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A morfologia dos sistemas subterrâneos apresenta grande variedade, revelando a
peculiaridade e sensibilidade das diversas plantas ao seu mecanismo de sobrevivência,
tanto na forma de armazenamento de nutrientes, como na de fixação e propagação. A
“dinâmica da forma” gera novas formas e estratégias que podem ser importantes à
sobrevivência das plantas em ambientes marcados por secas e fogo. O presente estudo
tem como objetivo fazer uma caracterização preliminar dos padrões morfológicos dos
sistemas subterrâneos de espécies abundantes em uma área de campo rupestre suscetível
à ação do fogo. O estudo restringiu-se a seis espécies campestres, sendo três
monocotiledôneas (Scleria scabra Willd., Echinolaena inflexa (Poir.) Chase,
Andropogum sp. e três eudicotiledôneas (Euphorbia sarcodes Boiss., Eryngium
paraguariense Urb. e Marcetia taxifolia (A.St-Hil.) DC). As caracterizações
morfológicas foram realizadas em cerca de cinco indivíduos de cada espécie, a partir de
medições com paquímetro digital, trenas, ilustrações, cortes anatômicos e quantificação
de biomassa seca das partes aéreas e subterrâneas. A relação massa aéreo-subterrânea
revelou o investimento subterrâneo de E. sarcodes e o aéreo de E. paraguariense, não
sendo possível calculá-la para as demais espécies, devido a difícil delimitação espacial.
O potencial de rebrota dos sistemas das seis espécies foi verificado a partir de
indivíduos marcados antes do fogo. Todas as espécies rebrotaram depois do fogo,
exceto M. taxifolia. A espécie E. paraguariense foi a única que permaneceu com parte
aérea no centro da  roseta após o fogo. Rizoma foi a estrutura subterrânea predominante,
ocorrendo apenas uma raiz  pivotante em E. sarcodes. Foi verificado  padrão agregado
nos sistemas relacionados com o tipo de propagação vegetativa, exceto para E. sarcodes
que foi isolado, apesar de também se propagar vegetativamente. As rosetas justapostas
de E. paraguariense podem representar uma estratégia de propagação vegetativa
relacionada à proteção contra o fogo e à rapidez na produção de flores e frutos a partir
de sistema aéreo persistente depois do fogo. As gemas desenvolvidas principalmente
nos rizomas de plantas abundantes nessas fisionomias abertas são ativadas em tempos
diferentes após a passagem do fogo, constituindo uma evidência da grande importância
do banco de gemas para a dinâmica dessas comunidades campestres.
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