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PASTAGENS NATIVAS DO T?ÓPICO ÚMIDO BRASiLEIRO: 

CONHECiMENTOS ATUAIS 

Emanuel Adilson Souza Serrão 1  e Mário Dantas 1  

As pastagens nativas representarí um papel extrema 

mente importante na região tropical úmida do Brasil. Até 

princípios da década de 60, antes do advento das rodovias 

de integração da Amazônia, a pecuária de corte era basea 

da quase que totalmente na exploração extensiva das pasta 
gens nativas. 

No início da década de 60, as rodovias de integra 

ção da Amazônia propiciaraip a expansão da pecuária em 

áreas de floresta, reduzindo um pouco a pressão sobre as 

pastageiis nativas. Atualmente, em função das experiências 

- mais negativas que positivas - dessa expansão, se ini 

cia urna tendência no sentido de intensificar a atividade 

pecuária nos ecossistemas de pastagens nativas, biologica 

mente mais estáveis que os ecossistemas formados pela iii 

fluência direta do homem nas áreas florestadas. 

Estima—se que existem cerca de 50 milhões de hecta 

res de pastagens nativas na região, em diversos gradien 

tes de utilização, que se incluem em três principais ecos 

sistemas: a) savanas bem drenadas, que compreendem os casn 

pos cerrados em seus diversos gradientes de extrato herbá 

ceo e extrato arbóreo, b) savanas mal drenadas, cujo pro 
tótipo são os campos nativos da ilha de Marajó, com seus 

gradientes de inundação, e c) às pastagens nativas de so 

los aluviais, cujo protótipo são os campos de várzeas do 
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baixo e médio rio Amazonas. 

O presente trabalho revisa o conheciment;o atual 

dos ecossistemas de pastagens nativas do tr6pico úmido 

brasileiro, principalmente sob o ponto de vista de sua ca 

racterizaço florística, edáfica e hidrol6gica e de seu 

potencial e suas limitações para a pecuária, seja em fun 

çào de -  sua produtividade, valor nutritivo e limitações eoo - 

lógicas nos sistemas de produção atuais, seja em funço. 

de seu melhoranenici através do uso de novas tecnologias 

geradas pela pesquisa na última década. 

O trabalho indica também os principais fatores li 

mitantes da produtividade das pastagens nativas que devem 

ser enfatizados nos programas regionais de pesquisa. 
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