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O fogo é um fator associado às savanas tropicais e as espécies que compõem esse tipo 
de fisionomia podem ser resistentes ou favorecidas pelos efeitos químicos e físicos 
desencadeados pelo mesmo. A capacidade de se reproduzir vegetativamente, 
conferida pela proteção de gemas de reposição durante a passagem do fogo, tem sido 
referida como adaptação ao fogo, estando presente em diversas espécies vegetais 
típicas das savanas. Essa proteção pode ser estrutural, conferida pela presença e 
número de envoltórios, incluindo indumento especializado, bem como pela 
internalização das gemas na casca de caules aéreos ou em órgãos subterrâneos. 
Visamos investigar se há relação no investimento da planta quanto ao número de 
envoltórios que cobrem as gemas e à porcentagem da área dos mesmos coberta por 
tricomas. Selecionamos 11 espécies presentes em formações savânicas de cerrado e 
coletamos assistematicamente uma gema de reposição em cinco indivíduos de cada 
espécie. Classificamos as espécies com base nas formas de vida de Raunkiaer. As 
gemas foram analisadas em estereomicroscópio e o número de envoltórios e a 
porcentagem de área coberta por tricomas foram contabilizados. Analisamos os dados 
através de Correlação de Pearson. Houve uma correlação negativa moderada (p= -
0,40) entre as médias do número de envoltórios e a porcentagem da área coberta por 
tricomas.  Os fanerófitos, cujas gemas localizam-se a mais de 25 cm acima do nível 
do solo, possuem toda a área de seus envoltórios coberta por tricomas (100%), 
enquanto as médias dos números de seus envoltórios variaram entre 5.2 e 6.4, 
apontando maior investimento na quantidade de tricomas do que de envoltórios (sete 
espécies). Os caméfitos, espécies que possuem gemas localizadas entre 0 e 25 cm 
acima do nível do solo, apresentaram, em média, 5,6 e 10 envoltórios, e 82 e 88 por 
cento de área coberta por tricomas (duas espécies). A espécie com menos envoltórios 
apresentou sistema subterrâneo especializado, que pode possuir gemas que 
permanecem enterradas durante a passagem do fogo, protegidas do calor, 
caracterizando-se também como geófito. Os hemicriptófitos apresentaram menos 
envoltórios, em média, 4 e 4.4 (duas espécies). Por outro lado apresentam a maior 
parte ou toda a área de suas gemas cobertas por tricomas, 80 e 100%. Além da 
cobertura pelos tricomas, as gemas dos hemicriptófitos se localizam no nível do solo, 
podendo estar protegidas também pela camada de serapilheira durante a passagem do 
fogo. 
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