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O  fogo  exerce  forte  influência  sobre  os  eventos  vegetativos  e  reprodutivos  das  espécies
lenhosas  do  Cerrado.  Objetivou-se  verificar  os  efeitos  do  fogo  sobre  o  comportamento
fenológico  de  Davilla  elliptica  A.  St.-Hil  e  Byrsonima  coccolobifolia  H.B.  &  K.,  entre
maio  de  2008  e  abril  de  2009,  no  Parque  do  Bacaba,  Nova  Xavantina  -  MT.  De  cada
espécie,  foram  observados  quinzenalmente  12  indivíduos  adultos,  escolhidos  ao  acaso,
com análises qualitativas (presença e ausência) e quantitativas (Founier, 1974), cobertura
de  folhagem  na  copa,  abscisão  e  brotação  (fenologia  vegetativa)  e  presença  de  botões
florais,  flores  em  antese  e  frutos  imaturos  e  maduros  (fenologia  reprodutiva).  As  duas
populações permaneceram com folhagem na copa dos indivíduos ao longo de quase todo o
período de estudo, exceto em setembro e início de outubro, ou seja, final do período seco e
após  uma  queimada  acidental  (9  e  10  de  setembro).  No  início  do  período  chuvoso
(outubro), cerca de um mês após a queimada, as duas populações já apresentavam elevada
brotação  e  formação  de  folhas  jovens.  Dessa  forma,  o  fogo  promoveu  senescência  e
completa  abscisão  da  folhagem  existente  nas  duas  populações,  mas  apresentou  pequena
influência  sobre  os  eventos  fenológicos  vegetativos,  uma  vez  que  as  duas  populações
apresentavam  pouca  folhagem  no  momento  da  queimada.  Em  Davilla  elliptica,  a
passagem do fogo provocou danos aos frutos imaturos e maduros, impedindo a maturação
e interferindo negativamente na dispersão das sementes. Em Byrsonima coccolobifolia, as
fenofases  reprodutivas  se  iniciaram  após  a  passagem  do  fogo,  portanto,  o  sucesso  na
floração  e  frutificação  não  foi  comprometido  pela  queimada.  O  efeito  do  fogo  sobre  os
comportamento vegetativo e reprodutivo das espécies dependeu do estágio fenológico em
que as plantas se encontravam no momento da queimada. Assim, a deciduidade foliar no
final do período seco, reduz a perda de água e minimiza os danos causados pelo fogo.
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