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BIOCARVÃO E PÓ DE SERRA NO CULTIVO DO FEIJÃO-CAUPI (Vigna 

unguigulata) EM SOLO DE TERRA FIRME DA AMAZÔNIA CENTRAL 

 

Resumo 

A produção de grãos de espécies de ciclo curto no ambiente de terra firme da Amazônia 

é limitada principalmente pela baixa fertilidade natural dos solos. Foi efetuado um 

experimento em Latossolo Amarelo distrófico da Estação Experimental de Fruticultura 

Tropical do Inpa, BR 174, município de Manaus, no ano de 2016. O suprimento de 

nutrientes para o cultivo foi pesquisado com a adição combinada de doses crescentes de 

pó de serra e biocarvão ao solo, nos níveis de 0, 40, 80 e 120 t ha-1. A cultivar do feijão-

caupi “BRS Novaera” foi plantada por semeadura direta com espaçamentos de 0,50 x 

0,25 m. As unidades experimentais foram de 5 x 5 m, totalizando 25 m2 e o ciclo da 

cultura completou-se aos 84 dias. O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados, com arranjo fatorial 4 x 4, constituindo 16 tratamentos, com três repetições. 

As plantas foram avaliadas quanto ao número de nódulos, biomassa da parte aérea, 

biomassa das raízes, biomassa total e dos nódulos após a secagem em estufa a 65º por 72 

h. Após a colheita, foram avaliadas as concentração de nutrientes e calculadas as 

estimativas de produtividade da cultura. A adição de biocarvão e pó de serra ao solo 

afetou seu desenvolvimento, a nodulação natural e a nutrição mineral em respostas a 

adição de biocarvão e pó de serra, com maior influência do biocarvão. O biocarvão 

favoreceu o desenvolvimento e nodulação das plantas na dose de 40 t ha-1, com produção 

de grãos de 2,1 t ha-1. Para pó-de-serra, esta produtividade foi obtida na dose de 80 t ha-1. 

A interação entre pó de serra e biocarvão também afetou a absorção de Fe, Zn e Mn nas 

folhas do feijão-caupi e a adição de 120 t ha-1 de biocarvão incrementou também a 

absorção de Ca+2 pelas plantas. O pó de serra favoreceu a absorção de N e P no nível de 

120 t ha-1, Fe na dosagem de 40 t ha-1 e o Zn em níveis superiores a 80 kg ha-1. 

 

 

Palavras-chaves: Vigna unguigulata, nodulação, produtividade de grãos, Latossolo 
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BIOCHAR AND SAWDUST IN THE CULTIVATION OF COWPEA (Vigna 

unguigulata) ON MAINLAND IN CENTRAL AMAZONIA 

 

Abstract 

 

Grain production of short cycle species in the Amazonian mainland environment is 

limited mainly by the low natural fertility of soils. An experiment was carried out in a 

dystrophic Oxisol at Experimental Station of Inpa Tropical Fruit Production, BR 174, 

Manaus municipality, in the year 2016. The nutrient supply for the crop was investigated 

with the combined addition of increasing doses of sawdust and biochar at the levels of 0, 

40, 80 and 120 t ha-1. The cultivar of cowpea (Vigna unguiculata) was "BRS Novaera", 

planted by direct seeding with spacings of 0.50 x 0.25 m. The experimental units were 5 

x 5 m, totaling 25 m2 and the crop cycle was completed at 84 days. The experimental 

design was a randomized block design, with a 4 x 4 factorial arrangement, constituting 

16 treatments, with three replications. At harvest the plants were evaluated for the number 

of nodules formed and the biomass of the aerial part, roots, total and of the nodules after 

drying in a greenhouse at 65º for 72 hours. After harvest, nutrient concentration in the 

leaves was determined for N, P, Ca, K, Mg, Fe, Zn and Mn, and estimates of crop yield 

were made. The addition of biochar and sawdust to the soil was determinant for cowpea 

affecting its development, natural nodulation and mineral nutrition in response to the 

addition of biochar and sawdust, with greater influence of biochar. The biochar favored 

the development and nodulation of the plants at the dose of 40 t ha-1, with grain yield of 

2.1 t ha-1. For sawdust, this yield was obtained at a dose of 80 t ha-1. The interaction 

between sawdust and bio-carbon also affected the uptake of Fe, Zn and Mn in the leaves 

of cowpea and the addition of 120 t ha-1 of biochar also increased the uptake of Ca by 

plants. For the sawdust, there was favor in the absorption of N and P at the level of 120 t 

ha-1, but also of Fe at the dosage of 40 t ha-1 and the Zn at levels higher than 80 kg ha-1. 

 

 

Keywords: Vigna unguigulata, nodulation, grain yield, Oxisols. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos solos de terra firme na Amazônia são formados por Latossolos 

(Oxisols) e Argissolos (Ultisols) (Sanchez et al. 1982). Devido à pedogênese do solo 

e ao alto grau de intemperismo os Latossolos, apresentam boas características físicas, 

porém sérias limitações químicas para o estabelecimento de cultivos agrícolas 

intensivos. Essas limitações são principalmente causadas pelo suprimento de 

nutrientes frequentemente deficientes e os níveis tóxicos de alumínio, que afetam o 

desenvolvimento das plantas em especial a raiz, nodulação e relações hídricas, 

reduzindo a produtividade de diferentes culturas (Malavolta 1989; Raij 1991, Keltjens 

1997).  

A nível mundial existe uma tendência de realizar uma agricultura sustentável sem 

degradar o meio ambiente e uma das maneiras de realizar essa sustentabilidade é a 

tentativa de recriar as “Terras Pretas de Índio” (TPI), que é uma das classes de solo 

considerada como uma das mais férteis do mundo (Glaser et al. 2000). Nesses solos 

estão presentes fragmentos de carvão de combustão incompleta de origem orgânica, 

os quais possuem estrutura aromática policíclica que permite sua persistência no 

ambiente por muitos anos (Glaser et al. 2001). Estes solos normalmente apresentam 

elevada fertilidade natural, com altos teores de P, Ca, Mg e matéria orgânica estável, 

além da intensa atividade biológica quando comparados aos solos adjacentes. 

Considerando a TPI um exemplo de solo sustentável, e que o biocarvão forma parte 

da sua composição, trabalhos publicados por Spokas (2012) nas últimas décadas 

mostram o potencial do material carbonizado como mitigador dos gases de efeito 

estufa (GEE) e ao mesmo tempo melhorar fertilidade do solo agrícola (Woolf 2008).  

O biocarvão é um subproduto rico em carbono, resultante da pirólise incompleta 

sob baixa ou ausência de oxigênio de resíduos orgânicos em, que, dependendo do 

material de origem (Trompowsky et al. 2005; Lehmann e Joseph 2009; Sohi et al. 

2010b), tempo e temperatura de queima (<700°C) podem conter diversos benefícios 

para à construção da fertilidade do solo (Woolf et al. 2010; Manya 2012).  

Estudos feitos por Graber et al. 2010, aplicando biocarvão ao solo observaram 

aumentos nos teores de matéria orgânica do solo, na produtividade, na retenção de 

nutrientes, diminuição das emissões de N2O e CH4 (Sohi et al. 2010a), adsorção de 

metais pesados no solo, aumento do pH e da capacidade de retenção de água (Anderson 

et al. 2011). O aumento no pH indica que o biocarvão possui efeitos agronômicos na 
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diminuição da acidez dos solos, (Chan et al. 2008; Major et al. 2010). Este material 

apresenta ação neutralizante no solo, semelhante aos corretivos agrícolas 

convencionais, devido a presença de sustâncias carbonatadas (Van Zwieten et al. 

2010), além de outros nutrientes essenciais para às plantas, como os macro e 

micronutrientes (Novak et al. 2009).  

Quando adicionado ao solo, a estrutura porosa do biocarvão pode oferecer 

microsítios favoráveis para os microrganismos (Pietikäinen et al. 2000; Benites 2007). 

Essa estrutura porosa apresenta elevada área superfície total, favorecendo a adsorção 

de material orgânico solúvel, gases e nutrientes inorgânicos, tornando-o um habitat 

favorável para à colonização, crescimento e reprodução, particularmente de bactérias 

fixadoras de nitrogênio, actinomicetos e fungos micorrízicos arbusculares (Thies e 

Rillig 2009).  

Nas periferias da região metropolitana de Manaus existem serralherias que 

produzem grande quantidade de resíduos orgânicos (serragem ou pó de serra). 

Atualmente estes resíduos não apresentam manejo adequado nem destino 

determinado. A utilização deste material pode ser uma alternativa para melhorar as 

propriedades físicas, químicas e biológicas de solos compactados da região, evitando 

com isso, que toneladas desse material deixem de serem descartadas as margens dos 

rios ou em outros locais inapropriados, causando sérios problemas ambientais. 

Marimon Júnior et al. (2012) verificaram que quando misturado biocarvão a outros 

resíduos, como esterco suíno, bovino e serragem em pó, há um aumento da biomassa 

de mudas arbóreas de diferentes espécies. 

Pesquisas anteriores a esta, tem testado a eficiência de ambos materiais no 

aumento da produtividade das culturas de milho e feijão-caupi na região amazônica. 

Portanto, este trabalho objetivou determinar até que ponto a interação destes materiais 

contribuem com a produtividade, nodulação e nutrição do feijão-caupi. 
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2. OBJETIVO GERAL: 

 

 Avaliar a influência do biocarvão e pó de serra no teor de nutrientes nas folhas, 

no crescimento e produtividade de grãos de feijão-caupi em solo de terra firme 

da Amazônia Central.   

2.1 Objetivos específicos:  

 

 Determinar o efeito do biocarvão e pó de serra na produtividade de grãos e 

matéria seca da planta; 

 Determinar o efeito do biocarvão e pó de serra sobre nodulação do feijão-caupi; 

 Determinar o estado nutricional do feijão-caupi em função das doses de 

biocarvão e pó de serra. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Solos de terra firme da Amazônia  

 

A pedogênese dos solos da Amazônia, somado ao alto grau de intemperismo 

físico, químico e biológico dos materiais pré-existentes, orgânicos e inorgânicos, têm 

relação direta com a baixa fertilidade do solo, acelerada pela perda dos nutrientes e a 

pouca atividade microbiana no solo, que são característicos dos solos de terra firme da 

Amazônia. Os latossolos e os argissolos somam um total de 75% dos solos da região 

onde os Latossolos ocupam 76% e os Argissolos 24%, aproximadamente (Sanchez et 

al. 1982).  

Esse tipo de solo é ligeiramente ácido. O suprimento de nutrientes para as plantas, 

tais como nitrogênio, fósforo, magnésio, potássio ou cálcio são frequentemente 

marginal ou mesmo deficiente, geralmente com acidez extremamente alta (pH 3.5 – 

4.5) e toxidez de alumínio, sendo que este último elemento é o fator limitante para o 

crescimento (Keltjens 1997; Goedert et al. 1997), como é o caso da maioria dos 

latossolos da Amazônia.  

A capacidade de troca de cátions (CTC) geralmente está baixo dos 3,5 cmolc/dm3, 

relacionada diretamente com o teor de matéria orgânica. Os teores de cátions básicos 

(Ca+2, Mg+2, K+) são normalmente inferiores a 10 cmolc/dm3, como consequência do 

elevado teor de Al+3 (média de 25 cmolc/dm3), que somado à baixa CTC, evidenciam 

o complexo de troca de cátions saturado, apresentando saturação de alumínio maior do 

50 % (solos álicos) (Pereira 1987; Demattê 1988; Rodrigues et al. 1996).  

A baixa fertilidade e os níveis tóxicos de alumínio afetam o desenvolvimento das 

plantas, em especial a raiz, nodulações e relações hídricas. Reduz a produção e a 

produtividade e consequentemente a sustentabilidade. Esses estresses são facilmente 

“neutralizados” pela calagem e adubação que atuam diretamente sobre o solo 

(Malavolta 1989; Raij 1991). Segundo esses autores, o suprimento de fertilizantes 

pode melhorar os efeitos adversos ao crescimento, aliviando o impacto negativo da 

baixa fertilidade sobre as plantas, entretanto essas práticas aumentam os custos de 

produção tomando em consideração que as perdas por lixiviação de nutrientes no solo 

são altas e a natureza química do solo e desfavorável.  

Para melhorar as condições da fertilidade do solo nos trópicos, os antepassados 

intensificaram a agricultura de corte e queima. Os efeitos da biomassa carbonizada 

acima do solo incrementam a CTC e corrigem a acidez do solo, favorecendo as 
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concentrações dos nutrientes, sendo rapidamente liberados no solo, essas adições de 

nutrientes têm efeitos positivos sobre a fertilidade do solo por apenas um curto período 

de tempo (Kauffman et al. 1995; Kleinman et al. 1995).  

Um exemplo de solos férteis e de boa aptidão agrícola são os conhecidos 

mundialmente como as Terras Pretas de Índio (TPI), encontrados como pequenas 

manchas circulares ou amorfas, e que a principal característica de acordo com Kern e 

Kämpf (1989) é a elevada fertilidade natural, produto da intensa decomposição de 

material orgânico de origem pirogênica, entretanto, esse material de origem pirogênico 

desempenha papel importante na retenção dos nutrientes, reduzindo a perda por 

lixiviação (Glaser et al. 2002; Lehmann et al. 2003). Nesse sentido, as TPI nos dá uma 

luz de uma técnica ancestral de conservação e construção da fertilidade do solo através 

da adição de biocarvão.  

 

3.2 Biocarvão  

 

O biocarvão, denominado por Lehmann et al. (2003) como “Biochar”, são 

materiais orgânicos como madeira, folhas e esterco, que carbonizadas num recipiente 

fechado com pouca ou ausência de oxigênio em diferentes condições de temperatura, 

obtém-se como resultado diversos produtos como bio-óleo, gases e biocarvão. Este 

último tem grande potencial para desenvolver novas tecnologias que poderiam 

contribuir de forma significativa para o sequestro de carbono, construção da fertilidade 

dos solos, segurança alimentar e melhorar a gestão dos resíduos (Lehmann e Stephen 

2009; Madari et al. 2006).  

Estudando profundamente sua característica, o biocarvão apresenta estrutura 

relativamente inerte, semelhante ao grafite, considerado altamente aromático, com 

deficiência de hidrogênios em sua estrutura (Hammes et al. 2006; Novotny et al. 

2009).  

Dentre das principais habilidades do material, destaca-se a estruturação do solo 

com ligações químicas eletroestáticas entre biocarvão e estruturas macromoleculares 

inorgânicas, estabilizando terrenos durante os períodos chuvosos, retendo e liberando 

íons H+ e OH- na ação de controle do pH do solo, e retendo íons metálicos como os 

nutrientes das plantas como Fe, Ca, Cu, ou tóxico para elas como, por exemplo, o Al 

(Rezende et al. 2011).  
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O uso pode auxiliar no equilíbrio destas interações e disponibilizar nutrientes 

retidos para a solução do solo, isso porque atua no complexo de trocas como um 

colóide retendo nos micro e mesoporos de sua superfície (Glaser et al. 1998). 

Associado a adubos orgânicos ou minerais, o biocarvão os retém nos grupos 

carboxílicos e fenólicos carregados negativamente, diminuindo a lixiviação, 

melhorando a eficiência dos adubos e preservando carbono, estocando-o no solo 

durante muitos anos (Lima et al. 2013).  

O biocarvão altera a natureza física do solo, modificando a estrutura, textura, 

porosidade, profundidade e consistência, porque muda a densidade da área superficial, 

distribuição, densidade e tamanho dos poros e das partículas. Estes efeitos físicos no 

solo têm um impacto direto no crescimento das plantas, pois a profundidade de 

penetração e a disponibilidade de ar e água na zona das raízes será muito maior 

comparado com os solos sem biocarvão (Van Zwieten et al. 2010). Ao afetarem as 

características físicas do solo, afetam diretamente a resposta do solo à água, agregação, 

arejamento, o trabalho durante a preparação do solo para cultivo, a elasticidade e a 

permeabilidade, assim como a sua capacidade de retenção de cátions e a resposta a 

mudanças de temperaturas.  

A distribuição e o tamanho das partículas do biocarvão, a resistência mecânica e 

interação das partículas no solo, são fatores determinantes que levam a diferentes 

resultados para diferentes combinações de solo, clima e gestão. A hidrologia do solo 

pode ser afetada pelo bloqueio parcial ou total dos poros do solo pela menor fração de 

partículas, diminuindo a taxa de infiltração de água (Beck et al. 2011).  

A relação funcional entre as diversas propriedades de biocarvão têm-se 

demonstrado que melhora a simbiose nas micorrizas e rizóbios, em consequência 

ajudam ao uso de recursos, potencializando os maiores rendimentos das culturas. A 

infeção rizobia aumenta com adicições de biocarvão em feijão-caupi, além disso, a 

presença de biocarvão em 245 dias no solo mostrou um aumento em 9% na presença 

de raízes, em consequência a proteção da matéria orgânica do solo (MOS) (Ventura 

2014).  

Além da melhoria da estrutura e saúde do solo, a aplicação de biocarvão tem 

resultado no aumento da produtividade de algumas culturas. Uma extensa revisão de 

artigos publicados em vários países feita por Liu et al. (2013), encontraram resultados 

alentadores, onde observou-se aumentos de 11%, na produtividade de culturas 

agrícolas tratadas com biocarvão, especificamente 30% em leguminosas, 29% em 
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vegetais folhosos e 14% em gramíneas. Major et al. (2010) observou aumentos de até 

140% para a produtividade do milho e Glaser et al. (2002) descreve incrementos na 

produtividade em até 100% para o feijão.  

Lima (2014) verificou um melhor desempenho agronômico da cultura da soja em 

solos modificados com biocarvão, sendo visto efeitos negativos quando observado à 

longo prazo. Estudos feitos por Petter et al. (2012), utilizando biocarvão de eucalipto, 

verificaram no primeiro ano de cultivo após a aplicação, efeito positivo tanto no 

desenvolvimento e produtividade da cultura do arroz de terras altas. Marimon Júnior 

et al. (2012) verificaram que quando mistura-se biocarvão a outros resíduos, como 

esterco suíno, bovino e pó de serra, há um aumento da biomassa de mudas.  

 

3.3 Pó de serra 

  

A utilização de resíduos orgânicos tem grande importância em diversos sistemas 

de cultivos, principalmente em solos de clima tropical, onde a queima de matéria 

orgânica se realiza intensamente, e onde seu efeito positivo é bastante conhecido nas 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (Allison 1973; Senesi 1989). As 

recomendações de doses variam com o tipo de composto orgânico aplicado, com o 

solo, a cultura e as condições ambientais, alguns exemplos são os descritos por Koga 

e Seno (1997) onde observaram que composto orgânico de casca de eucalipto mais 

esterco de galinha proporciona maior produção total e comercial de plantas de alface 

e pepino em relação ao de bagaço de cana e de casca de amendoim misturada a esterco 

de galinha. 

As características do composto orgânico podem ter significado importante na 

estabilização do húmus ou adubo orgânico formado (Peixoto 2000). Um composto 

estabilizado deverá ter a relação C/N igual ou menor que 18. Entretanto, se o composto 

apresentar relação C/N acima de 30, os microrganismos irão utilizar o nitrogênio do 

solo competindo com as plantas. Isto ocorre com resíduos madeiráveis, como é o caso 

do pó de serra, que necessitam de grande população de microrganismos específicos 

para a decomposição (Kiehl 1998). As respostas deste material em condições natureza 

é limitada pela lentidão com que esse material é degradado, devido à estabilidade 

química de seus componentes, como a lignina e a celulose (Branco et al. 2005), más a 

longo prazo poderia contribuir com a estabilidade da matéria orgânica, melhorando as 

condições químicas, físicas e biológicas do solo, o que reforça o interesse de sua 

utilização como fonte de nutrientes a longo prazo para as culturas (Vidigal et al. 1995) 
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Apesar do uso de material orgânico no solo ser uma prática bastante antiga, existe 

pouca informação sobre os efeitos no rendimento e qualidade do feijão-caupi quando 

submetida à aplicação de diferentes doses de compostos orgânicos (Ricci et al. 1994). 

A utilização de resíduos da agroindústria tem sido uma ótima alternativa de manejo de 

resíduos biodegradáveis para a região, sendo assim uma alternativa de interação junto 

com biocarvão como condicionador do solo, mostrando resultados positivos para 

diferentes culturas de ciclo curto como o feijão-caupi e de vital importância no 

contexto de segurança alimentar.  

 

3.4 Feijão-caupi  

 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata, Família Fabaceae), também conhecido como 

feijão macaçar, feijão-de-corda ou feijão-fradinho, tem ampla distribuição mundial, 

muito cultivado na faixa tropical dos continentes Asiático e Americano e cultivado em 

todas as regiões do País Brasil, concentrando-se nas Regiões Norte e Nordeste (Brito 

et al. 2009). Segundo Fonseca et al. (2010) é uma cultura de importante destaque na 

economia da região Nordeste, suas sementes são fontes de proteínas (aminoácidos, 

tiamina, niacina, além de fibras dietéticas); portanto, é uma das principais alternativas 

sociais e econômicas de suplemento alimentar (Souza 2005; Freire Filho et al. 2005).  

Pelo seu valor nutritivo, é cultivado principalmente para a produção de grãos secos 

ou verdes ("feijão-verde" teor de umidade entre 60 e 70%) visando o consumo humano 

in natura, na forma de conserva ou desidratado. Além disso, também é utilizado como 

forragem verde, ensilagem, feno, farinha para alimentação animal e, ainda, como 

adubação verde e proteção do solo (Andrade Júnior 2000).  

A área colhida, a produção e a produtividade oscilam muito de ano a ano. Segundo 

levantamento da CONAB (2015), a produção brasileira na safra 2014/2015 foi de 

3.166,3 milhões de toneladas.  A média nacional de produtividade deverá alcançar 

1,038 kg ha-1, ressaltando que a CONAB não distingue entre as espécies do gênero 

Vigna. No que concerne ao Nordeste, o acompanhamento de safra da CONAB, de 

dezembro de 2013, mostra que a Região apesar de ter a maior área plantada do país, 

com 1.467 ha, possui apenas a quarta maior produção (627 mil toneladas), fato 

explicado pela baixa produtividade, quando comparada com a de outras regiões, sendo 

1.765 kg ha-1 a média de produtividade da região Centro-Oeste e 428 kg ha-1 no 

Nordeste. 
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Devido a sua rusticidade e precocidade adapta-se bem as adversidades climáticas 

e edáficas dos trópicos (Dantas et al. 2002), essa cultura vai muito bem à região norte 

e nordeste, onde as temperaturas são elevadas e a disponibilidade de água é baixa. A 

espécie responde bem a diferentes níveis de estresse ao longo dos estágios de seu 

desenvolvimento sendo mais afetado na fase de enchimento de grão, além disso tem 

uma grande capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, por meio de simbiose com 

rizóbio (Freire Filho et al. 2005). Trabalhos desenvolvidos, especialmente no semi-

árido nordestino, têm mostrado a obtenção de rendimentos de grãos significativos com 

a utilização de inoculantes com estirpes eficientes (Martins et al. 2003). 

As respostas da planta as condições ambientais são favoráveis para a exploração 

da cultura, mas quando a cultura e implantada em Latossolos ou Neossolo 

Quartzarênico de baixa fertilidade, apresenta sérios problemas nutricionais (Melo e 

Cardozo 1999).  

As leguminosas como o feijão-caupi têm habilidade de associar-se com bactérias 

nativas capazes formar estruturas radiculares especializadas (nódulos) em fixar 

nitrogênio atmosférico (FBN). Este processo tem sido estudado por conta de seus 

benefícios, que vão desde aumento da produção vegetal, contribuir com sistemas 

agrícolas sustentáveis, recuperar áreas degradadas, o incremento da fertilidade e da 

matéria orgânica do solo (Rumjanek et al, 2005). Estudos feitos por Ogawa (1994), 

argumentam que o biocarvão promove um bom habitat para a propagação de 

microrganismos úteis, como bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos 

arbusculares, os autores argumentam que a baixa alcalinidade, a porosidade, a 

capacidade de reter água e ar são os responsáveis pelo estímulo microbiológico, o que 

pode promover o aumento da produção (Zhang et al. 2017). 

O P e K são os principais nutrientes limitantes na produção da cultura, afetando o 

desenvolvimento e nodulação da planta (Melo et al. 2005). Uma alternativa para a 

otimização dos adubos minerais é a utilização de biocarvão e pó de serra, como 

descreve Noronha (2014) onde mostrou que o efeito residual da aplicação de bicarvão 

e pó de serra potencializou a disponibilidade dos nutrientes Ca, Mg, K, Fe, Zn e Mn, 

dando uma melhor resposta da produção de grãos de feijão-caupi e a fertilidade do 

solo.  

Porém a tendência condicionadora do bioarvão e pó de serra tem caráter positivo. 

Nesse contexto acredita-se que o uso do biocarvão e pó de serra pode melhorar a 

produtividade de grãos, o estado nutricional e a nodulação do feijão-caupi. 
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4. MATERIAL E METODOS 

 

4.1 Histórico da Área experimental 

 

A área em estudo é um experimento de longa duração utilizando doses crescentes 

de biocarvão e pó de serra. O biocarvão foi obtido por meio da coleta de resíduo das 

carvoarias da região metropolitana de Manaus; considerando que esse carvão foi 

produzido em fornos artesanais conhecidos como “rabo quente”, que podem alcançar 

temperaturas de 270 e 600°C com ausência de oxigênio (Swami et al. 2008). Antes da 

instalação do experimento foi moído e peneirado a 2,00 mm, depois procedeu-se uma 

caracterização química (Tabela 1).  

Tabela 1. Caraterísticas químicas dos elementos disponíveis no grão do biocarvão antes da aplicação ao 

solo. 

Material 
C N Ca Mg  K P Zn Mn 

g kg-1  mg kg-1 

Biocarvão 873,26 8,93 6,22 1,30  2,08 0,16 12 67 

 

O pó de serra foi coletado em uma serralheria na zona leste da cidade de Manaus, 

no momento da aplicação o material encontrava-se parcialmente decomposto.  

Foi incorporado o biocarvão e pó de serra de forma manual, no período de 

fevereiro a março de 2006, sendo plantado em sistema de sucessão de culturas milho 

-  feijão-caupi desde o ano 2006 até 2016.  

Foram feitas várias adubações minerais em diferentes safras descritos na tabela 2, 

com exceção das cultuas de feijão-caupi. A área ficou em pousio desde 2012 até janeiro 

de 2016 onde foi feita a primeira correção do solo com 3000 kg ha-1 de calcário 

dolomítico aplicada ao lanço, e após um mês, foi aplicada a última adubação mineral 

localizada na base da planta antes da quarta safra do milho, em março desse mesmo 

ano, visando atender a demanda da quarta safra do milho e quarta safra do feijão-caupi.  

4.2 Caraterísticas da área e condução do experimento 

 

O experimento foi conduzido no período de junho a setembro de 2016 na Estação 

Experimental de Fruticultura Tropical do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA), Km 45, da BR 174, em Manaus-AM ( ). Com clima tropical úmido com 

chuvas no verão, sendo classificado como “Ami” na escala de Kӧppen, A precipitação 
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média anual é de 2.286 mm, umidade relativa do ar de 80% com variação de 

temperatura entre 23,3 ºC a 31,4 ºC, e média anual de 26,7 ºC.  

Para instalação do experimento foi realizado a coleta de amostra do solo na 

profundidade de 0–20 cm para realização das análises química no laboratório temático 

de solo e planta do INPA, conforme recomendação da EMBRAPA (1999). O solo do 

experimento e um Latossolo Amarelo distrófico típico “LAd” (EMBRAPA 2009), com 

características químicas presentes na tabela 2.  

O experimento foi dividido em 16 tratamentos e estabelecido um delineamento 

em blocos ao acaso, com arranjo fatorial 4 x 4, com 4 repetições, totalizando 64 

unidades experimentais (Figura 1). Os tratamentos resultam da adição combinada de 

doses crescentes de biocarvão e pó de serra incorporados ao solo há 10 anos, nos níveis 

de 0, 40, 80 e 120 t ha-1. As unidades experimentais mediam 25 m2 (5x5) totalizando 

a área total 1600m2. 

Tabela 2. Analise dos teores de macro e micronutrientes presentes na mistura do solo com as diferentes 

doses de biocarvão e pó de serra antes da implantação do feijão-caupi na profundidade 0-20 cm. num solo 

Latossolo Amarelho. 

Biocarvão pH Ca Mg K Al  P Zn Fe Mn 

t ha-1 H2O Cmolc/dm3  mg/dm3 

0 4,43 0,26 0,24 0,08 1,01  11,4 0,71 256 2,16 

40 4,61 0,28 0,30 0,12 0,94  9,5 0,91 245 2,18 

80 4,42 0,49 0,26 0,11 1,10  7,2 0,94 251 3,22 

120 4,60 0,53 0,27 0,13 1,03  12,2 0,98 258 3,42 

Pó de serra pH Ca Mg K Al  P Zn Fe Mn 

t ha-1 H2O Cmolc/dm3  mg/dm3 

0 4,59 0,46 0,31 0,11 0,93  5,87    0,89 237 2,95 

40 4,44 0,39 0,19 0,10 1,10  6,92    0,82 253 2,82 

80 4,46 0,31 0,22 0,11 1,12  14,6 0,85 257 2,48 

120 4,56 0,39 0,36 0,12 0,91  12,8 0,95 263 2,72 

 

O plantio foi realizado usando-se o método de semeadura direta no mês de julho 

do ano 2016, sendo semeado 4 sementes por cova de feijão-caupi variedade BRS 

Novaera, No momento do plantio o espaçamento adotado foi de 0,50 x 0,25 m2 a uma 

profundidade de 4 cm. A área útil da parcela foi formada por quatro fileiras centrais, 

totalizando 7,5 m2 por cada unidade experimental (Figura 2). Aos 10 dias foi feito o 

replantio e aos 17 dias após a semeadura foi feito o desbaste deixando duas plantas por 

cova. O ciclo da cultura completou-se aos 87 dias, e foram feitas práticas fitossanitárias 

recomendadas para o feijão-caupi na região.  
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4.3 Coleta de amostras e atributos analisados 

 

4.3.1 Biomassa da parte aérea  

 

Foram coletadas ao acaso 5 plantas das linhas laterais da área útil. As plantas 

foram removidas inteiras do solo e com auxílio do enxadeco foram seccionadas ao 

nível da base do caule, em seguida foram separadas a biomassa da parte aérea da 

biomassa radicular quando a planta atingiu o início do florescimento, aos 45 dias após 

semeadura (DAS). Após coletadas, foram devidamente identificadas e condicionadas 

em sacos de papel para ser transportados ao laboratório temático de solo e planta do 

INPA, onde foram secados em estufa a 65 ºC durante 72 horas até atingir peso 

constante. Para as determinações da Biomassa da parte aérea seca foram pesadas em 

gramas com auxílio da balança semi-analítica (Malavolta et al. 1989). 

 

4.3.2 Biomassa da raiz  

 

Das mesmas 5 plantas coletadas anteriormente, as raízes foram devidamente 

identificadas e condicionadas em sacos de papel para ser transportados ao laboratório 

temático de microbiologia de solo do INPA, onde foram separados dos nódulos e 

secados em estufa a 65 ºC durante 72 horas até atingir peso constante. Para as 

determinações da Biomassa da raiz foram pesadas em gramas com auxílio da balança 

analítica. 

 

4.3.3 Biomassa total seca 

 

Para a biomassa total seca foi considerado a soma dos pesos da biomassa da parte 

aérea e biomassa da raiz, sendo determinadas em g planta-1. 

 

4.3.4 Produtividade de grãos  

 

Para determinar a estimativa da produtividade de grãos, foram realizadas três 

colheitas (aos 68, 75 e 87 dias após semeadura DAS) de vagens secas, foram 

identificados, condicionados em papel e em seguida postas para secar ao sol. Após a 

debulha manual das vagens, os grãos foram pesados com auxílio de uma balança semi-

analítica e em seguida foi calculada a produtividade, sendo os dados transformados 

para tonelada por hectare, a 13% de umidade. 
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Figura 1. Croqui do experimento referente aos quatro blocos que receberam os tratamentos de doses de 0, 

40 ,80 e 120 t ha-1 tanto de biocarvão e pó de serra, sendo as doses de biocarvão nas parcelas maiores 

representadas pelas cores e as doses de pó de serra nas parcelas menores representadas pelos números. 

4.3.5 Número e biomassa dos nódulos 

 

Das mesmas 5 plantas coletadas anteriormente foram separadas os nódulos das 

raízes, onde foram devidamente identificados e condicionados em sacos de papel para 

ser transportados ao laboratório temático de microbiologia de solo do INPA, para 

realizar contagem manual do número de nódulos por planta, depois os nódulos foram 

secados em estufa a 65 ºC durante 72 horas até atingir peso constante e determinado a 

biomassa dos nódulos em miligramas com auxílio da balança analítica. 
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Figura 2. Representação da menor parcela representando a distribuição espacial de 0,50 x 0,25 m entre 

plantas de feijão-caupi e duas plantas por cova. Com área útil de 7,5 m2 e com área total por parcela de 25 

m2. 

 

4.3.6 Concentração de macro e micronutrientes nutrientes na folha diagnóstica  

  

Para a determinação das concentrações de macro micronutrientes foliares aos 46 

dias após semeadura (DAS), quando as plantas atingiam de 40 a 60 % de florescimento 

em cada unidade experimental (Malavolta et al. 1997), foram coletadas 10 plantas da 

bordadura da área útil, em cada planta foram colhidas três folhas trifoliadas 

amadurecidas a partir do terço médio da cada planta, aos (Malavolta 1989). As folhas 

foram transportadas ao Laboratório temático de solo e planta do INPA, onde foram 

secas por 48 horas na estufa a 70 ºC, em seguida foram moídas, peneiradas, pesadas 

para as determinações dos macro e micronutrientes.  

Após a preparação desse material procedeu-se a extração dos nutrientes, sendo 

que para o N total foi utilizado o extrator nitroperclórica e os demais nutrientes foram 

extraídos por meio de uma solução sulfúrica e determinados pelo método de micro 

kendahl após digestão sulfúrica. Para o P total foi determinado por colorimetría e para 
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os demais nutrientes como K, Ca, Mg e os micronutrientes como Fe, Zn e Mn, foram 

extraídos pela solução Mehlich I e determinados por espectrometria de absorção 

atômica (Malavolta 2006).   

4.4. Analise estatística  

 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e a comparação das 

médias de Tukey (P< 0,01 e P<0,05%), utilizando-se o programa estatístico Assistat 

versão 7.7 (Silva e Azevedo 2016). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Biomassa da parte aérea 

 

Os resultados do teste de medias para biomassa da parte aérea mostraram efeito 

significativo para o fator biocarvão ao nível de 0,01% de probabilidade (Figura 3A), 

apresentando as maiores médias de 28,25 e 26,96 g planta-1 nas doses 80 e 40 t ha-1 de 

biocarvão. Este incremento poderia estar relacionado ao efeito residual do biocarvão 

adubado com formulado químico aplicado na safra anterior a esta cultura (Tabela 2), 

que provavelmente disponibilizou nutrientes afetando diretamente a produção de 

biomassa. Resultados semelhantes foram os encontrados por Falcão et al. 2013 num 

estudo anterior no ano 2007, onde a adição da dose 120 t ha-1 de biocarvão após duas 

culturas anteriores de milho incrementou a biomassa da parte aérea seca de 9.85 g 

planta-1 (testemunha) para 22,34 g planta-1. Os resultados desta variável encontra-se 

em concordância com os estudos feitos por Lehmann et al. 2003, onde indicam que as 

doses 65 e 135 t ha-1 de biocarvão aumentam à biomassa da parte aérea em outras 

culturas como o arroz em 17% e feijão em 43%, atribuindo esse crescimento à 

capacidade do biocarvão como condicionador químico do solo, aumentando a 

disponibilidades de P, K e Cu provenientes de outras fontes alternativas.  

Contrário ao efeito do biocarvão, o pó de serra não mostrou efeito significativo 

para esta variável, passando-se à analisar esses valores na interação dos fatores, onde 

foi observado efeito significativo ao nível de 0,05% de probabilidade. 

Na interação dos fatores, as doses de 40 x 80 (biocarvão x pó de serra em t ha-1) 

obteve a maior média, com valores de 35,47 g planta-1 (Tabela 3), este resultado são 

contrastantes com os de Noronha (2014) na safra do feijão-caupi do ano 2012 na 

mesma área, onde a maior média foi observada na interação das doses 40 x 120 

(biocarvão x pó de serra em t ha-1), aumentando a biomassa da parte aérea de 17,3 

(testemunha) para 39,9 g planta-1, ressaltando a importância da doses 40 t ha-1 de 

biocarvão nas ultimas avaliações das safras anteriores. Estudos internacionais têm 

atribuído o maior crescimento das plantas às mudanças positivas na biogeoquímica do 

solo resultante das adições de biocarvão (Lehmann et al. 2003; Van Zwieten et al. 

2010), o que provavelmente poderia explicar o incremento nesta interação.
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Figura 3. Efeito de doses crescentes do biocarvão no desenvolvimento da biomassa da parte aérea (A), biomassa das raízes (B), biomassa total (C), produtividade de grãos (D), 

número (E) e biomassa dos nódulos de feijão caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a semeadura. 
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Tabela 3. Efeito da interação entre doses crescentes de biocarvão e de pó de serra na biomassa da parte aérea (g) de 

feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a semeadura.*1 

Biocarvão 

(t ha-1) 

Pó de serra (t ha-1) 
Médias 

0 40 80 120 

0 21,40 A a 19,98 A a 19,40 C a 22,29 A a 20,77 B 

40 23,26 A b 26,40 A ab 35,47 A a 22,70 A b 26,96 A 

80 28,01 A a 24,10 A a 29,35 AB a 31,55 A a 28,25 A 

120 27,55 A a 17,63 A b 22,17 BC ab 28,62 A a 24,00 AB 

Médias 25,06 a 22,03 a 26,60 a 26,29 a  
*1 – Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si no nível de 5 

% de probabilidade (P<0,05); Teste F da interação 2.73*; Coeficiente de variação 20.74 %; 

 

Outra possível explicação ao efeito do biocarvão da dose 40 t ha-1 e as diferentes doses de 

pó de serra, provavelmente estão relacionados à aplicação de calcário (3 t ha-1) anterior a esta 

safra, onde pode ter reduzido os níveis de Al3+ e incrementado os níveis de pH da interação. 

Estudos feitos por Malavolta et al. 1997 explicam que os níveis excessivos de Al3+ no solo 

causam declínio exponencial na produção da biomassa aérea vegetal, mesmo nas espécies mais 

tolerantes, este efeito se manifesta quando a acidez do solo é elevada. 

 

5.2 Biomassa da raíz  

 

Os resultados do teste de medias para biomassa da raiz indicam efeito significativo ao nível 

de 0,01% de probabilidade para o fator biocarvão, apresentando a maior média com 1,31 g planta-

1 na doses de 40 t ha-1 (Figura 3B). Pesquisas anteriores feitas por Falcão et al. (2013) na safra 

do feijão-caupi do ano 2007, mostrou que a dose 120 t ha-1 de biocarvão incrementou a biomassa 

da raiz de 1.33 g planta-1 (testemunha) para 2,23 g planta-1, o que relacionou ao poder do 

biocarvão de disponibilizar nutrientes para a planta na solução do solo, mostrando então que após 

10 anos de incorporação o biocarvão ainda exerce efeito nesta variável. 

O pó de serra mostrou efeito significativo ao nível de 0,01% de probabilidade, contrário ao 

efeito encontrado na presença do biocarvão, a maior média foi observado na dose 0 t ha-1 

(testemunha) de pó de serra com 1,31 g planta-1 (Figura 4b). Quando analisados esses valores na 

interação dos fatores, foi observado efeito significativo ao nível de 0,05% de probabilidade das 

doses 120 x 0 (biocarvão x pó de serra em t ha-1), sendo que a maior média observada foi de 1,59 

g planta-1 (Tabela 4). As medias encontrados neste experimento foram baixos quando 

comparados aos estudos feitos por Noronha (2014), onde mostrou a maior média na interação 

das doses 120 x 40 (biocarvão x pó de serra em t ha-1), aumentando a biomassa da raiz de 4,37 

(testemunha) para 7,00 g planta-1.  
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Figura 4. Efeito de doses crescentes de pó de serra no desenvolvimento da biomassa da parte aérea (a), biomassa das raízes (b), biomassa total (c), produtividade de grãos (d), 

número (e) e biomassa dos nódulos de feijão-caupí (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a semeadura. 
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Tabela 4. Efeito da interação entre doses crescentes de biocarvão e de pó de serra na biomassa da raiz (g) 

de feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a semeadura. 

Biocarvão (t ha-1) 
Pó de serra (t ha-1) 

Médias 
0 40 80 120 

0 1,14 B a 0,92 B ab 0,84 B ab 0,76 B b 0,91 B 

40 1,20 B a 1,32 A a 1,48 A a 1,22 A a 1,31 A 

80 1,30 AB a 1,30 A a 1,29 A a 1,27 A a 1,29 A 

120 1,59 A a 1,14 AB b 1,24 A b 1,02 AB b 1,25 A 

Médias 1,31 a 1,17 ab 1,21 ab 1,07 b  
*1 – Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si no 

nível de 5 % de probabilidade (P<0,05); Teste F da interação 2.74*; Coeficiente de variação 14.98 %; 

 

O maior desenvolvimento radicular pode estar relacionado as alterações de alguns 

atributos físicos do solo, como capacidade de campo e densidade. Segundo Olmo et 

al. (2016), a adição de biocarvão leva à melhora nesses atributos do solo, favorecendo 

o crescimento e expansão do sistema radicular. O biocarvão em condições de campo 

pode melhorar o desenvolvimento radicular, aumentando a capacidade da planta de 

resistir fatores ambientais: tais como estresse hídrico, diminuir a lixiviação de nitrato 

e melhorar a eficiência da assimilação captação de fosforo (Lynch 1995). Contudo, é 

importante destacar que dependendo do tipo de biocarvão os atributos físicos do solo 

podem ter diferente comportamento. 

 

5.3 Biomassa total da planta 

 

Em relação a biomassa total da planta os resultados do teste de medias mostram 

efeito significativo para o fator biocarvão ao nível de 0,01% de probabilidade, 

alcançando as maiores medias nas doses 40 e 80 t ha-1 de biocarvão com valores de 

28,26 e 29,54 g planta-1 (Figura 3C). Estudos supracitados anteriormente por Falcão et 

al. (2013), mostrou que a dose 120 t ha-1 de biocarvão incrementou a biomassa da parte 

aérea seca de 11.22 g planta-1 (testemunha) para 25,07 g planta-1. 

O pó de serra não mostrou diferenças para esta variável, entretanto, quando 

analisadas na interação dos fatores, as plantas desenvolveram-se melhor em alguns 

tratamentos combinados do biocarvão x pó de serra, quando comparados ao controle. 

Os efeitos da interação sobre a biomassa total são apresentados na tabela 5, onde as 

doses 40 x 80 (biocarvão x pó de serra em t ha-1) obteve a maior, com valores de 36,95 

g planta-1. 

 



32 
 

Tabela 5. Efeito da interação entre doses crescentes de biocarvão e de pó de serra na biomassa total (g) de 

feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a semeadura.  

Biocarvão (t ha-1) 
Pó de serra (t ha-1) 

Médias 
0 40 80 120 

0 22,54 A a 20,90 A a 20,24 C a 23,05 A a 21,68 B 

40 24,46 A b 27,72 A ab 36,95 A a 23,92 A b 28,26 A 

80 29,31 A a 25,40 A a 30,64 AB a 32,82 A a 29,54 A 

120 29,14 A a 18,77 A b 23,42 BC ab 29,64 A a 25,24 AB 

Médias 26.36 a 23,20 a 27,81 a 27,36 a  
*1 – Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si no 

nível de 5 % de probabilidade (P<0,05); Teste F da interação 2.79*; Coeficiente de variação 19.98 %. 

 

O feijão-caupi além de ser utilizado na alimentação humana também pode ser 

utilizado como adubo verde para fornecimento de nitrogênio no solo (Castro et al. 

2004).  Os resultados para esta variável indicam que ela produz mais biomassa que 

outras leguminosas, como é o caso do feijão guandu com 12,0 g planta-1 (Farias 2012) 

ou feijão de porco com 7,0 g planta-1 (Alvarenga et al. 1997), pudendo ser mais 

econômico para o produtor adicionar somente 40 t ha-1 de biocarvão ao solo, 

objetivando reduzir custos, ganhos na produtividade de grãos e na ciclagem de 

nutrientes para futuros plantios.  

5.4 Produtividade de grãos  

 

Assim como os resultados obtidos anteriormente para biomassa aérea, da raiz e 

total, a aplicação de biocarvão ao solo alterou positivamente as características da 

produtividade de grãos da planta. O teste de comparação de medias para a 

produtividade de grãos mostram efeito significativo para o fator biocarvão ao nível de 

0,01% de probabilidade, apresentando a maior média de 2,1 t ha-1 na dose 40 t ha-1 de 

biocarvão (Figura 3D), este resultado confirma o potencial agrícola do biocarvão 

produzidos a partir de resíduos de carvoarias, quando comparado ao tratamento sem 

adição de biocarvão. 

O pó de serra mostrou efeito significativo ao nível de 0,01% de probabilidade, 

onde a maior média foi observado na dose 80 t ha-1 de pó de serra, com valores de 2,1 

t ha-1 de grãos de feijão-caupi (Figura 4d). Ao analisar as interações das doses (em t 

ha-1) do biocarvão x pó de serra, a maior média para esta variável foi observada na 

dose 40 x 0 com 2.4 t ha-1 (Tabela 6). Este experimento mostrou-se superior aos 

encontrados anteriormente nesta mesma área experimental com feijão-caupi, onde 

revelaram primeiro, que 80 t ha-1 de biocarvão incorporado há dois anos promoveu 

maior produtividade de grãos (Falcão et al. 2013); e segundo, que após sete anos a 
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interação biocarvão x pó de serra 40 x 80 t ha-1 seria a mais produtiva (1,1 t ha-1) 

(Noronha 2014), triplicando à produtividade em relação a testemunha (sem ambos 

materiais), os autores argumentam que os diferentes resultados encontrados em 

pesquisas anteriores podem ser explicados pelo poder do biocarvão e pó de serra em 

aumentar o pH do solo, também pela habilidade do biocarvão em absorção e desorção 

de nutrientes, constatando-se o efeito residual dos fatores mesmo após sete anos de 

incorporação, sendo os mesmos capazes de aumentar a produtividade em relação ao 

solo que não recebeu nenhum tratamento.  

 
Tabela 6. Efeito da interação entre doses crescentes de biocarvão e de pó de serra na produtividade de grãos 

(t ha-1) de feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 75 dias após a 

semeadura. 

Biocarvão (t ha-1) 
Pó de serra (t ha-1) 

Médias 
0 40 80 120 

0 1,3 C b 1,3 B b 2,2 AB a 1,4 B b 1,6 B 

40 2,4 A a 1,9 A ab 2,2 AB ab 1,8 AB b 2,1 A 

80 1,9 AB a 1,8 A a 1,7 B a 1,8 AB a 1,8 A 

120 1,8 BC b 1,8 AB ab 2,3 A a 2,0 A ab 2,0 A 

Médias 1,8 ab 1,7 b 2,1 a 1,7 b  
*1 – Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si no 

nível de 5 % de probabilidade (P<0,05); Teste F da interação 3,25**; Coeficiente de variação 15.18 %. 

 

A partir destes resultados apenas o uso de biocarvão na dose de 40 t ha-1 podería 

ser uma prática que aumentaria a produtividade de grãos do feijão-caupi 

significativamente, não sendo preciso utilizar o pó de serra. Mantendo seu efeito pelo 

menos por oito safras. Estudos posteriores devem ser conduzidos para verificar um 

intervalo de tempo adequado para reincorporar biocarvão no solo.  

O incremento da produtividade observado neste experimento é importante para a 

região, visto que o feijão-caupi é comumente plantado em solo de várzea 

(periodicamente alagados) que a diferença do solo de terra firme, são mais férteis, 

limitando a produção ao longo do ano. O biocarvão aplicado na doses 40 t ha-1 superou 

a média da produtividade de grãos de feijão-caupi em 2014 do estado de Amazonas 

(900 kg ha-1) e a média nacional (1000 kg ha-1) (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estadística – IBGE 2015). Esse incremento pode estar relacionado a aplicação da 

calagem que somado as alterações químicas e físicas provocada pela à adição de 

biocarvão ao solo, onde após dez anos da aplicação, pode ter influenciado na 

capacidade de adsorção de íons, gerando um efeito residual da aplicação de NPK 

anterior a esta cultura que se manteve em culturas subsequentes, concordando com 

Lehmann et al. (2006) onde observa este mesmo efeito após 5 anos da incorporação 
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do biocarvão ao solo.  Albuquerque et al. (2014) e Uzoma et al. (2011) também 

relataram incremento na produtividade do feijão-caupi após a aplicação de biocarvão 

e atribuíram esse aumento à maior disponibilidade de nutrientes no solo.  

5.6 Número de nódulos  

 

Para o número de nódulos formados no sistema radicular do feijão-caupí foi 

influenciado significativamente pelo fator biocarvão ao nível de 0,01 % de 

probabilidade. O melhor estimulo à formação de nódulos foram verificadas nas doses 

40 e 120 t ha-1 de biocarvão com medias de 47 nódulos planta-1 (Figura 3E), entretanto 

a infecção bacteriana das raízes não foi favorecida na dose 80 t ha-1 de biocarvão que 

não diferiu em relação ao tratamento testemunha. Os resultados sobre o número de 

nódulos evidenciam maiores médias quando comparadas com Falcão et al. (2013), 

após 2 anos de incorporado o biocarvão ao solo, na mesma área, onde observaram-se 

40 nódulos planta-1 na dose 120 t ha-1 de biocarvão. O biocarvão fresco possui pouco 

potencial biológico e que somente após algum tempo no solo, esse potencial biológico 

será mais evidente pela presença microrganismos existentes no solo (Jones et al. 2012). 

Portanto, neste experimento os microrganismos já tiveram tempo de interagir com o 

biocarvão. 

O pó de serra mostrou efeito significativo ao nível de 0,05% de probabilidade, 

onde a maior média foi observado na dose 120 t ha-1 de pó de serra, com valores de 43 

nódulos planta-1 (Figura 4e). Ao analisar as interações das doses de biocarvão x pó de 

serra em t ha-1, a maior média foi observada na dose 40 x 80 com 66 nódulos planta-1 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7. Efeito da interação entre doses crescentes de biocarvão e de pó de serra no número de nódulos 

de feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a semeadura. 

Biocarvão (t ha-1) 
Pó de serra (t ha-1) 

Médias 
0 40 80 120 

0 27 B a 39 BC a 28 C a 31 B a 31 B 

40 44 A bc 46 AB b 66 A a 32 B c 47 A 

80 33 AB b 30 C b 22 C b 58 A a 36 B 

120 36 AB b 56 A a 45 B ab 52 A a 47 A 

Médias 35 b 42 a 40ab 43a  
*1 – Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si no 

nível de 5 % de probabilidade (P<0,05); Teste F da interação 11.05**; Coeficiente de variação 19.14 %; 

 

Estes incrementos tanto em alguns tratamentos com biocarvão, pó de serra e na 

mistura dos fatores, poderiam estar associados a capacidade de infeção das estirpes 
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nativas e aos aportes do milho cultivado anteriormente a este experimento, que podem 

absorver o nitrogênio mineral e liberar exsudatos para promover a síntese de 

flavonóides (compostos de sinalização para rizobia), que contribuíam na formação de 

nódulos e estimular a deformação do sistema radicular da planta de feijão-caupi (Li et 

al. 2016), a promoção de várias culturas como milho e feijão-caupi com biocarvão 

sobre o crescimento e fixação biológica de nitrogênio foi relatado em experimentos 

anteriores (Guerena et al. 2015; Van Zwieten et al. 2015), no entanto essas respostas 

no desempenhos da simbioses são dependentes da interação planta e microrganismos, 

as condições edafoclimáticas do local de estudo (Vieira et al. 2010). 

 

5.7 Biomassa dos nódulos 

 

A massa seca dos nódulos é o parâmetro mais adequado que o número de nódulos 

quando se deseja ver o efeito sobre a nodulação. A relação entre as doses de biocarvão 

e a massa nodular foi significativa ao nível de 0,01% de probabilidade, apresentando 

a maior média de 149 mg planta-1 na doses 40 t ha-1 de biocarvão (Figura 3F). Os 

resultados apresentados evidenciam menores médias quando comparadas com um 

experimento anterior na mesma área, onde se observaram 286 mg planta-1 de massa 

seca dos nódulos na dose 120 t ha-1 de biocarvão (Falcão et al. 2013), confirmando a 

hipóteses que indicam um efeito de favorecimento do biocarvão quando comparado 

ao tratamento sem adição deste fator, concordando com Rondon et al. 2007 e Tagoe 

et al. 2008 onde encontraram efeito similar quando adicionado biocarvão nas doses 78 

t ha-1 na cultura de feijão-caupi e 100 t ha-1 na cultura de soja.  Estudos feitos por 

Ogawa (1994), argumentam que o biocarvão promove um bom habitat para a 

propagação de microrganismos úteis, como bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos 

micorrizicos arbusculares, os autores argumentam que a baixa alcalinidade, a 

porosidade, a capacidade de reter água e ar são os responsáveis pelo estímulo 

microbiológico, o que pode promover o aumento da produção (Zhang et al. 2017).   

Estudando o fator pó de serra, os dados mostram efeito significativo ao nível de 

0,01% de probabilidade, onde a maior média foi observado na dose 0 t ha-1 de pó de 

serra, com valores de 171 mg planta-1 (Figura 4f), indicando um efeito de negativo das 

doses de pó de serra, este resultado encontra-se em decorrência quando comparados 

aos de Falcão et al. (2013), onde encontraram efeito de favorecimento das doses de pó 

de serra, que poderia estar relacionado aos insuficientes níveis de pH, o que afetaria 
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diretamente o desenvolvimento dos nódulos, nos estágios iniciais de desenvolvimento 

da planta, os nódulos são mais afetados por níveis baixos de pH do solo (Vassileva et 

al., 1997), por isso é importante considerar que a acidez do solo afeta todos os aspectos 

da nodulação, desde a sobrevivência e multiplicação do rizóbio no solo, até a fixação 

biológica do nitrogênio (Watkin et al. 2000). 

 Ao analisar as interações das doses de biocarvão x pó de serra em t ha-1, a maior 

média de produtividade foi observada na dose 40 x 0 com 218 mg planta-1 (Tabela 8), 

diferenciando-se estatisticamente da testemunha (81 mg planta-1). Conhecendo as 

propriedades benéficas do biocarvão e pó de serra, é de suma importância entender o 

comportamento das interação dos materiais já citados com estirpes de alta eficiência e 

tolerantes a solos ácidos com estudos ao longo do tempo. 

 

Tabela 8. Efeito da interação entre doses crescentes de biocarvão e de pó de serra na biomassa dos nódulos 

(mg) de feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a 

semeadura. 

Biocarvão (t ha-1) 
Pó de serra (t ha-1) 

Médias 
0 40 80 120 

0 81 B a 129 A a 86 A a 102 A a 99 B 

40 218 A a 145 A b 107 A b 126 A b 149 A 

80 183 A a 122 A b 135 A ab 109 A b 137 A 

120 201 A a 144 A ab 119 A b 118 A b 146 A 

Médias 171 a 135 b 112 b 114 b  
*1 – Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si no 

nível de 5 % de probabilidade (P<0,05); Teste F da interação 3.12**; Coeficiente de variação 23.97 %; 

 

5.8 Macronutrientes  

 

Para o acumulo de N, K, Mg e P, com exceção do Ca não foi observado efeito 

significativo das doses de biocarvão, como podem ser verificadas na tabela 9. O 

biocarvão teve efeito progressivo sobre o Ca, alcançando a maior média (19,1 g kg-1) 

na doses 120 t ha-1, que também podem estar relacionado ao poder corretivo da 

calagem (tabela 2) aplicada anteriormente e a capacidade do biocarvão em absorver o 

Ca e disponibilizar para a planta, efeito que pode ser verificado no analise do solo antes 

da instalação neste experimento (Tabela 2) e os resultados encontrados do acumulo 

gradativo de Ca em folhas deste experimento. De maneira geral os teores de Ca neste 

experimento são considerados baixos da faixa adequada (50 a 55 g kg-1) proposta por 

Malavolta et al. 2006 para a espécie. Resultados diferentes foram obtidos por Parry et 

al. (2008), para o feijao-caupi cultivado em Latossolo Amarelo submetido a doses de 

P, em que os teores de Ca na matéria seca da parte aérea foram maiores. 
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Tabela 9. Efeito de doses crescentes de biocarvão na concentração dos macronutrientes nitrogênio, fósforo, 

potássio, magnésio e cálcio na parte aérea de feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivado em solo Latossolo 

Amarelo, aos 50 dias após a semeadura. 

Biocarvão (t ha-1) 
N K Ca Mg 

P (mg kg-1) 
g kg-1 

0 39,7 a 12,6 a 14,9 b 3,8 a 4,1 a 

40 38,0 a 11,2 a 16,5 ab 3,7 a 3,7 a 

80 40,1 a 11,7 a 17,1 ab 3,9 a 4.1 a 

120 37,8 a 11,9 a 19,1 a 3,8 a 3,9 a 

Teste F 1,55 ns 2,23 ns 3,90* 0,25 ns 2,01 ns 

Coef. de var. (%) 9,62 13,02 20,66 15,2 12,03 

Média geral 38,9 11,9 16,9 3,8 4,0 
*1 – Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si no nível de 5 % de probabilidade 

(P<0,05); ns – não significativo. 
 

Para o fator pó de serra, não foram encontrados efeitos significativos nos teores 

de K, Mg e Ca. Para o acumulo de N e P foram detectados efeitos significativos ao 

nível de 0,05% de probabilidade, indicando que as doses de pó de serra estão 

relacionados parcialmente com a nutrição do feijão-caupi. Os dados evidenciam a 

eficiência do fator pó de serra sobre a absorção de nitrogênio (Tabela 10) nas folhas 

de feijao-caupi coletado aos 50 DAS, apresentando o maior valor (40,6 g kg-1) na dose 

120 t ha-1 de pó de serra, considerados por Malavolta, 1989 dentro da faixa ideal (30 a 

40 g kg-1) para esta espécie.  

 
Tabela 10. Efeito de doses crescentes de pó de serra na concentração dos macronutrientes nitrogênio, 

fósforo, potássio, magnésio e cálcio na parte aérea de feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivado em solo 

Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a semeadura. *1 

Pó de serra 

(t ha-1) 

N K Ca Mg 
P (mg kg-1) 

g kg-1 

0 37,1 b 11,1 a 15,4 a 3,6 a 4,1 ab 

40 39,9 ab 11,9 a 17,3 a 4,0 a 3,8 ab 

80 38,1 ab 12,2 a 17,6 a 3,9 a 3,7 b 

120 40,6 a 12,1 a 17,2 a 3,7 a 4,2 a 

Teste F 3,01* 1,74 ns 1,27 ns 1,93 ns 3,67* 

Coef. de var. (%) 9,62 13,02 20,66 15,2 12,05 

Média geral 38,9 11,8 16,9 3,8 4.0 
*1 – Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si no nível de 5 % de probabilidade 

(P<0,05); ns – não significativo. 
 

Resultados similares foram os encontrados em estudos supracitados anteriormente 

onde as maiores concentrações de N-total nas folhas do feijão-caupí foram verificados 

no tratamento de adição de 120 t ha-1 de pó de serra (Tabela 10). Uma maior 

disponibilidade de N na planta favorece o seu desenvolvimento em matéria seca total 

de acordo com Silva et al. (2010), que ao aplicarem doses crescentes de N mineral em 

cobertura no feijoeiro, obtiveram os maiores valores de matéria seca com a aplicação 
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de 100 kg ha-1 desse nutriente. Por outro lado é possível que as respostas do feijão-

caupí à adição de pó de serra ao solo, por ser um material fibroso rico em carbono, 

taninos, celulose, polifenois e à alta relação C/N característicos deste material (Stratton 

et al. 1998), tenha sido influenciada pela velocidade de mineralização, que 

possivelmente sofreram decomposição mais lenta, fornecendo alguns elementos a 

longo prazo que promoveram o potencial biológico do solo (Sediyama et al. 2009). É 

possível que a maior absorção de N na dose 120 t ha-1 de pó de serra, esteja relacionada 

com este desequilíbrio químico, mas isso não foi demonstrado. A absorção de N em 

solos com altas taxas de carbono seria uma etapa reguladora no solo, em busca do 

estabelecimento de um novo equilíbrio químico, favorecido pelo cultivo de uma 

leguminosa nodulífera e fixadora de nitrogênio (Falcão et al. 2013). 

Por outro lado, a relação do pó de serra com o teor de P foliar teve foi significativo 

ao nível de 0,05% de probabilidade. A melhor média (4,2 mg kg-1) encontra-se na 

doses 120 t ha-1 de pó de serra (Tabela 10), o que indica que todos os tratamentos estão 

na faixa acima de 1,2 a 1,5 indicados por Malavolta et al. (2006) como adequadas para 

a espécie. Por outro lado os resultados indicam que este material reduziria o P foliar 

quando está em torno das doses 40 e 80 t ha-1 o eleva na dose de 120 t ha-1, teor não 

muito elevado caso não se utiliza-se este material (4,1 g kg-1).  

É possível que o processo lento de decomposição e mineralização do pó de serra 

transformando-se em húmus, com elevada capacidade de troca de cátions, que pode 

ter estimulado a diminuição da atividade do hidrogênio e alumínio, diminuindo acidez 

e aumentando o teor de p disponível no solo, Esta inferência pode ser reforçada pelo 

fato que alguns compostos apresentam estruturas de difícil decomposição pela 

população microbiana do solo, como a celulose e lignina presentes nos compostos de 

casca de eucalipto e serragem de madeira (Villas-Boas et al. 2004). 

Além disso, Inoko (1982) cita que na decomposição de materiais provenientes de 

madeira, são liberados para o meio resinas, terpenóides e substâncias fenólicas, dentre 

outros compostos, que podem causar injúrias nas plantas. Outra característica 

intrínseca do composto que poderia estar influenciando nos resultados é a 

concentração de nutrientes. 

 Na interação entre os fatores supracitados, não foi registrado efeito significativo, 

isto indica que o pó de serra está relacionado parcialmente com a nutrição do feijão-

caupí. 
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5.9 Micronutrientes 

 

Analisando os microelementos como Fe, Zn e Mn verificou-se efeito significativo 

ao nível de 0,01% de probabilidade, onde alguns tratamentos do fator biocarvão 

aumentam os teores de Fe, Zn e Mn. No caso do Fe, a maior média (186,3 mg kg-1) 

observa-se na dose 120 t ha-1 (Figura 5A), valor considerado baixo quando comparada 

com a faixa adequada de 700 a 900 mg kg-1 proposta por Malavolta et al. (2006) para 

a espécie.  

Este efeito pode-se atribuir a extração das culturas anteriores, gerando uma 

deficiência dos elementos em estudo na planta. Por outro lado vários autores explicam 

que a calagem diminui a teor de ferro disponível para as plantas, provavelmente o 

efeito residual da calagem feita na safra anterior pode ter influenciado os níveis de Fe 

na solução do solo com biocarvão, que em média mostraram 252,5 mg dm-3  (Tabela 

2) sendo considerados altos por Malavolta et al. (2006) e que provavelmente foi 

inibindo pelo Mn por competição eletrostática pelos mesmos sítios de ligação, 

afetando a disponibilidade do micronutriente e consequentemente a extração pela 

planta.  

Para o Zn foliar, a maior concentração (36,3 mg kg-1) foi observado na dose 120 

t ha-1 de biocarvão (Figura 5B) e considerado na faixa adequada de Zn (26 a 46 mg kg-

1) por (Malavolta et al. 2006). Teixeira et al. (2008) afirma que a concentração de 

zinco encontrado nas plantas varia em função principalmente dos fatores do solo, das 

espécies e das cultivares. Vários são os atributos do solo que podem influenciar na 

disponibilidade do Zn para as culturas, dentre eles destacam-se: o teor de matéria 

orgânica do solo, a textura do solo, o conteúdo de óxidos, a mineralogia da fração 

argila, o pH e ainda a adição de fósforo em doses elevadas (Souza et al. 1998).  

Semelhante comportamento foi visto para Mn, onde a maior concentrações (61,4 

mg kg-1) encontrou-se na doses 120 t ha-1 de biocarvão (Figura 5C), estes valores 

ficaram abaixo dos níveis considerados adequados: 400 a 425 mg kg-1 para Mn 

(Malavolta et al. 2006), discordando dos resultados encontrados por Rondon et al. 

(2007) que obtiveram menores teores de Zn e Mn em folhas de feijoeiro nos 

tratamentos com biocarvão. 

Quando analisados as concentrações de Fe e Zn foliar com o fator pó de serra, 

verificou-se efeito significativo ao nível de 0,05% e 0,01% de probabilidade, e para 

Mn não foi encontrado efeito significativo. No caso do Fe a maior média (196,9 g kg-
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1) foi observada na doses de 40 t ha-1 de pó de serra (Figura 6a), resultado que também 

encontra-se em níveis baixos para a espécie.  

Para o Zn foliar, foi encontrado a maior média (49,4 g kg-1) nas doses de 120 t ha-

1 de pó de serra (Figura 6b), semelhante comportamento foi observado nas doses de 

biocarvão, portanto, o efeito de ambos fatores como agentes que favorecem a nutrição 

vegetal é mais claro para o Zn nas doses 120 t ha-1 de cada fator.  

Ao analisar as interações das doses de biocarvão x pó de serra em t ha-1 foi 

detectado efeito significativo ao nível de 0,01% de probabilidade na concentração de 

Fe, Zn e Mn foliar, onde a maior média de Fe foi observada na dose 120 x 40 com 

233,3 mg kg-1 (Tabela 11), diferenciando-se estatisticamente da testemunha (168,7 mg 

kg-1).  
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Figura 5. Efeito de doses crescentes de biocarvão na absorção de ferro (a), zinco (b) e manganês (c) nas 

folhas de feijão caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a 

semeadura.*1 

*1 – Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si no nível de 1 % de probabilidade 

(P<0,01); ns – não significativo 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 6. Efeito de doses crescentes de pó de serra na absorção de ferro (a), zinco (b) e manganês (c) nas 

folhas de feijão caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a 

semeadura. *1 

*1 – Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si no nível de 1 % de probabilidade 

(P<0,01); ns – não significativo 
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Tabela 11. Efeito da interação entre doses crescentes de biocarvão e de pó de serra na absorção de ferro 

nas folhas do feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a 

semeadura. *1 

Biocarvão (t ha-1) 
Pó de serra (t ha-1) 

Médias 
0 40 80 120 

0 168,7 B b 217,3 A a 185,7 A ab 173,7 A b 186,3 BC 

40 229,0 A a 164,3 B b 176,0 A b 181,0 A b 187,6 B 

80 157,0 B a 172,7 B a 176,3 A a 164,8 A a 167,7 C 

120 214,7 A ab 233,3 A a 199,4 A ab 180,4 A b 207,0 A 

Médias 192,3 ab 196,9 a 184,4 ab 175,0 b  
*1 – Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si no 

nível de 5 % de probabilidade (P<0,05); Teste F da interação 5,00**; Coeficiente de variação 10.67 %; 

 

O zinco é um micronutriente essencial para as plantas em razão da sua participação 

como cofator funcional, estrutural ou regulador de grande número de enzimas, os 

resultados da interação de biocarvão x pó de serra na concentração de Zn foliar podem 

ser visualizados na tabela 10, onde a maior média (46,3 mg kg-1) apresenta a doses 120 

x 120 t ha-1 (Tabela 12), resultado superior ao encontrado na testemunha (29,0 mg kg-

1) respectivamente, o que indicaria que na interação destas doses, existe um incremento 

do micronutriente que pode promover o equilíbrio nutricional, tendo em vista a baixa 

mobilidade e disponibilidade de Zn em solos tropicais (Coutinho 2007, Mousavi et al. 

2012). Para Teixeira et al. (2008) a concentração de zinco encontrado nas plantas varia 

em função principalmente dos fatores do solo, das espécies e das cultivares. 

 

Tabela 12. Efeito da interação entre doses crescentes de biocarvão e de pó de serra na absorção de zinco 

nas folhas do feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias após a 

semeadura. *1 

Biocarvão (t ha-1) 
Pó de serra (t ha-1) 

Médias 
0 40 80 120 

0 29,0 AB ab 29,0 A ab 34,3 A a 25,7 C b 29,5 B 

40 25,7 B b 32,7 A a 33,0 A a 33,7 B a 31,3 B 

80 27,7 B b 28,7 A b 32,0 A ab 35,3 B a 30,9 B 

120 35,3 A b 29,3 A b 34,2 A b 46,3 A a 36,3 A 

Médias 29,4 b 29,9 b 33,4 a 35,3 a  
*1 – Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si no 

nível de 5 % de probabilidade (P<0,05); Teste F da interação 6,42**; Coeficiente de variação 10.95 %; 

 

 Para Mn a maior média foi observada na doses 120 x 0 com 70,5 mg kg-1 (Tabela 

13) encontrando-se superior quando comparado com a testemunha (29,3 g kg-1). Portanto, 

não parece haver uma relação previsível entre fatores.  

 

 



44 
 

Tabela 13. Efeito da interação entre doses crescentes de biocarvão e de pó de serra na absorção de 

manganês nas folias do feijão-caupi (Vigna unguiculata), cultivada em solo Latossolo Amarelo, aos 50 dias 

após a semeadura. 

Biocarvão (t ha-1) 
Pó de serra (t ha-1) 

Médias 
0 40 80 120 

0 29,3 C a 26,7 B a 33,3 B a 37,7 C a 31,8 C 

40 49,3 B a 49,7 A a 48,3 B a 42,5 BC a 47,6 B 

80 54,3 B ab 53,8 A ab 42,0 B b 61,0 A a 52,8 B 

120 70,5 A a 49,7 A b 69,0 A a 56,4 AB ab 61,4 A 

Médias 50,9 a 44,9 a 48,2 a 49,4 a  
*1 – Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si no 

nível de 5 % de probabilidade (P<0,05); Teste F da interação 3,27**; Coeficiente de variação 17,32 %; 

 

6. CONCLUSÔES 

 

A adição de biocarvão e pó de serra ao solo foi determinante para o cultivo do 

feijão-caupi no ambiente de terra firme da Amazônia Central. O desenvolvimento e 

nodulação natural e a nutrição mineral pelo feijão-caupi em Latossolo Amarelo foi 

influenciado pela interação entre essas duas fontes orgânicas. 

Para o feijão-caupi, o de biocarvão foi mais influente que o pó de serra. O 

biocarvão favoreu o desenvolvimento e nodulação das plantas na dose de 40 t ha-1, com 

produção de grãos de 2,1 t ha-1. Para pó de serra, esta produtividade foi obtida na dose de 

80 t ha-1. 

A interação entre pó de serra e biocarvão também afetou a absorção de Fe, Zn e 

Mn. Isoladamente, a adição de 120 t ha-1 de biocarvão incrementou também a absorção 

de Ca pelas plantas, assim como o pó de serra no nível de 120 t ha-1 favoreceu a absorção 

de N e P, mas também de Fe na dosagem de 40 t ha-1 e o Zn em níveis superiores a 80 kg 

ha-1. 
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