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A Tropaeolum majus L. (Tropaeolaceae), é uma planta herbácea, conhecida por
capuchinha. A planta apresenta valor medicinal, ornamental e culinário. O objetivo do
trabalho foi descrever os eventos que antecedem a antese, com vistas ao entendimento
das estratégias reprodutivas da espécie. 50 flores em diferentes estágios de
desenvolvimento foram coletadas no Horto de plantas medicinais da UFGD e
posteriormente analisadas sob microscópio estereoscópico no laboratório de Botânica.
A coleta dos insetos ocorreu com rede entomológica, a cada duas horas, no período de 7
a 17 horas e nesse período foi observado o comportamento dos polinizadores.
Tropaeolum majus apresenta flores hermafroditas e zigomorfas. A corola é pentâmera,
variando de amarelo ao vermelho. O cálice apresenta-se dividido no ápice em cinco
sépalas, sendo que uma alonga-se formando o calcar onde se localiza o nectário. Os
estames são em número de oito, ocasionalmente ocorrem nove, dialistêmone, com
anteras diteca, basifixa, rimosas e extrorsa. O gineceu apresenta estigma tripartido,
estilete alongado e ovário súpero, tricarpelar, trilocular, uniovular e placentação apical.
Observou-se ao longo do crescimento do botão, que ocorre a progressiva exibição das
pétalas. Na pré-antese, os estames estão fechados e apresentam diferentes tamanhos
com quatro maiores, dois médios e dois menores. Na antese as pétalas se dispõem
alternadas com as sépalas, as anteras estão abertas, o estigma receptivo e é visível o guia
de néctar. Na pós-antese as pétalas apresentam coloração arroxeada e murchamento das
peças florais. Durante a antese floral, os insetos polinizadores observados foram:
Astylus variegatus (Germar, 1824) (Melyridae), Trigona spinipes Fabr. e Apis mellifera
L., 1758 (Hymenoptera: Apidae). Os insetos polinizadores foram observados coletando
somente pólen das anteras de T. majus. O pico populacional dos insetos ocorreu na
segunda semana de florescimento, no período de 9 as 11 horas e na quinta semana, das
7 as 11 horas (CNPq).
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