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Resumo
-0 uso racional do fogo em pastagens naturais pode ser benefice para OS

atributos quimicos do solo, mineralizando seus nutrientes, tornando-os

disponiveis para as plantas forrageiras e favorecendo seu crescimento. Sem os

devidos cuidadosa queima pode promover uma redu<;aonos teores de materia

organica do solo, fato que reduz a\gumas qualictades fisicas e bio\ogicas. 0

fogo' nem' sempre promove aumento na produ<;aoe qualidade da forragem,

sendo a resposta diretamente relacionada com a composi<;ao·floristici;l da

pastagem. Quando ha especies com grande valor forrageiro tolerantes ao fogo,
essa pratica pode ser benefica quanta aqualidade da forragem, mas, quando

as especies forem de baixa palatabilidade e baixo valor nutritivo,'a Qualidade

da pastagem pode ser reduzida pelo· uso do fogo. 0\ efeito do fogo em
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, pastagens natutais sobre 0 desempenho,animal e uma, resposta direta a
modificac;ao na qualidade' da forraget:n' em vlrtude, da induc;ao' do

pe'rfilhamento, 0 q~e·eleva 0 valor nutritivo da forragem, promovendo assim,

elevac;aonoganho de pesodos animais. Este.efeito pude ser anulado quando
ha alterac;oesno comportamento ingestivo dos animais, COmoconseqOenciada

mudanc;a i~desejavel da composic;ao·flo~istica da' pastagem n~tural~ A

utilizac;aodo fogo, como pratica de manejo,de pastagens, deve ser precedida

de uma analisesobre a sua eficacia,.eficiencia e sustentabilidaoe, em term05
, . ( I

de melhoda das caracteristicas fisico-quimicas do' solo, da produc;aoanimal e

da produtividade, q'ualidadee persistenciada pastagem.

Palavras-chave: produc;aode fQrragem,composic;aoquimica, fogo, fertilidade

do solo

Burning in natural,?astures

Abstract
The rational use of the fire in natural pastures can be beneficial for the soil

chemical char~cteristics, providing, the mineralization of minerals, and

incr~asedthem available for the. plants, beyond promoting this higher growth,

how~ver without cares can promote a reduction i~ the soil organic matter
,

contents. In natural pastures the use of the fire does not always promote

increase in,the forage yield ,and quality~ The response of natural grasses to

burn dependsstraightly of the floristic composition. For the tolerant speciesto

the fire, that practice can be beneficial and improve the forage quality, but,

when the, tolerant species to the"fire present, 'ow paiatabmty ,and nutritious

value, the quality of the grass is limited by the, fire. The effect of burned

natural pastures on the animal performance is a direct response to the
changes in the forage quality as consequence of higher grass tillering that

supply excellent nutritive forage. This effect can be annulled when there is a

rnodification in the animal intake behavior as a consequenceof the unde~irable '

composition floristic changes. The utilization of the fire, as' routine practice of
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pasture management, should be preceded of an analysis about its efficacy,

efficiency and sustain~bility, ~ith respect to lmprovement of the soil physical- -

chemistry characteristics, animal production, and productivity, quality and

pasture persistence.

-Keywords: forage yields, themicalcompositipn, fire, soil fe~i1ity

1.Introdu(:ao
o fogo e considerado a mais antiga fonte' de energia natural dominada pelo

homem e um fenomeno natural que sempre .existiu na superfkie do ,planeta. Nos

primordios das civiliza~oes, a principalfonte de igni~aoeram as descargas eletricas

ocorridas durante as tempestades; 0 que gerava fogo a partir da ,queima da vegeta~ao

natural. 0 fogo passou a ser usado como fontede calor para 0 aquecimento e prep'aro

de alimentos, possibilitando a fixa<;ao de tribos nomades nasmais diversas regioes do

globo.

o uso do' fo~o em areas de pastagens teve inkio quando pastores perceberam -

que a vegeta~ao das areas recentemente queimadas era mais nutritivC! e preferida, .. ~.,

pelos anima is, sendo a partir de entao, uma pratica rotineira utilizada no manejo de

pastagens, notadamente no final da esta~ao de crescimento (SOARES, 1995) ..

. A queima e a pratica agrkolamais economica no preparo do solo para 0 plantio

e em areas florestais e utitizada para reduzir 0 material vegetal, 0 que possibilita a

entrada de maquinas e melhores condi~oes para a germina~ao das sementes. 0 fqgo

controlaqo tambem eutilizado paraprevenir incendios, pois reduz' 0 materiat

combustlvel, uma vez que este e' 0 unico elemento do triangulo do fogo (combustlvel,

comburent~s e calor) que pode ser dominado pelo hbmem.

<;om rela~ao aos nutrientes do solo, .0 fogo pode promover uma redu~ao em

seus teores, mais em' contrapartida, aumenta a sua disppnibilidade em virtude da
. . , .

mineraliza~ao. Contudo, quando utilizado com freqOenciaeem alta intensidade

promove 0 empobrecimento do solo, uma vez que a combustao nunca e completa, e

gera, alem de agua,di6xido de carbono e calor, alem de monoxido de .carbonoe
. .

outros produtos considerados pOluentes, como hidrocarbonetos e oxido de nitrogenio.

Diante 0 exposto, essa revisao ,analisa 0 efeito do fogo em pastagens naturais,

buscando apresentar seus beneficiO$ e malefkios e as formas mais adequadas para 0

seu uso.
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2. Efeito do fogo sobre as caracteristicas do Solo sob pastag~ns natura is

, Na Australia, a pratica do fogo com finsagricolas foi implantada' pt>rvolta de

1700, pelos colonizadores britanicos como forma de remover florestas para 0 plantio

de cultivos agricolas e pastagens (CHENEY; SU~LIVAN, 2008). Quando se decide

utilizar a tecnica do uso do fogo nomanejo de pastagens, seja natural ou cultivada,

deve-se estar atento aosefeitos sobre as caractedsticas quimicas e f1sicasdo SOlo,

poisofago exerce a~ao direta sabre'a suaumidade, teor de materia org.anica e
nutrientes. De acordo com Raison (1979) a queima de pastagens e 'um dos metodos. .
de manejo ~ujos efeitos no solo tern sido negligenciados' nas pesquisas, poissao

realizadasem areas poucorepresentativas e sem historico cOllhecidode queimadas,
, r ' •

induzindo a, conclu50es precipitadas ~u equivocadas. Em areas onde 0 uso desta

pratica e sistemico, a quantid?ldee a composi~aodos nutrientesque reciclam'no solo

dependem diretamentedo regime de queimadas, sendo seus· efeitos evidentiados

atraves da incorpora~aode cinzas, redu~aode cobertura 'e aquecimento do 501,0.

Urn efeito direto do fogo sobre 0 solo e ~ eleva~aoda tempE!ratura, a qual pode

promover' aumentos na taxa de decomposi~ao dos res(duos e na mineraliza~ao da ,

materia organica (MO) e, consequentemente, a disponibiliza~aode nutrientes que ,se

'E;!ncontravamcomplexados (SCHACHTet aI., 1996). Os elementos mineraisque se

tornam mais facilmente dispon(veis .com a a~ao do calor sobre a MO sao: NH4+, P

inorganico, Na, Ca, Mg e parte do K (GlRARDI-DEIROet aL, ~994). Para Arias U963)

e Villares (1966) 0 fogo comoferramentade manejo pode ser positivo devido a sua.. . ... .
a~ao decompositora que ocorre a um n(vel inferior ao da vegeta~ao. Um dos mais

significativos efeitos do fogo cQntroladosobre 0 ecos~istemae a.mineraliza~ao da MO

acumulada sobre 0 solo. florestal, a qual representa 0 elo entre 0 organico e

inorganico, ,sendotao impof1:antepara a vida das plantas, quantoa fotoss~nteseque

interligao inorganicoe organico (SOARES,1995).

Contrariando os efeitos positivo do uso do fogo em pastagens,naturais sobre a ,

MO, Moore (1960), relatou que ap6s trinta anos de trabalhos Com queima de

pastagens em solo ,sob vegeta~ao de savana, na Nigeria, os teores de MO
apresentaram-se 30% mais ,altos nas parcelas com queima leve (inicio do perfodo'. ,

seco) do que naquelas com queima severa (fim do perlodoseco}. Corroborando com
. . . . ~

esses resultados Wright et aL (1976) encontraram perdas de MOdo solo, variando de
. ,

0,08 a 0,56% para areas com declividade moderada (8 a,20%) e ingreme (37 a
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61%), respectivamente, mostrando q~e ah~mdo fogo 0 relevo tambem tern efeito

sobre'a MO do solo.

. De acordo com Soares (1995), 0 empobrecimento do solo atraves do fogo pode.
ocorrer basicamente em duas situa~6es: p,rimeira',em incendios de alta intensidade,

que queimam, volatilizam ou dispersam quase toda a MO' e a maior parte dos

nutrientes ·e, segunda quando do solo recebe queimas sucessivas· e com issoseu

estoque de, nutrientes e reduzido gradualrnente.. Em areas florestais, onde os' Ciclos

s~o longos, a segunda situa<;aoraramente ocorn~, pois 0 solo recupera todo seu

potencial antes do final da rota~ao. No.sui dos EstadosUnidos, por exemplo,solos.'. .
corn cobertura florestal, submetidos a queima 'controlaCla periodica por mais de 50

anos, nao mostraram nenhuma deteriora<;aoOU diminui<;aoda fertilidade.

o fogo tern influen~ia direta nas caractel'"isticasquimicas do solo. Ao longo dos

anos seu uso constante em pastagens pode promover 0 decrescimo da 'capacidadede '
, . .

trocade cations (CTC) e umaeleva<;ao no pH do solQem'conseque.nciado efeito das
, .' : .. . .

cinzas que reduzem temporariamente os teores de aluminioe de acidosorganicos e,
aomesmo tempo, aumentam a satura~ao de bases na superffCie dosolb

(GIOVANNINI; LUCCHESI,1997). Heringer (2000) estudou 0 efeito do fogo por longo
. . .

perfodo sobre parametros do solo e vegeta~ao de uma pastagem natural, nos campos

sulinos brasileiros, utiliza-ndo diferentes alternativas de manejo sob condi~6es de
pastej.o: 'sem queima e sem ro<;ada ha 32 ·anos; ro<;ada aoual'ha 32 an~s;

melhoramento da pastagem nativa ha sete anos; melhoramento da pastagem nativa

ha24 anos e, queima bienal ha maiS de 100 anos. A queima resultou em maiores .

teores e satura<;aode· .alumlnio e maior acidez poten<;ial,b~mcomo menores teores

de magnesio na tamada superficial do solo; a r~agem reduziu a acidez potencjal e

aumentou a satura~ao de bases na superficie do sol~. As queimadas em pastagens
I naturais, na regiao de elevada altitude QOscampos sui brasileiros, deve ser evitada

como pratica de .manejo rotineira, pois deteri,ora as caracterist~cas'do soloe reduz 0

potencial produtivo da vegeta~ao nativa.

Avaliando as caractedsticas de urn Latossolo Vermelho, sob pas~gem natural,

em Guaiba, RS, Heringer et al. (2002) relataram que 0 teorde Al trotavel, a acidez

.potencial e a satlJra~aopor AI tenderam a ser sempre maiores no solo de pastagem
. . I

nativa quando submetido ao uso do fogo, quando comparado'a areas nao queimadas.. "

.A satura~aode bases por all;JlT!iniO,nas areas ~penas ro~das foi menor na ca,rnadade
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0-5 cm, em r~la<;ao aos outros tratamentos submetidos a queil:nadas, se

,assemelhando a estes nas' camadas mais profundas,, Segundo Jacques (2002), a
, , '

queima resultol,J-em maiores teores 'e satura<;aode aluminio,e maior acidez potencial
• , • 4· , ~

do solo, bem comc)menores teores!Je magnesio na camadasuperficial. Para Heringer

& Jacques (2002), a queima frequentee cO'1t1nuadas. pastagens n~turais deve ser

evitada, pois promove a redu<;aonos teores de magnesio, ~umenta a aCidezRotencial

e reduz a' cobertura e umidadenas camadas superficiais do solo, comparativamente

'as praticas de manejo sem queima,

Com rela<;aoaos nutrientes do solo sob uma floresta,deve-se, di$tinguir a. . . .. ..

quantidade total (a maior parte sob forma organica) e a disponivel (mineralizada).'

Quando se faz uma queimacontrolada, embera a quantidade total de nutrientes

diminua" a quantidade disponivel au mineralizada aumenta, sendo' verificados

aumentos de maisde 100% nos teores de N, P, K, Ca e Mg mineralizados apas 0 fogo,

sendo isto uma vantagem do usa daqueima. Uma vez 'que as plantas somente. ,

absorvem nutrientes mineralizados, sendo natural que elas cres<;ammais rapidamente
. ". .

em areas' queimadas (SOARES,1995). Avaliando os atributos quimicos do solo de

campos nativos do sui ,do Brasil, Rheinheimer et al. (2003) relataram redu<;aonos

teores de' nitrogenio total apes a queima, ,diminuindo nos meses subseqOentes,

inclusive naoretornando as concentra<;5esnaturais no Jim do periodo de urn ano. As

possiveis perdas de N" por volatHiza<;ao podem ser compensadas por ganhos, .. ..

estimulados pelo' aumento na ativi,dadebacteriana do solo apes a queima. 'As

concentra<;5esde Ca eMg apresentaram comportamento inverso;a queima provocou

aumEmtosem suas concentra<;5es,porem rapidamente retornaram aos valores iniciais

e inferiram que 0 aumento na concentra<;aodesses cations' esta vincuJadoa I-ibera<;ao

de oxidos nas 'cihzas,estando de acordo com o que ac~ntece ~m outros ambientes.

Em pastagens naturais da regiao do Pantanal arenoso, 0 efeito do fogo quinze

dias apes a queima apresentou eleva<;ao do pH se situando entre 5,5 e 5,9,

apresentando diferen<;ade acordo com a profundidade.Com rela<;aoa CTC, da soma

de bases trocaveis, da satura<;aoem bases e do conteudo de fosforo, todas essas
, ' ,

variaveis tambem apresentaram e,leva<;aoapes a' queima,' fate explicado devido ao

efeito fertilizador das cinzas depositadas nasuperffcie do soloapos aqueimada

(FERNANDES~.FERNANDES,2002). Esses resultados'vao ao encontro dos relatados

por Fern~ndez et al. (1997) que -reportaram, para urn ecossistema de vegeta<;ao.
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aberta (savanas1" logoap6s aq~eima, aumento dopHe dos teores deP, Ca, Mg, e K

nas camadas· superficiais 'do soto ou varia<;ao significativa nos teores de outros

elementos, sendo esses incrementos atribuidos as cirizas, 0 que pode acelerar a·

produ<;ao primaria em certos ecossistemas. As concentra<;5es de carbona e nitrogenio

da biomassa microbiana do soto tam'bem foram aumentadas peta queima,enquanto

que a rela<;ao carbono/nitrogenio do solo diminuiu, 0 que pode signincar um aumento
, . ,

nas taxas de mineraliza<;ao da MO qo solo (FERNANDE~ et aI., 200?>. Nardoto &

. Bustamante (2003) observaram resultadossimilares para pastagens naturais em

areas de cerrado, no Centro-Oeste brasileirq, sendo verificado maior pH na area

queimada 'e uma eleva<;ao na concentra<;aode' nit~ogE!nio amoniacal, alem de

pequenos acumulos de nitrogenio nltrico no solo,contudqapenaspor curto per-Iodo na

,esta<;ao thuvosa. As areas 'queimadas e nao queimadas apresentaram 'um mesmo

padrao de mineraliza<;ao/imobil,iza<;ao,' mas com menor produ<;ao anual de N mineral

naarea queimada (14,7 kg.ha-1.ano·1 na area sem queima e 3,8 kg.ha-1.ano·1 na area

queimada),um ana apos a queima.

\
A queima das pastagens naturais, visando a melhorla da sua qualidade, ocorr~

desde os primordios, das civiliza<;5es, quando indios queimavam os pastos ao redor

das tribos para atr~ir herbivoros em b,usca de' forragem de melhor qualidade,

facilitando a ca<;a. Na Europa tambem ·se fez 0 usa do fogo emsuas pastagens

naturais com os objetivos similares, a o,bten<;ao de urn pasta ae m'elhor qualidade e

melhor valor nutricional. Com a coloniza<;ao dos .novos continentes, essapratica

espalholJ-se amplamente,concomitantemente com a pecuaria.

Um aspecto de grande importancia ,a ser observado em pastagens naturais,

determinante no sucesso da atividade, e aqualidade da forragem que esta

intrinsecamente ligada a s~a compOsi<;ao. floristica. 0 uso do fogo em pastagens

naturais tem como justificativa a melhoria na qualidade da forragem, decorrerite da

rebrota<;ao apos.o fogo. Alguns autores confirmam essa justificativa. Para Svejcar

(1989), a· eleva<;ao da qualidadede pastagens naturais relaciona..;se com a a<;ao do

fogo sOb~eas esptkies dominante.s, mudan<;a na dieta apos a queima, -a<;aodo fogo na

estrutura da vegeta<;ao e especialmente na redu<;aodo material marto. 0 aumento da

qualidade do pasta natural apos a queima pode ser atribuido a maior ofertaGie Ca,
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Mg, P~ K para,as plantas, promove~do uma eleva~aotemporaria em ~eus teores nos

tecidos 'ferdes, no entanto, tendem a ;etornaraos neveisoriginais aopassar do tempo

(SACrOO; CAUHEPE,1998). Hodgson (1990) citou qu~ 0 crescimento das pla'ntas

depende de um contfnuo suprimento denutrientes no soloe cadaelemento mineral

esta 'envolvido em urn ~ovimento ddico do solo para a planta, das plantas para os

animais e depois, destes para 0 solo. Em pastagens produtivase bem aduQadas'da

Nova Zelandia ha uma extra~ao media anual de 180 kg.ha-1 de,N, 20 kg.ha-1 de P e

140 kg.ha-1de K, sendo, portanto, dependentesde urn forte aporte de nutrientes.

Com rela~ao'ad aumento na qualidade da'forragem, tem-se observado que 0

efeito e temporario, pois com a matura~aoda forragem os teores deprotefnabruta

(PB) e a 'digestibilidade da materia seca (MS) sac reduzidos, como conseqUenciad~

acelera~aodo cicio de d~senvolvimento das gramfneas, as quais atingem 0' estadio,

reprodutivo antecipadamente, perdendo a qualidade (BRANCrOet aI., 1997; McATEE
etal., 1979).

Com rela~ao ao efeito do fogo sobre a composi~aoflbristica, Cardoso et al.

(2003) verificaram que em pastagens naturais no ecossistema do Pantanal, a queima

influenciou a fr.eqOencia e' 0 numerode especies' gramfneo-Ienhosas quando

comparada a area sem queima, tendo as gramineasapresentado,em geral, omesmo

numero de especies nas duas areas. Com rela~ao ao grupo de ciperaceas e

dicotiledoneas, constatou:-se'aumento no numero e na frequencia das especiesap6s a
queimada.

Emboraa freqO~ncia seja umatributo' pouco sensfvel na identifica~ao de

mudan~as na vegeta~ao, ela pede ser utilizada como criterio para avaliar 0 quanta

uma especie tem varia~ao em sua distribui~ao e abundancia apos 0 fogo, deste modo

pode-se estimar a qualldad~ da pastagem em' rela~aoa freq~ncia de especie de alto

,valor fo~rageiro (FRANGI et aI., 1980). Apesar da influencia' da queima, nao, foi

constatada a elimina~ao de especies anteriormente presentes ou o' surgimento de

novas nasareas de pastagens naturais do bioma Pant~nalavaliadas. Par outro lado, a
queima promoveu uma diminUi~ao na produ~ao de biomassa por area total" quando

comparadascom areas sem queima.

Em estudo sobre 0 efeito do fogo sobre a .vegeta~ao de pastagem nativa dos'
/' . . ,

campos sulinos brasileiros, Heringer (2000) concluiu que a queima' favorece as
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Andropogonaceas e Piptochaetium montevidense, em detrimento de gramineas e

leguminosas de habitos rasteiros e de ciperaceas, reduzindo a sua biodiversidade.

Com relac;ao a produc;ao de f()rragem, Herir,tger (2000) relatou que 0 fogo

. promoveu um efeito positivo na taxa de alongamento foliar de Andropogon laeralis,

gramine~ nativa das pastagens natura is na regiao Sui do Brasil e com isso houve uma

maior produc;ao de' MS, sendo este comportamento atribuido a uma m?liOr

disponibilizac;ao de nutrientespela queima. Heringer & Jacques (2002) avaliaram uma
. I,

zona de transic;ao entre campo e mata com 'grande cobertura e dominancia de. .

gramineas cespitosas dos generos Aristida, Andropogon, Schizachyrium, Elyonurus e

Trachypogon, todas pastejadas e manejadas sob dtstjntas formas: sem queimae sem

roc;ada ha 32 anos; sem queima ha 32 anos e rosada anualmente; mel~orada ha sete

-anos; melhorada ha 24 anos; queimada ,numa freqUencia bienal ha mais de 100 anos,

entre 0 final do inverno e inlcio da primavera. Os sistemas de manejo interferiram

acentuadamente na produ<;ao de forragem, havendo .intera<;ao entre tratamentos e

estac;oes do ana (Figura 1). 0 tratamento sem queima e sem roc;o apresentou maior

produc;aode forragem devido a pred6minancia de espedes de habito ereto,

notadamente de Sorghastrum sp .. A area sob quei,ma foi menos produtiva ao longo de

todas as ,estac;oes do ano, totalizando um acumulo anual de 3.665 kg/ha de MS de

forragem verde. No entanto, Daubenmire (1968) relatou ,maiores prodlJc;oes de

forragem em areas queimadas, como dee:orrencia da m'aior 'oferta de nutriei1tes e

correc;ao do. solo pelas. cinzas, reduc;aona competic;ao 'das especies invasoras,

aumento nadlversidade florlstica da pastagem e atraves do desenvolvimento de

plantas mais eficientes. Em e<;mtra partida, 'verificou-se que a queima sistematica e
, .

continua reduziu drasticamente a produc;ao de forragem. Entre os fatores levantad'os

para essa respostaestao 0 menor retorno de material morto, cobertura e agua no

solo; menor teor de bases e maior acidez potencial; alem de maior freqgencia de

especies pou'co produtivas na area queimada, 0 que pode promover urn efeito inverso

na proCluc;aode forragem (HERINGER; JACQUES, 2002). A maiorproduc;ao em areas

queimadas pode ser atribuida a ,elimina<;ao do efeito barreira: do acumulo de material

mOJ1:o e de ma,cega, favorecendo 0 novo crescimento e 0 incremento da

,disponibilidadedeforragem verde (WIllMS eta!., 1981). Este efeito benefico e
anulado. com 0 avanc;ar do estagio fenologico das plantas.
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flgura 1. Produ~aomedia estacional de forragem de materia seca de forragem verde
(MSFV)em pastagem nativa sob distintos manejos (HERINGER;JACQUES,2002).

Com rela~ao aqualidade da forragem da pastagem nativa sob uso do fogo,

Heringer & Jacques (2002) relataram que a area queimada apresentou teores de PB

inferiores aos obtidos nos outros tratamentos durante a esta~o quente, porem.,sendo
. .

semelhante ao tratamento sem queima e sem ro~ada no perfodo do frio. as

tratamentos melhorados eo sem queima e ro~adoapresentaram maior digestibilidade

in vitro da'MO, comparativamente ao n~o ro~ado e no queimado. Emgeral, a

concentra~aode nutrientes nos tecidos vegetais nao foi alterada pela queima.. As~ ;.

plantas da area quejmad~ produziram menos, porem mantiveram teores de nutrientes

minerais nostecidos similares ao da area semqueima esem ro~ada. A maior

qualipade da forragem dos tratamentos melhorados e ro~ado jUstifica-se pela
contr"ibui~ao riestas areas de especies de gramineas e legurlijnosas e a ampla. '

frequencia ,de Paspalum notatum, uma especie nativa de boa qualidade, cujo valor

agronomicoe ecol6gico precisa 'ser mais estudado.Evangelista et al. (1999)

obtiveram majores teores'de PBem areas sem queima, os quais foram reduzidoscom,
o aumento da idade de corte. Houvedi~eren~a(P<0,05) em rela~aoao efeito do fogo

. .,
$obre as qualidades da forragem de acordo com 0 tipo de solo. No Cambissoloa area, .

s~m queimaapresentou maior degradabiliade efetiva da PBda forragem, enquanto

que para 0 latossolo"os resultados foram inversos: -
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- .
Nas mais diversas regioes do globo, a explora~aodas pastagens natt,Jraisquase

sempre esteve associadaao uso doJogo, mas em virtude das.mudan~asdimaticas e

.do' aquecimento global, 0 uso dessapratica vein sendo condenada pelos·

ambientalistas. 0 fogo sempre foi um instrumento util na explora~ao de pastagens

naturais, sendo bastante difundido em regioes como oeste e suI do'sEstados Unidos,
, ' .

na America Latina e Africa, onde 0 seu uso aparecia rotineiramente como 0 unic6 meio.' , .
disponlvel para manter a produtividade das pastagens(VILLARES,1966).

o fogo continua sendo utilizado para 0 controleda vegeta~ao lenhosa,

principalmente na expansao das fronteiras agrkolas, fato bastante 'observado no

Brasil, em particular na regiao amazonica, como ferramenta para derrubada da

fl'oresta. Seu ~so em pastagensnaturais Visa principalmente a elimina~aodo excesso

de material morto acumulado sObre0 solo (macega) que e urn impedimento flsico ao
, ..

desenvolvimento das gemas basilaresesementes, visandoestimular novas brota~oes,

bem mais palatavel e nutritiya aos. rebanhos, podendo beneficiar 0 desempenho

animal nessasareas.

o desempenho de animais em pastagens queimadas e controverso. Trabalhos

mostraram que 0 efeito po~e ser positivo" ja em outros 0 efeito 'e nulo e-no lo~go

prazo e quase sempre negativo. Pizzio et al. (1997) relataram que em pastagens

naturais dominadas por especies cespitosas grossei.ras,tolerantes a queirna e com

grande-aclimulo de fitomassa, 0 fogo pode ser urn instrumento litil para controlar as'

especies ,indesejaveis presentes, melhor~r a qualidade' <;la dieta, e aumentar a
produc;~oanimal. Na Argentina, em pastagem natural dominada por Andropogon

,
lateralis, o~ganhosanuais por animal passaramde 76 para.107kg, apa'rtir do uso da

. /. .

queima anual. Angell et al. (1986) observaram que bovinos ganharam ou mantiveram

pes'oem pastagem natural coni predominancia de Spartina spartinae, severamente
- ..

queimada e nas areas onde nao houve fogo osanimais mantiveram ou I?erderam. .

,peso. Nas areas queimadas, 0 maior ganho de peso pode ser explicado pelo fato da

especie dominante ter urn baixo valor nutritivo. Semelhantemente Brancio et al.

(1997), avaliando dietas deanimais fistulados noesofago, nao observaram diferen~a

(P<O,OS)no valor nutritivo das dietas selecionadas pelosbovinos em areas com e
sem queima, mostrando que. os animaissao capazes de selecionar forragem de

qualidade emmeio ao material morto em areaSsem 0 Lisodofogo, nao justificando 0
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Em regioes de c1ima semi-arido no Texas, observou-se que apes a queima das

pastagens nativas na primavera, as dietas de novilhos tiveram maior porcentagem de
. .

. gramfneas e 15% menos de ervas em relac;ao as areas nao queimadas. 0 consumo de

cactaceas foi maior nas, areas nao queimadas, durante 0 verao e outono posteriores

ao fogo, resultando em maior g"riho de peso dos novilhos em alguns meses do ano.

Os autores justificaram este maior ganho proporcionado pelo maior consumo de

cactaceas em virtude destas especies suprirem parte dps exigencias dos animais em

ag.ua e por isso 0 deslocamento em busca das bebidas foi reduzido, evitando 0 gasto
I

de energia e consequentemente perda de massa corporal (McGINTY et al., 1983).

5. Efeito do fogo sobrea reprodu~aode plantas forrageiras nativas

o efeito do fogo sobre a germinac;ao_ de especies de valor forrageiro pode

ocorrer de duas formas. Para algumas 0 efeito e positivo, elevando 0 poder

germinativo apes a queima. Para outras, ocorre uma reduc;ao na germinac;ao de suas

sementes expostas ao fogo. Algumas especies australianas necessitam do fogo para

completar seu cicio de vida, tendo este. um importante papel para quebrar a

dormencia, permitindo assim a semente germinar e origina'r uma nova planta

(CHENEY; SULLIVAN, 2008). Essas especies sac chamadas de pirrefitas, cujas

sementes possuem tegumenta impermeavel e germinam bem apes 0 fogO" ocorrendo
I

um processode escarificac;ao ffsica do tegumenta (RIZZINI, 1976).

Em especies lenhosas, geralmente 0 fogo promove uma reduc;aona produC;aode

sementes, reduzindo a populac;ao de plantas, como resultado da queima direta das

sementes ainda nao completamente formadas. Para as especies herbaceas 0 efeito e

inverso, aumentancto a produc;ao de sernentes devido ao aurnento, de fertilidade do

solo com a queima e a diminuic;ao da competic;ao peJas especies lenhosas. A especie

lenhosa atingida pelo fogo tern uma grande perda nos -tecidos de reserva, que sac

localizados em grande parte no seu caule, que e aereo. Jaem algumas especies

herb.keas 0 caule e subterraneo, ficando protegido da ac;ao do fogo e preservando

grande quantidade de tecidos de reserva e gemas (OGDEN, 1980).

Outro efeito do fogo sobrea germinac;ao de 'plantas forrageiras nativas pode ser

observado nos cerrados do Brasil central. Apes esta pratica observou-se iJm maior
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.flotescimento das plantas nestas. a~eas, aparentemente benefiCiadas pelo choque

termico e em' outros casos favoreceu a reproduc;ao sexuada: promovendo a abertura

de frutos e infrutescencias (COUTINHO, 1979). Segundo,Vogl (1974), a capacidade de

se reproduzirem de forma yegetativa observada em muitas gramrneas perenes e

arbustos nativosajudam na QCupa<;aode novas areas, isso confere a essas especies

vantagens competitivas e ajUda asespecies a sobrevierem acatastrofes, que incluem

o fogo. Alem disso, plantas que dispOe de orgaos multiplicativos subterraneos,

conseguem sobreviv~r com mais freqtiencia, pais estando mais profundos estes

orga'os escapam aos efeitos destrutivos do fogo. No Texas, McAtee et al. (1979),

utilizandoa queima e tambem corte da gramrnea Spartina spartinae, encontraram

maior percentagem de plantas com inflorescenciaem ambos os tratamentos,por

ocasiao da esta<;ao de crescimento, em compara<;ao a areas sem queima e sem roc;o.

o efeito do fogo sobre a germina<;ao pode ser controverso, conforme relatado

por White & Terry' (1979) que observaramestfmuto ao cresci menta do colma

r~produtivo em pastagem de Schizachyrium stolonifer pelo usa 0 fogo, em detrimento

da produc;ao forrageira. 0 pastejo nessas areas diminuiu asobrevivencia dos perfilhos

e a produ<;ao de forragem. Para Mattos (1970), as ¥egetais podem ser divididos em

dois grupos com rela<;ao a tolerancia a queima: pequena 'resistenci~, formado 'por

especies lenhosas, que possuem um colmo lignificado epontos de crescimento longe

do solo; e outro de grande resistencia, constituldo de especies herbaceas de colma

rasteiro ou por vezes subterraneo, com baixo grau de 'Iignificac;ao, com pontes de

crescimento proximos ao solo.

Dentre as especies adapta~as ao fogo, principalmente as gramlneas,podem ser

separadas em dois tipos: especies tolerantes, de rapida regenerac;ao apos 0 fogo, por

armazenar, maior energia nos orgaos subterraneos, chamadas "especies de

rebrotamento" e, especies -denominadas "matura<;ao e morte", que produzem muitas

sementes resistentes a? fogo, podendo' entao germinar apos 0 fogo (ODUM, 1988).
. '

Apos a queima ha uma· reduc;ao na q:>bertura vegetal do. solo, favorecendo a

germina<;ao de sementes (MATTOS, 1970). Heringer (1971) conch"liu que ha

. necessidade de c1areiras para 0 estabelecimento de novas plantas, as quais so foram

encontradas em locais coI11 vegeta<;ao bem rala. No entanto, apesar da queima

favorecer a germina<;ao de sementes, sua a<;aocontinuad~ pode destruir as plantulas

(WRIGHT, 1974).
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a fogo,alem de' interferir nos processos de propagac;ao, induz as especies

arbustivas a cri~r dispositivos de defesa queconsistem em casca's grossas,

revestimento escamoso, rizomas fortes, tuberculos e tunicas (HERINGER, 1971).

Gramineas desejaveis sao, em geral,menos adaptadas ao fogot comparadas as

indesejaveis, observando-se areduc;ao de suas freqqencias c9m 0 uso indiscriminado

do fogo. As especies Enneapogon polyphyllus e· E. avenaceus e Digitaria brownii,

altamente palataveis, foram significativamente reduzidas pela queima, enquanto
. , .

/>

Aristida contorta, uma especie moderadamente palatavel, foi reduzida (P<O,05) pelo

fogo (GRIFFIN; FRIEDEL, 1984). Paranastasis (1980) relatou que, em uma pastagem

nativa da ,Grecia, a queima controla 0 arbustoSarcopoterium spinosum (L.l, nao-

palatavel, que acumula galhos secos, podendo machucar os animais, e proporciona

altadisponibilidade de forragem do estrato herbaceo.

No Texas, a queima p,romoveu 0 aumento de produc;ao e palatabilidade de

Hylaria mutica, reduziu a copa de Prosopis grandulosa a niveis aceitaveise a

ocorren~ia de uma planta invasora anual indesejavel denominada, Xanthocephal'!m

dracunculqides (WRIGHT, 1974) Entretanto, em pastagens queimadas eventualmente,
,

as especies arbustivas como P. ,glandulosa, Acacia rigidula eAcacia tortuosa nao

foram controladas com a queima simpl~ (uma unica queima) e queima repetida por

cinco vezes, pois reto~avam a cobertura anterior' a queima ap6s duas estac;oes de

crescimento (HAMILTbN~ SCIFRES, 1982). A redlic;ao de especies palataveis e 0

aumento das ,nao-palataveis nem sempre e urn processo simultaneo. Em pastagens

naturais canadenses, 0 fogo manteve a dominancia das gramineas'e reduziu 0 numero

de especies lenhosas (ANbERSON~ BAILEY, 1980). A respost;a das plantas a queima '

esta tambem relaclonada com a epoca de sua realizac;ao, em razao da interac;ao do

fogo e dos fatores c1imaticos (umidade e temperatura) sobre' a germinac;aoe, ou,

rebtotac;ao das plantas. Essa resposta ainda depende da intensidad~ do fogo, das

Gondic;oes de" crescimentb pos-queima e tlas interac;oes na competitividade. .

interespedfica das especies do ecossistema.

6. Indica~oes para 0 usa do: fogo como ferramenta de manejo de pastagens
natura is

Para uma rnelhor compreensao do ,usa do fogo em pastagens naturais' e

necessario a definic;ao de dois term os distintos: incendio e fogo l=ontrolado. No
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incendio 0 fogo s.e propaga livremente de acordo com a topografia, condi~6es

climaticas e principalmente do material combustive!, geralmente liberando grande

quantidade de energia e atingindo altas temperaturas. Ja, a' queima controlada

consiste no uso controlado do fogo, conduzido dentro de limites pre-estabelecidos de

intensidade, a fim de se alcan~ar certos objetivos no manejo da pastagem, podendo

colaborar no combate de especies indesejaveis e promovendo 0 desenvolvimento de

especies de alto valor forrageiro (SOARES( 1995).'

Para que se obtenha sucesso no uso da queima em pastagens naturais, 'i\lgumas

p:ecau~6es devem ser observadas. Villares (f966' recomendou isolar a area a ser

queimada do Testante da propriedade ou de outras propriedades, por meio de

estradas, rios, .aceiros, etc, para que 0 fogo se r!!5trinja ao local desejado, evitando

incendio; fazer aqueirna uns dois dias apos uma chuva, para garantir urn efiCiente

umedecimento do solo, visandoa prote~ao das ralzes e 6rgaos subterraneos das

plantas; escolher as ultimas horas do dia, onde 0 frio eo sereno poderao auxiliar no

controle das cham as.

A queima deve ser rapida e contra 0 vento, resultando em efeitos menos

profundos sobre 0 solo (VICENT, 1935). A v~locidade dos ventos no momento da

realiza~ao da queima maior que 7 km/,h' proporciona maior propaga~ao do fogo na

.vegeta~a?, reduzindo assima intensidade da. queima; porem se a velocidade dos

ventos excedem 15a 20 kmjh 0 a queima nao e recomendavel devido a alta

probabilidade do manejador perder 0 controle sobre o fogo, havendo assim urn super

aquecimento do solo, prejudicando 0 desenvolvimento de novas plantas (R~LPH,

1980). '

Silva (1998) descreveu que existem diversas formas de queima controlada, que

podem ser utilizadas com vantagens sobre 0 USO tradicional. Conhecendo bemcada

uma delas, 0 manejador poderc~ decidir quat a que methor se enquadra no seu

terreno:

• Queimada central: e feita em terrenos pianos, colocando fogo em varios pontes do.

centro da. area, em forma de drculos. Deste modo, a for~ado fogo sera maior na

parte central do terreno e facilitara p trabalho do.pessoal envolvido nesta tarefa;

• Queimada emfaixa a favor do vento: coloca-se fogo a favor o' vento, partir da base

do aceiro e ao final da area tambem deve ser feito um aceiro bem feito e largo para

evitar que 0 fogo sala do controle;
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• Queimada contra 0 vento: esta e a queirnada basica. Iniciar 0 fogo numa

extremidade do terren<?,d~ modo que queime ladeira abaixo ou contra 0 vento;

• Quelmada en: faixas horizontais: coloca-se fogo contra 0 vento, a partirda base do

aceiro e,em seguida, a favor do ve'nto;

• Queimadas em faixas verticais: 0 fogo e ateado contra 0 vento, a partir do aceiro

'base. Depois se inicia 0 fogo a favor do vento, lado a ladocom a inclina~ao do,

terreno;

'. Queimada em vegeta~ao dispersa: come<;ar como fogo contra 0 vento, lentamente,

sempre partindo da base do aceiro;

• Queimada em faixas com fogo contra 0 \(ento: e urne!'maneira facit e segura de se

Iimpar terrenos, porem eimportante observar bem a estabilidade ~dire~ao do vento;

'. Queimadas por pont6s: 0 fogo e posto contra 0 vento a partir doaceiro base. Na

'queimada por ponto tem-se a vantagem de que nenhum fogo vai ser grande nem

diflcil de controlar;
,

,. Queimadas em cunho a favor do vento: coloca-se fogo, ao mesmo tempo, em

va'rios pontos daborda do terreno, sempre a partir doaceiro- base. Esta pratica e

recomendada somente'para vegeta<;a6Ieve.

Para reaHzar uma queima controlada ou presc:rita e fundamental seguir algumas

recomenda~6es, pois ela queima requer um estudo previo' para conhecimento das

condi<;oes ideais 'para a sua realiza<;ao. Verificarcom aten<;ao a area a serqueil'T'ada,
- '

·tipo de vegeta<;ao~temperatura local, umidade do ar e pessoal disponlvel. Para evitar
. .- ., - . I"

perigos futuros e imprescindlvel' queimar, antecipadamente,' 'as acu,,;ula~5es de

materiais combustlveis(lenhosos) ria Iinha de controle do fogo Nao abandonar, em

hip6tese alguma, a area incendiada ate a completa extin~ao do fogo. Nas Figuras 2, 3,

4 e 5 sac apresentados exemplos de como proceder Un1aqueima controlada e segura

para 0 manejo de pastagens.
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7. Considera~oesFinais
c5 uso racional do fogo ~m pastagens natura is pode ser benefico. para. os

atributos qUlmicos do solo, proporcionando a mineraliza~ao qe seus nutrientes eos

disponibilizando para as plantas, promovendo assim maior crescimento. Sem os

devidos cuidados pode promover uma reduc;ao nos teores de MO do .5010, fate que

reduz algumas.qualidades f1sicas e biol6gicas.
I .

Em pastagens naturais 0 uso do fogo nem sempre promove aumento na

produc;ao equalidade' da forragem, sendo as respostas relacionadas coma sua

composic;ao florlstica. Quando se tern, a presen~a de especies com grande' valor

forrageiro tolerantes ao fogo, essa pratica pode ser benefica quanto a qualidad~ da

forragem, mas, quando,as especies tolerantes ao fogo forem de baixa palatabilidade e

baixo valor nutritivo, a qualidade do paste e reduzida pelouso do fogo. A ocorrencia

do fogo. em determinadasareas de pastagens naturaise benefica para 0

desenvolvimento- de algumas especies de plantas, pois este age com agente

estarificador sobre 0 tegumenta da semente, promovendo a sua germina~ao.

o desempenho animal, em pastagens naturais queimadas, e uma resposta

.direta a modificac;ao na qualidade da forragem em virtude da induc;ao do

perfilhamento, 0 que eleva valor nutritivo do pasto, promovendo assim, maior ganho'
, . .

de peso dos animais. Contudo, esteefeito pode ser anulado' quando \1a uma

modificac;ao no comportamento ingestivo dos animaisemconseqGencia da mudanc;a.

florlstica do paste natLiral.

A\ pratica de queimadas em pastagens naturais e arriscada, POis se trata de

biomas frageis e com equilibrio delicado. Se nao forem observados os procedimentos. .
adequados de seguran~a, a queimada pode sair do controle, dando origem a urn

incendio, ocasionando perdasirreparaveis ao ecossistema.
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