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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerando que o Novo Código Florestal permite o uso de APPs com sistemas agroflorestais 

(SAFs) de agricultura familiar, é relevante o estudo sobre espécies florestais nativas de importância econômica, 

seja para produção de madeira ou produtos florestais não-madeireiros. 

Dentre as espécies de importância econômica utilizadas em SAFs na Amazônia cita-se o cacaueiro 

(Theobroma cacao L.). Na região do Alto Xingu, a cultura do cacau tem se consolidado para a agricultura 

familiar como a principal alternativa produtiva à criação de gado. De acordo com a Associação para o 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Alto Xingu (ADAFAX, 2012), existem na região áreas de cultivo 

de cacau instaladas há cerca de 20 anos. Nelas, o sombreamento, a poda e o adensamento com árvores nativas 

da floresta geram produtos comerciais e resgatam o extrativismo, exercido há séculos pelas populações locais. 

Trata-se de uma forma de respeitar conhecimentos tradicionais e, ao mesmo tempo, adotar tecnologias atuais, 

vinculando as práticas agrícolas aos ecossistemas da floresta. Contudo, os produtores carecem de auxílio 

profissional e informações que possam ajudar no manejo da cultura e melhorar a produtividade.  

A produção de espécies florestais envolve uma série de aspectos, e um dos principais pontos a se 

estudar é a sua propagação, que pode ser sexuada ou vegetativa. Destas, a reprodução sexuada possibilita a 

obtenção de grande diversidade genética e é ótima para preservação do germoplasma de populações. 

A utilização de sementes de alta qualidade são fatores básicos para o sucesso na produção de mudas 

e implantação de povoamentos florestais com espécies nativas (CORTE et al., 2010). Para isso, o sistema de 

controle de qualidade deve ser ágil, versátil e confiável, fornecendo resultados precisos e rápidos, e que avaliem 

a qualidade das sementes. A única maneira segura de conhecer a qualidade real de um lote de sementes é 

através da análise física e fisiológica, bem como saber das peculiaridades de cada espécie para poder interpretar 

corretamente os resultados (LIMA JÚNIOR, 2010). Isto representa garantia para produtores, comerciantes e 

agricultores, por possibilitar a aquisição de lotes de sementes com qualidade conhecida e, ao mesmo tempo, 

reduzir riscos provenientes da aquisição de produtos com qualidade desconhecida. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar parâmetros físicos e químicos para avaliação da 

qualidade física e fisiológica de sementes e plântulas de cacau. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 

Os frutos utilizados neste experimento foram adquiridos de plantas cultivadas no campo 

experimental pertencente a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) localizado no 

município de Tucumã. Foram coletados 300 frutos no dia 10 de junho de 2019, de genótipo Pound 07, com 3  
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tipos de maturações aparentes: maduro, amarelo ouro e verdoengo (Figura 01), e trazidos para o Laboratório 

Multiuso do Instituto de Estudos do Xingu – IEX, localizado no município de São Félix do Xingu.  

Os frutos foram lavamos com esponjas multiuso e mantidos por 10 minutos em solução com 5% de 

hipoclorito de sódio, para remoção de todo tipo de organismos vivos que poderiam estar presentes nos frutos. 

Os frutos passaram em uma sequência de 3 vezes o processo de enxague para a retirada dos resíduos de água 

sanitária e secagem a sombra para não danificar os frutos.  

Posteriormente, os frutos, nos diferentes estágios de maturação foram analisados quanto ao 

comprimento e diâmetro. As sementes foram retiradas dos frutos e a polpa retirada por meio de esfregaço em 

peneira de malha de 4 mm. Em seguida foram lavadas em água corrente e submetidas à biometria 

(comprimento e o diâmetro) e pesagem da massa fresca, realizada em balança de precisão tipo WEBLABORSP 

e, posteriormente, massa seca.  

O teste de qualidade fisiológica foi realizado por meio de teste de emergência. Sementes de Uma 

amostra de 300 sementes e semeadas 20 sementes em recipientes plásticos contendo 700ml de substratos (areia 

grossa) para o teste de emergência de plântula na câmara germinadora tipo MANGELPORF com fotoperíodo 

de 12 h e temperatura média de 28 °C. Diariamente foram contabilizadas as plântulas emergidas e ao final de 

um período de 14 dias foi efetuada a contagem final para o cálculo de porcentagem de emergência.  

 

 
Figura 01. Seleção de frutos de cacau em relação aos estágios de maturação: maduro, amarelo ouro e 

verdoengo, respectivamente. 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F a 5% de probabilidade e para o caso 

de diferenças significativas foi realizada teste Tukey para dados qualitativos, utilizando-se programa 

computacional Sisvar 5.6.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em comparação nas características biométricas dos frutos e sementes de cacau, verificou-se que os 

frutos maduros apresentaram tamanhos significativos em comprimento e diâmetro em relação aos frutos verde 

e amarelo ouro. Em contrapartida, as sementes dos frutos verdes apresentaram suas biometrias maiores em 

comparação com outros frutos analisados (Tabela 01). 

 

Tabela 1. Características biométricas de frutos e sementes de cacau 

Frutos 
C. Fruto D. Fruto C. Semente D. Semente 

M.S. Semente (g) 
(mm) 

Verde 145,62 b 79,18 a 23,05 a 12,91 a 9,82 a 

Amarelo 145,09 b 78,12 a 21,98 b 12,45 b 8,34 a 

Maduro 155,89 a 73,92 b 22,28 b 11,78 c 7,55 b 

C.V. (%) 2,68 2,34 1,54 1,20 6,22 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. C.= comprimento; D.= diâmetro; M.S.= massa seca. 

 

Diferenças significativas foram observadas nas variáveis biométricas (Tabela 2). Em Theobroma 

cacao, diferenças fenotípicas ocorrem entre variedades em diversas características morfológicas, como a 



 
 

dimensão do fruto, e suas sementes e tipo e quantidade dos elementos de reserva nas sementes (MARTINI; 

TAVARES, 2005). Essas variáveis são fundamentais quando se pretende selecionar precocemente genótipos 

de cacaueiro, tanto para a produção de sementes com a qualidade superior para obtenção de porta-enxertos 

vigorosos quanto para produção de amêndoas destinadas à fabricação de chocolate. 

 Quanto ao crescimento (Tabela 02), verificou-se que nos frutos verdes o comprimento do hipocótilo é 

maior em comparação aos frutos amarelos e maduros. No entanto, apresentaram raízes menores. O diâmetro 

do coleto, a massa seca da parte aérea e também massa seca da raiz apresentaram medidas semelhantes em 

todos os estágios de maturação. A emergência das plântulas dos frutos verdes apresentou porcentagem superior 

aos demais tratamentos. Não foram observadas anormalidades significativas nas sementes e plântulas.   

 

Tabela 2. Emergência e biometria de plântulas de cacau 

Frutos 
Emer. Anor. N.Emb. C.Hip. C.Raiz D.Col. M.S.PA. M.S.Raiz 

(%) (mm) (g) 

Verde 91,00 a 1,00 a 0,00 a 55,12 ab 35,47 b 2,95 b 4,66 a 0,25 a 

Amarelo 77,00 a 1,00 a 3,00 a 46,83 b 51,23 a 3,00 b 5,28 a 0,26 a 

Maduro 77,00 a 1,00 a 1,00 a 61,21 a 48,63 a 3,29 a 4,70 a 0,24 a 

C.V. (%) 12,40 223,61 153,09 13,14 11,31 4,20 9,20 9,45 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Emer.= Emergência; 

Anor.= Plântulas anormais; N.Emb.= Sementes não embebidas; C.Hip.= Comprimento do hipocótilo; C.Raiz= 

Comprimento da raiz; D.Col.= Diâmetro do coleto; M.S.PA.= Massa seca da parte aérea; M.S.Raiz= Massa seca de 

raiz. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As características dos frutos e sementes de cacau, de frutos maduros, apresentaram suas biometrias 

superiores em relação aos frutos verdes e amarelo ouro.  

Quanto ao crescimento, as plântulas provenientes de frutos verdes apresentaram crescimento 

superior. 

Recomendamos a utilização de sementes dos frutos verdes por apresentar qualidade superior para o 

sucesso de mudas e implantação para o cultivo de cacau.  
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