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PASTAGEM EM ÁREA DE FLORESTA NO TRÓPICO ÚMIDO BRASILEIRO: 
CONHECIMENTOS ATUAIS 

Emanuel Adilson Souza Serrão '  

A pecuária de corte, via de regra, tem sido uma a 
tividade pioneira na ocupação de áreas de fronteira e, nos 
últimos 20 anos, vem sendo incrementada na região do tró 
pico úmido brsileiro, ocupando segmentos de floresta, em 
conseqUência da abertura de novas estradas e a conseqüen 
te invasão humana à região, motivada por pressões socio 
econômicas e geopolíticas de ciutras regiões do Brasil. Es 
te tipo de ocupação tem ensejado a implantação de proje 
tos pecuários que envolvem grandes extensões de pastagens 
cultivadas em áreas florestais. 

Estima-se que mais de quatro milhões de hectares 
de pastagem foram implantados após a derrubada e queima 
de segmentos de floresta de diversos gradientes de densi 
dade, dos quais uma considerável proporção atinge anual 
mente avançados estágios de degradação, o que, além de ou 
tros fatores de ordem econômica e social, tem propiciado 
opiniões divergentes sobre sua viabilidade bio-sócio-eco 
nômica. 

O presente trabalho revisa o estado atual de conhe 
cimento sobre pastagem na área de floresta no trópico úmi 
do brsileiro à luz da evolução do processo e dos resulta 
dos de pesquisa acumulados principalmente nos últimos dez 
anos. Enfatiza a importância da reciclagem de nutrientes 
no sistema solo-pastagem-animal, as causas da degradação 
das pastagens, as possíveis alterações ecológicas, indica 
alternativas tecnológicas para o aumento da longevidade 
produtiva das pastagens ainda em produção, assim como pa 
ra a recuperação de pastagens degradadas e os possíveis 
benefícios bioeconômicos delas advindos. Finalmente, o 
trabalho sugere problemas e áreas prioritárias para serem 
enfatizadas pela pesquisa. 
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