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TECNICO

o uso do fogo, na agricultura, e urnassunto dos mais contr~
vertidos. 0 agricul tor, de urnmodogeral, defl;.;.l.ldea queima comoa
maneira mais pratica e economica de limpar 0 terreno para 0 pla!!
tio e manejo das pastagens, sem contudo observar seus efeitos.

Neste contexto, 0 fogo elimina os restos vegetais acumulados,
remanescentes do crescimento anterior, estimula a rebrota9io de e.!.
peeies forrageiras, diminui a incidencia de ectoparasitas (carrap.!
tos e bernes) e controla especies arbustivo-arboreas indesejaveis.
Por outro lado, a queima exp5e 0 solo ao vento e ao sol, aumen~
do 0 eseorrimento superficial das aquas, facilitando a erosi'o e d!.
minuindo mais rapidamente a disponibilidade de aqua no solo. sio
tambem atribuidas i queima, a destrui9io da materia organica, a
eliminacio de alguns insetos inimigos naturais das praqas e a de.!.
trui9ao parcial dos microorqanismos.

NoPiau!, a queima das pastaqens e feita coma finalidade de·
diminuir a popula9ao de animais pe90nhentos e r;arrapa1:os, eliminar
o excesso de material morto, rcmaneseente do crescimento anterior
e estimular rebrotacoes novas das pastagens. Seuuso einais fre<Jiie!!
te nas pastaqens nativas da regiao de eerrados, conhecida como
"aqreste". Entretanto, e comuma queima de pastaqens cultivadas e
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sua ocorrencia se da principalmente atraves de "faiscas" provenie!!,
tes das queimadas de pastagens nativas e das rocas.

Para avaliar 0 efei to da queima sobre as pastagens, colet:a
ram-se dados de.cobertura do solo e producao de quatro gramineas
forrageiras, c~pim braquiaria (BJta.qu..Uvt..Ut dec.umben..6), capim quicuio da
Amazonia (8. h.umU:Li.c.ola.), capim andropogon (And!r.opogon ga.ya.nu.6) e eapim
gordura (Me.U.n.i..6 m.Uw..tL6loJla.), cuI tivadas e~ um solo sob vegetacao de
cerrados, emRegeneracao (PI), queimadas acidentalmenteem 01.10.86.

As areas ocupadas com as gramineas ficaram totalmente limpas
apos a passagem do fogo. Aquelas ocupadas com capim gordurape~
neceram descobertas ate cerca de dois meses depois, quando foram
invadidas por ervas .As demais gramineas, rebrotaram lentamente e,
apos 30 dias, tinham coberto apenas aproximadamente 7%do solo (T!.
bela 1). Esta reducao de crescimento foi devida a baixa disponib!
lidade de agua no solo antes e depois da queima, pois nao houve pre
cipitacao pluviometrica no periodo de junho a setembro daquele ana,

II ocorrendo em outubro tres, chuvas com um total de apenas 24:rrnn e,
em novembro, quatro com um total de 52 nun. Pela mesma razio, a pr£
ducio de forragem foi baixa, sendo a maior producio (356 kg de ma
teria seca/ha) observada no capim andropogon, aos 60 dias. Neste
mesmoperiodo, esta graminea ja havia coberto 36%do solo desnudo,
enquanto 0 capim braquiaria e 0 capim quicuio, apenas 23%.

TABELA1. Cobertura do solo e disponibilidade de materia seca de
tres gramineas aos 30 e 60 dias apos a queima. Estacio
seca. Regeneracio (PI), 1986.

Capim braquiaria
Capim quieu10
Capim androp6gon

Cobertura do solo (%) Disp. de materia seea (kg/ha)
30dias 60 dias 30 d1as 60 dias

7 23 107 276
7 23 71 258 I
6 36 143 356 I..



Durante a estacao das chuvas, as gramineas, com excessao do
capim gordura, que desapareceu totalmente, recuperaram-se da que!
ma ocorrida na estacao seca. Em14.02.87 as pastagens foram past~
jadas e rocadas e, aos 30 e 60 dias depois, foram novamente avali!.
das a cobertura c.) solo e 0 rendimento das pastagens. Aos 30 dias,
o capim quicuio Ja se apresentava cobrindo mais de 90%do solo e,
aos 60 dias, esta cobertura era superior a 70%em todas as past!.
gens (Tabela 2).

TABELA2. Cobertura do solo e producao de materia seca aos 30 e
60 dias. Estacao das chuvas. Regeneracio (PI), 1987.

A producio de materia sec;:a, aos 30 dias apos 0 roco, nao foi
muito diferente entre asgramineas. Aos 60 dias, entretanto, 0 re.a.
dimento do capim andropogon foi quase 0 dobro das demais gramineas.

Pelos resultados oQservados, as tres gramineas (capim b~!.
quiaria, capim quicuio e capim andropogon) saoresistentes ao fogo
nas condicoes de cerrados do Piaui. Mesmoassim, a queima destas
gramineas deve ser evitada.

Convem, portanto, melhorar 0 manejo das pastagens evitando
que a remocao dos restos vegetais acumulados, seja feita atraves
das queimadas.


