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A espécie Portulaca striata Poells é uma espécie herbácea, anual, com folhas suculentas, 
flores pequenas púrpuras e frutos secos de deiscência transversal (pixídio), nativa do solo 
arenoso e pedregoso, conhecida popularmente como onze - horas, esta espécie possui um 
grande potencial ornamental. Além se encontra em estado vulnerável nos Estado do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, é ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. O presente 
trabalho visa analisar a germinabilidade das sementes para obtenção da homogeneidade 
fisiológica das plântulas nos substratos papel-filtro (1), ágar-água (2) e areia lavada 
esterilizada (3). Este tipo de informação é necessário para programas de controle de 
qualidade de plântulas e recuperação de áreas degradadas. As sementes maduras coletadas de 
uma população na Cidade de São Gabriel - RS. Destas foram selecionadas seiscentas (600), e 
separadas em dois lotes iguais, o primeiro lote foi desinfetado e o segundo, não desinfetado 
(controle). A desinfetação constituiu-se de banhos sucessivos de etanol 70% (1 minuto), 
hipoclorito de sódio a 2,5% (10 minutos), lavadas por três vezes de água destilada 
autoclavada. Posteriormente, esses lotes foram inoculados assepticamente em 12 placas para 
sementes desinfetadas e outras 12 para o controle. Foram preparadas 8 placas para cada 
substrato, cada uma com 25 sementes. A temperatura média durante o período experimental 
foi de 25 ± 2° C, o fotoperíodo de 16 horas e iluminância de aproxidamente 1500 lx. O 
processo germinativo foi acompanhado diariamente até o décimo quinto dia de inoculação. 
Foram avaliadas as percentagens de germinabilidade dos substratos e analisados com o Teste 
Tukey. As médias para substrato 2 com ou sem tratamento de 100% e 95% (p<0,05), 
respectivamente, foram significativamente superiores aos demais substratos. Estes resultados 
auxiliam para a criação de uma metodologia de produção de mudas de Portulaca striata para 
recuperação de áreas degradadas. 
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