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Um dos problemas enfrentados na atualidade é o desequilíbrio de populações que pode
eliminar um ecossistema. Populações da macrófita Polygonum L. têm aumentado juntamente
com a quantidade de sedimentos nas margens do Reservatório da Pampulha, ocasionada pela
erosão do leito dos tributários e o despejo de resíduos orgânicos. O objetivo deste estudo foi
comparar a germinação das sementes das espécies Polygonum acre Lam, P. ferrugineum
Wedd e P. punctatum Elliot. em ambiente úmido e alagado. Baseando-se em bioensaios de
quebra de dormência, as sementes foram submetidas à vernalização na temperatura de 8 ±
2°C por 7 dias consecutivos no escuro. Os testes de germinação foram realizados em placas
Petri, com 10 repetições de 25 sementes, no substrato umedecido e alagado em câmara de
germinação a 10, 15, 20, 25, e 30°C sob luz contínua e escuro. A espécie P. ferrugineum
apresentou as maiores porcentagens de germinação (81,6%) em ambiente úmido sob presença
de luz a 15°C, seguida P. punctatum (61,6%) em ambiente úmido no escuro a 15°C e de P.
acre (52,4%) em ambiente alagado no escuro à 10°C. Os maiores índices de velocidade de
germinação foram observados para P. ferrungineum e P. punctatum à 25°C no úmido e P.
acre à 15°C  tanto no ambiente úmido ou alagado, ambos no escuro. No entanto, estes índices
não coincidiram com as maiores taxas de germinação. Pode-se dizer o ambiente mais propício
para a proliferação de P. ferrugineum e P. puctatum nas margens do Reservatório da
Pampulha é o úmido, podendo ser consideradas espécies que contribuem com a retenção de
sedimentos que agravam o processo de assoreamento do Reservatório. P. acre, no entanto,
germina melhor no ambiente alagado, mas com taxas inferiores a 52 %, sendo menor o seu
impacto neste ambiente. As maiores taxas de germinação sugerem que a época mais fria, que
coincide com o inverno na região, é a melhor para a propagação sexuada de todas as espécies.
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