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Resumo 
Embora a queima seja uma prática de 
manejo muito usada, principalmente em 
pastagens nativas, o seu uso em excesso 
prejudica a produtividade e a persistência 
das pastagens. Queimas freqüentes 
prejudicam as plantas forrageiras por 
esgotar as reservas das raízes e base do 
caule, diminuindo o vigor da rebrotação. 

Parece ser consenso, que o melhor manejo 
do pasto, seria evitar o uso do fogo no 
cotidiano, pois, além de ser uma técnica 
pouco segura e no momento ilegal, leva a 
uma série de fatores negativos do ponto de 
vista ecofisiológico e sustentável do 
ecossistema. 
Palavra-chaves: Manejo |  nutrientes |  
pastagem |  produção |  

 
 
Abstract 
Although it burns is her handling practice 
very used, mainly in native pastures, use in 
excess harms the productivity and the 
persistence of the pastures. Frequent burn 
harm the plants for draining the 
reservations of the roots and base of the 
stem, reducing the energy of the 
rebrotation. Is consensus, that the best 

manntje of pasture, would be to avoid the 
use of the fire in the daily, because, besides 
being a little safe technique and in the 
illegal moment, the series of negative 
factors in the ecofisiologic and maintainable 
of ecosystem. 
Key-words: manntje |  nutrients |  
production |  pasture |  
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1. Introdução 
 
A qualidade da forragem é um dos aspectos básicos determinantes da eficiência da utilização da 
pastagem. Uma das justificativas pelas quais os produtores queimam seus pastos consiste na 
suposta melhoria nessa qualidade, decorrente da rebrotação após a queima (Evangelista et al., 
1993; Heringer e Jacques, 2002). 
 
Os principais determinantes das mudanças no valor nutritivo decorrente da queima são a ação 
do fogo sobre as espécies dominantes, mudanças na dieta após a queima, ação do fogo na 
estrutura da vegetação e, especialmente, redução do material senescente (Svejcar, 1989). Por 
isso, a queima parece ser uma prática bastante utilizada, por ser de baixo custo e fácil adoção. 
Tendo como principal finalidade ha remoção da massa vegetal morta, rejeitado pelo gado, 
proporcionando uma nova rebrotação em períodos de escassez de alimentos. Esta rebrotação, 
por ser mais tenra, palatável e de melhor qualidade, pode levar a melhores resultados em 
termos de produção animal. 
 
Segundo Whight (1972) a queima na estação de pouca chuva, além de antecipar o período de 
pastejo, reduz o problema de erosão que pode ocorrer no início do período chuvoso quando as 
chuvas fortes encontram o solo desnudo (recém-queimado). No entanto, após a queima do final 
da época seca, há melhores condições de umidade para a rebrotação do pasto, e, 
conseqüentemente, mais rápida cobertura do solo e utilização pelos animais logo no início do 
período chuvoso. 
 
O valor do fogo como um instrumento de manejo varia dependendo do ecossistema da 
pastagem se árido ou úmido, porque ele pode alterar a sua composição botânica. Dentro de 
uma comunidade de pequenas forrageiras e umidade limitada, a disponibilidade de forragem é 
baixa, mas a qualidade tende a ser alta, da mesma forma que o material senescente na planta. 
 
Conseqüentemente, fogo em pastagens de clima árido é prejudicial para a produção de animais, 
porque destrói uma forragem valiosa. A queima de pastagens na região dos Cerrados constitui 
uma prática largamente adotada e é realizada, normalmente, na estação seca e próxima do 
início do período chuvoso (Coutinho, 1980). Uma das vantagens em queimar a pastagem 
estaria na incorporação ao solo de nutrientes contidos na matéria seca, contribuindo assim para 
a melhoria da fertilidade (Zanine e Diniz, 2006). O uso do fogo no manejo das pastagens está 
quase sempre associado à pecuária extensiva e extrativista, principalmente em áreas que 
apresentam baixo potencial agrícola. 
 
Objetivou-se com está revisão abordar o efeito da queima sob a produção de biomassa e o  
valor nutricional das pastagens. 
 
2. Efeito da queima na produção de forragem 
 
A resposta das plantas à prática da queima está também relacionada com a época de realização 
da queimada, em razão da interação do fogo e dos fatores climáticos (umidade e temperatura) 
sobre a germinação e, ou, rebrotação das plantas. Essa resposta ainda depende da intensidade 
do fogo, das condições de crescimento pós-queima e das interações na competitividade 
interespecífica das espécies do ecossistema (Duarte, 1987). 
 
De acordo com Klink e Solbrig (1996) os efeitos da queima na biomassa são qualitativamente 
semelhantes onde quer que ocorram. Entretanto, a resposta das plantas varia 
significativamente, tanto entre comunidades, como dentro de uma mesma comunidade. 
Provavelmente, o comportamento diferenciado das espécies do campo nativo como o capim 
Andropogon bicornis em relação à queima pode estar associado ao seu hábito de crescimento. 
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As gramíneas cespitosas, estoloníferas e rizomatosas apresentam formas de crescimento e 
morfologia distintas, determinando números diferentes de perfilhos e, normalmente, o fogo 
exerce pressão seletiva sobre gramíneas rizomatosas e cespitosas (Rodrigues, 1999). 
 
Wright (1972) verificou tendência de menor produção, 1.081 kg/ha versus 1.279 kg/ha, em 
áreas queimadas e não-queimadas, respectivamente. Enquanto, Corêa e Aronovich, (1979) 
avaliando o efeito da queima e ceifa sobre a produção do capim-jaraguá e do kudzú tropical, 
observaram que as produções de forragem verde do Jaraguá, quando submetido à ceifa não 
diferiu do controle porém, as áreas queimadas apresentaram redução significativa na suas 
produções; o kudzú foi sensível tanto à queima quanto à ceifa (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Produção de forragem verde do capim jaraguá e do kudzu tropical (Kg/ha), 

submetidos ou não à queima 

Forrageira Queima Ceifa Controle 
Capim jaraguá 22.455 26.035 28.296 
Kudzu tropical 6.892 12.363 23.638 

Fonte: Corrêa e Aronovich (1979) 
 
Hamilton e Scifres (1982), estudando a queima controlada de inverno no Texas, observaram 
que, durante períodos secos, o capim-buffel (Cenchrus ciliares) produziu menos em áreas 
queimadas, com produção de 360 kg/ha, comparada com 1.230 kg/ha em área não-queimada. 
Enquanto, Neiva (1973) citado por Evangelista et al., (1993), avaliando pastagem nativa logo 
após a queima, em Cambissolo e Latossolo, por período de 112 dias, observou que a 
quantidade de matéria seca na área queimada foi menor do que a da área não queimada ao 
final do período, observando que houve formação semelhante de matéria seca nas duas áreas, 
sendo que na área não queimada a forragem nova estava misturada à macega do ano anterior 
(Tabela 2). Este autor observou, ainda, que o teor de proteína bruta foi superior na área 
queimada até os 56 dias de rebrotação, declinando rapidamente após este período; nas áreas 
não queimadas o teor de proteína bruta no início da estação chuvosa é baixo, devido à presença 
da macega. À medida que vão surgindo as brotações, o teor de proteína bruta aumenta, porém 
não atinge os níveis alcançados pela forragem submetida à queima. 
 
Tabela 2. Produção média de matéria seca (Kg/ha) de pastagens nativas localizadas 
em áreas de Cambissolo (C) e Latossolo (L) e submetidas ou não ao tratamento de 

queima 

 Tratamentos 
 Com Queima Sem Queima 
Dias após a queima C L C L 
28 204 187 1384 1943 
42 212 219 1184 1816 
56 433 445 1467 2290 
70 738 641 1931 2430 
84 772 484 2296 2312 
98 1113 547 2201 2094 
112 944 422 2737 2587 
Média 631 492 1886 2210 

Fonte: Neiva citado por Evangelista et al., (1993) 
 
Tomazini Neto et al., (1995), conduziram um experimento para avaliar a dinâmica de 
perfilhamento e produção de folhas em gramíneas nativas dos cerrados submetidos à queima, e 
observaram que a taxa de perfilhos vivos de Axonopus barbigerus não foi influenciada pela 
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queima, mantendo-se constante durante os períodos de seca e de chuva; comportamento 
semelhante foi observado para a espécie Echynolaena inflexa.  
 
Vários autores, concluíram em seus experimentos que a disponibilidade de matéria seca em 
pastagens submetidas à queima iguala-se à disponibilidade em pastagens não-queimadas a 
partir de quatro a cinco meses após a queima (Hamilton e Scifres, 1982; Fontanelie e Jacques, 
1988). Por isso, vale ressaltar, que a produção total de matéria seca não deve ser um fator 
considerado isoladamente na avaliação de uma pastagem. A disponibilidade de matéria seca, 
por si só, não explica o consumo e, conseqüentemente, a produção animal. Portanto, há 
necessidade de se determinar à composição química da forragem e a composição botânica, que 
são atributos da pastagem relacionados com a produção animal. 
 
Na Figura 1, podem ser observados a dinâmica da biomassa aérea, das espécies nativas do 
Pantanal, mostrando a diferenças entre as duas áreas. O capim Andropogon bicornis, Axonopus 
purpusii e Mesosetum chaseae, apresentaram biomassa significativamente menor (P<0,05) na 
área com queima, correspondendo a aproximadamente 27, 25 e 27%, respectivamente, da 
obtida na área sem queima. Por outro lado, Mesosetum chaseae apresentou biomassa 
significativamente maior (P<0,05) na área com queima, correspondendo a aproximadamente 
quatro vezes mais matéria seca que a obtida na área sem queima. 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 1. Matéria seca da biomassa aérea de Andropogon bicornis (  ), Axonopus purpusii 
( ), Mesosetum chaseae ( ) e outras espécies ( ) nos tratamentos sem queima e com queima 

em campo de Andropogon bicornis no Pantanal, durante 11 meses após a queima. 
Fonte: Cardoso et al., (2003). 
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3. Efeito do fogo na qualidade da forragem 
 
Forragem de alta qualidade, deve fornecer energia, proteína, mineral e vitaminas, para atender 
as exigências dos animais em pastejo. A composição química, pode ser utilizada como 
parâmetro de qualidade das espécies forrageiras, contudo deve-se ter em mente, que tal 
composição é dependente de aspectos de natureza genética e ambiental, e além disso, não 
deve ser utilizado como único determinante da qualidade de uma pastagem. 
 
A resistência das plantas forrageiras ao fogo é uma característica da espécie e variedade. 
Entretanto, condições locais de umidade, qualidade do solo, o clima e a ocorrência de doenças e 
pragas, podem afetar o desenvolvimento da rebrotação após a queima.  
 
De acordo com Harrington (1974), o fogo é uma estratégia de manejo que freqüentemente é 
utilizada em áreas de pastagem natural, sendo que os seus principais objetivos são o controle 
da vegetação lenhosa, eliminação das plantas velhas e não mais utilizadas pelos animais e a 
obtenção de rebrotações que apresentam melhor qualidade para o uso dos animais. Entretanto, 
tem sido verificado, que o aumento na qualidade, em termos de proteína bruta e 
digestibilidade, é temporário após a queima, e que a forragem volta a perder valor nutritivo 
após dois a quatro meses (Harrington, 1974; Fontanelie e Jacques, 1988). Conforme observado 
por Sacido e Cauhépé (1998) a maior oferta de Ca, Mg, P e K para as plantas após a queima do 
pasto pode aumentar temporariamente o teor destes nutrientes nos tecidos verdes, os quais, 
no entanto, tendem a retornar aos níveis originais após breve período. Isto parece ocorrer 
porque as plantas sob queima aceleram seu ciclo de desenvolvimento, e atingem o estádio 
reprodutivo antecipadamente, perdendo sua qualidade (Mcatee et al., 1979) 
 
Rao et al., (1973) em pastagens naturais no Kansas, observaram uma diminuição no conteúdo 
de lignina de 10,06 para 8,86% com o uso da queima. Quanto a digestibilidade da matéria 
seca, (19), estudando o efeito da queima em meados da primavera, encontraram maior valor em 
área com tratamento de queima (64,52%) quando comparado com tratamentos sem queima 
(59,07%). No entanto, (18) não observaram efeito da queima para essa variável, em pastagens 
naturais do Texas. 
 
Woolfolk et al., (1975) observaram um teor de proteína bruta mais elevado na dieta de novilhas 
esôfago-fistuladas em pastagens nativas queimadas, embora tal diferença em relação à área 
controle não tenha sido significativa. Allen et al., (1976) verificaram que a queimada de 
pastagens nativas, com predominância de Andropogon gerardi e Andropogon scoparius, eleva o 
teor de proteína bruta e reduz a porcentagem de constituintes da parede celular na forragem, 
indicando que a queimada melhora a qualidade da forragem. 
 
De acordo com Brâncio et al., (1997) a queima no início da estação seca proporcionou menor 
benefício para proteína e digestibilidade em relação à queima no meio ou final da estação seco, 
entendido como o período de rebrotação mais longo no primeiro tratamento. Os autores 
consideram que a melhoria observada a partir de dezembro, nas áreas sem queima e com 
queima no início da seca, pode ser devido às melhores condições de crescimento (chuva e 
temperatura). 
 
Fontaneli e Jacques (1988), observaram que a digestibilidade da matéria seca em pastagem 
natural do Rio Grande do Sul apresentou tendência a maiores valores com tratamento de 
queima (39,3%) em relação à testemunha (31,7%). 
 
Chispim et al., (2003) avaliando efeito da queima em um campo de pastagem nativa, no 
Pantanal, sobre os teores de proteína bruta, fibra em detergente ácido , fibra em detergente 
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neutro e lignina na matéria seca, não observaram diferenças estatísticas pelo efeito da queima 
(Tabela 3). 
 

Tabela 3. Teores de fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro 
(FDN) e lignina na matéria seca das espécies do campo de Andropogon bicornis no 

Pantanal, submetido aos tratamentos sem queima (SQ) e com queima (CQ). 
Espécies Tratamento FDA (%) FDN (%) Lignina (%) 

SQ 50,95±3,19 81,18±3,0 9,34±0,39  
Andropogon 
bicornis 
 

CQ 50,45±3,19 77,79±3,0 8,01±0,39 

SQ 45,52±3,99 78,02±3,59 6,83±0,56  
Andropogon 
selloanus 
 

CQ 48,25±2,70 75,52±2,42 6,42±0,38 

SQ 48,79±3,26 76,01±2,94 6,24±0,47  
Andropogon 
purpusii 
 

CQ 48,38±3,37 73,04±3,09 5,39±0,49 

SQ 48,10±3,63 75,60±3,48 7,10±0,42  
Mesosetum  
chaseae 
 

CQ 55,49±3,46 74,32±3,31 5,46±0,40 

Fonte: Fontaneli e Jacques (1988).  
 
4. Efeito da Frequência da Queima 
 
Embora a queima seja uma prática de manejo muito usada, principalmente em pastagens 
nativas, o seu uso em excesso prejudica a produtividade e a  persistência das pastagens. 
Queimas freqüentes prejudicam as plantas forrageiras pôr esgotar as reservas das raízes e base 
do caule, diminuindo o vigor de rebrotação. Além disso, há perdas de nitrogênio, enxofre e 
outros elementos contidos na vegetação queimada. Prejudicando a produção de sementes em 
conseqüência prejudica a produtividade e persistência da pastagem (Carvalho, 1997). A queima 
pode reduzir a umidade do solo, essa redução é devido a um decréscimo da infiltração, 
aumento de enxurradas e da evapotranspiração, além de ser uma prática ilegal, somente 
permitida em certas regiões do Brasil com a devida autorização do IBAMA e demais órgão 
competentes. 
 
Outro efeito da queima é a eliminação da ação seletiva do gado na composição botânica da 
pastagem (Arias, 1963) por eliminar igualmente espécies de menor valor nutritivo que, por 
serem rejeitadas pelo gado, tendem a aumentar de freqüência ao longo dos anos, e espécies de 
maior valor, altamente selecionadas pelo gado, que tendem a diminuir com o pastejo. Se for 
considerado que a preferência do animal por diferentes plantas e comunidades constitui um 
ponto crítico do manejo em termos de manutenção da pastagem (Araújo, 1985). as queimadas 
teriam sempre um efeito benéfico. No entanto, as espécies respondem de maneiras diferentes a 
esta prática, e o domínio da mesma estaria em aumentar espécies ou parte de plantas 
desejáveis e reduzir espécies indesejáveis. 
 
5. Conclusões 
 
A literatura mostra certo consenso, do efeito positivo da queima na melhoria do valor 
nutricional da forragem, por isso, desde que seja usada judiciosamente, seguindo as 
recomendações técnicas já existentes de conformidade com a especificidade de cada caso, 
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constitui-se numa ferramenta útil para a melhora da qualidade nutricional, principalmente de 
pastagens naturais, mas, seu uso cotidiano leva ao empobrecimento do solo e degradação 
futura da pastagem. 
 
Parece ser consenso, que o melhor manejo do pasto, seria evitar o uso do fogo no cotidiano, 
pois, além de ser uma técnica pouco segura e no momento ilegal, leva a uma série de fatores 
negativos do ponto de vista ecofisiológico e sustentável do ecossistema. 
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