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O Cerrado representa o segundo maior bioma brasileiro, com uma área de dois
milhões Km2, composto por um mosaico de formações vegetais com expressiva
diversidade  florística.  Entretanto,  essa  rica  diversidade  encontra-se  ameaçada
por  ações  antrópicas.  O  histórico  de  ocupação  do  Cerrado  é  marcado  pela
rápida  expansão  das  fronteiras  agrícolas  durante  a  revolução  verde,  além  da
criação  extensiva  de  gado  e  o  desmatamento  com  finalidade  de  produção  de
carvão e lenha. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar e
comparar  o  impacto  da  pecuária  extensiva  e  da  extração  de  madeira  sobre  a
diversidade  e  distribuição  de  espécies  arbóreas.  Para  tal,  foi  realizado  o
inventário  florestal  em  três  diferentes  fragmentos  de  cerrado  sensu  stricto  no
município  de  Dores  do  Indaiá-MG:  (i)  formação  primária(FP),  (ii)  manejo  de
pastagem(MP)  e  (iii)  sete  anos  de  regeneração  de  corte  raso(CR).  Os
fragmentos foram comparados por meio dos índices de diversidade de Shannon
(H´),  equabilidade  de  Pielou  (J´)  e  similaridade  de  Jaccard  (J).  Os  resultados
para H´ foi 3,05, 2,52 e 1,99 para FP, CR e MP respectivamente, indicando que
o manejo de pastagem é uma atividade com maior impacto sobre a diversidade
arbórea  em comparação  ao  corte  raso.  Os  resultados  do  J´  foram 0,48,  0,41  e
0,33 para FP, CR e MP, respectivamente, indicando que o manejo de pastagem
afeta  de  forma  mais  agressiva  a  distribuição  dos  indivíduos  entre  as  espécies
que o corte raso. Por fim, os resultados obtidos para J  foram J=0,24 para FP–
CR, J=0,18 para FP–MP e J=0,57 para MP-CR, demonstrando que o manejo de
pastagem  causa  maior  alteração  na  diversidade  arbórea  que  o  corte  raso.  As
análises  permitem  concluir  que  o  manejo  de  pastagem  é  uma  atividade  mais
impactante comparada à extração de madeira no cerrado.
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