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Resumo  

O Latossolo e a principal classe de solos da região Amazonas, possuindo a característica 

de baixa fertilidade, o biocarvão somado as doses crescentes de pó de serra podem 

contribuir para a melhoria dos atributos químicos e físicos desses solos. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a influência do biocarvão e pó de serra na disponibilidade de nutrientes 

proveniente de fertilizantes minerais. O experimento foi conduzido na Estação 

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

delineamento experimental foi em blocos casualizados, em ensaio fatorial 4x4, sendo (0, 

40, 80, 120 t.ha
-1

) de biocarvão (BC) e (0, 40, 80 e 120 t.ha
-1

) de pó de serra (PS) com 

quatro repetições.  Foram avaliadas as mudanças na fertilidade do solo, nas profundidades 

de 0-20 e 20-30 cm, teores de carbono e nitrogênio total nas profundidades 0-10, 10-20 e 

20-30 cm, efeito do formulado NPK nas profundidades de 0-20, produtividade e matéria 

seca da parte aérea da cultura do milho. Constatou-se efeito significativo nos teores de CT 

nas duas profundidades (0-10 e 20-30 cm) à medida que as doses BC aumentaram, 

havendo uma diferença de mais de 80 % entre a dose 0 (17,86 g kg
-1

) e 120 t.ha
-1

 (32,16 g 

kg
-1

). Houve interação significativa entre o BC e PS na profundidade 10-20 cm, sendo que 

a interação da dose 80 de BC e 40 PS apresentou a maior média 34.67 g kg
-1

 C. O efeito 

residual do BC proporcionou um aumento nos teores de nitrogênio total nas profundidades 

0-10 e 10-20 cm. Verificou-se um aumento crescente da relação C/N devido às doses de 

BC nas três profundidades do solo estudado. O teor de alumínio trocável (Al
3+ 

)aumentou 

com as doses de BC na profundidade 0-20 cm. O pH (H2O) apresentou valores baixos nas 

duas profundidades, nas doses 40, 80 e 120 t.ha
-1

 de BC. A acidez potencial (H
+
 + AL 

3+)
 

apresentou a maior média, na profundidade 0-20 cm com a aplicação da dose de 120 t.ha
-1

 

de BC (4,29 cmolc kg
-1

) e na profundidade 20-30 cm a maior média obtida foi na dose 0 

t.ha
-1

 (3,16 cmolc kg
-1

). Em relação ao pó de serra (PS) somente o Al
3+ 

apresentou 

diferença significativa (p < 0,01), ocorrendo uma maior média na dose 80 t.ha
-1

 (1,48 

cmolc kg 
-1

). A soma de bases (SB), percentagem de saturação por bases (V%), capacidade 

de troca de cátions potencial (T), capacidade de troca de cátions efetiva (t) obtiveram um 

aumento progressivo com o aumento das doses de BC nas duas profundidades estudadas. 

Houve um aumento nos teores de Ca, P, Fe e Mn nas duas profundidades com o aumento 

das doses de BC. Entre os micronutrientes, o Mn e o Fe aumentaram de forma linear até a 

dose 80 t.ha
-1

 de BC. O Zn demostrou o maior teor na dose 0 t.ha
-1

 de BC. Na interação 

entre o BC e PS, o Mn apresentou seu maior teor na profundidade 0-20 na dose 80 t.ha
-1

 

de BC e 40 t.ha
-1

 de PS e na profundidade 20-30 cm o maior teor foi na dose 80 t.ha
-1

 de 

BC e 120 t.ha
-1

. As variáveis pH (H2O), Ca e P apesar de não apresentarem diferença 

significativa obtiveram teores maiores na dose 120 t.ha
-1

. O Ca apresentou uma diferença 

de mais de 90 % entre a dose 0 t.ha
-1

 e a dose 120 t.ha
-1

. Houve um aumento significativo 

(p<0,01 e P<0,05) nos teores Mg, Zn e Mn com o aumento das doses de BC. Na parte 

nutricional da planta o Mn apresentou efeito significativo (p<0,05) tendo como melhor 

teor na dose 120 t.ha
-1

. Não houve efeito significativo sobre a produtividade da cultura e 

matéria seca da parte aérea. O efeito residual do biocarvão depois após 10 snos de 

aplicação se mostrou positivo em alguns parâmetros analisados, assim como sua interação 

com o pó de serra, sendo necessárias mais pesquisas para recomendações adequadas. 

  
Palavras-Chave: Atributos químicos; Amazonas, condicionador do solo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma forma econômica e fácil de condicionar solos compactados com baixa 

fertilidade é incorporando nele materiais que impeçam a sua compactação e ao mesmo 

tempo aumentem sua fertilidade. O uso do biocarvão e o pó-de-serra têm sido utilizados 

para este fim, mas, recomendações sobre as dosagens para uso na agricultura em terra 

firme da região amazônica ainda são incipientes. 

O biocarvão é produzido através de queima da biomassa (pirolise) entre 300 °C a 

700 °C sobre baixa ou ausência de oxigênio (Verheijen et al., 2010). Neste processo são 

utilizados resíduos orgânicos urbanos sólidos (restos de podas de árvores, lodo de esgoto), 

resíduos agrícolas (restos de culturas, bagaço e palha de cana-de-açúcar), resíduos 

industriais (da indústria de papel e celulose) e materiais de origem animal (ossos e 

esterco). O uso do biocarvão proporciona uma boa gestão de resíduos, mitigação das 

mudanças climáticas resultando melhorias as condições do solo (Rezende, 2011).  

A principal função do biocarvão é aumentar a fertilidade do solo e sequestrar 

carbono, o que eleva a produtividade agrícola.  Transformando essa nova descoberta ou 

tecnologia com um grande potencial para solucionar os problemas ambientais causados 

pela agricultura no Brasil e no mundo: questões como a redução de excesso de 

fertilizantes, degradação dos solos e escassez de alimentos (Mangrich et al., 2011). 

O biocarvão apresenta estrutura interna inerte, semelhante ao grafite, que faria 

preservar o carbono por milhares de anos, e em sua estrutura periférica é reativa com a 

matéria orgânica natural do ambiente (Rezende et al., 2011; Wang et al., 2016). 

Em virtude de o Estado do Amazonas não ser autossuficiente na produção, 

importando a maior parte dos alimentos, é necessário desenvolver tecnologias agrícolas 

nas áreas já desmatadas, tornando-a produtiva e inserindo ao sistema produtivo regional.  

Para a produção de milho na região amazônica são necessárias práticas alternativas 

que visem à eficiência do uso de fertilizantes, sem aumento de gastos ao produtor. O 

biocarvão se mostra bastante promissor como alternativa de condicionante do solo, 

apresentando baixo custo de produção, uma vez que pode ser aproveitados resíduos 

orgânicos existentes na propriedade ou o reaproveitamento de resíduo de carvoarias. 

Tendo em sua composição materiais mais resistentes a mineralização e porosidade, 

contribui para retenção de nutrientes, umidade e permite a estabilidade de matéria 
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orgânica (Steiner et al., 2004). 

Através da combinação do biocarvão e pó de serra com os fertilizantes minerais 

espera-se um maior efeito residual por um determinado tempo e um melhor 

aproveitamento para cultivos subsequentes.  

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 
 

Avaliar a influência do biocarvão e do pó de serra sobre a adubação química. 

2.2. Objetivos específicos 
 

- Caracterizar a relação carbono e nitrogênio total do solo em três profundidades.  

- Avaliar o efeito do biocarvão aplicado no solo há 10 anos sobre os atributos 

químicos do solo. 

- Avaliar a influência do biovarvão e do pó-de-serra na concentração de macro e 

micronutrientes nas folhas, produtividade da cultura e estoque de nutrientes da 

biomassa da parte aérea da planta. 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Solos da Amazônia 

A região Amazônica está situada na parte norte da América do Sul com cerca 

de 6 milhões de km², na sua maioria constituída de floresta. Possui um bioma extenso 

com elevada diversidade (edáficas, geológicas, climáticas, geomorfológicas e de 

vegetação), possuindo regiões bem distintas umas das outras (Vale Junior et al., 2011). 

Os solos da Amazônia são oriundos de rochas sedimentares e ígneas, resultando em 

características distintas, como solos álicos, com baixa capacidade de retenção de cátions e 

consequentemente baixa fertilidade (Macêdo e Rodrigues, 2000). 

As características dos solos da Amazônia são resultantes das condições 

bioclimáticas, idade e material de origem, acarretando diferenças significativas, na 

porosidade, profundidade, capacidade de retenção de cátions, cor, drenagem e fertilidade 

(Vieira e Santos, 1987; Oliveira et al., 1992). Dentro destas características os solos 

que predominam na região Amazônia são em sua maioria são o Latossolo cerca de 

45%, Argissolo cerca de 29% e os outros 26% encontram-se solos extremamente 

arenosos, de fertilidade baixa, com predominância da vegetação tipo savana (Sanchez et 
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al., 1982; Nicholaides et al., 1983). 

3.1.1 Latossolo 

O Latossolo amarelo é a principal classe de solo de terra firme da Amazônia, 

apresentam horizonte B latossólico (Bw) e ocupam as partes mais altas e planas da 

paisagem. Essa classe de solo tem como característica um alto estádio de intemperização, 

onde a fração areia é constituída praticamente por minerais resistentes a este processo, 

enquanto a fração argila mostra predomínio de caulinita (Macêdo e Rodrigues, 2000). São 

solos profundos de áreas de platô, com transições difusas, que possuem poucos 

minerais intemperizáveis, com predomínio de argila 1:1 (caulinita), são solos ricos em 

óxidos de ferro (hematita e goetita) e de alumínio (gibsita), muitas vezes são solos 

álicos (com toxidez de alumínio), ocorrem em regiões de muita precipitação, derivados de 

sedimentos pobres (Sombroek, 1966; Valer Júnior et al., 2011). 

3.2. Matéria orgânica do solo 

A matéria orgânica do solo (MOS) é o produto de resíduos da biota, 

principalmente dos vegetais, parcialmente decompostos e sintetizados, em vários estádios 

de complexidade e diversidade estrutural (Silva e Resck, 1997). A dinâmica da matéria 

orgânica influencia os principais processos químicos, físicos e biológicos nos solos, e 

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

Segundo Sampaio e Salcedo (1982), a decomposição de restos culturais com a 

consequente mineralização de N, S, P e outros elementos, é parte da ciclagem de 

nutrientes e, em solos tropicais de baixa fertilidade essa ciclagem é indispensável à 

manutenção da produtividade do sistema. 

A manutenção e/ou melhoria da qualidade do solo em sistemas de cultivo contínuo 

é fundamental para garantir a produtividade agrícola e a qualidade ambiental para as 

gerações futuras. Nesse sentido, a matéria orgânica do solo pode ser considerada a 

principal indicadora da qualidade do solo, servindo de base para sustentabilidade agrícola 

(Lal, 2004). 

A quantidade de MOS depende da entrada de material orgânico, da sua taxa de 

mineralização, da textura do solo e do clima, entre outros fatores. Esses fatores interagem 

de modo que o teor de MOS tende em direção a um valor de equilíbrio em áreas sob 

vegetação nativa (Khorramdel et al., 2013). No entanto, nos sistemas agrícolas, o manejo 
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adotado tem grande influência nos estoques de MOS, podendo diminuir, manter ou 

aumentar esses estoques em relação à vegetação nativa (Bayer et al., 2000). 

O teor de matéria orgânica no solo está relacionado com o tempo e o sistema de 

cultivo. Para (Pottker, 1977) o teor de matéria orgânica diminui acentuadamente nos 

primeiros anos de cultivo do solo, decrescendo menos acentuadamente à medida que 

aumenta o tempo de uso do solo. Devido aos seus efeitos diretos e indiretos sobre as 

propriedades do solo, a MOS exerce forte influência sobre a capacidade produtiva do solo. 

No entanto, é difícil quantificar o carbono orgânico do solo (COS) relacionado à 

estabilidade e produtividade dos sistemas agrícolas (Lal, 2004).    

3.3. Biocarvão 

3.3.1 Origem do Biocarvão 

Existem na Amazônia faixas de solo férteis de origem antrópica conhecidas como 

terra preta, terra preta de índio, terra preta arqueológica e terra mulata (Sombroek, 

1966). Esses solos têm como características uma alta fertilidade (Ca, Mg, Zn, Mn, P e 

C), uma grande quantidade de matéria orgânica e comparadas com solos adjacentes 

possuem uma alta atividade biológica e pH elevado (Falcão et al., 2001). 

As terras pretas têm como material de origem várias classes de solo como 

argissolos, latossolos, cambissolos e outros (Embrapa, 1999; Teixeira et al., 2010). A 

pesquisa em torno deste tipo de solo é de suma importância para se conhecer sobre a 

sua biogeoquímica e principalmente a melhor maneira de manejo do solo sem 

degradá-lo (Lehmann, 2009). São localizadas ao longo de interflúvios, ocorrendo uma 

variação de tamanhos de áreas, de um a centenas de sítios (German, 2003). 

Através de estudos realizados está sendo reconhecido que os sistemas de produção 

das antigas civilizações, podem servir de base para o desenvolvimento de sistemas de 

gestão sustentável, que devem ser inseridas no sistema de agricultura moderna, tornando-a 

mais sustentável. Sendo que as pesquisas sobre os componentes responsáveis pela 

fertilidade do solo em terra preta de índio podem auxiliar na reconstrução desse fenômeno, 

podendo assim desenvolver novas tecnologias que melhorariam as condições de 

fertilidades dos solos pobres (Novotny, 2006). 
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Ao dispor das informações sobre a matéria orgânica em terra preta de índio, uma 

das descobertas mais importantes para o manejo adequado do solo foi o fato de o mesmo 

possuir uma grande quantidade de biocarvão (carvão vegetal) derivados do carbono 

pirogênico (Glaser et al., 2001). Em comparação a outros componentes da matéria 

orgânica os carvões vegetais são mais estáveis, dependendo da natureza da sua formação: 

material de origem, temperatura, disponibilidade de oxigênio, tempo de formação e de 

queima, entre outros, esses materiais são responsáveis pela hidrofobicidade e reatividade 

da material orgânica (Bird et al., 1999; Madari et al., 2009). 

A degradação do carvão vegetal pode levar séculos ou décadas, essa biodegradação 

é responsável pela retenção ou mobilização do carbono no solo o que altera superfície do 

carvão quanto a suas propriedades (Bird et al., 1999). Tornando maiores a quantidade dos 

sítios quimicamente reativos nestes solos (Madari et al., 2009; Lehmann, 2009). O 

carbono pirogênico possui uma alta estabilidade e reatividade, sendo de grande 

importância para os solos tropicais em condições climáticas que favorecem a 

mineralização da matéria orgânica, onde a fração de argila apresenta valores de baixa 

CTC (Novotny, 2006).  

O biocarvão pode ser produzido a partir de uma ampla gama de fontes de 

biomassa, incluindo materiais lenhosos, resíduos agrícolas, (Demirbas, 2004; Ioannidou e 

Zabaniotou, 2007), Estercos e outros produtos residuais (Lima et al., 2008; Chan et al., 

2008). Aplicação de biocarvão tem sido demonstrado que têm muitas vantagens, incluindo 

a melhoria da qualidade do solo e crescimento de plantas (Chan et al., 2007; Chan et al., 

2008.) E redução das emissões de gases do efeito de estufa a partir de solo (Yanai et al., 

2007; Van Zwieten et al., 2009). 

3.3.2 A importância do biocarvão 

Talvez os primeiros experimentos do uso de biocarvão para aumentar a 

produtividade das colheitas sejam os de Col. M. P. Wilder (Trimble, 1851). E Trimble, 

sendo presidente da sociedade agrícola das terras altas de Ohio-EUA, relata que em quase 

todas as fazendas de sua região o pó de carvão aumentava e acelerava a produção. Ele 

ainda afirma que mesmo depois de 30 anos, nos poços onde se queimou o carvão, ainda 

eram mais produtivos o milho, trigo, aveia, hortaliças e grama que nas áreas circundantes.  

Tendo em vista que a maior parte do carbono do solo é perdido para atmosfera na 

forma de CO2, principalmente quando os ecossistemas naturais são alterados, o biocarvão 
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incorporado ao solo e um ótimo agente para reverter esse processo de emissão, pois tem a 

capacidade de estocar carbono, devido a sua estrutura recalcitrante que evita que o mesmo 

seja degradado facilmente por microrganismos, tornando o biocarvão um importe 

mitigador de emissão de CO2 para a atmosfera (Lehmann e Joseph, 2009). 

O biocarvão ideal apresenta estrutura interna inerte, semelhante a grafite, que 

faz preservar (sequestrar) o carbono no solo por centenas e até milhares de anos, e 

estrutura periférica (externa) reativa (funcionalizada) para atuar como a matéria orgânica 

natural do ambiente. Dessas funções destacam-se, a promoção da estruturação do solo 

com ligações químicas entre o biocarvão e estruturas macromoleculares inorgânicas, 

evitando desmoronamentos de terrenos durante os períodos chuvosos, retendo água da 

chuva e de irrigação para liberá-la durante períodos secos, retendo e liberando os íons H+ 

e OH- na ação de controle do pH do solo, e retendo íons metálicos nutrientes de plantas 

como Ca, Fe, Cu, ou tóxico para elas como, por exemplo, o Al . Desse modo, busca-se 

desenvolver um produto que solucione problemas ambientais e viabilize terras inférteis 

para a agricultura (Rezende et al., 2011). O biocarvão proporciona retenção de nutrientes 

por aumentar a capacidade de troca catiônica e possui grande influência sobre os 

processos biogeoquímicos do solo, como as reações de adsorção de nutrientes (Morales, 

2010). 

Apesar da vantagem do biocarvão ser produzido a partir de uma ampla gama de 

matérias-primas em diferentes condições de pirólise, o seu alto teor em carbono e a 

sua forte estrutura aromática são características constantes. Estas características são em 

grande parte as responsáveis pela sua estabilidade química. Da mesma forma o pH 

evidencia pouca variabilidade entre os diferentes tipos de biocarvão, sendo tipicamente 

superior a sete (Lehmann et al., 2009). 

A presença do biocarvão na mistura do solo terá uma contribuição significativa na 

natureza física do sistema, influenciando estrutura, textura, porosidade, profundidade e 

consistência, pois 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 
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de cátions e a resposta a mudanças de temperaturas. 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). 

A rede de poros do solo pode ser afetada pela porosidade inerente do 

biocarvão bem como as suas outras características, de várias maneiras. A distribuição e o 

tamanho das partículas do biocarvão, a resistência mecânica e interação das partículas 

do biocarvão no solo são fatores determinantes que levam a resultados diferentes 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 do 

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

Diversos trabalhos comprovam que o uso do biocarvão na agricultura obtêm 

resultados positivos, aumentando a disponibilidade de nutrientes no solo, produção das 

culturas e acumulo de biomassa seca (Sohi et al., 2010; Kookana et al., 2011), além de 

proporcionar o estoque de carbono no solo ( Petter e Madari, 2012) .  

 3.4.  Pó de Serra  

 A qualidade da serragem varia de acordo com a espécie de origem, podendo em 

alguns casos, conter tanino, resina, fenóis ou teberentina, componentes estes que podem 

ser tóxico às plantas, tornando a serragem inadequada para uso agrícola. A utilização do 

pó de serra como substrato deve inicialmente sofrer um processo de decomposição, devido 

à alta relação do C/N (Wendling e Gatto, 2002). Para Castro et al., (1992), o uso da 

serragem está atrelado mais a sua disponibilidade regional do que às suas características 

químico-físicas. 

A utilização de resíduos da indústria da serraria tem sido uma ótima alternativa de 

manejo de resíduos biodegradáveis para a região, porém a natureza química dos resíduos 

já mencionados é limitada pela lentidão com que esse material é degradado em condições 

naturais, devido à estabilidade de seus componentes, como a lignina e a celulose (Branco 

et al. 2005) 
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Capítulo 1 

Normas da Revista Ciência Brasileira de Ciência do Solo  

 

Efeito Residual de Biocarvão e Pó de Serra nos Teores de Carbono e Nitrogênio 

Total no Solo 

 

RESUMO - O biocarvão (BC) atua como condicionador físico, químico e biológico, que 

somado as doses crescentes de pó de serra (PS) podem contribuir para a melhoria do solo. 

Objetivou-se com este trabalho verificar o efeito residual do biocarvão e do pó de serra 

nos teores de carbono total, carbono orgânico, nitrogênio total e a relação carbono e 

nitrogênio em um Latossolo Amarelo Distrófico na Amazônia Central. O experimento foi 

realizado na Estação Experimental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em 

Manaus-AM. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados (4 blocos), em ensaio 

fatorial, na primeira parcela (0, 40, 80, 120 t ha
- 1

) de BC, e na segunda foram aplicadas as 

doses de (0, 40, 80 e 120 t ha
- 1

) de PS, totalizando 16 tratamentos e 4 repetições com 64 

unidades experimentais. Foram determinados os teores totais de carbono total (CT) e 

nitrogênio (NT) pelo método de combustão a seco, carbono orgânico (CO) pelo método 

Walkley e Black  e relação carbono e nitrogênio total (C/N). Houve efeito significativo no 

nível de 1% de significância nos teores de CT nas duas profundidades (0-10 e 20-30 cm) 

medida em que as doses BC aumentaram, sendo que houve uma diferença de mais de 80 

% entre a dose 0 (17,86 g kg
-1

) e 120 t (32,16 g kg
-1

). Houve interação significativa no 

nível de 5 % de probabilidade entre o BC e PS na profundidade 10-20 cm, sendo que a 

interação da dose 80 de BC e 40 PS apresentou a melhor media 34,67 g kg
-1

. Não houve 

efeito significativo para BC e PS nos teores de CO e matéria orgânica do solo (M.O) em 

nenhuma profundidade. O efeito residual do BC proporcionou um aumento significativo 

no nível de 5 % nos teores de nitrogênio total nas profundidades 0-10 e 10-20 cm. Houve 

um aumento crescente da relação C/N devido às doses de BC nas três profundidades do 

solo estudado.  

Palavras-Chave: Matéria orgânica do solo, Latossolo Amarelo, Condicionador do solo. 
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Residual Effect of Biochar and Saw Dust Powder on Carbon And Total Nitrogen 

Contentes in Soil 

 

ABSTRACT- The biochar (BC) acts as a physical, chemical and biological conditioner, 

which added to increasing doses of saw dust powder (PS) can contribute to soil 

improvement. The objective of this work was to verify the residual effect of BC and PS on 

total carbon, organic carbon, total nitrogen and carbon and nitrogen in a dystrophic yellow 

latosol in the central Amazon. The experiment was carried out at the experimental station 

of the National Research Institute of the Amazon, Manaus-AM. A randomized block 

design (4 blocks) was used in factorial tests, In the first plot (0, 40, 80, 120 t ha-1) of BC, 

and in the second, 80, 120 t ha-1) of PS, totaling 16 treatments and 4 replicates with 64 

experimental units. Were determined the total carbon (TC) and nitrogen (NT) contents  by 

the dry-combustion method, organic carbon (CO) by the Walkey & Black method and the 

carbon and total nitrogen C/N. There was a significant effect at the 1% level of 

significance in the CT contents at the two depths (0-10 and 0-20 cm) as the BC doses 

increased, with a difference of more than 80% between the Dose 0 (17,86 g kg 
-1

) and 120 

(32,16 g kg 
-1

). There was significant interaction at the 5% probability level between BC 

and PS in depth 10-20 cm, with the interaction of doses 80 BC and 40 PS presenting the 

best mean with 34.67 g kg 
-1

 C. There was no significant effect for BC and PS on CO and 

soil organic matter (OM) in no depth. The residual effect of BC provided a significant 

increase at the level of 5% in total nitrogen contents at depths 0-10 and 10-20 cm. There 

was an increase in the C/N ratio due to the doses of BC in the three depths of the soil 

studied. 

Key words: Soil organic matter, Yellow Latosol, Soil conditioner. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os sistemas agrícolas vêm causando em ritmo acelerado a degradação dos solos, 

tendo como consequência redução na produção das culturas, graves problemas ambientais, 

sociais e econômicos. Neste sistema, os estoques de C orgânico total (CT), carbono 

orgânico (CO) e de N total (NT) no solo são também influenciados pelo manejo adotado. 

Em solos com intenso revolvimento, além das perdas por erosão, ocorre aumento da 

atividade microbiana pela maior exposição dos resíduos aos microrganismos e suas 

enzimas. Tendo em vista essas degradações foram iniciadas novas pesquisas em busca de 

minimizar esses efeitos. O biocarvão surge como uma ótima alternativa, pois têm como 

foco principal criar uma boa sintonia entre a fertilidade do solo, produção de alimentos e o 

sequestro de carbono redução dos gases do efeito estufa e redução das toxidades do solo 

(Chan et al., 2007; Karhu et al., 2011; Biederman e Harpole, 2013; Rizwan et al., 2016). 

Os teores de carbono no solo são relativamente pequenos, mas ainda e um dos 

responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa ao fluxo atmosférico então o 

potencial do biocarvão no sequestro de carbono no solo evitando que ele seja liberado para 

a atmosfera, tem atraído a maior atenção de pesquisadores (Liang et al., 2008; Woolf et 

al., 2010). O biocarvão adequado apresenta estrutura interna inerte, semelhante a 

grafite, que faz preservar (sequestrar) o carbono no solo por centenas e até milhares de 

anos, estrutura periférica (externa) reativa (funcionalizada) para atuar como a matéria 

orgânica natural do ambiente (Rezende et al., 2011, Wang et al., 2016). O biocarvão 

aparece então como uma fonte de biomassa que possui uma estrutura deliberadamente 

estabilizada, proporcionando um poder de armazenar esses gases no solo em larga escala e 

suas propriedades físicas e químicas influenciam positivamente na produção das culturas 

através de suas interações dinâmicas e reversíveis com nutrientes e partículas minerais do 

solo biocarvão (van Zwieten et al., 2010).  

O biocarvão apresenta uma ampla gama de serviços ambientais: mitigação 

climática através do sequestro de carbono e redução de emissões de óxido nitroso, 

produção de biocombustíveis e eliminação de resíduos (Jeffery et al., 2015; Jiang et al., 

2016). Assim, a utilização do biocarvão resulta da sua capacidade de sequestrar algum 

deste dióxido de carbono atmosférico em excesso no sentido de aumentar o nível de 

equilíbrio de matéria orgânica do solo conducente à obtenção de níveis de produtividade 

superiores aos atuais. 
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O aumento de produtividade agrícola associado ao favorecimento de ecossistemas 

naturais biodiversos ricos em carbono, contextualiza a utilização de biocarvão como uma 

estratégia para redução de alterações climáticas à escala global. Assim, torna-se 

conveniente proceder ao estudo deste material através da definição das suas características 

e propriedades, bem como, da sua estrutura e potenciais aplicações (Dias, 2014) para as 

condições edafoclimaticas da Amazonia. 

O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito residual do biocarvão e pó de serra 

nos teores de CT, CO, MO, NT e relação C/N, após 10 anos de incorporados no Latossolo 

Amarelo distrófico na Amazônia central. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área experimental 

O experimento foi realizado na Estação Experimental de Fruticultura Tropical 

(EEFT), na região nordeste do Amazonas, distante cerca de 40 km da capital, Manaus - 

Brasil. As coordenadas geográficas de referências da EEFT são 02°37‘12‘‘ S de latitude e 

060°02‘ 27‘‘ de longitude W. O clima da região de acordo com a classificação de Köppen 

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 ºC a 31,4 ºC, e média anual de 26,7 

ºC (Alvares et al., 2013). O solo da área do experimento foi classificado como Latossolo 

Amarelo distrófico típico (LAd) apresentando as seguintes características químicas (tabela 

1). 

Tabela 1: Atributos químicos do Latossolo Amarelo utilizado na experimentação montada no ano de 

2016 na estação experimental de fruticultura do INPA - AM. 

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

H2O

  

    ----------------------cmolc kg-----------------

------ 

       -------------------------------mg kg------------------------

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

 

A área selecionada para o estudo é um local de experimentação de longo prazo. A 

abertura e preparo da área foi realizada em 2006 com técnica convencional, com corte e 

sem queima dos resíduos, visando posteriormente testar o efeito de doses crescentes de 

biocarvão e pó de serra no solo.  
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O biocarvão utilizado foi obtido das carvoarias da região metropolitana de Manaus, 

aplicado ao solo uma única vez (2006) e incorporando a uma profundidade de 0 a 15 cm, 

produzido em fornos conhecidos como ―rabo quente‖, e apresentava as seguintes 

características químicas (Tabela 2). O pó de serra utilizado foi de serraria da zona leste da 

cidade de Manaus-AM, e no momento da aplicação encontrava-se parcialmente 

decomposto e/ou em processo de mineralização. 

Tabela 2: Atributos químicos do biocarvão aplicado na área do experimento 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 

Entre 2007 e 2008 houve uma rotação de cultura entre feijão caupi e milho, em 

2012 foi realizado um único plantio de feijão caupi. Entre esses anos foi realizada 

adubações com fertilizantes minerais (Tabela 3). 

Tabela 3: Histórico de adubação química complementar da área de estudo. 

Ano  Ordem  Culturas  
----------------------------kg ha

-1
------------------------------------ 

   
Ureia (45% N)    (42% P2O5)     (60% k2O) 

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 - 
 

- 
 

- 

(*) adubação em duas etapas a primeira de 66 kg ha
-1

 antes da semeadura e segunda de 133 kg ha
-1

 aos 30 

dias após semeadura.  

Delineamento experimental 

 O experimento levou em consideração o efeito residual da aplicação de biocarvão 

e pó de serra realizados em 2006, mantendo o mesmo delineamento experimental de 

blocos casualizados em arranjo fatorial, sendo o primeiro fator (0, 40, 80, 120 t/ha
 
de 

biocarvão), e o segundo (0, 40, 80 e 120 t/ha pó de serra), totalizando 16 tratamentos e 4 

blocos com 64 unidades experimentais. 

Amostragem do solo e preparo das amostras 

 

As amostras foram coletadas na área útil de cada unidade experimental com ajuda 

de um trado holandês nas profundidades de 0-10 cm, 10-20 cm e 20-30 cm no ano de 

2015, sendo retiradas amostras compostas representativa de cada uma desta. As amostras 

foram devidamente identificadas. As mesmas foram encaminhadas para secar, destorroar 

em seguida foram  peneiradas (usando uma malha 2 mm). 
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 As análises químicas foram realizadas no laboratório Temático de Solos e Plantas 

(LTSP) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Manaus-AM.  

Carbono e nitrogênio total – CHN – Método da Combustão 

As determinações do carbono (C) e nitrogênio total (NT) foram determinadas pelo 

método de Dumas (Nelson e Sommers, 1996) (combustão seca em alta temperatura) 

utilizando um analisador elementar (Vario Max CNH) as amostras foram transformadas 

em terra fina seca ao ar (TFSA), passadas em peneiras com malhas de 2,00 mm de 

diâmetro. Posteriormente foi colocada em uma cápsula de estanho e introduzida em uma 

coluna de combustão enriquecida em Oxigênio. A temperatura da coluna é de 920ºC 

(quando se utiliza o retentor de cinza metálico) o hélio utilizado como carregador levou os 

produtos da combustão através de catalisadores (oxido de cromo e oxido de cobalto 

prateado) para completar a oxidação em seguida os halogênios foram retidos na primeira 

coluna. Na segunda coluna preenchida com cobre reduzido, o oxido nitroso foi ser 

reduzido em N2 e o excesso de oxigênio retido. A água é retida numa coluna com 

perclorato de magnésio. Na coluna de cromatografia foram separados o N2 e o CO2. A 

detecção é efetuada com um detector a condutividade térmica, o sinal obtido é amplificado 

e tratado com um integrador. Para calcular a concentração de N e C utilizam-se padrões 

conhecidos de: uréia, acetanilida ou antropina. 

Carbono orgânico - Método Walkley & Black 

 Método volumétrico, usando o Dicromato de Potássio (K2Cr2O7) para oxidação da 

matéria orgânica em meio sulfúrico, empregando-se como fonte de energia o calor 

desprendido do ácido sulfúrico e/ ou aquecimento (Empraba, 1999). O excesso de 

dicromato após a oxidação é titulado com solução de Sulfato Ferroso (FeSO47H2O) - sal 

de mohr. Considerando-se que, em média, a matéria orgânica (M.O.) do solo apresenta 

entre 50 e 58% de carbono (C), estima-se o teor de M.O. do solo multiplicando o teor de C 

por 1,72 (100/58), sendo este denominado de fator de ―Van Bemmelen‖, ou seja, o 

carbono contém de concentração o equivalente a 50 % da matéria orgânica no solo 
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Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância e posteriormente ao teste de 

comparação das médias deTukey (P<0,05), utilizando-se o programa estatístico R (versão 

3.3.2). Também foi feita uma análise de regressão da variância visando assim, comparar o 

efeito dos tratamentos nos teores de carbono e nitrogênio total. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Carbono Total  

 Os teores de carbono total (CT) foram influenciados (p<0,01) pela aplicação de 

BC nas três profundidades (0-10, 10-20, 20-30 cm), Ocorrendo interação significativa 

entre o biocarvão e pó de serra apenas na profundidade 10 -20 cm.  (tabela 4).  

Tabela 4: Resumo da análise de variância em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 

para as características avaliadas no efeito residual de biocarvão e pó de serra nos teores carbono total. 

                                                                         0-10 cm                     10-20 cm                 20-30 cm 

                FV GL                 Quadrados médios          
Bloco 3     4,54   65,33 252,4 

BC 3 619,79** 275,00** 160,11* 

PS 3   73,79  57,46   44,71 

BC*PS 9   18,59  80,07*   41,91 

Residuo 45   52,99  35,45   42,11 

Total 63    

Média     24,54  19,46  16,92 
CV(%)     29,67   30,6  38,35 

** e *: significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; FV: Fonte de variação; BC: 

Biocarvão; PS: pó de de serra; BC*PS: interação entre Biocarvão e pó de de serra; GL: graus de liberdade; 

CV(%): coeficiente de variação. 

Na profundidade 0-10 e 10-20 cm houve uma diferença de mais de 80% entre a 

dose 0 (17.86 g kg
-1

) e 120 t ha
-1

 (32.16 g kg
-1

) (tabela 5), corroborando com numerosas 

pesquisas de BC onde se obtiveram resultados positivos para o aumento e armazenamento 

de CT no solo (Singh et al., 2012, Fang et al., 2014; Singh e Cowie, 2014; Raboin et al., 

2016; Yang et al., 2016; Yao et al., 2017). Na profundidade 20-30 cm também houve 

diferença considerável (13,13 g kg
-1

 a 20,48 g kg
-1

) entre a dose com ausência de BC e a 

máxima, demostrando que biocarvão aplicado há 10 anos na camada 0-15 cm está 

influenciando os teores de estoque total também em camadas mais profundas do solo 

estudado.  Atribui-se esse efeito do BC em aumentar o CT no solo a sua alta estabilidade, 

capacidade do mesmo de gerar cargas e sua natureza refrataria (Madari et al., 2006). 

Justificando o fato de a aplicação de biocarvão ser considerada como uma maneira de 

estocar o carbono no solo e melhorar suas funções (Verheijen et al., 2010. Lehmann e 

Joseph, 2015), indicaram que apenas uma pequena porção do biocarvão sofre 
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decomposição pelos microrganismos e que a maior parte do C recalcitrante remanescente 

contribui diretamente para a manutenção do C no solo em longo prazo. 

Tabela 5: Médias de Carbono total (CT) do solo nas profundidades 0-10, 10-20 e 20-30 cm em função 

das doses de biocarvão. 

      0-10 cm               10-20 cm 20-30 cm 

               Biocarvão                               CT                                          CT                                     CT         

                   t ha
-1                                                                      

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

---------------------------------    

0  17,86 c 14,57 b 13,12 b 

40    21,50 bc 13,95 b   15,83 ab 

80    26,63 ab  17,37 ab   18,24 ab 

120  32,15 a              26,20  a 20,48 a 

*Médias  seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey aplicado a 0,01 e 0,05 de probabilidade 

 
 

Verificou-se que os teores de CT tendem a aumentar à medida que se aumenta as 

doses aplicadas de BC nas profundidades 0-10 e 20-30 cm, diante disso, pode-se 

considerar o comportamento linear da figura 1 em que à medida que se aumenta as doses 

de carvão aumenta os teores de CT no solo, corroborando com os resultados obtidos por 

Peter (2010) também obteve um comportamento linear da relação BC e CT. Gao et al., 

(2016) também alcançou um aumento de 33 % na concentração de CT com aplicação de 

biocarvão ao longo do tempo.  

 

 
Figura 1: Teor de carbono no solo (0-10 e 20-30 cm) em função de diferentes doses de 

biocarvão. 

Na interação da profundidade 10-20 cm entre o BC e PS (tabela 6), a dose 80 t ha
-1

 

de BC e 40 de PS foi a que apresentou a maior média 34,67 g kg
-1

, demostrando que nesta 

profundidade o PS após anos de aplicação ainda está influenciando o solo, resultado da 

y1 = 0.12x + 17.336 

R² = 0.9918* 

y2 = 0.0612x + 13.248 
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alta relação C/N do pó de serra. Segundo Mangrich et al. (2011), o que confere ao 

biocarvão capacidade de atuar no sequestro de carbono nos solos é a sua alta estabilidade 

química, apresentando uma estrutura interna estável, semelhante ao grafite, e uma 

estrutura periférica reativa, devido à presença de diferentes grupos químicos capazes de se 

ligar a substâncias orgânicas, à água e a elementos químicos que atuam como nutrientes 

para as plantas.  

Tabela 5: Teores de Carbono total do solo (g kg
-1

)na profundidade de 10-20 cm em função da 

interação das doses de biocarvão e pó de serra aplicadas (PS). 

 Biocarvão ( t ha
-1

) 

Pó de serra( t ha
-1

) 0  40  80  120  

0 14,57 Ab 13,95 Ab 17,37   Bab 26,20 Aa 
40 16,82 Ab 18,80 Ab 34,67 Aa 18,35 Ab 

80 16,35 Aa 17,97 Aa 24,65   ABa 18,50 Aa 

120 17,17 Aa 14,10 Aa 22,85 Ba 18,97 Aa 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na HORIZONTAL não diferem estatisticamente entre si. 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na VERTICAL não diferem estatisticamente entre si. 

Nitrogênio total 

Não houve resultados significativos para a interação entre BC e PS e para o fator 

PS em nenhuma profundidade, porem nas profundidades 0-10 e 10-20 cm ocorreu efeito 

significativo (p<0,05) para o fator BC (tabela 7).  

Tabela 6: Resumo da análise de variância em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 

para as características avaliadas no efeito residual de biocarvão e pó de serra nos teores nitrogênio 

total (CT). 

                                                                                     0-10 cm                    10-20 cm                   20-30 cm 

                     FV GL                                   Quadrados médios          

Bloco 3 0,15             0,13 0,25 

BC 3  0,19*  0,14* 0,05 

PS 3 0,07 0,14 0,04 

BC*PS 9 0,03 0,05 0,05 

Residuo 45 0,05 0,04 0,04 

Total 63    

Média               1,50              1,27             1,10 

CV(%) 
             15,17            17,05            18,64 

** e *: significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; FV: Fonte de variação BC: 

Biocarvão; PS: pó de de serra; BC*PS: interação entre Biocarvão e pó de de serra; GL: graus de liberdade; 

CV(%): coeficiente de variação. 

Nota-se o efeito das doses mais altas do biocarvão nas duas primeiras camadas, 

mesmo após 10 anos de aplicação, na profundidade 0-10 cm a dose 120 t ha
-1

, acarretou 

em um maior teor,
 
enquanto

 
o menor foi na ausência de BC, pórem na profundidade 10-20 

cm a dose 80 t ha
-1

 apresentou o maior teor (tabela 8).  Há relatos de aumento de 

nitrogenio após 1, 2 e 10 anos após a aplicação do biocarvão ao solo (Bai et al., 2015; 

Zhao et al., 2015; Hosseini Bai et al., 2016; Yao et al., 2017).  
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 No geral, a aplicação de biocarvão pode ser efetiva na mitigação das emissões de 

N2O e na redução da lixiviação de N-inorgânico dos solos, obtendo benefícios econômicos 

e ambientais nos sistemas agrícolas. Sendo que a quantidade a ser utilizada varia de 

acordo com o material e a temperatura de pirolise do qual o biocarvão e produzido, do seu 

envelhecimento e das características do solo onde ele será aplicado (Nobrega, 2011). 

Contudo, o mecanismo responsável pelos efeitos na mitigação das emissões de N2O e nas 

perdas por lixiviação de nutrientes do solo ainda não é bem conhecido, existindo poucos 

estudos (Pratt et al., 2010). Estudos anteriores indicam que à medida que o teor relativo de 

C aumenta no solo, uma maior proporção de amônio é imobilizada por microorganismos 

em vez de nitrificada (ou mineralizada), levando a uma diminuição do N inorgânico do 

solo e a redução da emissão de N2O (Geisseler et al., 2010; Chen et al., 2013; Feng e Zhu 

2017). 

Tabela 8: Teores de nitrogênio total (NT) do solo nas profundidades 0-10, 10-20 e 20-30 cm em função 

das doses de biocarvão. 

                                                           0-10 cm                             10-20 cm                               20-30 cm 

Biocarvão                 NT                 NT                     NT 

                    t.ha
-1

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

----------------------------------    

0               1,39 b              1,23 ab 1,04 a 
40               1,44 ab              1,18 b 1,07 a 

80               1,58 ab              1,40 a 1,16 a 

120               1,63 a              1,28 ab 1,15 a 
 *Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey aplicado a 0,01 e 0,05 de probabilidade 

                                    

Carbono orgânico e matéria orgânica do solo 

Vale ressaltar que o aumento no teor do CT nas camadas 0-10, 10-20 e 20-30 cm 

do solo causado pela aplicação de biocarvão, não foi acompanhado pelo aumento do teor 

do CO e M.O (Tabela 9), corroborando com os resultados de Carvalho et. al (2013) onde 

não houve resposta significativa em nenhuma profundidade. Isso pode ser explicado pela 

estabilidade do C contido no carvão vegetal que não é oxidável, ou somente pouco e pelo 

reagente utilizado na determinação da C.O, que é o dicromato de potássio, um agente 

oxidante, mas que não oxida o C nas estruturas aromáticas no biocarvão (Peter, 2010). 

Tabela 7: Teores de carbono orgânico (CO) e matéria orgânica do solo (M.O) do solo nas 

profundidade de 0-10, 10-20 e 20-30 cm. 

      0-10 cm        10-20 cm         20-30 cm 

Biocarvão CO
 

  M.O   CO   M.O   CO   M.O 

    t.ha
-1

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

-----------------------------------------------    

0 15,50  26,67  14,86  25,56  12,35  21,24 

40 14,97  25,75  14,52  24,97  12,82  22,05 

80 14,33  24,65  14,84  25,52  12,53  21,55 

120 16,95  29,15  15,72  27,04  12,96  22,28 
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Relação carbono e nitrogênio total C/N 

Pode ser observado na tabela 10 que a relação CN é influenciada significamente 

pelo efeito residual das doses de BC nas 3 profundidades estudas e somente na 

profundidade 10-20 a interação entre o BC e PS ocorreu efeito significativo.  

Tabela 8: Resumo da análise de variância em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 

para as características avaliadas no efeito residual de biocarvão e pó de serra na relação carbono e 

nitrogênio (C/N). 

                                                                                     0-10 cm                    10-20 cm                   20-30 cm 

                     FV GL                                   Quadrados médios          

Bloco 3 11,15 14,34 58,07 

BC 3    126,78**   69,29*    54,57** 

PS 3 8,08  6,18 23,06 

BC*PS 9 3,89     18,37** 8,38 

Residuo 45 7,48  8,54 11,65 

Total 63 

  

 

Média               15,99               15,06             14,87 

CV(%) 
             17,11             19,41             22,95 

** e *: significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; FV: Fonte de variação  BC: 

Biocarvão; PS: pó de de serra; BC*PS: interação entre Biocarvão e pó de de serra; GL: graus de liberdade; 

CV(%): coeficiente de variação. 

Nota-se que as doses de BC agiram de forma a aumentar os valores da relação C/N 

nas 3 profundidades estudadas (tabela 11). Na interação entre BC e PS a maior media da 

relação encontrada foi na dose 80 t ha
-1

 de BC e 40 t ha
-1

 de PS (tabela 12). Corroborando 

com dados apresentados por Petter (2010) e Yao et al. (2017) que obtiveram como 

resultado um aumento da relação C/N nas maiores doses de biocarvão. A presença de 

estruturas aromáticas e a alta relação C/N do biocarvão foram determinantes para que 

ocorressem essas diferenças significativas. A estabilidade da sua estrutura tem grande 

influência sobre os estoques de CT, uma vez que a decomposição desse material é mais 

lenta, e a sua presença juntamente com o aporte anual de resíduos vegetais ao solo 

contribuiu de forma significativa para o aumento dos estoques de CT (Lima, 2014).  

Tabela 9: Médias da relação carbono e nitrogênio total nas profundidades 0-10, 10-20 e 20-30 cm. 

           0-10 cm          10-20 cm          20-30 cm 

Biocarvão C/N   C/N   C/N   

          t.ha
-1

               

0 12,84 c 14,27 b 12,47 b 

40 14,82 bc 21,76 a 14,77 ab 

80 16,88 ab 17,05 ab 15,33 ab 

120 19,41 a 17,85 ab 16,93 a 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey aplicado a 0,01 e 0,05 de probabilidade 
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O solo estudado apresentou no geral valores de C/N abaixo de 20 que segundo 

alguns autores pode ser benéfico paro o solo, pois favorece a mineralização (Chan e Xu, 

2009). Alguns autores evidenciaram que a imobilização do N é estimulada com relação 

C/N entre 20 e 32 (Kuzyakov et al., 2000), no entanto, outros consideram que este valor 

esteja acima de 32 (Novak et al., 2009, Zavalloni et al., 2011; Bruun et al., 2012; Xu et al., 

2015). 

Tabela 10: Médias da relação C/N do solo na profundidade de 0-20 cm em função da interação das 

doses de biocarvão e pó de serra aplicadas (PS). 

CN 

                                    Biocarvão  

  

  

  

  

  

  

  

 Pó de serra 0   40   80   120   

0 12,39 Ab 13,35   Aab 14,26 Bab 18,55 Aa 
40 13,20 Ab 13,94  Ab 21,75 Aa 14,69 Ab 

80 12,03 Aa 13,81 Aa 17,05 Aba 15,26 Aa 

120 15,00 Aa 13,64 Aa 17,85 Aba 14,10 Aa 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na HORIZONTAL não diferem estatisticamente entre si. 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na VERTICAL não diferem estatisticamente entre si. 

 

CONCLUSÕES 
 

Os tratamentos que receberam 120 t ha
-1

 de biocarvão independente da dose de pó 

de serra, refletiram em um aumento de aproximadamente 80% no teor de carbono. 

A interação entre a dose de 80 t ha
-1 

de biocarvão e 40 t ha
-1 

de pó de serra 

apresentaram o maior teor de carbono total na profundidade 10-20 cm.  

As dose 120 t ha
-1 

de biocarvão
 
na profundidade de 0-10 cm e a dose 80 t ha

-1
 de 

biocarvão na profundidade 10-20 cm resultaram em maiores teores de nitrogênio total. 

A relação C/N do solo aumentou progressivamente graças ao efeito residual do 

biocarvão. 

O biocarvão não alterou os teores e estoques totais de carbono orgânico e matéria 

orgânica do solo. 
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                                                                                                                         Capítulo 2 

Normas da Revista Ciência Brasileira de Ciência do Solo  

 

Influência do Biocarvão e Pó De Serra Como Condicionador e Sua Ação na 

Fertlidade de um Latossolo Amarelo distrófico na Amazônia Central. 

RESUMO- O biocarvão atua como condicionador do solo, que somado as doses 

crescentes de pó de serra podem contribuir para a melhoria dos atributos químicos ao 

longo do tempo. O Objetivo deste trabalho foi verificar o efeito residual do biocarvão e do 

pó de serra na fertilidade do solo em um Latossolo Amarelo Distrófico na Amazônia 

Central após 9 anos de incorporação. O experimento foi realizado na Estação 

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

delineamento experimental foi em blocos casualizados, em ensaio fatorial 4x4, sendo (0, 

40, 80, 120 t ha
-1

) de BC e (0, 40, 80 e 120 t ha
-1

) de PS com quatro repetições. Foram 

avaliadas as mudanças na fertilidade do solo, nas profundidades de 0-20 e 20-30 cm. O 

teor de alumínio trocável (AL 
3+

)
 
aumentou com as doses de BC na profundidade 0-20 cm. 

O pH (H2O) apresentou valores baixos nas duas profundidades, nas doses 40, 80 e 120 t 

ha
-1

 de BC. A acidez potencial (H
+
 + Al

3+)
 apresentou a maior média, na profundidade 0-

20 cm com a aplicação da dose de 120 t.ha
-1

 de BC (4,29 cmolc kg
-1

) e na profundidade 

20-30 cm a maior média obtida foi na ausência de BC (3,16 cmolc kg
-1

). Em relação ao pó 

de serra (PS) somente o Al
3+ 

apresentou diferença significativa (p < 0,01), ocorrendo uma 

maior média na dose 80 t ha
-1

 (1,48 cmolc kg 
-1

). A soma de bases (SB), percentagem de 

saturação por bases (V%), capacidade de troca de cátions potencial (T), capacidade de 

troca de cátions efetiva (t) obtiveram um aumento progressivo com o aumento das doses 

de BC nas duas profundidades estudadas. Houve um aumento nos teores de Ca, P, Fe e 

Mn nas duas profundidades com o aumento das doses de BC. Entre os micronutrientes, o 

Mn e o Fe aumentaram de forma linear até a dose 80 t ha
-1

 de BC. O Zn demostrou o 

melhor resultado na ausência de BC. Na interação entre o BC e PS, o Mn apresentou seu 

maior teor na profundidade 0-20 na dose 80 t ha
-1

 de BC e 40 t ha
-1

 de PS e na 

profundidade 20-30 cm o maior teor foi na dose 80 t ha
-1

 de BC e 120 t ha
-1

. O biocarvão 

se mostrou efetivo após 9 anos de aplicação para P, Ca, Fe e Mn e ctc efetiva.   

Palavras-Chave: Atributos químicos; condicionador do solo; latossolo Amarelo.  
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Biochar and Saw Dust and Its Residual Effect On Soil Fertility 

 

 

ABSTRACT- Biochar acts as a soil conditioner, which added to the increasing doses of 

saw dust can contribute to the improvement of chemical attributes. The objective of this 

work was to verify the residual effect of biochar and saw dust on soil fertility in a 

dystrophic yellow latosol of central Amazonia. The experiment was carried out at the 

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

delineation was of randomized blocks, in 4x4 factorial test, being (0, 40, 80 and 120 t ha
-1

) 

of biochar e (0, 40, 80, 120 t ha
-1

) of sawdust powder, with Four replicates. Changes in 

soil fertility were evaluated at depths of 0-20 and 20-30 cm. The changeable aluminum 

content (Al
3+

) increased with the BC doses at depth 0-20cm. The pH (H2O) presented low 

values in the two depths, in doses 40, 80 and 120 t ha
-1

 of BC. The changeable acidity (H 
+
 

+ Al
3+

) presented the highest mean, in the depth 0-20cm with the application of 120 t ha
-1

 

of BC (4.29 cmol kg
-1

) and in the depth 20-30cm the greater Mean value obtained was at 

the dose 0 t.ha-1 (1.48 cmolc.kg-1). The sum of bases (SB), percentage of saturation by 

bases (V%), potential cation exchange capacity (T), effective cation exchange capacity (t) 

obtained a progressive increase with increase of the doses of BC in the two depths 

Studied. There was an increase in Ca, P, Fe, and Mn contents at both depths with 

increasing doses of BC. Among the micronutrients, the Mn and Fe increased linearly up to 

the 80 dose t ha
-1

 of BC. In the interaction between BC and PS, Mn presented its highest 

content in depth 0 -20 cm in the dose 80 t.ha
-1

 of BC and 40 t ha
-1

 PS and in the depth 20-

30 cm the highest content was In the 80 t ha
-1

 dose of BC and 120 t ha
-1

. Biocarbon proved 

to be effective after 9 years of application for some parameters analyzed.
 

Key words: Chemical Attributes, soil conditioner, Yellow Latosol. 
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INTRODUÇÃO 

Os solos da região Amazônica por serem altamente intemperizados possuem 

algumas características químicas desfavoráveis à inserção de cultivos como, alta saturação 

por alumínio, baixa capacidade de troca de cátions, acidez elevada e baixos teores de 

nutrientes (Moreira e Malavolta, 2002; Ozakada, 2009). Em contrapartida existem na 

Amazônia solos relativamente férteis, chamados de terra preta de índio, onde 

pesquisadores do Brasil e do exterior iniciaram trabalhos com objetivo de obter solos com 

as características da terra preta original, por meio da adição de biocarvão.  

A principal função do biocarvão é criar harmonia entre a fertilidade do solo, 

produção de alimentos e o sequestro de carbono.  Transformando essa nova descoberta ou 

tecnologia com um grande potencial para solucionar os problemas ambientais causados 

pela agricultura no Brasil e no mundo: questões como a redução de excesso de 

fertilizantes, degradação dos solos e escassez de alimentos (Mangrich et al., 2011). 

O papel do biocarvão tem sido reconhecido no aprimoramento de estoque de 

carbono e na mitigação de gases de efeito estufa (Woolf et al., 2010; Smith, 2016), bem 

como na melhoria da fertilidade do solo e da produtividade vegetal (Lehmann, 2007; 

Jeffery et al., 2011; Liu et al., 2013). O biocarvão usado como condicionador apresenta 

ótimos resultados na melhoria de algumas propriedades físicas do solo (Van Zwieten et 

al., 2010; Jeffery et al., 2011; Soinne et al., 2014; Omondi et al., 2016). A sua produção e 

utilização na agricultura vem se tornando uma tecnologia emergente para a gestão 

sustentável do solo através da reciclagem de resíduos de biomassa (Cernansky, 2015). 

Estudos demonstraram que a adição de biocarvão aos solos pode aumentar a 

biomassa microbiana do solo e também pode afetar a composição da comunidade 

biológica do solo, o que por sua vez afetará o ciclo de nutrientes e o crescimento das 

plantas (Zhang et al., 2017). Alguns estudos de biocarvão ilustram benefícios ainda 

maiores com cálcio (Ca) e magnésio (Mg), aumentando a captação entre 77 e 320% 

(Major et al., 2012). Biocarvão também foi indicado na diminuição da demanda de 

irrigação, por aumentar a retenção de água do solo (Karhu et al., 2011). Os efeitos 

observados sobre a disponibilidade de nutrientes tem sido explicada pelo aumento do pH 

em solos ácidos (Biederman e Harpole, 2013; Liu et al., 2013) e no aumento da 

capacidade de troca de cátions (CTC) (Liang et al., 2006). A oxidação superficial do 
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biocarvão pode aumentar a CTC ao longo do tempo em regiões tropicais (Cheng et al., 

2008). 

O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito residual do biocarvão e pó de serra, 

após 9 anos de aplicação na fertilidade do solo em Latossolo Amarelo distrófico na 

Amazônia central. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área experimental 

O experimento foi realizado na Estação Experimental de Fruticultura Tropical 

(EEFT), km 45 da BR 174. Manaus – AM (02°37‘12‘‘ S de latitude e 060°02‘ 27‘‘ de 

longitude W). O clima da região de acordo com a classificação de Köppen 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 ºC a 31,4 ºC, e média anual de 26,7 ºC 

(Alvares et al., 2013). O solo da área do experimento foi classificado como Latossolo 

Amarelo distrófico típico (Lad) (tabela 1).  

A área selecionada para o estudo foi um experimentação de longa duração, 

instalado no ano agrícola 2006/2007. A abertura e o preparo da área foram realizadas em 

2006 com técnica convencional, com corte e sem queima dos resíduos, visando 

posteriormente testar o efeito de doses de biocarvão (BC) e pó de serra (PS) no solo.  

Tabela 1: Atributos químicos do Latossolo Amarelo (ano  2015) utilizado no experimento AM.  

pH Ca Mg Al Ac.Pot. K P Fe Zn Mn 

H2O

  

    ----------------------cmolc kg-----------------

------ 

       -------------------------------mg kg------------------------

-------- 
4,43 0,11 0,06 1,33 4,00 1,33 3,93 153,7 0,51 0,47 

O BC utilizado foi obtido das carvoarias da região metropolitana de Manaus, 

produzido em fornos conhecidos como ―rabo quente‖, apresentando as seguintes 

características químicas 873,26 g kg
-1

 de C; 8,93 g kg
-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. A aplicação foi realizada a lanço em dose única em abril de 2006, e incorporado a uma 

profundidade de 0 a 15 cm um ano após a aplicação. O pó de serra utilizado foi obtido de 

uma serraria da região metropolitana de Manaus-AM, e no momento da aplicação 

encontrava-se parcialmente decomposto e/ou em processo de mineralização. 
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Entre 2007 e 2008 houve uma rotação de cultura entre feijão caupi e milho, em 

2012 foi realizado um único plantio de feijão caupi. Entre esses anos foi realizada 

adubações com fertilizantes minerais (Tabela 2). 

Tabela 2: Histórico de adubação química complementar da área de estudo. 

 
Ano  Ordem  Culturas  

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

------------------------------------ 

   
Ureia (45% N)    (42% P2O5)     (60% k2O) 

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 - 
 

- 
 

- 

(*) adubação em duas etapas a primeira de 66 kg há
-1

 antes da semeadura e segunda de 133 kg há
-1

 aos 30 

dias após semeadura.  

Delineamento experimental 

O delineamento experimental foi conduzido em blocos casualizados, em arranjo 

fatorial (4X4) sendo o primeiro fator (0, 40, 80, 120 t ha
- 1

de BC), e o segundo fator as 

doses de (0, 40, 80 e 120 t ha
-1

 PS), totalizando 16 tratamentos, 4 blocos e 64 unidades 

experimentais.  

Amostragem do solo e preparo das amostras 

As amostras foram coletadas no ano de 2015 na área útil de cada unidade 

experimental com ajuda de um trado holandês nas profundidades de 0-20 e 20-30 cm. As 

mesmas foram encaminhadas para secar, destorroar em seguida peneiradas (malha 2 mm), 

as amostras foram transformadas em terra fina seca ao ar (TFSA).  

Análise química dos solos 

As análises de solos serão realizadas, de acordo com a metodologia-padrão descrita 

pela EMBRAPA (1999).  

O pH foi determinado, em água, em suspensão solo/água relação 1:2,5. Os cátions 

trocáveis (Ca
2+

, Mg
2+

) e alumínio trocável (Al
3+

) foram extraídos por KCl  1 mol L
-1

, em 

seguida foram quantificados por espectrometria de absorção atômica. A acidez potencial 

(H
+ 

+ Al
3+)

 foi extraída por acetato de cálcio 0,5 mol L
-1

 a pH 7,0, em seguida foram 

quantificados por titulometria com NaOH. O K
+
 foi extraído pelo extrator Melich I (HCl 

0.05 M + H2SO4 0.0125 M), em seguida foi quantificado por espectrometria de absorção 

atômica. 
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O fósforo disponível (P
+
) foi extraído pelo extrator Mehlich-1 seguido de 

determinação colorimétrica. Os micronutrientes (Fe Zn e Mn) foram extraídos pelo 

extrator Mehlich-1 e quantificados por espectrometria de absorção atômica.  

Com essas variáveis foram calculados os seguintes parâmetros: soma de bases 

trocáveis (SB); capacidade de troca de cátions efetiva (CTC); percentagem de saturação de 

alumínio (m); capacidade de troca de cátions a pH 7,0 (CTC potencial do solo); 

percentagem de saturação de bases da CTC a pH 7,0 (V%), (EMBRAPA, 1999). 

Análise estatística 

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

comparação das médias (Tukey a 5% de probabilidade), utilizando-se o programa 

estatístico R ( versão 3.3.2). 

 RESULTADO E DISCUSSÃO 

A acidez ativa (pH), acidez trocável (A l 
3+)

 e acidez potencial (H
+
 + Al 

3+
). 

As variáveis pH, Al
3+ 

e H
+
 + Al

3+ 
Apresentaram diferenças significativas (p < 0,01) 

para o fator BC na profundidade 0-20 cm (tabela 3) e as variáveis pH e H
+
+ Al

3+ 
na 

profundidade 20-30 cm. Não foi visualizado nenhum efeito significativo para a interação 

entre as doses de pó de serra e biocarvão sobre as propriedades do solo, demonstrando que 

esses dois materiais adicionados ao solo têm efeitos isolados sobre as variáveis.  

Tabela 3: Resumo da análise de variância em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 

para as características avaliadas no efeito residual de biocarvão e pó de serra.  
0-20 cm         

                        Quadrados médios 

FV  GL pH Al
3+

 H
+
+Al 3+

 
Bloco 3  0,4492              0,4525 3,0510 
BC 3     0,1224**     1,0188**   1,8082* 

PS 3 0,0014 0,1728 0,4727 

BC*PS 9 0,0235 0,1288 0,4044 

Residuos 45 0,0267 0,1219 0,5364 

Total 63 

   Média   4,42 1,33 4,09 
CV(%) 

 
3,69 26,14 18,18 

20-30 cm         

                       Quadrados médios 

FV   GL pH Al
3+

 H
+
+Al 3+

 
Bloco 3 0,2035 0,0707 0,7693 
BC 3     0,2403** 0,1221     1,1504** 

PS 3 0,0180 0,0727 0,4279 

BC*PS 9 0,0126 0,1581 0,3857 

Residuos 45 0,0333 0,0874 0,1924 

Total 63 
   Média   4,52 1,08 2,87 

CV(%) 

 

4,04 27,26 15,27 
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** e *: significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; FV: Fonte de variação; BC: 

Biocarvão; PS: pó de de serra; BC*PS: interação entre Biocarvão e pó de de serra; GL: graus de liberdade; 

CV(%): coeficiente de variação. 

 O Al
3+ 

teve um aumento progressivo de acordo com as doses de BC na 

profundidade 0-20 cm, sendo que a dose 80 t ha
-1

 apresentou a maior média (tabela 4). 

Rondon et al. (2007) também encontrou altos teores de Al
3+ 

nas maiores doses de BC, 

indicando que  o efeito da dissolução de nutrientes na solução do solo, onde a há maior 

retenção de nutrientes pelas estruturas  da superfície do carvão,  acarretando um aumento 

na  adsorção de nutrientes e maiores disponibilidades de sítios reativos na superfície das 

argilas para se ligarem a H
+
 e Al

3+
, porem diferem de  Qian et al. (2013) apresentou como 

resultado menores teores de Al
3+ 

com altas doses de BC, justificado pela conversão de 

Al
3+

 altamente tóxicos em  Al (OH) 
3
 e Al (OH) 

4-
 menos tóxicas, via precipitação, em 

solos ácidos. 

 Os valores de pH nas profundidades 0-20 e 20-30 cm as doses 40, 80 e 120 t ha
-1

 

de BC apresentaram os valores mais baixos (tabela 4), aumentando a acidez do solo, 

corroborando com Joseph et al. (2010) que verificou que ao longo do tempo o pH do solo 

sobre o efeito do BC vai diminuindo devido a formação de grupos funcionais ácidos na 

superfície do mesmo. Resultados controversos de Petter et al. (2012) e Hansen et al. 

(2016) que demonstraram o aumento do pH a medida que se aumenta as doses de BC, o 

aumento do pH está ligado ao teor de substancias carbonatadas e silicatadas contidas na 

cinzas do BC, as quais apresentam o mesmo efeito corretivo dos calcários (Nguyen e 

Lehmann, 2009). No entanto verificou-se que após 10 anos o efeito das cinzas 

possivelmente diminuiu ao longo do tempo, justificando o não efeito no aumento do pH. 

Os maiores teores de H
+
 + Al

3+ 
foram observados nos tratamentos que receberam 

120 t ha
-1

 de BC e aos menores nos tratamentos com 80 t ha
-1

 de BC na profundidade 0-20 

cm, na profundidade 20-30 cm a maior média obtida foi no tratamento que não recebeu 

BC e a menor nos tratamentos com 80 t ha
-1

 Peter (2010) observou um decréscimo na 

acidez potencial na profundidade 0-10 cm à medida que se aumenta as quantidades de 

biocarvão, porém nas profundidades 10-20 e 20-30 cm , observou-se aumento na acidez 

potencial. Madari et al. (2006) também encontrou resultado semelhante com aplicação de 

biocarvão em solo argiloso, atribuindo este efeito ao poder tampão da matéria orgânica 

biocarbonizada. Possivelmente o BC por apresentar capacidade de gerar cargas, retém o 

H
+
 + Al

3+
 resultando em aumento da acidez potencial, consequentemente influenciando 

nos teores de Al
3+

 em solução do solo. 
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Tabela 4: Efeito da aplicação de doses de biocarvão (BC) em Latossolo Amarelo, após 10 anos sobre os 

índices de acidez. 

0-20 cm             

Biocarvão pH   Al
3+

         H
+
+Al 3+

   

            t ha
-1

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

----------- 

0 4,55 a 1,31 b  3,99   ab 
40 4,42 ab 1,33  b  4,27  a 

80 4,40 ab 1,51 a  3,57  b 

120 4,34 b 1,25 b  4,29  a 

20-30 cm             

Biocarvão pH   Al
3+

        H
+
 + Al 3+

   

            t ha
-1

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

----------- 

0 4,67 a 1,02 a 3,16   a 
40 4,49   bc 1,07 a 2,82   ab 

80 4,56   ab 1,04 a 2,53    b 

120 4,38 c 1,21 a 2,99    a 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey aplicado a 0,01 e 0,05 de 

probabilidade 

A soma de bases (SB), a saturação por bases (V%) e a Capacidade de troca de 

cátions efetiva (t) e ctc a ph 7 (T). 

As variáveis SB, V, t, T foram influenciados significativamente (p<0,01) pela 

aplicação de BC na profundidade 0-20 cm e na profundidade 20-30 cm apenas as variáveis 

SB, V e T apresentaram diferença significativa (p<0,01) (tabela 5).  

Tabela 5: Resumo da análise de variância em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 

para as características avaliadas no efeito residual de biocarvão e pó de serra.  

0-20 cm           

                                        Quadrados médios 
 FV  GL SB t T V% 

Bloco 3 0,0070 0,2107 3,1003 5,236 
BC 3    0,0587**    1,1951**   1,9440*  34,176** 

PS 3 0,0033 0,1356 0,4020 4,768 

BC*PS 9 0,0065 0,1015 0,4031 4,084 

Residuos 45 0,0079 0,0492 0,5424 4,855 

Total 63 

    Média   0,23 1,5900 4,26 5,71 
CV(%) 

 
37,8 13,95 17,27 38,54 

20-30 cm           

                                     Quadrados médios   

FV  GL SB t T V% 

Bloco 3 0,0067 0,1110 0,8452 4,493 
BC 3    0,0219** 0,2186    1,0054**   32,148** 

PS 3 0,0017 0,0647 0,3816 6,127 

BC*PS 9 0,0031 0,1470 0,4133 2,196 

Residuos 45 0,0040 0,0939 0,2162 2,785 

Total 63 
    Média   0,15 1,23 3,02 5,16 

CV(%)   41,33 24,75 15,38 32,30 

** e *: significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; FV: Fonte de variação; BC: 

Biocarvão; PS: pó de de serra; BC*PS: interação entre Biocarvão e pó de de serra; GL: graus de liberdade; 

CV(%): coeficiente de variação. 

A SB, V,T e t mostraram um aumento progressivo com o aumento das doses de BC 

nas duas profundidades estudadas, sendo que os tratamentos que receberam 120 t ha
-1
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apresentaram as maiores medias e as menores foram observadas na ausência de BC (tabela 

6). Os maiores valores de SB foram vistos nos tratamentos que receberam 120 t ha
-1

 na 

profundidade 0-20 cm e 20-30 cm enquanto a ausência de biocarvão proporcionou os 

menores valores na profundidade 0-20 cm e 20-30, as duas profundidades apresentaram 

uma diferença de mais de 90% entre a dose 0 e 120 t.ha
-1

. O V% apresentou uma diferença 

de mais de 80 % da dose 0 e 120 t ha
-1

 nas duas profundidades estudadas, mostrando que o 

BC foi efetivo na geração de cargas no solo, corroborando com Trazzi (2014) que obteve 

resultados onde o V% foi pelo menos duas vezes maior que no tratamento com omissão de 

BC.  

A CTC está relacionada à área de superfície específica, mas é altamente 

dependente de sítios quimicamente reativos. No caso do BC, esses sítios vão se formando 

ao longo dos anos ao passo que as partículas sofrem ação dos microrganismos no solo, 

alterando as características químicas e físicas de superfície (Cohen-Ofri et al., 2006). O t 

apresentou diferença significativa apenas na profundidade 0-20 cm com a dose 120 tha
-1

 

apresentando o maior teor, corroborando com de Andrade et al. (2015) e Hansen et al. 

(2016) que obtiveram um efeito linear das doses de BC sobre a CTC efetiva dos 

tratamentos . Van Zwieten et al. (2010) observou o aumento da CTC, após a aplicação de 

10 t ha
-1

 de BC. 

  O T na profundidade 0-20 cm apresentou o maior teor na dose 120 t ha
-1

 e o 

menor teor na dose 80 t ha
-1

, na profundidade 20-30 cm o maior teor foi no tratamento 

com ausência de BC. Segundo Glaser et al. (2000, 2001a) e Peter (2010) essas alterações 

se dão pelo aumento de cargas elétricas oriundas da oxidação dos compostos bioquímicos, 

levando a um aumento no número de compostos fenólicos, hidroxílicos, carboxilicos e 

quinonas e, consequentemente, a um aumento no número de cargas negativas resultante da 

substituição pelas cargas positivas no processo de oxidação. Talvez aí esteja em parte à 

explicação do aumento da CTC do solo com o passar dos anos em solos que contem BC.  
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Tabela 6: Médias  em cmolc kg
-1

 soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions efetiva (t) e ctc a 

ph 7 (T) e saturação por bases (V%) nas três profundidades (0-10, 10-20 e 20-30 cm) em função das 

doses de biocarvão. 
0-20 cm                 

Biocarvão (t ha
-1

) SB   t   T   V%   

0 0,16   b  1,28  c  4,14 ab  3,77 b 
40 0,23  ab  1,51  b  4,50 a  5,41 ab  

80 0,26 a  1,64  b  3,83  b  6,86 a  

120 0,30 a  1,93 a  4,59 a  6,81 a  

20-30 cm                 

Biocarvão (t ha
-1

) SB   t   T   V%   

0 0,10 b 1,12 a 3,26 a  3,07 B 
40 0,16 a 1,23 a 2,98 ab  5,60 A 

80 0,16 a 1,20 a 2,69  b  6,15 A 

120 0,19 a 1,40 a 3,17 a  5,86 A 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey aplicado a 0,01 e 0,05 de probabilidade 

Macronutrientes e Micronutrientes 

Ocorreu efeito significativo (p< 0,01) para as variáveis Ca, Mg, P, Fe, Zn e Mn 

para o fator BC na profundidade 0-20 cm, na profundidade 20-30 cm o efeito nas variáveis 

Ca, Mg, K e Mn (tabela 7). Houve interação significativa entre os fatores BC e PS na 

profundidade 0-20 cm para as variáveis Mg, Zn e Mn e na profundidade 20-30 para Zn e 

Mn (tabela 7). 

 

Tabela 7: Resumo da análise de variância em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 

para as características avaliadas no efeito residual de biocarvão e pó de serra.  

0-20 cm 

    Quadrados médios   

FV  G

L 

Ca   Mg   K   P   Fe   Zn   Mn   

Bloco 3 0,005

1  
0,0004 

 
0,0002 

 
2,4237 

 
399,04 

 
0,002

5  
0,0802 

 BC 3 0,063

1 

*

* 

0,0009 *

* 

0,0001 

 

16,577

8 

*

* 

292,63 *

* 

0,087

4  

1,3671    

** 

* 

PS 3 0,004

1  

0,0001 

 

0,0000 

 

2,4798 

 

69,57 

 

0,004

3  

0,0754 

 BC*PS 9 0,003

1  
0,0007 *

* 

0,0001 
 

1,6789 
 

696,38 
 

0,112

2 

*

* 

0,3232 *

* Residual

s 

45 0,005

4  

0,0002 

 

0,0001 

 

2,8307 

 

687,32 

 

0,031

2  

0,0708 

 Total 63 
              Média   0,12   0,07   0,05   3,94   154,80   0,54   0,52   

CV(%) 
 

59,89 
 

21,94 
 

19,88 
 

42,61 
 

16,93 
 

32,67 
 

51,14 
 20-30 cm 

    Quadrados médios   

FV  G

L 

Ca   Mg   K   P   Fe   Zn   Mn   

Bloco 3 0,004

2 

  0,0001   0,0002   8,2504   352,66   0,024

6 

  0,0682   
BC 3 0,026

2 

*

* 

0,0008 *

* 

0,0004 *

* 

5,3194 
 

2027,2

6  
0,004

6  
0,6491 * 

PS 3 0,001

6  

0,0002 

 

0,0001 

 

3,6162 

 

982,65 

 

0,121

7  

0,0522 

 BC*PS 9 0,002

4  

0,0001 

 

0,0001

4  

4,6917 

 

1013,8

3  

0,126

8 

*

* 

0,1643 *

* Residuos 45 0,002

7  
0,0001 

 
0,0001 

 
6,4627 

 
868,20 

 
0,022

4  
0,0424 

 Total 63 

              Média   0,08   0,05   0,03   2,42   134,00   0,40   0,35   
CV(%) 

 

65,91 

 

22,55 

 

33,79 

 

105,14 

 

22,00 

 

37,38 

 

59,44 

 ** e *: significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; FV: Fator de variação; BC: 

Biocarvão; PS: pó de de serra; BC*PS: interação entre Biocarvão e pó de de serra; GL: graus de liberdade; 

CV (%): coeficiente de variação. 

Houve um aumento nos teores de Ca, P, Fe e Mn nas profundidades estudadas com 

o aumento das doses de BC (tabela 8). Lima (2014) encontrou resultados semelhantes para 

Ca nas profundidades 0-10, 10-20 e 20-30 cm, da mesma forma, Petter et al. (2012) 



 
 

40 
 

afirmou que a aplicação de BC de eucalipto em aplicações de 8, 16 e 32 t ha
-1

 em campo, 

afetou positivamente a fertilidade do solo, verificando um aumento inicial de Ca e P, com 

a aplicação de fertilizantes e BC, sendo que na dose 32 t ha
-1

 houve um aumento de 36% 

no teor de Ca em relação à testemunha. Van Zwieten et al. (2010) observou um aumento 

no teor de Ca e carbono total após a aplicação de 10 t ha
-1

 de BC.  

Tabela 8: Teores de cálcio (Ca), magnésio (Mg), potássio (K), fósforo (P), ferro (Fe), zinco, (Zn) e 

manganês (Mn) do solo nas duas profundidades em função das doses de biocarvão. 

0-20 cm 
 

 Biocarvão Ca   Mg   K   P   Fe   Zn   Mn   

        t ha
-1

             -----------------------cmolc dm
3
----------------   

                           
----------------

 
mg dm

3
-------------- 

0 0,05 c 0,06 ab 0,05 a 3,00  b  144,09 b 0,54 a 0,34 b 
40 0,11 bc 0,07 a 0,04 a 3,63  b  144,79 b 0,53 a 0,77 a 

80 0,14 ab 0,06 ab 0,04 a 3,78  b  172,81 a 0,55 a 0,77 a 

120 0,19 a 0,05 b 0,04 a 5,38 a  157,67 ab 0,53 a 0,2 b 

20-30 cm                             

0 0,03 c  0,05 ab  0,02  b  1,78 a 120,24 a 0,39 a 0,17 b 
40 0,07 bc  0,06 a  0,03 a  2,26 a 129,49 a 0,39 a 0,49 a 

80 0,09 ab  0,05 b  0,03 ab  3,17 a 141,12 a 0,42 a 0,55 a 

120 0,12 a  0,04 b  0,02  b  2,46 a 144,95 a 0,39 a 0,18 b 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade 

 

 

O P apresentou seu maior teor na dose 120 t ha
-1 

de BC. Existem poucas pesquisas 

relacionando o BC com o P e seu efeito residual no solo, mas resultados recentes mostram 

que sua adição melhora a disponibilidade de P e auxilia no crescimento das plantas. Sabe-

se que o BC tem a capacidade de adsorver fortemente os íons de ortofosfato, porém o 

mecanismo ainda não está bem esclarecido (Lehmann, 2007 e Falcão et al., 2006). Para 

Wang et al. (2012), o efeito da aplicação do BC no solo sobre o P pode ser indireto, pois 

ele tem a capacidade de adsorver diretamente os cátions (Al
3+

, Fe
3+

 e Ca
2+

) que interagem 

com o P, resultando na diminuição da adsorção e envelhecimento de complexos, fixando-

o. Zhang et al. (2017) e Yao et al. (2017) também encontraram altos teores de P no solo 

quando submetidos a doses de BC. Madari et al. (2006) também observaram elevação dos 

teores de P com uso de biochar no cultivo de arroz de terras altas em solo argiloso.  

Pesquisas recentes mostram que a aplicação de BC aumenta significativamente a 

disponibilidade de nutrientes e minimiza as perdas de nutrientes através da lixiviação em 

vez da mineralização de N a partir do próprio BC (Laird et al., 2010 e Major et al., 2010). 

Além disso, o efeito de condicionamento do BC na melhoria das propriedades estruturais e 

químicas do solo pode ser explicado pelo aumento da disponibilidade de nutrientes em 

solos que receberam tratamentos combinados de BC (Pandey et al., 2016). 
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Na maior dose de BC (120 t ha
-1

), ocorreu a redução do teor de Mg (tabela 7). De 

acordo com Silva et al. (2007) a diminuição magnésio do solo, pode ter sido deslocados 

dos sítios de troca para a solução do solo. Peter (2010) também observou que o uso de 

qualquer dose de BC reduz do teor de Mg no solo em relação ao controle. Porém na 

interação entre BC e PS (tabela 6.10) na profundidade 0-20 cm o maior teor encontrado de 

de Mg (0,091 cmolc/dm
3
) foi na dose 40 t ha

-1
 de BC e 120 t ha

-1
 de PS (tabela 9). Esses 

resultados são semelhantes aos encontrados por Chan et al. (2007), Lima (2014) e Major 

et al. (2010) que observaram que o uso de doses elevadas de BC proporcionou aumento 

nos teores de cátions trocáveis.  

Tabela 9: Teores de magnésio (Mg) do solo na profundidade de 0-20 cm em função da interação das 

doses de biocarvão e pó de serra aplicadas (PS). 

                                               Biocarvão (t ha
-1

)                                     

Pó de serra (t ha
-1

)                                 0                                40                         80                      120 

            0 0,072 Aab 0,069 Aab 0,083 Aa 0,048 Ab 

           40 0,072 Aab 0,072 Aab 0,077Aa 0,051 Ab 

           80 0,065 Aa 0,062 Aa 0,067ABa 0,057 Aa 

          120 0,058 Ab 0,091 Aa 0,042Bb 0,065 Aab 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na HORIZONTAL não diferem estatisticamente entre si. 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na VERTICAL não diferem estatisticamente entre si. 

 

Entre os micronutrientes, o Mn e o Fe aumentaram linearmente até a dose 80 t ha
-1

 

de BC aplicação. Na interação entre o BC e PS o Mn apresentou seu maior teor na 

profundidade 0-20 na dose 80 t ha
-1

 de BC e 40 t ha
-1

 de PS e na profundidade 20-30 cm o 

maior teor foi na dose 80 t ha
-1

 de BC e 40 t ha
-1 

de PS (tabela 10). 

Tabela 10: Teores de zinco (Zn) e manganês (Mn) do solo na profundidade de 0-20 e 20-30 cm em 

função da interação das doses de biocarvão (BC) e pó de serra aplicadas (PS). 
0-20 cm 

         Mn 

                      Biocarvão (t ha
-1

)                                     

       PS (t ha
-1

)      0                                   40                                     80                               120 

0 0,47  Aab  0,65 Aa  0,93 Aa  0,13  Ab  
40 0,26  Ab  0,65  Ab  1,21 Aa  0,17   Ab  

80 0,32  Abc  0,79 Aab  0,83 Aa  0,24  Ac  

120 0,33  Ab  0,99 Aa  0,10  Bb  0,26  Ab  

        Zn 

0 0,82 Aa  0,33 Bb  0,41 Ab 0,53 Aab  
40 0,65 ABa  0,51 ABa 0,48 Aa  0,46 Aa  

80 0,51 ABa 0,78 Aa  0,46 Aa  0,47 Aa  

120 0,46 Bab  0,57 ABab 0,38 Ab 0,77 Aa 

20-30 cm 

Mn                 

0 0,22 Aa  0,42 Aa  0,55 Aa  0,17 Aa  
40 0,20 Ab  0,37 Ab  0,92 Aa  0,12 Ab  

80 0,07 Ac  0,57 Aab  0,61 Aa  0,20 Abc  

120 0,17 Ab  0,60 Aa  0,09 Bb  0,21 Ab  

        Zn 

0 0,62 Aa  0,02 Cb  0,35 Aa  0,35 Aa  
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40 0,25 Ba  0,35 Ba 0,35 Aa  0,35 Aa  

80 0,37 ABb  0,70 Aa  0,45 Aab  0,52 Aab  

120 0,30 Ba  0,50 ABa 0,55 Aa 0,35 Aa 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na HORIZONTAL não diferem estatisticamente entre si. 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na VERTICAL não diferem estatisticamente entre si. 

CONCLUSÕES 

O efeito residual do biocarvão proporcionou o aumento nos teores de cálcio, fosforo, 

ferro e manganês.  

Os valores de pH não foram influenciados de forma positiva para fertilidade, 

apresentando na dose 120 t ha
-1

 o menor valor. 

Houve aumento nos teores de alumínio trocável e acidez potencial na profundidade 0-

20 cm nas maiores doses de biocarvão. 

A soma de bases, saturação de bases, CTC efetiva e CTC a pH 7, obtiveram um 

aumento progressivo com o aumento das doses de biocarvão nas duas profundidades. 
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                                                                                                                         Capitulo 3 

Normas da Revista Ciência Brasileira de Ciência do Solo  

 

Efeito do biocarvão e pó de serra na disponibilidade dos nutrientes, crescimento e na 

produção de milho. 

 

RESUMO- O biocarvão (BC) atua como condicionador físico, químico e biológico, que 

somado as doses crescentes de pó de serra (PS) podem contribuir para a melhoria do solo 

e produtividade das culturas. O Objetivo deste trabalho foi verificar o efeito residual do 

biocarvão e do pó de serra na disponibilidade de nutrientes e produtividade de milho em 

um Latossolo Amarelo distrófico típico da Amazônia Central. O experimento foi realizado 

na Estação Experimental do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus-

AM. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em ensaio fatorial 4x4, 

quatro doses de BC (0, 40, 80, 120 t ha
-1

) e quatro de PS (0, 40, 80 e 120 t ha
-1

) com 

quatro repetições.  Foram avaliados os atributos químicos do solo, nas profundidades de 0-

20, produtividade, peso da matéria seca da parte aérea e nutrição da cultura do milho. 

Apesar de sofrerem influência da interação entre o BC e PS, obteve-se os maiores teores 

de Mg (80 t ha
-1

 BC e 0 de PS), K (120 t ha
-1

 e 0 PS)  e Mn (120 t ha
-1

 e 0 PS)  na ausência 

de pó de serra, porém  o Ca (120 t ha
-1

 de BC e 40 t.ha
-1

 de PS) e  o P (120 t ha
-1 

de BC e 

80 t.ha
-1

 de PS) apresentaram maiores teores na presença de PS. A produtividade na dose 

80 t ha
-1

 de BC e 0 de PS apresentou seu maior peso.  No parâmetro matéria seca da parte 

aérea o maior peso ocorreu na interação de 80 t ha
-1

 de BC e 120 t ha
-1 

de PS. Na parte 

nutricional da planta o Mn foi o único parâmetro que apresentou efeito significativo, tendo 

seu maior teor na dose 120 t ha
-1 

de BC. Um importante comportamento do efeito residual 

biocarvão deve ser enfatizado: ele manteve seu efeito em alguns atributos quimicos do 

solo e na produtividade do milho mesmo após 10 anos de sua incorporação.  

 Palavras-Chave: Amazônia, Condicionador, Latossolo Amarelo. 
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Effect of biochar and saw dust on nutrient availability, growth and maize 

production. 

 

 

ABSTRACT- Biocarbon (BC) acts as a physical, chemical and biological conditioner, 

which, together with increasing doses of saw dust (PS), can contribute to soil 

improvement and crop productivity. The objective of this work was to verify the residual 

effect of biochar and saw dust on nutrient availability and yield of maize in a typical 

dystrophic Yellow Latosol of Central Amazonia. The experiment was carried out at the 

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

The experimental design was a randomized complete block design in four factorial trials, 

four doses of BC (0, 40, 80, 120 t ha
-1

) and four doses of PS (0, 40, 80 and 120 t ha
-1

) with 

Four replicates. Soil chemical attributes were evaluated at depths of 0-20, yield, shoot dry 

matter weight and maize crop nutrition. (120 t ha
-1

 BC and 0 of PS), K (120 t ha
-1

 and 0 

PS) and Mn (120 t ha
-1

 BC and 0 of PS) were obtained. t ha
-1

 and 0 PS) in the absence of 

saw dust, but Ca (120 t ha
-1

 of BC and 40 t ha
-1

 of PS) and P (120 t ha
-1

 of BC And 80 t ha
-

1
 of PS) presented higher levels in the presence of PS. Greater productivity was obtained 

at the dose 80 t.ha
-1

 of BC and 0 of PS. In the dry matter parameter of the aerial part was 

obtained the greater weight in the interaction of 80 t.ha
-1

 of BC and 120 t ha
-1

 of PS. In the 

nutritional part of the plant, the Mn was the only parameter that had a significant effect, 

having its highest dose content 120 t ha
-1

 of BC. An important behavior of the residual 

bioburden effect should be emphasized: it retained its effect on some soil chemical 

attributes and maize productivity even after 10 years of incorporation. 

 

Keywords: Amazon, Conditioner, Yellow Latosol 
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INTRODUÇÃO 
 

O biocarvão demonstra um grande potencial para se recriar o potencial dos solos 

de terra preta da Amazônia, pois apresenta grupos aromáticos carboxílicos cíclicos, que 

garantem a sua resistência à degradação química, ou recalcitrância, sendo um material 

eficiente para estoque de carbono e como condicionador na melhoria dos atributos 

químicos do solo. Pesquisadores do Brasil e do exterior iniciaram pesquisas no intuito de 

criar um novo condicionador do solo, tendo como principal objetivo reproduzir as 

características da terra preta original.  

Os resultados destas pesquisas deram origem ao biocarvão, que tem como foco 

principal criar uma boa sintonia entre a fertilidade do solo, produção de alimentos e o 

sequestro de carbono.  Transformando essa nova descoberta ou tecnologia com um grande 

potencial para solucionar os problemas ambientais causados pela agricultura no Brasil e 

no mundo: questões como a redução de excesso de fertilizantes, degradação dos solos, 

escassez de alimentos (Mangrich et al., 2011).  

Biocarvão pode ser produzido a partir de uma ampla gama de fontes de biomassa, 

incluindo materiais lenhosos, resíduos agrícolas, (Demirbas, 2004; Ioannidou e 

Zabaniotou, 2007), estercos e outros produtos residuais (Lima et al., 2008; Chan et al., 

2008). Aplicação de biocarvão tem sido demonstrado que têm muitas vantagens, incluindo 

a melhoria da qualidade do solo e crescimento de plantas (Chan et al., 2007, Chan et al., 

2008.) e redução das emissões de gases do efeito de estufa a partir de solo (Yanai et al., 

2007; Van Zwieten et al., 2009). 

O efeito da aplicação de biocarvão na produtividade das culturas foi revisto por 

Jeffery et al. (2011) em artigo referencial de 16 diferentes estudos publicados entre 1994 e 

2010, que mostraram um aumento geralmente pequeno (10%) na produtividade da cultura 

devido ao biocarvão. Outros trabalhos, incluindo mais de 100 experimentos publicados 

(até abril de 2013), indicaram um aumento da produtividade da mesma ordem de 

magnitude: 10,6% para lavouras e 5,6% para arroz irrigado (Liu et al., 2013). Os maiores 

aumentos de rendimento foram de 30,3% e 28,6% com culturas de leguminosas e vegetais, 

respectivamente. A resposta de colheita à aplicação de biocarvão foi maior (30,2%) em 

solos ácidos (pH <5).  Biederman e Harpole (2013) também relataram aumento 

significativo do rendimento da produtividade e no aumento da biomassa. A variabilidade 

das respostas entre os diferentes estudos está associada ao solo propriedades (pH, textura), 
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matérias-primas do biocarvão e métodos de produção, taxas de aplicação, culturas e 

ambientes. 

A serragem de madeira é um subproduto com vários usos práticos, mas sua 

acumulação nos solos é um sério problema de poluição, já que a serragem pode causar 

doenças como asma, alergias, bronquite crônica e outros problemas respiratórios. Por isso 

a importância do reaproveitamento desse resíduo evitando que o mesmo cause danos 

ambientais e de saúde. Alguns autores (Ferrero, 2007; Hamdaoui , 2006) demostraram que 

a serragem de madeira é um material promissor de baixo custo para o tratamento de águas 

poluídas contendo corantes catiônicos, uma vez que tem uma alta capacidade de adsorção 

em comparação com outros resíduos agroindustriais.  

Em virtude do Estado do Amazonas não ser autossuficiente na produção, 

importando a maior parte dos alimentos, é necessário desenvolver tecnologias agrícolas 

nas áreas já desmatadas, tornando-a produtiva e inserindo ao sistema produtivo regional. 

Para a produção de milho na região amazônica são necessárias práticas alternativas que 

visem à eficiência do uso de fertilizantes, sem aumento de gastos ao produtor. O biocarvão 

se mostra bastante promissor como alternativa de condicionante do solo, apresentando 

baixo custo de produção, uma vez que pode ser aproveitados resíduos orgânicos existentes 

na propriedade ou o reaproveitamento de resíduo de carvoarias. A adição estratégica de 

biocarvão no manejo de fertilizantes tem a vantagem de enriquecer a fertilidade do solo, 

realizando uma agricultura mais sustentável a longo prazo com potencial para reduzir o 

uso de fertilizantes químicos (Pandey et al., 2016). 

Através da combinação do biocarvão, pó de serra com fertilizantes minerais 

espera-se um maior efeito residual por um determinado tempo e um melhor 

aproveitamento para cultivos subsequentes.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área experimental 

O experimento foi realizado na Estação Experimental de Fruticultura Tropical 

(EEFT), km 45 da BR 174. Manaus – AM (02°37‘12‘‘ S de latitude e 060°02‘ 27‘‘ de 

longitude W). O clima da região de acordo com a classificação de Köppen 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 
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80% com variação de temperatura entre 23,3 ºC a 31,4 ºC, e média anual de 26,7 ºC 

(Alvares et al., 2013). O solo da área do experimento foi classificado como Latossolo 

Amarelo distrófico típico (LAd) (tabela 1).  

A área selecionada para o estudo foi um experimentação de longa duração, 

instalado no ano agrícola 2006/2007. A abertura e o preparo da área foram realizadas em 

2006 com técnica convencional, com corte e sem queima dos resíduos, visando 

posteriormente testar o efeito de doses de biocarvão (BC) e pó de serra (PS) no solo.  

Tabela 1: Atributos químicos do Latossolo Amarelo utilizado no experimento AM. 

pH Ca Mg Al Ac.Pot. K P Fe Zn Mn 

H2O

  

    ----------------------cmol/ckg-----------------

------ 

       -------------------------------mg/kg------------------------

-------- 
4,43 0,11 0,06 1,33 4,00 1,33 3,93 153,7 0,51 0,47 

O BC utilizado foi obtido das carvoarias da região metropolitana de Manaus, 

produzido em fornos conhecidos como ―rabo quente‖, apresentando as seguintes 

características químicas 873,26 g kg
-1

 de C; 8,93 g kg
-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. A aplicação foi realizada a lanço em dose única em abril de 2006, e incorporado a uma 

profundidade de 0 a 15 cm um ano após a aplicação. O pó de serra utilizado foi obtido de 

uma serraria da região metropolitana de Manaus-AM, e no momento da aplicação 

encontrava-se parcialmente decomposto e/ou em processo de mineralização. 

Entre 2007 e 2008 houve uma rotação de cultura entre feijão caupi e milho, em 

2012 foi realizado um único plantio de feijão caupi. Entre esses anos foi realizada 

adubações com fertilizantes minerais (Tabela 2). 

Tabela 2: Histórico de adubação química complementar da área de estudo. 

 

 

Tabela 0:1 Histórico de adubação química complementar da área de estudo. 

Histórico de adubação química complementar da área de estudo. 

Ano  Ordem  Culturas  
----------------------------kg ha

-1
------------------------------------ 

   
Ureia (45% N)    (42% P2O5)     (60% k2O) 

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 - 
 

- 
 

- 

(*) adubação em duas etapas a primeira de 66 kg ha
-1

 antes da semeadura e segunda de 133 kg ha
-1

 aos 30 

dias após semeadura.  

Instalação do experimento 

O preparo da área experimental foi realizado manualmente, por meio de capinas 

com auxílio de enxada e terçado para a retirada de plantas daninhas. A calagem do solo foi 
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realizada 90 dias antes da semeadura com a aplicação de calcário dolomítico (dose única) 

para correção da acidez, mediante resultado da análise do solo através da seguinte 

equação: 

NC (t.ha
-1

) = [(V2-V1) x T x f] / 100.  

Sendo: 

NC= Necessidade de calagem 

V= Saturação por bases 

T= CTC potencial 

f = 100 / PRNT do calcário usado 

A semeadura do milho da variedade BRS Sertaneja foi realizada em 31 de março 

de 2016, o espaçamento adotado para a cultura foi de 0,80 m entre linhas e 0,25 m entre 

plantas. As adubações seguiram a recomendação sugerida pela Embrapa, com o formulado 

20-28-20 (tabela 3). 

Tabela 3: Histórico de adubação química realizada durante o plantio de milho em 2016. 

 Ano Ordem ----------------------------kg ha
-1

------------------------------------ 

    Ureia (45% N)  SFT(42% P2O5)  KCL (60% k2O) 

2016            1°                                42                                       64                                  32 

  2°                    42                   64                       0 

*Primeira adubação 15 dias após a semeadura. 

*Segunda adubação 20 dias após a primeira adubação. 

Foram realizados tratos fitossanitários, com a aplicação do herbicida glyphosate 

(1.080 g ha-1 de equivalente ácido) visando o controle de plantas daninhas. Após o início 

da formação do cartucho foi constatada a presença da praga lagarta do cartucho 

(Spodoptera frugiperda), o inseto é considerado a principal praga da cultura do milho no 

Brasil (Embrapa 2009) o controle da praga foi realizado com o inseticida registrado no 

ministério de agricultura e pecuária Decis 25 CE que tem como ingrediente ativo 

deltamethrin. Foi necessária somente uma aplicação para o controle da praga.  

Amostragem do solo e preparo das amostras 

As amostras foram coletadas no ano de 2016 na área útil de cada unidade 

experimental com ajuda de um trado holandês na profundidade 0-20 cm. As mesmas 
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foram encaminhadas para secar, destorroar em seguida peneiradas (usando peneira de 2 

mm), as amostras foram transformadas em terra fina seca ao ar (TFSA).  

Delineamento experimental 

 O delineamento experimental foi conduzido em blocos casualizados, em ensaio 

fatorial (4X4) sendo o primeiro fator (0, 40, 80, 120 t ha
- 1

de BC), e o segundo fator as 

doses de (0, 40, 80 e 120 t ha
-1

 PS), totalizando 16 tratamentos, 4 blocos e 64 unidades 

experimentais.  

Análise química dos solos 

As análises de solos serão realizadas, de acordo com a metodologia-padrão descrita 

pela EMBRAPA (1999).  

O pH foi determinado, em água, em suspensão solo/água relação 1:2,5. Os cátions 

trocáveis (Ca
2+

, Mg
2+

) e alumínio trocável (Al
3+

) foram extraídos por KCl  1 mol L
-1

, em 

seguida foram quantificados por espectrometria de absorção atômica. O K
+
 foi extraído 

pelo extrator Melich I (HCl 0.05 M + H2SO4 0.0125 M), em seguida foi quantificado por 

espectrometria de absorção atômica. 

O fósforo disponível (P
+
) foi extraído pelo extrator Mehlich-1 seguido de 

determinação colorimétrica. Os micronutrientes (Fe Zn e Mn) foram extraídos pelo 

extrator Mehlich-1 e quantificados por espectrometria de absorção atômica.  

Coleta das folhas e análise química foliar 

As folhas foram coletadas no momento em que de 50% a 75% das plantas 

apresentam-se com inflorescência feminina, pois o efeito de diluição dos nutrientes nesta 

fase é mínimo e o potencial de crescimento e armazenamento dos órgãos vegetativos 

atingiu o ponto máximo, então foi realizada a coletada das folhas para determinações 

analíticas. As folhas foram rapidamente lavadas em água corrente, acondicionadas em 

sacos de papel reforçados, identificadas, submetidas a secagem em uma estufa a 64ºC, em 

seguida foram moídas, peneiradas e submetidas a uma digestão nitro-perclórica, obtendo-

se um extrato no qual foram efetuadas as determinações analíticas dos teores de cálcio, 

magnésio, potássio, zinco, manganês e ferro por espectrometria de absorção atômica e o 

fósforo, por colorimetria.  
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Produtividade da cultura 

A produtividade das espigas foi avaliada no final do ciclo da cultura (80 dias após 

a semeadura) na área útil da parcela. Obtendo-se valores em t. ha
-1

. 

Análise estatística 

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

comparação das médias (Tukey a 5% de probabilidade), utilizando-se o programa 

estatístico R. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Macronutrientes e Micronutrientes 

Houve efeito significativo (p< 0,01) para Ca, Mg, K, P e Mn na interação entre BC 

e PS.  (tabela 4).  

Tabela 4: Resumo da análise de variância em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 

para as características avaliadas no efeito residual de biocarvão e pó de serra. 

Quadrados médios 

FV  GL pH  Ca      Mg    K        P Fe  Zn Mn 

Bloco 3 0,17 0,01 0,001 0,0020     0,62 7929,6 1,93 0,51 

BC 3 0,17 0,31** 0,007 0,0100**   77,85**   546,4 0,25* 7,13** 

PS 3 0,08 0,05 0,101** 0,0008 298,78** 1995,3 0,05 0,62 

BC*PS 9 0,05 0,14** 0,014** 0,0053**   69,45** 1087,5 0,02 1,62* 

Residuo 45 0,11 0,02 0,003 0,0008     3,25 1027,1 0,04 0,65 

Total 63 

        Média   4,51 0,39     0,27 0,11   10,06    253,1  0,88 2,74 

CV(%)   7,54 37,4     21,30 25,61   17,93    12,66 25,11 29,38 

** e *: significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; FV: Fonte de Variação; BC: 

Biocarvão; PS: pó de de serra; BC*PS: interação entre Biocarvão e pó de de serra; GL: graus de liberdade; 

CV (%): coeficiente de variação.  

Com base nos resultados das análises de solo após a colheita, observa-se que os 

micronutrientes Fe (>45 mg dm
-3

) e Zn (0,9-2,2 mg dm
-3

) apresentaram valores dentro da 

faixa considerada alta e média (Cravo, 2010) respectivamente. Por outro lado, os cátions 

trocáveis Ca, Mg e K foram significativamente exportados pela cultura (tabela 11), pois os 

valores apresentados na análise de solo apresentaram níveis muito baixos, o mesmo não 

acontecendo para o fósforo que apesar de ser um elemento muito exportado pela cultura, 

este continua em níveis médios (11-30 mg dm
-3

) (Cravo, 2010). 
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O Ca na interação entre o BC e PS apresentou  maior teor na dose 120 t ha
-1

 de BC 

e 40 t ha
-1

 de PS (tabela 5). Corroborando com resultados encontrados por Major et al. 

(2010) onde após quatro anos da aplicação de  20 t ha
-1 

de BC produzido a partir de 

resíduos de madeira em um Latossolo na savana colombiana, obteve como resultado a 

melhora na disponibilidade de Ca. Petter et al. (2012)  afirmou que a aplicação de BC de 

eucalipto em aplicações de 8, 16 e 32 t ha
-1

 em campo, afetou a fertilidade do solo, 

verificando um aumento inicial de Ca e P, com a aplicação de fertilizantes e BC, sendo 

que na dose 32 t ha
-1

 houve um aumento de 36% no teor de Ca em relação à testemunha. 

Em um experimento realizado por Raboin et al. (2016) que testou o efeito da aplicação de 

50 t ha
-1

 de biocarvão depois de 5 anos obteve-se como resultado um aumento nos teores 

de P, K e Ca em relação a testemunha.  

O Mg demostrou na interação entre BC e PS maior teor na dose 40 t ha
-1

 de BC e 

120 t ha
-1

 de PS (0,43 cmolc dm
3
), porém a dose 80 t ha

-1
 e 0 de PS apresentou resultado 

semelhante (0,40 cmolc dm
3
), não deixando muito claro a influência do PS em relação a 

esse nutriente. Chan et al. (2007), Lima (2014) e Major et al (2010) obtiveram melhores 

teores de Mg com o aumento das doses de BC. Assim como Carvalho et al. (2013) 

obtiveram um aumento exponencial dos teores de Ca e Mg no solo com a da dose máxima 

32 t ha 
-1

 de BC em um experimento em Latossolo Vermelho Amarelo em Goiás. O Ca e o 

Mg são propensos a lixiviação em latossolos (Cahn et al., 1993; Ernani et al., 2006) o 

biocarvão então ajudou a diminuir a perda de Ca e Mg por lixiviação através da adsorção 

desses nutrientes (Major et al., 2010).  

O K apresentou na interação entre BC e PS  maior teor na dose 120 t ha
-1

 de BC e 

0 PS, a interação mostra que o PS não influencia no aumento do teor de potássio. 

Corroborando com Novak et al. (2009) onde em um experimento realizado com biocarvão 

de cascas de nozes foram verificados altos teores de K .  Lehmann et al. (2003), com a 

aplicação de uma mistura de carvão e fertilizantes, obteve um aumento nos teores de K. O 

potássio é um nutriente móvel no solo, tendo como característica ser facilmente lixiviado, 

o biocarvão então através de sua superfície de cargas pode ter se ligado ao K, fato 

comprovado nas pesquisas citadas anteriormente, possivelmente, após esses 10 anos de 

aplicação do carvão ao solo, sítios quimicamente reativos formados em função da 

oxidação parcial das estruturas aromáticas e a degradação de compostos condensáveis de 

alcatrão e outros produtos da decomposição que estavam nos espaços porosos, retendo o K 

do adubo de base no momento de sua solubilização e evitando que o mesmo lixiviasse. 
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Segundo Glaser et al. (2000, 2001a), a oxidação lenta das bordas das estruturas aromáticas 

do carvão levam a formação de grupos carboxílicos e fenólicos, responsáveis pela 

formação de complexos organominerais e aumento da CTC. 

    O P teve na interação entre BC e PS o  maior teor na dose 120 t ha
-1

 de BC e 80 t 

ha
-1

 de PS (tabela 5). Tendo em vista que o solo estudado recebeu a mesma dosagem em 

todos os tratamentos de superfosfato triplo, o BC contribuiu para reduzir a adsorção do P 

disponível pelos minerais de argila, óxidos de ferro e alumínio presentes em solos ácidos 

(Resende, 2006). A hipótese de que o biocarvão tenha sido o responsável pelo efeito 

residual do superfosfato triplo, observado na pesquisa é fundamentada no fato de que esta 

reatividade não é uma característica da fonte (Raij, 2011). Raboin et al. (2016) também 

obteve aumento nos teores de P, em um experimento de longa duração, graças ao efeito da 

aplicação de BC ao solo, que pode ser explicado quando á disponibilização deste elemento 

em  ligações orgânicas com diferentes formas de matéria orgânica, enquanto que estando 

em ligação inorgânica com argilominerais no solo é indisponível para as plantas (Madari 

et al. 2006).  Novak et al. (2009) também obteve como resultado o aumento nos teores de 

Ca e P. Laird et al. (2010) mostram que a lixiviação do P no solo sofreu uma diminuição 

significativamente e com a adição de fertilizantes minerais os efeitos foram aumentados à 

medida que as taxas de incorporação do BC aumentaram. Adicionalmente o processo 

acelerado da decomposição e mineralização do pó de serra transformando esse material 

em húmus, com elevada capacidade de troca de cátions, favoreceu a diminuição da 

atividade do hidrogênio e alumínio, diminuindo a acidez e aumentando o teor de P 

disponível no solo. 

Tabela 5: Teores de cálcio (Ca), magnésio (Mg), potássio (K) e fosforo (P) do solo na profundidade de 

0-20 cm em função da interação das doses de biocarvão e pó de serra aplicadas (PS). 

                       Ca (cmolc dm
3
) 

                        Biocarvão ( t ha
-1

) 

PS ( t ha
-1

)   0                                       40                                    80                                   120 

0 0,23 Ab 0,47 Aab 0,73 Aa 0,44 BCb 

40 0,28 Ab 0,26 ABb 0,20 Bb 0,84 Aa 

80 0,33 Aab 0,17 Bb 0,49 Aa 0,29 Cab 

120 0,22 Ab 0,22 ABb 0,55 Aa 0,57 ABa 

                      Mg (cmolc dm
3
) 

0 0,21 Bb 0,34 ABa 0,40 Aa 0,30 Aab 

40 0,23 ABab 0,25 BCa 0,14 Bb 0,15 Bab 

80 0,23 ABa 0,19 Ca 0,21 Ba 0,26 Aa 

120 0,33 Aa 0,43 Aa 0,33 Aa 0,37 Aa 

                      K (cmolc dm
3
) 
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0 0,07 Ac 0,06 Bc 0,14 Ab 0,20 Aa 

40 0,11 Aa 0,12 ABa 0,07 Ba 0,13 Ba 

80 0,08 Ab 0,13 Aab 0,14 Aa 0,12 Bab 

120 0,08 Ab 0,13 Aab 0,16 Aa 0,12 Bab 

                      P (cmolc dm
3
) 

0 5,70 Ca 7,74 Ba 4,41 BCa 5,66 Ca 

40 13,72 Aa 4,54 Bb 3,83 Cb 5,60 Cb 

80 16,80 Ab 12,08 Ac 7,25 Bd 22,42 Aa 

120 9,19 Bb 13,70 Aa 13,37 Aa 15,09 Ba 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na HORIZONTAL não diferem estatisticamente entre si, 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na VERTICAL não diferem estatisticamente entre si. 

Em relação ao micronutrientes o Zn apresentou maior teor na dose 120 t ha
-1

 de BC 

. O Mn na interação entre BC e PS o maior teor foi na dose 120 t ha
-1

 e 0 de PS, onde 

apesar da interação significativa o PS não mostrou influencia no aumento do teor de Mn. 

Resultado semelhante ao de Santos (2013) onde foram obtidos maiores teores Zn e Mn, 

com a maior dose de BC adicionada. Gondek e Mierzwa-Hersztek (2016) obtiveram um 

aumento nos teores de Mn com aplicação de biocarvão de cama de frango e porco.  

Tabela 6: Teores de manganês (Mn) do solo na profundidade de 0-20 cm em função da interação das 

doses de biocarvão e pó de serra aplicadas (PS). 

           Mn ( mg dm
3 
) 

      Biocarvão 

         PS                    0                                 40                                 80                                    120 

0 1,77 Ab 2,40 Ab 3,25 Aab 4,42 Aa 

40 2,10 Ab 2,23 Ab 3,08 Aab 3,87 Aa 

80 2,43 Aa 1,77 Aa 2,60 Aa 3,15 ABa 

120 2,35 Ab 2,35 Ab 3,97 Aa 2,25 Bb 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na HORIZONTAL não diferem estatisticamente entre si. 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na VERTICAL não diferem estatisticamente entre si. 

Cultura do milho 

Produção e Matéria Seca da parte aérea (MSPA). 

A produtividade de milho verde e matéria seca da parte aérea da cultura obtiveram 

resultados significativos na interação (tabela 7) entre BC e PS e no fator isolado BC. No 

fator PS somente a produção apresentou significância. 
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Tabela 7: Resumo da análise de variância em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 

para as características de matéria seca da parte aérea (MSPA) e Produção (Prod) avaliadas no efeito 

residual de biocarvão e pó de serra. 

0-20 cm       

                                                                                          Quadrados médios 

  FV  GL MSPA Prod 

Bloco 3 0,52 0,21 

BC 3   0,59*   1,10* 

PS 3 0,26     1,96** 

BC*PS 9   0,37*     2,80** 

Residuo 45 0,18 0,27 

Total 63 

  Média                    4,05 4,5 

CV(%)                    10,46 11,52 

** e *: significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; FV: Fonte de variação; BC: 

Biocarvão; PS: pó de de serra; BC*PS: interação entre Biocarvão e pó de de serra; GL: graus de liberdade; 

CV(%): coeficiente de variação.  

A MSPA apresentou maior peso (tabela 8) na interação entre o BC e PS na dose 80 

t ha
-1

 de BC e 120 t ha
-1

 de PS, porém não havendo uma diferença entre a dose 80 t ha
-1

 e 

0 de PS. Esse resultado pode ser atribuído ao efeito do biocarvão na absorção de nutrientes 

influenciando em um maior crescimento da planta nas doses mais altas de BC. Peter 

(2010) também encontrou resultados semelhantes em um plantio de soja, onde após 3 anos 

de aplicação do BC os maiores pesos de MSPA foram nos tratamentos superiores a 8 e 16 

t.ha
-1

. Existem vários trabalhos resultados (Chidumayo 1994; Glaser et al., 2002; 

Topoliantz et al., 2005; Van Zwieten et al., 2010) que confirma que altas doses de BC 

aumentam o peso MSPA de culturas anuais e perenes. 

Tabela 8: Médias de matéria seca da parte aérea (MSPA) da cultura do milhoem função da interação 

das doses de Biocarvão e pó de serra aplicadas (PS). 

Biocarvão (t ha
-1

)  

      PS               0                                  40                                     80                                 120 

0 3,98 aA 4,19 aA 4,30 aA 3,70 aAB 

40 4,03 aA 4,13 aA 4,19 aA 3,19 bB 

80 4,05 aA 4,26 aA 3,94 aA 4,07 aA 

120 3,71 bA 4,16 abA 4,51 aA 4,39 abA 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na HORIZONTAL não diferem estatisticamente entre si, 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na VERTICAL não diferem estatisticamente entre si. 

A produção de milho verde apresentou  maior média (tabela 9) na interação entre 

BC e PS na dose 80 t ha
-1

 de BC e 0 de PS, onde apesar da interação constatou-se um 

melhor resultado na ausência de PS. Corroborando com resultados encontrados por 

Oguntunde et al. (2004) no cultivo do milho em solo com biocarvão + fertilizante, 

observando produtividades superiores à testemunha em 91% e 278 % respectivamente e 

confirmados por Steiner et al. (2007), em um plantio de arroz onde obtiveram um aumento 
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na produtividade aplicando biocarvão junto com fertilizante. Jeffery et al. (2011) atribui a 

disponibilidade do K como um dos principais responsáveis pelo efeito positivo da 

aplicação de BC na produtividade, fato observado na pesquisa realizada, pois os 

tratamentos com BC influenciaram significativamente no teor de K no solo, pois os 

maiores teores foram obtidos nas maiores doses de BC.  

 

Tabela 9: Médias da produção (t ha
-1

) da cultura do milho em função da interação das doses de    

Biocarvão e pó de serra aplicadas (PS). 

Biocarvão (t ha
-1

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PS                 0                                    40                                    80                                   120 

0 4,48 Abc 3,73 Cc 5,81 Aa 4,79 Ab 

40 4,38 ABb 4,85 ABab 4,90 Aab 5,45 Aa 

80 3,48 Bb 4,42 BCab 3,53 Bb 5,17 Aa 

120 4,17 ABb 5,55 Aa 3,91 Bb 3,48 Bb 
Médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na HORIZONTAL não diferem estatisticamente entre si, 

Médias seguidas pelas mesmas letras maiúscula na VERTICAL não diferem estatisticamente entre si. 

O fato de o BC ter influenciado no MSPA e na produção pode ser atribuído a um 

possível efeito eletrofisiológico do BC para as plantas, fenômeno parecido com o 

observado com as substancias húmicas, onde as plantas não gastariam tanta energia com a 

absorção de nutrientes. O efeito eletrofisiológico se daria possivelmente em nível celular, 

em que compostos de baixo peso molecular oriundos do biocarvão atravessam a 

membrana plasmática com facilidade, carregando junto com si nutrientes, hormônios e 

outros compostos orgânicos (Nardi et al., 2002).  

Diversos trabalhos (Lehmann et al., 2003; Oguntunde et al., 2004; Van Zwieten et 

al., 2010) demonstram o efeito sinérgico da aplicação de BC e fertilizantes, efeito 

encontrado também na pesquisa, onde a maioria dos autores atribuem esse efeito à 

capacidade do biocarvão em reter os nutrientes em função de sua alta CTC, que com o 

tempo tende a aumentar a medida que as bordas das estruturas aromáticas são oxidadas. O 

BC atua como uma maneira de otimizar a eficiência nutricional que, segundo Baligar et al. 

(2001) e Fageria & Baligar (2001) é fundamental para aumentar a produtividade e reduzir 

os custos de produção, pois através de um manejo integrado de nutrientes (MIN), pode-se 

diminuir o custo com fertilizantes minerais,  segundo o autor, nada mais é que um ―pacote 

de práticas que manipulam o meio de crescimento das plantas para suprimento de 

nutrientes essenciais na quantidade e nas proporções adequadas, visando altas 

produtividades sem danos ao meio ambiente‖. 
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Concentração de Nutrientes nas plantas. 

Em relação a análise foliar, somente o Fe e Mn obtiveram diferença significativa 

(p<0,01) no fator BC (tabela 10), no entanto verificou-se que todos os tratamentos 

apresentaram concentrações de Ca (2,5-8 g kg
-1

), Mg (1,5-5 g kg
-1

), K (17-35 g kg
-1

), P (2-

4 g kg
-1

), Fe (30-250 mg kg
-1

), Zn (15-100 mg kg
-1

) e Mn (20-200 mg kg
-1

) na faixa 

considerada adequada para cultura (Malavolta 2006) (tabela 11).  

Tabela 10: Resumo da análise de variância em delineamento de blocos ao acaso, em esquema fatorial 

para as características avaliadas no efeito residual de biocarvão e pó de serra. 
    Quadrados médios 

 FV GL Ca Mg K P Fe Zn 

 

Mn 

Bloco 3 0,29 0,31 6,24 1,83 1315,0 0,93   95,93 

Carv 3 0,24 0,07 10,71 0,09   8875,9* 9,72 

 

   78,22** 

PSe 3 0,17 0,08 8,73 0,03 1806,1 9,68 

 

30,43 

Carv*PSe 9 0,17 0,04 6,44 0,15 398,0 9,24 

 

10,04 

Residuals 45 0,17 0,15 5,45 0,41 2580,4 21,10 

 

15,00 

Total 63 

        Média 

 

2,43 1,90 21,48 4,03 127,80 16,03 

 

24,41 

CV(%) 

 

17,38 20,52 10,87 15,92 39,75 28,66 

 

15,87 

** e *: significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F; FV: Fonte de variação; BC: 

Biocarvão; PS: pó de de serra; BC*PS: interação entre Biocarvão e pó de de serra; GL: graus de liberdade; 

CV (%): coeficiente de variação. 

O Fe apesar de mostrar significância apresentou como melhor teor o tratamento 

com ausência de BC, ou seja, nem o BC nem o PS influenciaram no teor desse nutriente 

na planta. Corroborando com Hartley et al. (2016) onde o resultados para as concentrações 

de micronutrientes Fe, Cu e Zn em grãos de trigo eram menores em solos tratados com 

BC. O Mn obteve o melhor teor na dose máxima de BC. Discordando dos resultados 

encontrados por Rondon et al. (2006) que obteve menores teores de Zn e Mn em folhas de 

feijoeiro nos tratamentos com BC. 

Tabela 11: Médias de teores de cálcio (Ca), magnesio (Mg), potássio (K), fosforo (P), ferro (Fe), zinco 

(Zn) e manganês (Mn) da cultura do milho em função das doses de biocarvão. 

Biocarvão Ca 

 

Mg 

 

K 

 

P 

 

Fe 

 

Zn 

 

Mn 

     (t ha
-1

)            ---------------- cmolc dm
3
--------------                    --------------  mg dm

3
--------------- 

0 2,48 a 1,91 a 20,28 a 4,14 a 157,44 a 15,56 a 21,31 b 

40 2,43 a 1,82 a 21,78 a 3,97 a 100,13 b 15,19 a 24,31 ab 

80 2,55 a 1,98 a 22,13 a 3,99 a 123,81 ab 16,81 a 26,06 a 

120 2,26 a 1,89 a 21,73 a 4,01 a 129,81 ab 16,56 a 25,94 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade. 

 

De modo geral, as concentrações de macro e micronutrientes não foram 

influenciadas pelo efeito residual do biocarvão e pó de serra, após dez anos de aplicação, 

mesmo sendo realizado calagem e adubação em toda área do experimento. 
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CONCLUSÕES 

A interação entre biocarvão e pó de serra acarretou no aumento dos teores de Ca, 

Mg, K, P e Mn.  

A cultura do milho apresentou maior peso de matéria seca da parte aérea na 

interação entre o biocarvão (80 t ha
-1

) e pó de serra (120 t ha
-1

).  

A produtividade da cultura do milho apresentou sua maior média na dose 80 t ha
-1 

de biocarvão. 

O Mn apresentou seu maior teor na dose 120 t.ha
-1

 na parte nutricional da cultura. 
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