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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

FENOLOGIA DE Tropaeolum pentaphyllum Lam. (CREM) NA REGIÃO DO ALTO URUGUAI - 
RS
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No Brasil, a liana Tropaeolum pentaphyllum (crem) foi registrada nas regiões Sul e Sudeste. A 
comercialização do crem ocorre por meio de tubérculos in natura ou como conservas. Suas flores 
também são comercializadas para ornamentação de pratos e arranjos diversos. Este estudo obje-
tivou estudar a fenologia do crem na região do Alto Uruguai. Em 2010, a fenologia de Tropaeolum 
pentaphyllum foi acompanhada, desde o início da brotação dos tubérculos até a senescência da 
parte aérea, sendo registrado o número de botões e de flores abertas, o número de botões e de flo-
res secas e o número de frutos formados. Também foi registrado, semanalmente, nas flores abertas 
o número de flores na fase estaminada, na fase pistilada ou em ambas, o número de flores secas 
e o número de frutos formados. Os tubérculos do crem apresentaram brotação de fevereiro a maio, 
sendo abril e maio os meses com maior emissão. A floração de Tropaeolum pentaphyllum iniciou na 
última semana do mês de julho estendendo-se até o final do mês de novembro, com pico no mês 
de outubro. A fase estaminada apresentou duração média de 4,8 ± 0,7 dias. A fase pistilada iniciou 
no nono ou décimo dia após a antese floral e durou um ou dois dias. As flores que não formaram 
frutos secaram. As fases estaminada e pistilada duraram em torno de 10 dias. A espécie apresentou 
protandria, podendo ocorrer sobreposição de fases. Os frutos são sésseis esquizocarpos indeis-
centes, apresentando de um a três mericarpos monospérmicos. A porcentagem de frutos formados 
foi de 28,6%. Dos frutos formados, a maioria (45,8%) formou três mericarpos, 33,3% formaram 
dois mericarpos e 20,8% formaram um mericarpo. O período de desenvolvimento do fruto até sua 
maturação foi de aproximadamente 15 dias. Em novembro, ocorreu a senescência da parte aérea. 
Portanto, a parte aérea tem duração anual, mas os tubérculos são perenes.
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