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Resumo 33
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O Cerrado tem uma inquestionável importância quanto à conservação da biodiversidade e
dos  recursos  no  Brasil,  o  que  não  impediu  o  alto  índice  de  degradação  nas  últimas
décadas devido à expansão da fronteira agrícola e da atividade pecuária. Ainda que o
gado de corte seja uma atividade relevante economicamente, a região tem como desafio
aliar produção e conservação em um mesmo contexto, com a aplicação do conhecimento
científico para a introdução de sistemas conservacionistas de uso e manejo do solo para a
recuperação  de  pastagens  degradadas  existentes,  evitando  a  ampliação  do
desmatamento. Assim, esse trabalho teve como objetivo avaliar os impactos ambientais
sobre as propriedades biológicas e físico-químicas, dos solos, decorrentes da pecuária de
corte em áreas de Cerrado. Realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática qualitativa
com busca em bases de dados da Embrapa e na plataforma SCOPUS por estudos que
avaliassem impactos da pecuária de corte sobre os aspectos biológicos e físico-químicos
do solo. Após etapa de busca dos documentos, a triagem resultou em 51 estudos, cujos
dados sobre as propriedades biológicas e físico-químicas dos solos foram categorizados e
comparados de acordo com o sistema de manejo utilizado em cada trabalho. Também foi
efetuada a comparação destas propriedades tendo como base as características do solo
de vegetações nativas de Cerrado. Verificou-se que o sistema de Integração Lavoura-
Pecuária teve caráter mais conservacionista em relação aos outros sistemas de manejo.
No entanto, todos os sistemas de manejo possuem algum grau de impacto em todas
propriedades analisadas em relação ao Cerrado nativo,  mostrando a importância  das
áreas  naturais  para  a  manutenção  e  melhora  da  qualidade  físico-química  e  da
conservação  de  microrganismos  no  solo.  Este  estudo  poderá  servir  como  guia  para
tomada de decisões de implementação de políticas públicas voltadas para a conservação
do Cerrado,  como por  exemplo a proposição de zoneamentos ecológicos-econômicos
locais  e  de  políticas  de  uso  do  solo  mais  rígidas,  visto  que  a  pecuária  impacta
significativamente diversas propriedades do solo tais quais a biota e a permeabilidade.
Verificou-se também que há uma lacuna de estudos nas regiões Norte e Nordeste do
bioma (Figura 1), justamente onde avança mais intensamente a fronteira agrícola, sendo
imprescindível  concentrar  os  esforços  de  pesquisa  nessa  região  com  vistas  à
conservação.
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Figura 1: Mapa da vegetação remanescente de Cerrado e áreas onde os 51 trabalhos
foram realizados (pontos azuis plotados no mapa). Fonte: MMA (2011), Google Earth.
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