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Resumo – O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da conversão da floresta nativa em pastagem
cultivada, e exposição da pastagem nativa ao sistema de pastejo contínuo, sobre os estoques de C e N no solo,
em ecossistemas naturais do Pantanal. Foram avaliados três remanescentes de floresta nativa, três áreas de
pastagens de Urochloa decumbens com diferentes idades de formação, e uma pastagem nativa submetida ao
sistema de pastejo contínuo e sem pastejo, por 3 e 19 anos. Amostras de solo foram coletadas nas profundidades
de 0–10, 10–20 e 20–40 cm, com três repetições. A conversão de florestas em pastagens promoveu redução
nos estoques de carbono orgânico e carbono microbiano no solo, principalmente nas pastagens cultivadas há
mais tempo. Contudo, não houve alteração nos estoques de nitrogênio total. As perdas nos estoques de carbono
ocorreram nas três frações húmicas, mas, proporcionalmente, as maiores perdas ocorreram nas frações ácidos
húmicos e fúlvicos. As pastagens cultivadas e nativas, sob pastejo contínuo, não são capazes de acumular mais
carbono no solo do que os ecossistemas naturais.
Termos para indexação: desmatamento, sequestro de carbono, substâncias húmicas, áreas úmidas.

Carbon and nitrogen stocks in soil in native forests and pasture
in the Pantanal biome, Brazil
Abstract – The objective of this work was to evaluate the impact of the conversion of native forests into
cultivated pasture, and exposure of native pasture to continuous grazing, on the C and N stocks in the soil,
in the Brazilian Pantanal wetlands. Three remnants of native forest, three areas with Urochloa decumbens
pastures at different ages of formation, and one native pasture submitted to continuous grazing and without
grazing for 3 and 19 years were evaluated. Soil samples were collected at 0–10, 10–20 and 20–40 cm depths,
with three replications. The conversion of native forests into pastures promoted reduction of organic carbon
and microbial carbon stocks in the soil, mainly in cultivated pastures with longer implantation time. However,
no alteration in the total N stocks was observed. Carbon stock losses occurred in the three humic fractions but,
proportionally, the main losses occurred in the humic and fulvic acid fractions. Cultivated and native pastures
under continuous grazing are not capable of accumulating more C in the soil than the natural ecosystems.
Index terms: deforestation, soil carbon sequestration, humic substances, wetlands.

Introdução
No âmbito das mudanças climáticas globais, o solo
e suas diferentes formas de uso e manejo estão em
foco (Costa et al., 2008), sobretudo porque o solo é
considerado fonte ou sumidouro de CO2 atmosférico
(Carvalho et al., 2009), dependendo do manejo
adotado.
A matéria orgânica do solo (MOS) faz parte de um
equilíbrio dos ciclos do carbono (C) e do nitrogênio
(N), e seu conteúdo encontra-se estável em solos sob
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vegetação natural (Bortolon et al., 2009). Quando
ecossistemas nativos são alterados por atividades
antrópicas, o equilíbrio dinâmico é quebrado e,
normalmente, as entradas de C são menores do que
as saídas, o que conduz à redução da quantidade
e modificação da qualidade da MOS (Cerri et al.,
2008). Vários fatores, entre os quais textura do solo,
vegetação original, tipo e manejo do solo, clima e,
principalmente, a quantidade e qualidade dos resíduos
vegetais (Silva et al., 2004; Carvalho et al., 2009; Costa
et al., 2009; Maia et al., 2009), têm sido apontados como
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controladores da magnitude e velocidade das mudanças
nos teores e qualidade da MOS.
As mudanças no conteúdo de C no solo comumente
resultam em alterações concomitantes de N, e o manejo
das pastagens pode ter implicações significativas no
C global e na ciclagem de N (Conant et al., 2005).
Estudos realizados em pastagens no Brasil têm mostrado
diferentes respostas para C e N no solo, de acordo com
as práticas de manejo adotadas. Na região do Cerrado,
as pastagens implantadas em substituição à vegetação
nativa promovem a manutenção dos estoques de MOS, e
aquelas submetidas a boas práticas de manejo, às vezes,
permitem maior estocagem de C no solo do que sob a
vegetação original (Roscoe et al., 2006).
Segundo Silva et al., (2004), em geral, as pastagens
brasileiras possuem histórico de manejo inadequado,
caracterizado por baixas adubações de estabelecimento
e de manutenção, aliadas a altas taxas de lotação,
condições que não contribuem para aumentar o
acúmulo de C no solo.
Ainda não existem dados conclusivos a respeito da
quantidade de C que é liberada com a substituição de mata
nativa por pastagens, nem mesmo sobre a quantidade de
C que é mantida nos diversos compartimentos desse novo
ambiente, principalmente no solo (Costa et al., 2009).
Embora a dinâmica e a qualidade da MOS sejam
amplamente estudadas nos solos brasileiros, especialmente no Cerrado, ainda são escassos os resultados
gerados em outros importantes biomas. Especificamente
no Pantanal, cujas florestas nativas estão estabelecidas em
solos de baixa fertilidade natural e têm sua manutenção
fortemente associada ao equilíbrio entre a cobertura
vegetal e os processos biogeoquímicos do solo (Cardoso
et al., 2009), a avaliação de alterações nos estoques de C e
N, decorrentes de intervenções antrópicas em ecossistemas
naturais, assume importante papel no monitoramento da
conservação ambiental.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da
conversão da floresta nativa em pastagem cultivada,
e exposição da pastagem nativa ao sistema de pastejo
contínuo, sobre os estoques de C e N no solo, em
ecossistemas naturais do Pantanal.

Material e Métodos
O trabalho foi realizado em duas propriedades
localizadas no Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso
do Sul. Os ecossistemas em estudo foram representados
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por: três remanescentes de florestas nativas; três
pastagens cultivadas com diferentes idades de formação,
implantadas em substituição às florestas nativas; e uma
pastagem nativa, caracterizada pela predominância de
Mesosetum chaseae Luces e Axonopus fissifolius (Raddi)
Kuhlm., submetida ao sistema de pastejo contínuo e sem
pastejo por 3 e 19 anos.
Esses ecossistemas foram caracterizados da seguinte
maneira: FN, remanescente de floresta semidecídua
(18°34'57"S e 55°50'52"W), caracterizada pela ocorrência
de 24 diferentes espécies com altura média de 12,4 m e
diâmetro médio de 27,0 cm, em que Attalea phalerata
Mart. ex Spreng (acuri), Rhamnidium elaeocarpum
Reissek (cabrito) e Astronium graveolens Jacq. (gonçalo)
destacam-se como mais abundantes; PC27, pastagem
cultivada de Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster
(Syn. Brachiaria decumbens, Stapf) com 27 anos de
formação,implantadaemsubstituiçãoecontíguaàFN;CE1,
remanescente de cerradão (18°33'11"S e 55°48'41"W),
caracterizado pela ocorrência de 30 diferentes espécies,
com altura média de 11,7 m e diâmetro médio de 15,8 cm,
em que Qualea grandiflora Mart. (pau‑terra‑macho),
Caryocar brasiliense Cambess. (pequi), Lafoensia pacari
A. St.‑Hil. (mangava‑brava) se destacam como mais
abundantes; PC26, pastagem cultivada de Urochloa
decumbens com 26 anos de formação, implantada em
substituição e contígua ao CE1; CE2, remanescente de
cerradão (18°59'57"S e 56°38'10"W), caracterizado
pela ocorrência de 43 diferentes espécies, com altura
média de 7,5 m e diâmetro médio de 12,4 cm, em
que Alibertia sessilis (Vell.) K. Schum. (marmelada),
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand (almecega)
e Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd.
(maminha) destacam-se como mais abundantes; PC11,
pastagem cultivada de Urochloa decumbens com 11 anos
de formação, implantada em substituição e contígua ao
CE2; PNv19, pastagem nativa sem pastejo por 19 anos
(18°58'42"S e 56°37'00"W), área de Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN); PNpc, pastagem nativa
submetida ao sistema de pastejo contínuo (18°59'25"S
e 56°38'43"W); PNv3, pastagem nativa sem pastejo por
três anos (18°59'57"S e 56°38'01"W). As florestas nativas
encontravam-se livres de inundação e a pastagem nativa
somente era inundada em cheias de grande proporção.
A caracterização fitossociológica das áreas florestadas
encontra-se em Salis (2004).
O solo dos ecossistemas de estudo foi classificado
como Neossolo Quartzarênico órtico (Santos et al., 2006),

Pesq. agropec. bras., Brasília, v.45, n.9, p.1028-1035, set. 2010

1030

E.L. Cardoso et al.

enquadrado na classe textural areia, e com lençol freático,
na época seca, à profundidade superior a 3,5 e 2,0 m nas
áreas florestadas e na pastagem nativa, respectivamente.
As pastagens cultivadas e nativas eram manejadas
sem correção da acidez do solo e sem qualquer tipo de
adubação. Diferentemente das nativas, as pastagens
cultivadas permaneceram por algum período durante o
ano vedadas ao pastejo. A lotação animal, dependendo da
intensidade e duração do período de cheia, variou de 0,8 a
1,0 UA ha‑1 (Unidade Animal ha-1) na pastagem cultivada,
e 0,2 a 0,5 UA ha‑1 na pastagem nativa.
A amostragem do solo, realizada em outubro de 2006,
consistiu de coleta de amostras deformadas, compostas
de cinco subamostras, e indeformadas, conduzidas
aleatoriamente em cada ecossistema, nas profundidades de
0–10, 10–20 e 20–40 cm, com três repetições. As amostras
indeformadas, coletadas em anéis de volume conhecido,
foram utilizadas para determinação da densidade do
solo (Claessen, 1997), que foi empregada no cálculo dos
estoques de C e N no solo. As amostras deformadas foram
secas ao ar, passadas em peneiras de malha de 2 mm de
diâmetro e encaminhadas ao laboratório para análises
químicas.
O carbono orgânico (CO) foi determinado pelo
método de oxidação por via úmida, com aquecimento
externo, conforme Yeomans & Bremner (1988).
O fracionamento químico das substâncias húmicas foi
realizado conforme método descrito por Benites et al.
(2003), com base na solubilidade diferenciada das
substâncias húmicas em meios alcalino e ácido, tendo sido
determinados os teores de C associados às frações ácidos
húmicos (C‑FAH), ácidos fúlvicos (C‑FAF) e humina
(C‑HU). O fracionamento químico das substâncias
húmicas foi realizado somente nas amostras coletadas
nas profundidades de 0–10 e 10–20 cm. O carbono
da biomassa microbiana (Cmic) foi determinado pelo
método da fumigação‑extração (Vance et al., 1987),
que consiste na extração do Cmic após a aplicação
de clorofórmio às amostras, o que acarreta morte dos
microrganismos e liberação dos componentes celulares.
Os teores de N total no solo foram quantificados por
destilação, pelo método de Kjeldhal (Bremner, 1996).
Os estoques de C e N no solo foram calculados
pela seguinte fórmula: estoque de C ou N
total (Mg ha‑1) = [teor de C ou N total (g kg‑1) x densidade
do solo (kg dm‑3) x espessura da camada de solo (cm)]/10.
Nos ecossistemas submetidos à intervenção antrópica
(PC27, PC26, PC11, PNpc, PNv3), adotou-se o mesmo
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valor de densidade do solo determinado no respectivo
ecossistema natural (FN, CE1, CE2 e PNv19), de modo
a evitar que a compactação do solo nos ecossistemas de
pastagens, causada pelo pisoteio dos animais, resultasse
em maiores valores de estoque. Procedimento semelhante
tem sido adotado em outros trabalhos dessa natureza
(Carvalho et al., 2009; Costa et al., 2009; Pulronik et al.,
2009; Souza et al., 2009).
Os resultados foram submetidos à análise de
variância, tendo-se adotado o delineamento experimental
inteiramente casualizado, conforme os procedimentos do
Sisvar (Ferreira, 2008). As comparações para verificação
do efeito da conversão da floresta nativa em pastagem
cultivada e da submissão da pastagem nativa ao pastejo
contínuo foram realizadas por meio de contrastes
ortogonais, a partir do desdobramento dos oito graus de
liberdade dos ecossistemas de estudo.
A significância dos contrastes de interesse foi testada
pelo teste F, a pelo menos 5% de probabilidade, tendo-se
levado em conta o quadrado médio do resíduo obtido pela
análise de variância.

Resultados e Discussão
A intervenção antrópica nos ecossistemas naturais,
representada pela conversão da floresta nativa em pastagem
cultivada e submissão da pastagem nativa ao sistema de
pastejo contínuo, promoveu significativa redução nos
estoques de CO e Cmic no solo (Tabela 1). Essa tendência
foi observada notadamente na profundidade de 0–40 cm e
na camada superficial (0–10 cm), onde as adições de C pela
vegetação são maiores (Costa et al., 2009) e a atividade
da microbiota ocorre mais intensamente (Cardoso et al.,
2009), o que contribui para que maiores quantidades de
MOS sejam estocadas.
Esses resultados podem ser atribuídos, principalmente,
ao menor aporte de resíduos orgânicos nas pastagens,
determinado pela marcante extração de biomassa aérea
desses ecossistemas, imposta pela pressão de pastejo. Esse
fato é corroborado pela ausência do efeito de perturbações
físicas do solo e pela exposição da matéria orgânica aos
processos microbianos, que implicam perdas de CO2 para
a atmosfera (Zinn et al., 2005), já que apenas na pastagem
cultivada, e somente durante a sua fase de implantação,
houve revolvimento do solo.
A ausência de reposição de nutrientes e a falta de
correção da acidez do solo nas áreas pastejadas são
fatores que podem contribuir também para a exaustão da
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fertilidade do solo e, por conseguinte, da matéria orgânica,
o que levaria a perdas substanciais de C do solo, como as
verificadas neste estudo. Essas perdas de C, em longo prazo,
podem resultar em elevada degradação ambiental, uma
vez que, à matéria orgânica, estão associados os maiores
reservatórios de nutrientes e energia nesses ecossistemas.
O esgotamento dos estoques de matéria orgânica pode
antecipar uma menor resiliência dos ecossistemas, e
resultar em comprometimento da capacidade produtiva e
menor oferta de serviços ambientais.
Em relação à substituição da floresta nativa por
pastagem cultivada, são contraditórios os relatos na
literatura em relação aos teores de CO encontrados nos
solos sob as duas condições (Costa et al., 2009). Alguns
resultados apontam teores iguais ou superiores nos solos
sob pastagem (Rangel & Silva, 2007; Carneiro et al., 2009;
Costa et al., 2009; Silva Júnior et al., 2009) atribuídos,
em grande parte, ao maior aporte de matéria orgânica
proporcionado pelo sistema radicular das gramíneas, que
é desenvolvido e bem distribuído. Em oposição, outros
estudos relatam teores mais altos de CO nos solos sob
vegetação nativa (D’Andréa et al., 2002; Portugal et al.,
2008; Cardoso et al., 2009) que, em geral, são atribuídos
à degradação das pastagens e ao maior aporte global
de matéria orgânica proporcionada pela mata nativa,
proveniente da deposição contínua e variada de substratos
orgânicos com diferentes graus de suscetibilidade à
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decomposição, oriundos da vegetação nativa com maior
diversidade de espécies.
Neste trabalho, a conversão da floresta nativa em
pastagem cultivada determinou uma tendência de
perdas, constatada tanto nos estoques de CO como nos
de Cmic, notadamente significativa nas pastagens com
maior tempo de implantação (PC27 e PC26). Por sua
vez, nas pastagens com menor tempo (PC11), embora
também tenham ocorrido perdas, elas não foram
significativas em relação ao ecossistema natural (CE2),
possivelmente em razão do C residual decorrente do
aporte da vegetação nativa original.
Fernandes et al. (1999), ao avaliar alterações na MOS
em pastagem cultivada no Pantanal, também relataram
perdas de CO no solo sob pastagens com 10 e 20 anos
de implantação. As reduções menos expressivas foram
observadas na pastagem com dez anos de implantação,
atribuídas ao C incorporado ao solo pela decomposição
do sistema radicular da vegetação original. Costa
et al. (2009) relataram que, mesmo após 28 anos de
uso com pastagem bem e mal manejada, em solos
nos Tabuleiros Costeiros no sul da Bahia, em média,
62% do CO até 30 cm de profundidade era derivado
da floresta original. Contudo, conforme esses autores,
para uma mesma produção e deposição de biomassa
vegetal no solo, o teor de matéria orgânica pode
variar de solo para solo, tendo em vista a qualidade

Tabela 1. Estoques de carbono orgânico (CO) e carbono microbiano (Cmic) no solo sob ecossistemas naturais e pastagens
no Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul.
Ecossistema e
contrastes(1)
FN
CE1
CE2
PC27
PC26
PC11
PNpc
PNv3
PNv19
FN vs PC27
CE1 vs PC26
CE2 vs PC11
PNv19 vs PNpc
PNv19 vs PNv3
PNv3 vs PNpc

0–10 cm
22,04
16,75
10,99
16,67
9,78
8,69
6,65
6,38
10,53
12,10**
20,36**
2,23ns
6,30**
7,19**
0,03ns

Estoque de CO (Mg ha-1)
10–20 cm 20–40 cm 0–40 cm
16,83
22,85
61,72
5,10
5,35
27,20
5,60
8,09
24,68
11,62
13,36
41,64
4,05
4,73
18,57
6,38
6,93
22,00
4,62
6,54
17,81
4,06
6,54
16,98
7,95
5,94
24,42
11,39**
0,45ns
0,25ns
4,64*
6,34**
0,13ns

37,78**
0,15ns
0,56ns
0,14ns
0,14ns
0,00ns

99,02**
31,22**
3,01ns
18,31**
23,18**
0,28ns

Estoque de Cmic (Mg ha-1)
10–20 cm 20–40 cm 0–40 cm
0,48
0,57
1,72
0,13
0,19
0,82
0,12
0,19
0,57
0,23
0,27
0,90
0,08
0,15
0,47
0,13
0,23
0,52
0,11
0,17
0,41
0,12
0,19
0,46
0,15
0,19
0,56
Valor de F dos contrastes
21,98**
16,70**
22,87**
99,67**
19,30**
0,65ns
0,37ns
34,03**
3,38ns
0,03ns
0,54ns
0,81ns
ns
ns
ns
2,17
0,48
0,12
6,43*
1,28ns
0,27ns
0,00ns
2,79ns
0,11ns
0,02ns
0,11ns
0,74ns

0–10 cm
0,68
0,50
0,26
0,39
0,24
0,15
0,13
0,15
0,22

Densidade do solo (kg dm-3)
0–10 cm 10–20 cm 20–40 cm
1,40
1,50
1,53
1,50
1,49
1,54
1,44
1,44
1,49
1,56
1,59
1,63
1,59
1,66
1,64
1,56
1,54
1,56
1,61
1,60
1,57
1,57
1,60
1,61
1,45
1,54
1,54
26,36**
11,17**
13,99**
1,38ns
25,24**
26,36**

8,17**
28,91**
7,51**
0,62ns
3,21ns
8,17**

9,60**
10,28**
5,03*
1,64ns
0,96ns
9,60**

FN, mata semidecídua; CE1 e CE2, cerradão; PC27, PC26, PC11, pastagem cultivada com 27, 26 e 11 anos de formação, respectivamente; PNpc, PNv3,
PNv19, pastagem nativa com sistema de pastejo contínuo e sem pastejo por 3 e 19 anos, respectivamente. * e ** Significativo a 5 e 1% de probabilidade,
respectivamente. nsNão significativo.
(1)
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do material aportado e a influência de diversos fatores
sobre a microbiota do solo e, consequentemente, sobre
a taxa de decomposição da MOS.
A redução da concentração de gases de efeito estufa
na atmosfera, por meio do acúmulo de C no solo sob
pastagens cultivadas em regiões tropicais, tem sido
enfatizada na literatura (Silva et al., 2004). Contudo,
neste estudo, a conversão da floresta nativa em pastagem
cultivada promoveu perdas significativas nos estoques
de CO, as quais corresponderam, aproximadamente,
a 24 e 32% na PC27 e 41 e 32% na PC26, nas
profundidades de 0–10 e 0–40 cm, respectivamente
(Figura 1). Perdas de CO em pastagens cultivadas têm
sido atribuídas ao manejo inadequado e à sua degradação
(Silva et al., 2004; Maia et al., 2009). Ao se considerar
um fator de conversão de C para CO2 de 3,67 (Rangel
& Silva, 2007), as perdas de C‑CO2 para a atmosfera,
na profundidade de 0–40 cm, corresponderam a
73,69 Mg ha‑1 na PC27 e 31,67 Mg ha‑1 na PC26, o que
evidencia a baixa capacidade dessas áreas de pastagem
em atuar como sumidouro de CO2 atmosférico.
Contudo, mudanças no estoque de C em solos sob
pastagem devem ser avaliadas a uma profundidade
mínima de 1 m, pois, em amostragens superficiais, a
magnitude de acúmulo de C nos sistemas naturais tem
sido maior (Batlle‑Bayer et al., 2010).
A exposição da pastagem nativa a pastejo contínuo
também promoveu perdas nos estoques de CO e Cmic
no solo, quando comparada com a ausência de pastejo

Figura 1. Alterações nos estoques de carbono orgânico
(CO) no solo pela conversão da floresta nativa em pastagem
cultivada (FN → PC27; CE1→ PC26; CE2 → PC11) no
Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul. FN, mata
semidecídua; CE1 e CE2, cerradão; PC27, PC26, PC11,
pastagem cultivada com 27, 26 e 11 anos de formação,
respectivamente.
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por 19 anos (PNv19) (Tabela 1). Porém, a ausência de
pastejo por um período de três anos não foi suficiente
para incrementar o teor de C no solo. De acordo com
Souza et al. (2009), em pastagens com e sem pastejo,
a distribuição do material orgânico lábil é alterada,
e faz com que a atividade microbiana também seja
diferenciada, de tal forma que, nas pastagens sem
pastejo, os resíduos vegetais são mais bem distribuídos e
menos decompostos pelos microrganismos, em relação
aos das áreas pastejadas, o que favorece o acúmulo de
C no solo. Contudo, a pastagem nativa avaliada neste
estudo não esteve sujeita ao regime anual de cheia, de
tal forma que resultados diferentes podem ser esperados
em pastagens anualmente inundadas, principalmente
por origem fluvial, que é bastante comum na região,
em razão da grande quantidade de matéria orgânica
transportada.
Em relação ao N total no solo, por ser este um dos
principais componentes da MOS (Souza et al., 2009),
esperava-se que os ecossistemas naturais (FN, CE1,
CE2, PNv19), assim como observado para o CO,
também apresentassem estoques de N total superiores
aos constatados nos ecossistemas submetidos à
intervenção antrópica (PC27, PC26, PC11, PNpc,
PNv3). Contudo, não foram observadas diferenças
significativas nos estoques de N total promovidas pela
substituição da floresta nativa por pastagem cultivada e
também pela submissão da pastagem nativa ao sistema
de pastejo contínuo, e os valores na profundidade de
0–40 cm variaram de 3,71 a 5,25 Mg ha‑1, nas florestas
nativas e pastagens cultivadas; e 3,74 a 3,93 Mg ha‑1, nas
pastagens nativas sob pastejo contínuo e sem pastejo por
três e 19 anos (Figura 2). Provavelmente, os resíduos
vegetais depositados no solo sob os ecossistemas
naturais foram constituídos principalmente por
substratos orgânicos de decomposição rápida, o que
não contribuiu para incrementos nos estoques de N
total no solo (Pulronik et al., 2009).
O fracionamento químico das substâncias húmicas
revelou que a fração humina (C‑HU) representou a
maior parte do CO em todos os ecossistemas, seguida
pelas demais frações, na seguinte ordem: ácidos
húmicos (C‑FAH) e ácidos fúlvicos (C‑FAF), nas
florestas nativas e pastagens cultivadas; e C‑FAF e
C‑FAH, na pastagem nativa (Tabela 2). Esses resultados
estão compatíveis com a distribuição das frações húmicas
em solos cultivados ou sob ambientes naturais (Benites
et al., 2003). Em florestas naturais, sem perturbação do
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solo, ocorre maior polimerização de compostos húmicos,
o que aumenta a proporção da fração C‑FAH em relação à
C‑FAF (Leite et al., 2003). Além disso, o maior acúmulo
de MOS nos ecossistemas naturais pode contribuir para
aumento dos estoques de ácidos húmicos, por meio de

Figura 2. Estoques de nitrogênio total (N total) no solo
sob ecossistemas naturais e pastagens no Pantanal da
Nhecolândia, Mato Grosso do Sul. FN, mata semidecídua;
CE1 e CE2, cerradão; PC27, PC26, PC11, pastagem cultivada
com 27, 26 e 11 anos de formação, respectivamente; PNpc,
PNv3, PNv19, pastagem nativa com sistema de pastejo
contínuo e sem pastejo por 3 e 19 anos, respectivamente.
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processo de herança de compostos da matéria orgânica
fresca, particularmente da lignina, de modo semelhante ao
que ocorreria com a humina herdada (Stevenson, 1994).
Constatou-se, ainda, que a conversão da floresta
nativa em pastagem cultivada promoveu significativas
perdas nos estoques de C associados às três frações
húmicas, notadamente nas profundidades de 0–10
e 0–20 cm. Ao se considerar a profundidade de
0–20 cm, as perdas mais expressivas ocorreram,
proporcionalmente, na seguinte ordem: C‑FAH, 54 e
47%, na PC27 e PC26, respectivamente; C‑FAF, 33 e
42%; e C‑HU 20 e 37%. As maiores perdas nas frações
C‑FAH e C‑FAF corroboram a maior movimentação
dessas frações no perfil do solo observadas por Leite
et al. (2003) e indicam o menor aporte de material
orgânico de boa qualidade nas pastagens, e também
a possível menor atividade biológica na síntese de
substâncias húmicas mais condensadas. Por sua vez,
a exposição da pastagem nativa ao pastejo contínuo,
também na profundidade de 0–20 cm, promoveu perdas
nos estoques de C associados às frações C‑FAH (59%)
e C‑HU (52%), assim como o observado nas pastagens
cultivadas. Porém, em relação à fração C‑FAF, foi
constatado ganho de 21%.

Tabela 2. Estoques de carbono associados às frações ácidos fúlvicos (C-FAF), ácidos húmicos (C-FAH) e humina (C-HU) no
solo sob ecossistemas naturais e pastagens no Pantanal da Nhecolândia, Mato Grosso do Sul.
Ecossistema e
contrastes(1)
FN
CE1
CE2
PC27
PC26
PC11
PNpc
PNv3
PNv19
FN vs PC27
CE1 vs PC26
CE2 vs PC11
PNv19 vs PNpc
PNv19 vs PNv3
PNv3 vs PNpc

0–10 cm
1,98
0,95
1,66
1,32
0,55
1,47
2,63
1,74
1,79
6,80**
7,43**
4,07*
10,99**
0,03ns
12,24**

C-FAF
10–20 cm
1,46
0,30
0,51
1,12
0,17
0,80
1,83
1,48
1,91

0–20 cm
3,44
1,25
2,17
2,43
0,72
1,95
4,46
3,23
3,69

2,45ns
0,26ns
1,27ns
0,08ns
2,77ns
1,89ns

10,05**
13,56**
0,79ns
9,16**
3,31ns
23,51**

C-FAH
0–10 cm
10–20 cm
0–20 cm
7,29
6,93
14,22
4,30
0,82
5,12
1,98
0,44
2,42
4,35
2,17
6,52
1,94
0,77
2,71
1,04
0,79
1,84
0,22
0,34
0,56
0,55
0,15
0,71
1,18
0,20
1,38
Valor de F dos contrastes
34,55**
90,69**
237,00**
22,20**
0,00ns
23,02**
3,71*
0,49ns
1,34ns
ns
3,98*
0,07
2,73ns
2,55ns
0,01ns
1,79ns
0,57ns
0,13ns
0,09ns

0–10 cm
12,93
11,41
7,35
10,12
7,17
6,13
3,52
3,65
7,23

C-HU
10–20 cm
8,39
4,29
4,48
6,83
2,78
4,36
2,54
2,12
5,47

12,08**
27,53**
2,29ns
21,15**
19,66**
0,02ns

3,73ns
3,48ns
0,02ns
13,20**
17,25**
0,27ns

0–20 cm
21,32
15,69
11,83
16,95
9,95
10,49
6,06
5,77
12,7
29,25**
50,54**
2,75ns
67,77**
73,75**
0,12ns

FN, mata semidecídua; CE1 e CE2, cerradão; PC27, PC26, PC11, pastagem cultivada com 27, 26 e 11 anos de formação, respectivamente; PNpc, PNv3,
PNv19, pastagem nativa com sistema de pastejo contínuo e sem pastejo por 3 e 19 anos, respectivamente. * e ** Significativo a 5 e 1% de probabilidade,
respectivamente; nsNão significativo.

(1)
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Conclusões
1. A conversão da floresta nativa em pastagem
cultivada e a exposição da pastagem nativa ao pastejo
contínuo promovem redução nos estoques de carbono
orgânico e carbono microbiano no solo, notadamente
mais expressiva nas pastagens cultivadas com maior
tempo de implantação, porém não altera os estoques de
nitrogênio total no solo.
2. Nas pastagens nativas, o período de três anos sem
pastejo não é suficiente para promover incrementos
no estoque de carbono orgânico no solo, a ponto de
diferenciar-se do sistema de pastejo contínuo.
3. As pastagens cultivadas promovem perdas nos
estoques de carbono associados às três frações húmicas,
e as maiores perdas, proporcionalmente, ocorrem nas
frações ácidos húmicos e ácidos fúlvicos; por sua vez,
o pastejo contínuo da pastagem nativa promove perdas
nos estoques de ácidos húmicos e humina e incrementos
nos de ácidos fúlvicos.
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