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O campo úmido e o campo seco são fisionomias inseridas nas formações campestres 
do Cerrado. Tais fisionomias apresentam distinções a nível micro-climático. O campo 
úmido possui o lençol freático mais superficial e permanece com disponibilidade de 
água durante maior parte do ano. Além disso, o campo úmido apresenta uma maior 
cobertura vegetal e menores temperaturas no solo. Esta maior cobertura vegetal pode 
influenciar na intensidade de luz que atinge as sementes presentes no solo. Desta 
maneira, este estudo teve como objetivo verificar a germinação de sementes de 
gramíneas do Cerrado provenientes de campo úmido e de campo sujo em condições de 
claro (luz branca) e escuro (placas envoltas com papel alumínio). Para tanto, foram 
colocadas para germinar 100 sementes por espécie, divididas em 5 placas de Petri 
forradas com um papel de filtro umedecido com água destilada e, posteriormente, 
levadas para câmara de germinação regulada a 17/27 °C, sob fotoperíodo de 12 horas. 
As espécies de campo úmido foram Anthaenantia lanata (Kunth) Benth., Paspalum 
pectinatum Nees ex Trin. e Sporobolus sp. e de campo seco foram Aristida sp. e 
Schizachyrium sp. As placas foram mantidas em câmara por trinta dias, quando foi 
realizada a verificação da porcentagem de germinação nas duas condições. Sementes 
de espécies de campo úmido tiveram percentuais de germinação pouco variáveis em 
claro e escuro: Anthaenantia lanata (Kunth) Benth. 90 e 84%, Paspalum 
pectinatum Nees ex Trin. 54 e 52%, Sporobolus sp. 69 e 68%, respectivamente. 
Sementes de espécies de campo seco apresentaram percentuais de germinação mais 
discrepantes nas duas condições, com germinabilidade superior quando submetidas à 
luz e comparada com escuro, Aristida sp. 93 e 82% e Schizachyrium sp. 84 e 44%, 
respectivamente. Os resultados sugerem que as sementes de campo úmido tenham, ao 
longo do processo evolutivo, se adaptado para germinar em locais com menor 
disponibilidade de luz, quando comparadas as sementes de campos secos.  
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