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Estudos  demonstram  que  o  fogo  ateado  para  o  manejo  de  sempre-vivas  do  gênero
Syngonanthus  (Eriocaulaceae)  estimula  sua  floração,  com  conseqüente  aumento  da
mortalidade  e  redução  do  crescimento,  devido  à  alocação  massiva  de  recursos  para  a
reprodução. As queimadas utilizadas no manejo ocorrem no auge da estação seca e duram
vários  dias,  devido  à  baixa  umidade  da  vegetação  e  do  ar.  Nesse  trabalho,  estudamos  o
efeito  do  fogo  tardio  sobre  Leiothrix  crassifolia  e  L.  spiralis.  As  populações  foram
queimadas em outubro, com o início das chuvas, simulando uma queimada natural. Quatro
meses  depois,  medimos  as  plantas  (número  de  rosetas  por  touceira,  diâmetro  da  maior
roseta das touceiras, área e volume das touceiras) e relacionamos essas medidas ao número
de escapos florais,  comprimento do maior  escapo e diâmetro  do  maior  capítulo.  A única
medida  influenciada  pela  queimada  foi  o  número  de  escapos  em  L.  crassifolia,  que
diminuiu provavelmente porque os escapos produzidos antes da queima foram destruídos.
O número de escapos e o comprimento do maior escapo são diretamente relacionados ao
tamanho das plantas, sendo as melhores relações com a área das touceiras (número escapos
=  5,25  *  área  touceira  +  15,31,  r2=0,53,  p<  0,01;   comprimento  escapo  =  5,84  *  área
touceira  +  9,66,  r2=0,10,  p<  0,01  para  L.  crassifolia;  e  número  escapos  =  1,24  *  área
touceira + 10,73, r2=0,53, p< 0,01;  comprimento escapo = 0,58 * área touceira + 8,01,  r2

=0,24,  p<  0,01  para  L.  spiralis  -  resultados  para  áreas  não  queimadas).  A  queima  torna
essas  relações  menos  evidentes.  Os  resultados  indicam que  o  fogo  tardio  não  estimula  a
floração  nas  espécies  estudadas,  e  possivelmente  tem  pouco  ou  nenhum  efeito  sobre  o
crescimento  e  a  mortalidade  decorrentes  do  aumento  do  esforço  reprodutivo.  Seu  efeito
difere  daquele  das  queimadas  provocadas  no  auge  da  estação  seca,  para  o  manejo  de
sempre-vivas, renovação dos pastos, acidentais ou criminosas. 
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