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Dentre as famílias mais representativas do bioma Caatinga destaca-se a Euphorbiaceae.
O gênero Croton é o segundo mais rico em espécies desta família, possuindo cerca de
7000 espécies distribuídas em todo o mundo. As plantas deste gênero são conhecidas
popularmente no Nordeste do Brasil como marmeleiros, velames ou canelas. São
aromáticas, a maioria de porte arbustivo, comum nos cerrados, carrasco e caatingas. São
muito utilizadas na medicina popular contra problemas intestinais, cólicas, estimulantes
do apetite, preparação de condimentos, bebidas e licores, e também como aromatizante
e repelente de insetos. Crescem em uma grande variedade de habitats e de solos, e não
se desenvolvem em áreas com inundações periódicas. Este trabalho foi realizado com o
objetivo de analisar a comportamento fenológico das espécies Croton zenhtneri Pax. et
Hoffm., Croton mucronifolius Muell. Arg., Croton nepetaefolius Muell. Arg. e Croton
jacobinensis Baill., cultivadas em viveiro na área experimental do Laboratório de
Ecologia da Universidade Estadual do Ceará. O estudo foi realizado durante a estação
seca do ano de 2007 e a estação chuvosa de 2008. Análises mensais foram realizadas
para determinar o índice de velocidade de brotamento (IVB), crescimento da copa,
altura e diâmetro do caule dessas plantas. Comparando as médias de crescimento desses
parâmetros, observa-se uma clara diferença entre a época seca e a chuvosa para todas as
plantas. É notória a atuação das chuvas sobre as plantas, fazendo com que elas se
desenvolvam consideravelmente. Em ambiente natural, estas espécies perdem
totalmente ou quase que totalmente as folhas no período de estiagem, ao contrário do
que foi observado em viveiro, onde eram regadas e adubadas periodicamente,
demonstrando que tendo um meio com água e nutrientes suficientes, estas não perderão
suas folhas. C. jacobinensis apresentou maior IVB (438 brotos por mês) por apresentar
tamanho bem maior que as demais, seguido pelo C. nepetaefolius (232,34), C. zenhtneri
(153,48) e C. mucronifolius (96). A época de floração das plantas permaneceu
praticamente a mesma do ambiente natural, às vezes até reduzindo seu período. Desta
forma, a análise demonstra que essas plantas cultivadas em viveiro apresentam rápido
desenvolvimento, sendo este cultivo propício para produção de mudas, pois estas
plantas podem representar o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos
locais, afastados dos grandes centros urbanos.
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