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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

GERMINAÇÃO DE Tropaeolum pentaphyllum Lam. (CREM) NA REGIÃO DO ALTO URUGUAI 
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Tropaeolum pentaphyllum (crem) foi listado como uma das espécies potenciais para uso econômi-
co, pelo projeto do Ministério do Meio Ambiente: Plantas do Futuro - Região Sul. Porém, a espécie 
faz parte da Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado do Rio Grande do Sul, na catego-
ria vulnerável. O crem é cultivado exclusivamente por meio de tubérculos, para autoconsumo e/ou 
comercialização em âmbito municipal. Este trabalho objetivou estudar a germinação de sementes, 
como forma alternativa de obtenção de tubérculos. Para o plantio foram coletados 1.100 mericar-
pos, provenientes de polinização natural. Após a coleta, as sementes foram retiradas e plantadas 
em bandejas com 128 células individualizadas. Posteriormente, as plântulas foram transplantadas 
para vasos plásticos. Em ambos os casos utilizou-se turfa como substrato. Os experimentos foram 
conduzidos em casa de vegetação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão. O 
plantio ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2010. Considerou-se como germinadas as 
sementes que produziram plântulas normais. Também foi acompanhado o crescimento das plântu-
las, desde a emergência do solo até senescência da parte aérea. Posteriormente a senescência, 
foi realizada pesagem dos tubérculos. O tempo de germinação, após o plantio, foi de cerca de cin-
co meses e a taxa de germinação de sementes foi de 5,7%, sendo que 17,8% não germinaram e 
76,5% das sementes persistiram no substrato. A taxa de germinação obtida foi baixa, porém 96,8% 
das plântulas germinadas produziram tubérculos. O peso médio obtido para os tubérculos foi de 3,7 
± 1,9g (n = 61). O tamanho médio da parte aérea foi de 59,7 ± 26,5 cm (n = 63). Nenhuma planta 
apresentou floração. A baixa taxa de germinação registrada indica dificuldades na produção de 
plantas por meio de sementes.
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