC), a 

qual também não diferiu na densidade geral de invertebrados. Foram coletados 181.217 

indivíduos m-2, representando 23 grupos taxonômicos. Acari Oribatida (57.537), Archigozetes 

sp. (12.753), Outros Acari (76.292), Collembola (12.286) e Formicidae (7.657) ocorreram de 

modo dominante em todos os tratamentos, juntos representaram aproximadamente 91,7% da 

densidade total de invertebrados (Tabela 3). 

  
Tabela 3. Composição e densidade (indivíduos m-2) dos grupos taxonômicos da mesofauna do solo, a 10 cm de 

profundidade, presentes em Latossolo amarelo alterado com doses crescentes de biocarvão (2019). S= riqueza; H= 

Shannon; J= Pielou. 

Grupos taxonômicos 
Biocarvão (t ha-1) 

TOTAL 
0 40 80 120 

HEXAPODA      

Collembola 4.601 3.086 2.775 1.824 12.286 

INSECTA      

Thysanura 28 0 14 0 42 

Coleoptera 1.260 410 892 354 2.916 

Diptera 142 127 269 113 651 

Homoptera 14 156 127 326 623 

Hemiptera 184 57 99 170 510 

Thysanoptera 42 28 0 0 71 

Hymenoptera 14 0 0 0 14 

Formicidae 1.585 2.250 2.151 1.670 7.657 

Psocoptera 127 85 170 142 524 

Isoptera 28 0 0 0 28 

Trichoptera 0 0 14 0 14 

Blattodae 0 14 0 0 14 

ARACHNIDA      

Acari Oribatida (out.) 14.919 11.748 19.122 11.748 57.537 

Archigozetes sp 3.723 750 5.180 3.100 12.753 

(Outros Acari) 20.311 13.206 23.581 19.193 76.292 

Araneae 396 170 410 127 1.103 

Pseudoscopionida 42 85 85 14 226 

CRUSTACEA      

Isopoda 85 28 142 71 326 

Copepoda 14 0 14 0 28 

CHILOPODA 85 198 198 198 679 

DIPLOPODA 368 184 198 311 1.061 

Polyxenidae 354 609 679 198 1.840 

SYMPHYLA 311 255 212 127 906 

PAUROPODA 1.104 1.273 326 340 3.043 

OLIGOCHAETA 57 0 14 0 71 

TOTAL 49.796 34.720 56.675 40.026 181.217 

S 21 18 20 16 23 

H 1,680 1,673 1,580 1,506  

J 0,528 0,558 0,507 0,521  

D 0,273 0,274 0,299 0,326  

Riqueza (S); Índice de Shannon (H); Índice de Pielou (J); e Dominância (D). 
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Foi registrado o total de 23 grupos, ocorrendo a maior riqueza (21 grupos) no solo sem 

BC e a menor (16 grupos) no manejado com 120 t ha-1 de BC, este se distinguindo do primeiro 

ambiente por menor relação C/N, maior acidez ativa, teor mais elevado de Al3+, em especial de 

Mn2+, que passou de 1,12 (0 t ha-1 de BC) para 2,10 cmolc kg-1 (120 t ha-1 de BC). Esses 

resultados corroboram com estudos de que os grupos da mesofauna são sensíveis às alterações 

por que passa os atributos químicos do solo (Baretta et al. 2014; Pompeo et al. 2016). Quanto 

ao índice de diversidade de Shannon (H) (Tabela 3), os menores valores foram registrados na 

presença do BC. Conforme pode ser observado na Figura 5A, ao correlacionar o índice de 

Shannon com as doses de BC foi encontrada uma regressão linear negativa, indicando que à 

medida que aumenta a dose de BC incorporada ao Latossolo Amarelo a diversidade da 

mesofauna diminui significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resposta similar foi encontrada na relação carbono e nitrogênio (C/N) nas doses de BC 

(Figura 2B). Resultado que pode indicar que as propriedades do solo, alteradas pelo BC, 

beneficiaram espécies de plantas fornecedoras de resíduos orgânicos de menor relação C/N, 

como as leguminosas que são eficientes na absorção do P (Malavolta 1981), podendo colonizar 

parcelas do solo com menor disponibilidade deste elemento, a exemplo das parcelas do solo 

com 80 e 120 t ha-1 de BC. Em contrapartida, são espécies de fácil decomposição, 

consequentemente pouco eficientes no que concerne à proteção do solo (Aita et al. 2001). Desta 

forma, a menor diversidade de grupos da mesofauna frente às doses de BC, pode estar 

relacionada à cobertura do solo, pois tanto a quantidade quanto a qualidade dos resíduos 

orgânicos adicionados ao solo influenciam a presença da fauna edáfica (Carrillo et al. 2011; 

Lima et al. 2010), seja controlando a umidade e a temperatura do solo, seja como fonte de 

Y= -0,0015x+1,7 
R2= 0,93 p (0,04) F=25,7 

Y= -0,0167x+14,27 

R2= 0,91 p (0,04) F=21,4 

Figura 5. Índice de Shannon (A) e a relação C/N (B) em Latossolo Amarelo da Amazônia Central manejado 

com doses crescentes de biocarvão (2019). 

A B 
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alimento (Pompeu et al. 2016; Santos 2016; Machado et al. 2019). 

Ao contrário da resposta linear decrescente do índice H (Figura 5A), o índice de 

dominância (D) apresentou uma tendência crescente frente às doses de BC adicionadas ao solo, 

sendo os maiores valores 0,299 e 0,326, encontrados no solo manejado com 80 e 120 t ha-1 de 

BC, respectivamente. Enquanto o índice de equitabilidade de Pielou (J), o seu menor valor 

(0,507) foi observado no solo com 80 t ha-1 de BC (Tabela 3), significando uma grande 

diferença de abundância entre os grupos estudados, isso pode ser constatado pela 

predominância dos Acari (Oribatida, Archigozetes sp. e Outros Acari), Collembola e 

Formicidae, sendo Acari responsável por 86% do total de indivíduos amostrados neste 

tratamento. Esses resultados reforçam o entendimento que o manejo do solo, principalmente 

aqueles ligados ao controle do pH e das propriedades associadas (Baretta et al. 2014; Machado 

et al. 2019; Pompeo et al. 2016a; Socarrás 2013) como teor de Mn2+ e Al3+ (aumentados com 

as doses de BC), podem afetar a estabilidade das comunidades de invertebrados presentes no 

solo, ao mesmo tempo que estes invertebrados podem ser utilizados para avaliar as 

modificações ocorridas nessas propriedades do solo. 

 

Densidade dos grupos taxonômicos e parâmetros do solo 

 

A menor densidade de invertebrados (35.146 indivíduos m-2) foi encontrada no solo 

manejado com 40 t ha-1 de BC, o qual apresentou menor teor de umidade e de matéria orgânica, 

pH mais alto e concentrações mais elevadas dos íons Ca2+, Mg2+ e K+. Esses atributos do solo, 

com exceção da umidade e da matéria orgânica, foram inferiores no solo com 80 t/ha de BC, 

entretanto, apresentou a maior densidade de indivíduos (56.675 indivíduos m-2) (Tabela 3). A 

quantidade de matéria orgânica, teor de umidade e pH são atributos do solo que exibem grande 

influência na densidade da maior parte da mesofauna estudada (Socarrás 2013). Os estudos de 

Baretta et al. (2014) e Pompeu et al. (2016), por exemplo, confirmam que o estabelecimento, 

assim como a abundância e a diversidade desses grupos de invertebrados possuem forte 

associação com o pH do solo, uma vez que este pode afetar a disponibilidade de recursos 

alimentares e limitar a presença de algumas espécies de Collembolas relacionadas com íons 

essenciais presentes na solução do solo. 

Acari predominou na área experimental, representando 80,89% da densidade geral de 

invertebrados estudados. Da densidade total de Acari (146.582 indivíduos m-2), 38,79% 

estavam representados pela subordem Oribatida (Acari Oribatida (outros) e Archigozetes sp.), 

os quais são considerados importantes decompositores da matéria orgânica. Os ácaros 
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representam o grupo mais abundante da mesofauna em vários ambientes, sendo os oribatídeos 

de maior dominância, algumas vezes representando mais de 50% da densidade total dos ácaros 

capturados (Adis et al. 1989; Ribeiro e Schubart 1989; Oliveira 1993; Morais et al. 2010; 

Carvalho 2014; Santos 2016). Por exemplo, Adis et al. (1989), em solo de floresta de 

campinarana, registraram que 55,9% dos artrópodes coletados pertenciam ao grupo Acari, desse 

percentual cerca de 51% estavam representados por Oribatida. Enquanto Ribeiro e Schubart 

(1989) encontraram em floresta primária e capoeira 77% e 54%, respectivamente, de 

oribatídeos, do número total de ácaros coletados; Oliveira (1993) encontrou 80% de 

Archigozetes em um plantio de quiabo estudando quatro ambientes diferentes em solo de 

várzea. 

Collembola foi o segundo grupo em número de indivíduos por metro quadrado, 

representando 6,78% da mesofauna encontrada nas quatro doses de BC. Estudos realizados em 

vários ambientes por Teixeira e Silva (1997), Baretta et al. (2008), Bellinger et al. (2015) e 

Santos (2016) mostraram que Collembola é o segundo grupo mais frequente. 

A maior densidade de Collembola (4.601 indivíduos m-2) foi encontrada na ausência de 

BC e a menor (1.824 indivíduos m-2) no solo manejado com 120 t ha-1 de BC (Tabela 3).  Ao 

correlacionar a densidade de Collembola com as doses de BC foi encontrada uma regressão 

linear negativa com R² de 0,94, indicando que adição do BC no solo proporcionou um ambiente 

desfavorável para a população desses organismos (Figura 6A). Provavelmente, esse resultado 

esteja relacionado ao pH do solo, que diminuiu concomitantemente com a dose de BC aplicada, 

passando de 5,23 para 4,75 no solo com 120 t ha-1 de BC, isso foi acompanhado por um aumento 

da concentração no solo de Al3+. A sensibilidade da comunidade de Collembola à acidez do 

solo e às propriedades associadas como concentração dos íons Ca2+, Mg2+ e Al3+, também foi 

constatada por outros autores (Chagnon et al. 2000, 2001; Cutz-Pool et al. 2007; Ferreira et al. 

2019; Machado et al. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y= -21,61x+4368 
R2= 0,94 p (0,032) F=29,93 
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Chagnon et al. (2001) observaram que o aumento do pH do solo e das propriedades 

relacionadas, como a elevação do teor de Ca2+ e Mg2+, e diminuição do Al3+ trocável, foram 

acompanhadas por uma diminuição em abundância e dominância das espécies epigeicas 

Sminthurinus macgillivrayi, Sminthurides lepus e Hypogastrura sp. e das espécies endogeicas 

Folsomia penicula, Microsotoma achromata e Dagamaea tenuis, enquanto Isotomiella minor 

(endogeica) e Tomocerus flavescens (epigeica) aumentaram dominância. Pompeu et al. (2016) 

também constataram aumento da abundância de algumas espécies de Collembola em solo com 

teores elevados dos íons Ca2+ e Mg2+. 

No presente estudo, o aumento da concentração do Al3+ no solo foi acompanhado por 

uma diminuição significativa (p<0,01) da abundância do grupo Collembola (Figura 6B), 

indicando que a elevação do Al3+ não foi favorável para algumas espécies dominantes no solo 

Figura 6. Densidade de Collembola em função de doses de Biocarvão (A); Alumínio (B); e Soma de bases (C) 

em Latossolo Amarelo da Amazônia Central manejado com biocarvão (2019). 

Y= 2,48E04x2-7,994E04x+6,52E04 
R2= 0,99 p (0,0001) F=2,86 

Y= -21,61x+4368 
R2= 0,94  p (0,032) F=29,93 

Y= -1,45E04x+1,24E04 
R2= 0,98 p (0,011) F=89,11 

B 
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sem BC. Por outro lado, ao correlacionar a densidade desses organismos com a soma de base 

(Ca2+, Mg2+ e K+), foi encontrada uma regressão quadrática (Figura 6C), demostrando a 

especificidade de alguns gêneros de Collembola para determinada faixa de soma de bases, 

conforme constatado em estudo preliminar realizado na mesma área experimental, em que foi 

observada a diminuição da abundância dos gêneros de Collembola Folsomides e Folsomina no 

solo manejado com BC, que caracterizou-se por teores elevados de Ca2+, Mg2+ e K+ (Ferreira 

et al. 2019). 

Uma das respostas para esses resultados, diz respeito ao efeito que esses elementos 

químicos têm sobre a comunidade de fungos e bactérias, podendo, a depender da concentração 

no solo, influenciar negativamente tal comunidade, afetando assim espécies de Collembola que 

se alimentam desses microrganismos (Oliveira 1994). Desta forma, o biocarvão, mediante o 

efeito que tem sobre as propriedades químicas do solo, pode favorecer algumas espécies de 

Collembola em detrimento de outras. 

O grupo Formicidae também esteve presente em todos os tratamentos avaliados, sua 

densidade representou 4,22% da mesofauna obtida, ocupando deste modo a terceira posição em 

número de indivíduos por metro quadrado. As maiores densidades foram obtidas no solo 

manejo com 40 e 80 t ha-1 de BC que se caracterizaram por maiores valores de P. Considerando-

se que houve um incremento na densidade desses organismos em concentrações mais elevadas 

de P no solo, o efeito de um sobre o outro foi correlacionado. Os resultados significativos desta 

correlação estão apresentados na Figura 7. Como pode ser observado foi encontrada uma 

regressão linear positiva com R² de 0,99, demostrando que o aumento do teor de P no solo, 

contribuiu significativamente (p<0,003) para o aumento da densidade de Formicidae. 

 

 

Figura 7. Densidade de Formicidae em função do teor de fósforo em Latossolo Amarelo da Amazônia Central 

manejado com doses crescentes de biocarvão (2019). 

 

 O estudo de Dunxiao et al. (1999) também demostrou que Formicidae está 

Y= 130,6x+550 
R2= 0,99 p (0,003) F=289,55 



 

67 
 

positivamente correlacionada com elevada concentração de P disponível, o que comprova os 

resultados desta pesquisa. Provavelmente, concentrações mais elevadas de P disponível 

propiciaram condições favoráveis à estabilidade das relações tróficas, necessárias para a 

ocorrência de determinados gêneros como Pyramica e Strumygenys que são predadores 

especializados de Collembola (Masuko 2009). 

 Os demais grupos de invertebrados (20 grupos) corresponderam a uma participação de 

8,32% do total da mesofauna coletada. Sendo a maior parte desse percentual (5,50%) 

representada pelos grupos Pauropoda, Coleoptera, Polyxenidae, Araneae e Diplopoda, os quais 

apesar da reduzida abundância possuem importante função concernente ao equilíbrio ecológico 

e nas relações tróficas, podendo agi no controle biológico de outras populações consideradas 

pragas nos agrossistemas (Rodrigues et al. 2010; Brito et al. 2016; Marques et al. 2014). 

 

Análise da distribuição dos grupos da mesofauna 

 

A análise de componentes principais (ACP), por meio da relação entre componente 

principal 1 (CP1) e componente principal 2 (CP2), revelou que houve separação entre os 

tratamentos estudados (0, 40, 80 e 120 t ha-1 BC). O CP1 e CP2 explicaram 46,2 % e 33,3 % da 

variabilidade dos dados, respectivamente (Figura 8). Além disso, ACP possibilitou observar a 

maior ou menor associação dos grupos da mesofauna com os tratamentos, mediante valores 

absolutos de cada variável no lado positivo ou negativo das CP1 e CP2. O solo sem BC (0 t ha-

1 de BC), comparado com o solo com 80 t e 120 t ha-1 de BC, apresentou maior associação com 

Collembola, Coleoptera, Symphyla e menor com Chilopoda e Homoptera. Enquanto o solo com 

40 t ha-1 de BC, apresentou maior associação com Formicidae, Polyxenidae e Pseudoscopionida 

e menor com Acari, Isopoda, Psocoptera e Hemiptera, em comparação com os demais 

tratamentos. 

O solo manejado sem BC caracterizou-se por apresentar maiores valores de pH e relação 

C/N, em comparação com as adições de 80 t e 120 t ha-1 de BC, que apresentaram os menores 

valores de pH e os maiores de Al3+, Mn2+ e nitrogênio total (Figura 8). A maior relação C/N 

pode indicar que está sendo menor a taxa de decomposição dos resíduos orgânicos (Aita et al. 

2001; Brady 1989) no solo sem o BC, assim esses resíduos permanecem sobre o solo por mais 

tempo, o que proporciona luminosidade menor, umidade mais alta e diminui as oscilações 

térmicas na superfície do solo, parâmetros que são atribuídos à  presença e composição dos 

grupos taxonômicos observados no presente estudo (Carrillo et al. 2011; Lima et al. 2010; 

Pompeo et al. 2016b), pois as variações microclimáticas definem o habitat ideal e, por 
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conseguinte, as taxas de reprodução, crescimento e distribuição desses grupos (Silva et al. 

2007). 

 

Figura 8. Análise de componentes principais (ACP) para a densidade e diversidade de grupos da mesofauna e 

parâmetros do solo Latossolo Amarelo da Amazônia Central manejado com doses crescentes de biocarvão (0 t, 40 

t, 80 t e 120 t ha-1 de BC) (2019). Outro: grupos com menos de 100 indivíduos/m2; Ara: Araneae; Col: Coleoptera; 

Coll: Collembola; Chil: Chilopoda; Dipl: Diplopoda; Dipt: Diptera; For: Fomicidae; Hemi: Hemiptera; Homo: 

Homoptera; Iso: Isopoda; Pau: Pauropoda; Pseu: Pseudoescopionida; Pso: Psocoptera; Pol: Polyxenida; Sym: 

Symphyla; SB: soma de bases; V: saturação de bases; COT: carbono orgânico total; MOS: matéria orgânica do 

solo; UG: umidade gravimétrica; NT: nitrogênio total; t: capacidade efetiva de troca de cátions; T: capacidade de 

troca de cátions a pH7; e m: saturação de alumínio. 
 

Além disso, observou-se que a maior proporção C/N apresentou associação positiva com 

o maior valor de pH (Figura 8). Tal associação, provavelmente, decorre do processo de 

nitrificação que, além de disponibilizar nitrogênio, produz íons H+ que reduzem o pH (Brady 

1989) e, consequentemente, contribui com o aumento do teor de Al3+ e Mn2+ na solução do solo 

(Malavolta 1981). Esses processos podem estar ocorrendo em maior intensidade no solo com 

80 e 120 t ha-1 de BC, considerando que o BC estimula a abundância e a atividade da 

comunidade microbiana (Steiner et al. 2004; Birk et al. 2009) e reduz a lixiviação de N no solo 

(Güereña et al. 2013). Isto suposto, alta é a taxa de decomposição dos resíduos orgânicos no 

solo com BC, o que leva a uma menor disponibilidade de alimento e de nichos para abrigo da 

mesofauna, além de acarretar acidificação e o aumento do teor de Al3+ e Mn2+, fatores que são 

apontados como as causas das modificações na abundância e diversidade dos grupos 
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taxonômicos (Baretta et al. 2008; Chagnon et al. 2001; Lima et al. 2010), sendo evidente no 

presente trabalho a associação negativa da mesofauna com o aumento do teor de Mn2+ no solo. 

Formicidae, Polyxenidae e Pseudoscopionida apresentaram maior correlação com 

elevado teor de soma de bases (Ca2+, Mg2+ e K+), P disponível e, menor saturação de alumínio 

(m), características químicas que distinguiram o solo com 40 t ha-1 de BC dos demais 

tratamentos, sendo nítida a associação positiva de Polyxenidae com K+ e Pseudoscopionida com 

Ca2+. Acari, Isopoda, Psocoptera e Hemiptera, ao contrário dos grupos anteriormente citados, 

apresentaram correlação com o solo com menores teores macronutrientes e maior saturação de 

alumínio, ou seja, de menor fertilidade (Figura 8). Cao et al. (2011) também constataram 

redução da abundância de Acari com o aumento da fertilidade do solo, o que foi atribuído ao 

alto teor de P, que possivelmente restringiu os recursos alimentares de ácaros micófagos. De 

maneira geral, a alteração do pH do solo e das propriedades associadas como soma de cátions 

básicos, teor de Al3+, Mn2+ e P disponível (Chagnon et al. 2001; Cao et al. 2001; Lima et al. 

2011; Pompeo et al. 2016; Silva et al. 2007), influenciam o crescimento e desenvolvimento das 

plantas, assim a quantidade e qualidade da camada orgânica do solo e, por conseguinte, a 

temperatura e teor de umidade do solo, bem como a disponibilidade de recursos alimentares, 

desta forma, determinam as relações tróficas, a distribuição, a taxa de reprodução e 

sobrevivência dos grupos da mesofauna. 

 

CONCLUSÕES 

 

A aplicação de 40 t ha-1 de biocarvão no solo proporcionou melhores características 

químicas que culminaram com maior uniformidade das comunidades da mesofauna. Em ordem 

crescente, Acari, Collembola e Formicidae foram os grupos que atingiram maiores densidades. 

O número e a densidade dos grupos da mesofauna, assim como o grau de associação que cada 

grupo apresentou com os tratamentos avaliados, demonstraram ser influenciadas pelas 

propriedades químicas do solo. 
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