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INTRODUÇÃO
A freqüenteocorrênciade queimadasem nossoscerradosé, sem dúvidaalguma,
ifmde seusaspectosmaiscaracterísticos.
Emboraesteaspectoseja, quase sempre,realou observações
sistemáticassobreo papel
çado pelos autores,pesquisasexperimentais
(1908) relatadiverecológicodo fogono cerradosão bem pouco numerosas.Warming
sas observaçõessuas quanto a este fatorambiental.Rachid-Edwards
(1956) descreve
algumasestruturas
que serviriam
para a proteçãode plantascontrao fogo. Em um
trabalhorecente (Coutinho1976), tratamosde um dos efeitosdas queimadassobrea
vegetaçãode cerrado,de há muito conhecidomas, até então, ainda não investigado
qual seja a sua ação promotorada floraçãoem numerosasespécies
experimentalmente,
subarbustivo.
do estratoherbáceo-
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O presentetrabalhotempor objetivorelatarum outroefeitodo fogocomo fator
subarbustivo
ecològico,observadopor nós em algumasespéciesdo estratoherbáceodo cerrado,durantequeimadasexperimentais
que realizamos.
OBSERVAÇÕES DE CAMPO
Área de estudo - Nossasobservaçõesforamrealizadasem uma área de campocerrado
Estado de São Paulo, de propriedade
existenteem Emas, municípiode Pirassununga,
da FEPASA (FerroviaPaulistaS.A.).
Por diversosanos seguidos,partedestaárea foi queimadapor nós durantea época
da seca,em geralno mes de julho,como objetivode ali realizarmos
de camobservações
de cerrado.
po sobreo papeldo fogoneste ecossistema
no presente
Espéciessob observação - As espéciessob observação,a que nos referimos
trabalho,são Anemopaegmaarvensis (Veli.) Stefeld. (Bignoniaceae), Gomphrena
macrocephalaSt. Hil. (Amaranthaceae),JacarandadečurrensCham. (Bignoniaceae)
e Nautonianummularia
Decaisn. (Asclepiadaceae).
emgeral,poucotempo
abundantemente,
Época de floração Estasespéciesfloresceram
decurrens
foramencontradas
Jacaranda
e
arvensis
as
após
queimadas. Anemopaegma
em florjá no início de setembro,cercade 50 - 60 dias após a queima. Gomphrena
um pouco mais tarde,por volta de
floresceram
macrocephalae Nautonianummularia
90-120 dias.
arvensise Jacarandadecurrens
, pudemos
Época de frutificação- Em Anemopaegma
cercade doismeses
encontrar
frutosjá completamente
crescidos,
porémainda imaturos,
macrocephala
após a floração.Todavia,os frutosdestasespécies,comoos de Gomphrena
e de Nautonianummularia
, permaneceram
ligadosàs plantas,sem se abrirem,até por
mais de ano. Assim,frutosoriginadosda floraçãoocorridaem agosto- setembrode
ainda intactos,nas respectivas,
um ano, foramencontrados,
plantas,em novembrodo
ano seguinte.
arvensise de JacaOs frutose as unidadesde dispersão- Os frutosde Anemopaegma
randadecurrens
, duas Bignoniaceae,são secos,. deiscentes,de tipo cápsula,contendo
se constituem,
maisfreqíiennumerosassementesaladas. Os de Nautonianummularia
de umúnicofolículo,o qual contémpequenassementes
temente,
plumosas.
scénda em capítulose abre por
No caso de Gomphrena
, a inflore
macrocephala
ocasião da antesedas flores.Após algumtempo,duranteo qual ocorrea polinização,
ela novamentese fecha,graçasa um crescimento,
para cima,dos restospeciolaresdas
As uniem infrutescencia.
brácteasque envolvema inflorescência,
agoratransformada
não só pela semente,
dades de dispersãotêm estruturacomplexa,sendo constituidas
esmas tambémpelo frutoe por restossecos da própriaflor. Estesúltimosapresentam
a dispersãoda unidadepelo vento. As dissemítruturasplumosas,as quais permitem
nulassó são liberadasda infrutescência
quandoesta se reabre,o que ocorregraçasa um
movimento
inverso,
parabaixo,dos restospeciolaresdasbrácteas.
Nas quatro espéciesencontramos,
portanto,anemocoria,seja ela propiciadapor
tambémplusementesaladas,sementesplumosasou unidadesde dispersãocomplexas,
mosas.
comuma estasquatroespéciesé o fato de
A posição dos frutos- Uma característica
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suaposiçãoemremostrando
e infrutescência,
dosfrutos
Fig. 1 - Representação
semi-esquemática
deC -Jacaranda
B -Anemopaegma
arvensis.
laçãoao níveldo solo. A - Gomphrena
macrocephala.
D -Nautonia
currens.
nummularia.
A -Gomphrena
tosoilsurface.
inrelation
andinfrutescence
macrocephala.
Fig.1 - Position
offruits
B -Anemopaegma
nummularia.
D -Nautonia
decurrens.
arvensis.
C -Jacaranda
bem próximoao solo, a uma alturado
seus frutos,
se desenvolverem
ou infrutescencias,
conchão que geralmente
não ultrapassaa 10-15 cm. Isto decorrede causasdiversas,
crescendoaderente
formea espécie. Em Nautonianummularia
, toda a plantaé rasteira,
macroao solo; seus folículosficampraticamente
encostados,à terra. Em Gomphrena
mantendo-as
terminais
são prostrados,
cephala os ramosportadoresde infrutescências
os
ao nível do chão. No caso de Jacarandadecurrens
, as flores,e consequentemente
frutos,nascemde ramoscaulinaresbastantecurtos,que brotamdo chão. Emboraos
o ramoque os sustenta
frutoscheguema ter 10 centímetros
ou maisde comprimento,
arvensis
não crescealém de 5 - 10 cm acima do solo. Em Anemopaegma
geralmente
os frutosficamnas extremidades
de hastesque podematingir30 - 40 cm de comprise vermento. Todavia,com o peso dos frutosmaduros,estashastesfreqüentemente
no chão (Figura1).
gam,encostando-os
Devidoa esta posiçãotão baixa,em relaçãoà alturaacimado solo,os frutosdestas
visíveisà época emque se encontram
maduros,
perfeitamente
espéciesnão são facilmente
ou seja, no invernoe inícioda primavera.A menosque o estratoherbáceo-subarbustivo
do cerradoseja muitoralo,normalmente
tais frutosficamenvoltose escondidospela
densa coberturade gramínease demaisplantasdaquele estrato,que nesteperíodo do
ano se encontraem grandeparteseca. Esta posiçãobem próximaao solo pode repreduranteas queimasentarum carateradaptativoà ação do fogo,pois aí a temperatura
bemmenosque a alturasmaiores.
das deveelevar-se
temosobA queimadae a dispersãodas dissemínulas- Por diversosanos consecutivos
servadoque a deiscênciados frutosde Anemopaegmaarvensis
, Jacarandadecurrens
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e de Nautonianummularia,
macrode Gomphrena
bemcomoa abertura
da infrutescência
dias
Poucos
cephala,ocorremem largaescalanas áreasrecentemente
depois
queimadas.
de termosateado fogo à vegetação,encontramos,
em meioàs cinzasaindaintactas,um
carbonizados,
grandenúmerode frutose infrutescências
abertos,apenassuperficialmente
liberandosuas dissemínulas. Estas são, então, facilmente
à distância,
transportadas,
pelovento(Figuras2 - 5).
Nas áreasnão queimadas,os frutosou infrutescências,
à mesmaépoca,encontram-se ainda fechados. Com o passardo tempo,observamos
que eles acabampor se abrir
Todavia,nas áreas não queimadas,a dispersãodas dissemíparcialou integralmente.
nulas fica enormemente
prejudicadapela massa de folhase ramossecos da vegetação
herbáceo-subarbustiva
que as encobree as envolve.Nestascondições,o ventoatua mal
sobreestasunidadesde dispersãoanemocóricas.Sua capacidadede transporte
ficareduzida. Por outrolado, a coberturavegetalbarrae impedeo deslocamento
das dissemínulas.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O papel ecológicodo fogo como um elementopromotorda deiscênciade frutos
e, indirei
amente,da dispersãodas sementes,
já foi descritopara algumasespéciesafricanase australianas
de Hakea,Banksia, Xylomelone Callistemon(Beadle 1940; Walter
, Picea maritima
, encontramos
1967, 1971). Entre Coníferas,como Pinus contorta
tambémexemplosdesta ação do fogo,promovendo,
nestecaso, a aberturadas escamas
dos conese permitindo
a liberaçãodas sementes(Cooper1961; Birot1965).
Nossasobservações
a existênciadestetipo de adaptaçãopirofívieramdemonstrar
tica tambémem algumasespéciesdo estratoherbáceo-subarbustivo
de nossoscerrados,
Jacarandadecurrens
, Gomphrenamacrocephala,
quais sejam: Anemopaegmaarvensis
e Nautonianummularia.
As queimadasparecemter duplo papel, no sentidode favorecera reprodução
sexuada destas espécies. Em primeirolugarelas promovema deiscênciaou abertura
concomitantede, praticamente,
todos os frutosou infrustescências,
a
possibilitando
liberaçãodas sementes. Com isto, a possibilidadede um maiornúmerodelas sobree originarnovas plantas,pareceficarmais asseguradapor diversasraviver,germinar
zões: a) A aberturaconcomitante
da grandemaioriados frutosdetermina
a liberação
simultâneade grandenúmerode sementes,maior,talvez,que a capacidadeconsumidora da populaçãode animaisespermatófagos.
Assim,uma partedelasescapariaà ação
e conseguiria
manter-se
viva e viável. Na ausênciade queimadaqueles consumidores
abrirse em virtudede sua mortee dessecamento.
das, tais frutospodemeventualmente
necessariae concomitantemente
com todoseles. A liberação
Todavia,isto não ocorreria
das sementesseriafeitaatravésde pequenosgruposeventuais,
que avidamente
poderiam
ser integralmente
consumidos,b) Logo após as queimadas,o númerodestesanimais
consumidores
é, possivelmente,
menor,em virtudeda destruiçãode partede suas poCom
a
das sementes
seriamenor.
isto, destruição
pulaçõespelo fogo.
Em segundolugar,devemosconsiderarque os frutosou infrutescências
destas
amente
espéciessão produzidosbemrenteao chão,e não no ápicede ramoseretos,diret
eles ficamtotalmenteenvoltospela massa
expostosà ação dos ventos. Ao contrário,
herbáceacircundante.Assimsendo,as queimadasfavorecem
a dispersãode suasdissemínulas pelo fato de eliminarem
toda a barreiraconstituidapela densa massa de folhas
e pequenosramosressequidos,
subarbustivo.Nos campos
formadapelo estratoherbáceo-
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2 - Dispersão
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emGomphrena
umasemana
Fig.
Fig.
apósa queimada.
macrocephala,
3 - Dispersão
desementes
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umasemana
arvensis,
apósa queimada.
on weekafter
Fig.2 - Dispersion
Fig.3 burning.
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diasapósumaqueimada.
deJacaranda
de umfruto
decurrens,
alguns
Fig.4 - Inícioda deiscência
diasapósa queimada.
de Nautonia
das sementes
nummularia,
alguns
Fig.5 - Dispersão
plumosas
seeds
decurrens
somedaysafter
burning.
Fig.5 - Plumose
Fig.4 - Fruitjustopened
ofJacaranda
.
inNautonia
nummularia
somedaysafter
burning
dispersion
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cerradosde Emas, essa fitomassa
atinge,um ano após uma queimada,istoé, exatamente na época em que aquelesfrutosjá estãoperfeitamente
maduros,um totalde aproximadamente6 toneladasde matériaseca/ha. (Coutinhoet al., inédito), o que reflete
a grandedensidadedeste estratoda vegetação. Não havendoqueimada,as sementes
ficamimpedidasde seremlevadasà distânciapelo vento,sendo barradaspela palha
secaformadapelasfolhasdas gramíneas
e demaisplantasde pequenoporte.
A viabilidadedas sementesliberadasapós a queima acha-se,no momento,em
têm
estudo,devendoser objeto de uma publicaçãofutura. Os resultadospreliminares
indicadovaloresaltosde germinação,
o que indicaque as sementesnão são afetadasem
suaviabilidade
pelasqueimadas.
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