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Atualmente, são frequentes os trabalhos sobre o impacto da passagem do fogo no banco de 
sementes do solo e a importância de técnicas de manejo para áreas degradadas, seja por 
transposição de topsoil, regeneração natural ou semeadura direta com mix de sementes. 
Estudos sobre a profundidade de emergência são raros. Assim, o objetivo desse trabalho 
foi investigar a profundidade de emergência para nove espécies de gramíneas nativas do 
Cerrado. O experimento foi realizado a temperatura ambiente com sementes de espécies 
coletadas em áreas de campo sujo. Para medir a capacidade de emergência das plântulas, 
50 sementes cheias foram semeadas na superfície, 5, 10, 20 e 30mm de profundidade. 
Foram utilizadas cinco réplicas para cada profundidade e cinco com solo estéril (controle). 
A emergência foi acompanhada diariamente por um mês, quando foram contadas as 
sementes germinadas, mas não emergidas e as não germinadas foram testadas. Os dados de 
germinação foram analisados com Anova um fator, seguido de Tukey após normalização, e 
de tempo inicial de emergência (T0) com Kruskal-Wallis seguido de Dunn. A emergência 
média foi maior na superfície do que em outras profundidades para todas as espécies, com 
destaque para Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze (62,8%). A maior emergência foi de 
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston de 5mm de profundidade (71,2%). Houve 
redução na emergência com o aumento da profundidade. Todas as espécies emergiram de 
5, 10 e 20mm com exceção de Thrasya glaziovii A.G. Burm. e G. spicatus que emergiram 
apenas na superfície. Aristida recurvata Kunth e Aristida setifolia Kunth não emergiram a 
partir de 20mm. Apenas cinco espécies emergiram de 30mm, tendo S. sanguineum 
apresentado o maior valor (23,6%), seguido de Paspalum polyphyllum Nees ex Trin. 
(2,4%). T0 aumentou com a profundidade e variou de quatro dias para G. spicatus a 16 
dias para Echinolaena inflexa (Poir.) Chase. Independente da profundidade, a maior parte 
das sementes que não emergiram apresentou morte do embrião. Dessa forma, ao 
considerarmos projetos de restauração, a semeadura direta parece ser a melhor 
metodologia, uma vez que as sementes localizadas na superfície ou até 10mm de 
profundidade produzem plântulas capazes de emergir e se estabelecer no local. Para 
manejo com fogo, deve-se considerar que as sementes localizadas a baixo de 10mm 
embora não sejam danificadas podem não emergir, não contribuindo para a permanência 
da espécie no local. 
 


