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O processo de ocupação de solos tropicais, como o amazônico, é feito
por meio da derruba e queima da vegetação. O manejo inadequado do
fogo tem sido responsável pela devastação de grandes áreas de floresta e
outras formas de cobertura vegetal, gerando importantes problemas
sociais e ambientais, como a diminuição da qualidade do ar a perda de
plantios e de áreas protegidas com alta diversidade biológica.
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Repetidas queimadas levam à perda de nutrientes e de matéria orgânica,
à degradação do solo e ao declínio da produtividade agrícola.
Ações devem ser direcionadas para implantação de medidas que possam
evitar as queimadas ou amenizar os impactos resultantes das mesmas.
A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), por
exemplo, tem realizado pesquisas e transferência de tecnologias visando
à diminuição ou total eliminação do uso do fogo. O objetivo é
desenvolver e validar sistemas de produção, gerar informações e
resultados científicos sobre plantios que permitam o uso do solo por
mais tempo, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, sistemas
agroflorestais comerciais e sistemas florestais.
A substituição gradual do fogo por sistemas permanentes de uso do solo
contribui para a redução do desmatamento e para a eliminação ou
redução significativa do fogo, além da produção de madeira, frutos,
geração de renda e trabalho por maior período de tempo.
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original, com remissão para o site do veículo: www.diadecampo.com.br,
não há objeção à reprodução total ou parcial de nossos conteúdos em
qualquer tipo de mídia. A não observância integral desses critérios,
todavia, implica na violação de direitos autorais, conforme Lei Nº 9610,
de 19 de fevereiro de 1998, incorrendo em danos morais aos autores.
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Notícias
|16/12/2015| Precificação de carbono pode alavancar a inovação e a
competitividade do Brasil
|01/12/2015| Publicação reúne alternativas para produção sustentável da
cana
|26/11/2015| Parceria inédita cria mestrado em recursos hídricos
|17/11/2015| PB orienta agricultores sobre economizar água usando sistema
hidropônico
|12/11/2015| Embrapa promove o 19º Curso de Controle Biológico de
Pragas
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