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A região amazônica é assolada regularmente por queimadas, à revelia da legislação, e 
estudos sobre o efeito das mesmas na matéria orgânica do solo (MOS) são escassos. Essa 
região tropical é caracterizada por elevadas temperaturas e precipitações anuais, constituindo 
um ambiente totalmente diferente dos estudos já realizados sobre composição da MOS e  
carbono pirogênico (Cpi). O objetivo principal deste estudo foi avaliar o impacto da 
introdução de Cpi ao solo no teor de C do solo (CT) e na distribuição de substâncias húmicas 
(SH) ao longo do perfil de um Argissolo Vermelho distrófico típico da região Amazônica ao 
longo de três anos após a queima da vegetação. A área de estudo está localizada nas 
dependências da Embrapa-Acre, município de Rio Branco, Acre.  A área experimental é 
constituída de floresta primária (FP) a qual foi parcialmente queimada (FQ) em 2011 com 
autorização do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e da Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado para o estudo. As coletas de solo foram realizadas em setembro de 2012 (1 ano 
após queima, 1AQ) e de 2014 (3AQ) nas duas áreas, FP e FQ, e em 6 camadas do perfil 
(triplicata): 0 - 5, 5 - 10, 10 - 15, 20 - 30, 50 - 75 e 100 - 150 cm. Os teores de CT e NT foram 
determinados por análise elementar. As SH solúveis foram fracionadas segundo Swift (1996) 
adaptado por Dick et al. (1998), empregando-se solução de NaOH 0,5 mol L-1; os ácidos 
húmicos (AH) foram separados dos ácidos fúlvicos (AF) após acidificação do meio. Os teores 
de carbono no extrato ácido (CHCl), no extrato de SH solúveis (CSHs) e no extrato de AF (CAF) 
foram quantificados, determinando-se a absorbância em 580 nm após oxidação com solução 
ácida de dicromato à quente. O teor de CT variou entre 1,8 a 17,8 g kg-1 e diminuiu em 
profundidade nos dois ambientes estudados. Os maiores valores de CT nas profundidades 0-5 
cm e 5-10 cm observados em FQ em comparação aos de FP nos dois tempos avaliados, 
indicam que a queima da floresta promoveu aumento da MOS em até 10 cm ao longo de 3 
anos. A relação C/N variou entre 8,9 e 7,5 cm na superfície, que são valores indicativos de 
MOS em avançado estágio de humificação. Já para a camada de 100-150 cm, o baixo valor de 
C/N de 3,4 é típico de biomassa microbiana. Na camada superficial ocorreu também aumento 
nos teores de CSH e de CHCl para 1AQ e 3AQ. Portanto, o aumento observado em CT após a 
queima se deve ao estímulo na formação de substâncias húmicas e de estruturas orgânicas de 
baixo peso molecular (CHCl). Essa fração é composta principalmente por compostos orgânicos 
originados da exsudação das raízes pela atividade microbiana, sendo estruturas menores e 
bioquimicamente mais lábeis do que CAH e CAF. O teor de CHU determinado por diferença foi 
menor do que 0,01 g kg-1, situando-se abaixo do limite de detecção do método. O aumento do 
teor de MOS após a queima da floresta amazônica em até 3 anos se verificou até 10 cm de 
profundidade  e foi causado provelmente pela maior adição de resíduos. Entretanto, em menos 
de 1 ano esses resíduos carbonizados sofrem humificação e são convertidos a substâncias 
húmicas. As condições climáticas locais provocam a rápida humificação e eficiente 
mineralização dos resíduos orgânicos, sendo que nas maiores profundidades do perfil a MOS 
é majoritariamente constituida por compostos oriundos da biomassa microbiana.  
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