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RESUMO
O gênero Theobroma, encontrado na região amazônica, é composto por 22
espécies, na qual são constantemente ameaçadas pela fragmentação florestal e
exigem estratégias de conservação e manejo, visando preservá-las e utilizá-las em
futuros programas de melhoramento genético. Objetivou-se com este estudo avaliar
aspectos reprodutivos de Theobroma speciosum., por meio da viabilidade polínica e
receptividade estigmática em indivíduos nativos da floresta Amazônica. A pesquisa
foi realizada na cidade de Alta Floresta, MT. Botões florais e flores abertas foram
coletados para análise da receptividade do estigma e viabilidade polínica. Para
estimar a viabilidade polínica, utilizou-se um mix de polens para cada um dos
horários estabelecidos. A receptividade do estigma foi avaliada com peróxido de
hidrogênio a 3%, baseada na intensidade de formação de bolhas na superfície do
estigma. A abertura das flores iniciou-se às 02h apresentando flores completamente
abertas após as 06h. A viabilidade polínica permaneceu alta, independente do
horário de coleta analisado, com média superior a 94%. Os estigmas de T.
speciosum, encontraram-se receptivos em todos os horários de avaliação, com
percentual médio acima de 75% de receptividade, entretanto os horários das 2h e
10h apresentaram as maiores taxas, com média de 95%. Assim, recomenda-se, que
as polinizações controladas sejam realizadas entre as 2h e 10h, período de maior
receptividade estigmática e maior disponibilidade de pólen nas flores.
PALAVRAS-CHAVE: Amazônia, conservação, melhoramento vegetal.
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REPRODUCTIVE ASPECTS OF Theobroma speciosum IN A NATURAL
POPULATION IN THE NORTH OF MATO GROSSO

ABSTRACT
The genus Theobroma, found in the Amazon region, is composed of 22 species, in
which they are constantly threatened by forest fragmentation and require
conservation and management strategies, in order to preserve them and use them in
future breeding programs. The objective of this study was to evaluate reproductive
aspects of Theobroma speciosum through pollen viability and stigmatic receptivity in
native individuals of the Amazon forest. The study was carried in the city of Alta
Floresta, MT. Floral buds and open flowers were collected to analyze stigma
receptivity and pollen viability. To estimate the pollen viability through Alexander
reactive dye, a mix of pollen was used for each of the established
schedules. Stigmatic receptivity was evaluated with 3% hydrogen peroxide, based on
the intensity of bubble formation on the surface of the stigma. The opening of the
flowers began at 02:00 p.m., showing fully opened flowers after 06h. Pollen viability
remained high, regardless of the collection time analyzed, with an average of over
94%. The stigmas of T. speciosum were receptive at all times of evaluation, with an
average percentage above 75% of receptivity. However, the 2h and 10h hours
presented the highest rates, with an average of 95%. Thus, it is recommended that
controlled pollinations be carried out between 2h and 10h, period of greater stigmatic
receptivity and greater availability of pollen in flowers.
KEYWORDS: Amazon, conservation, plant breeding.

INTRODUÇÃO
O gênero Theobroma pertence à família Malvaceae e possui,

aproximadamente, 22 espécies, das quais 13 ocorrem no Brasil (ESTEVES, 2014),
tendo como representantes mais ilustres o cacau (T. cacao) e o cupuaçu (T.
grandiflorum), únicas espécies do gênero cultivadas comercialmente (SILVA et al.,
2015).

Theobroma speciosum Willd. ex Spreng (cacauí, cacau de macaco) (FLORA
DO BRASIL 2020, em construção) ainda é pouco conhecido, apesar de suas
tradicionais áreas de ocorrência. Apresenta grande potencial para produzir derivados
para consumo humano e pode ser encontrado em toda a região amazônica e entre
as espécies do gênero (GIUSTINA et al., 2014).  Seus frutos são consumidos in
natura ou preparados como suco e as suas sementes são utilizadas na produção de
chocolate, geralmente nas comunidades nativas da Amazônia (LORENZI, 2009).
Sua floração é observada entre os meses de agosto a outubro, com
amadurecimento dos frutos ocorrendo entre fevereiro a abril (LORENZI, 1998).

A fase reprodutiva é um momento importante na vida de qualquer organismo,
influenciada diretamente pelas condições bióticas e abióticas, o que pode ocasionar
dificuldades na germinação, no crescimento e na sobrevivência das plântulas
(OTÁROLA; ROCCA, 2014; VARELLA et al., 2018). Além disso, pesquisas
envolvendo a biologia reprodutiva de espécies nativas são importantes para
determinar estratégias a serem adotadas em um programa de melhoramento
genético e conservação (STIEHL-ALVES; MARTINS, 2008) e oferecer dados para
entender os processos de domesticação dessas espécies.

Informações sobre a viabilidade do grão de pólen e a variação da
receptividade estigmática são essenciais para escolha de progenitores a serem
usados em casos de hibridações artificiais (STIEHL-ALVES; MARTINS, 2008;
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TAKEHANA et al., 2013; SOARES et al., 2016). O estágio floral que caracteriza a
receptividade do estigma varia de espécie para espécie. Sendo assim, o estigma é
caracterizado como receptivo quando é capaz de receber os grãos de pólen e
promover sua germinação (CRISPIM et al., 2017).

Os métodos colorimétricos e baseados em peróxido de hidrogênio (H2O2) a
3% são muito utilizados para testar a viabilidade dos polens e receptividade do
estigma, como os trabalhos descritos por Arenas-de-Souza et al. (2016), Hister e
Tedesco (2016), Ramos et al. (2017), Chen et al. (2018) e de Lima et al. (2018).

Diante do exposto, os estudos envolvendo o cacauí tornam-se importantes
pois a espécie representa uma possível fonte de resistência entre a maioria das
espécies economicamente relevantes pertencentes gênero Theobroma (SILVA et al.,
2015), além do mais, essa espécie tem enfrentado pressão crescente por parte da
fragmentação e exploração florestal (DARDENGO et al., 2016).

Portanto, objetivou-se com este estudo avaliar aspectos reprodutivos de
Theobroma speciosum Willd. ex Spreng., por meio da viabilidade polínica e
receptividade estigmática em indivíduos nativos da floresta Amazônica.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo

A coleta do material vegetal foi realizada em um fragmento florestal urbano
remanescente, denominado Parque C/E, localizado no município de Alta Floresta,
MT, onde a espécie Theobroma speciosum ocorre naturalmente. O Município está
situado entre as coordenadas geográficas de 9º 02’ 29” a 11º15’ 45” de Latitude Sul
e 54º 44’ 55” a 58º 45’ 10” de Longitude Oeste (Figura 1).

FIGURA 1- Localização do Município de Alta Floresta-MT com destaque para a área
de estudo no fragmento florestal urbano C/E. Fonte: os autores.
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Material Vegetal
Para estimar a viabilidade polínica e a receptividade estigmática foram

coletadas flores em antese e pré-antese. As coletas foram feitas em setembro de
2014, temporada de florescimento da espécie, em um período de 24h, com
intervalos de 4h. O primeiro horário de coleta se iniciou às 22h, neste foram
coletados apenas botões florais, e no último horário às 24h após às 22h, flores
completamente abertas.

Viabilidade Polínica
Para determinar a viabilidade polínica utilizou-se um mix de botões florais em

pré-antese e antese para cada um dos horários estabelecidos. As flores coletadas
foram fixadas em solução carnoy (etanol: ácido acético, na proporção 3:1), levado ao
laboratório de Genética vegetal e Biologia Molecular, na Universidade do Estado de
Mato Grosso – UNEMAT, Campus de Alta Floresta, MT e mantidos em temperatura
ambiente por 24 horas, posteriormente, foram transferidos para álcool etílico 70% e
armazenados em freezer até o preparo das lâminas.

Para cada horário de coleta foram preparadas oito lâminas, coradas com a
solução tripla de reativo de Alexander (ALEXANDER, 1980). Posteriormente, as
lâminas foram observadas pelo método de varredura, sob microscópio óptico
binocular com lente objetiva de 40x, e em cada lâmina contabilizados 250 grãos de
pólen, perfazendo um total de 2000 grãos de pólen por horário avaliado.

Foram considerados viáveis grãos de polens que se apresentavam com
tamanho normal, protoplasma corado e exina intacta, e inviáveis grãos vazios e mal
formados (LIMA et al., 2018; QUEIROZ et al., 2018). Os dados foram calculados
pela equação (MORENO et al., 2015):

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade e analisados com
o auxílio do programa GENES (CRUZ, 2013).

Receptividade estigmática
A receptividade estigmática foi observada no campo por três dias,

contabilizando sete horários de avaliação como citado acima, completando um ciclo
de 24h de observação. Em cada horário foram analisados 10 estigmas de botões ou
flores dependendo do horário de avaliação. Os estigmas foram retirados e imersos
em peróxido de hidrogênio a 3% (H2O2), observado com lupa manual (10x).

A determinação da receptividade estigmática foi baseada na intensidade de
formação de bolhas na superfície do estigma. Para obter resultados confiáveis,
estigmas danificados ou com pólen na superfície não foram usados. Foram
utilizadas cinco notas de avaliação para a receptividade, nos seguintes percentuais:
0% (não receptivo); 25% (pouco receptivo); 50% (parcialmente receptivo); 75%
(muito receptivo) e 100% (totalmente receptivo).

O efeito dos horários sob a receptividade do estigma foi observado com base
no percentual médio em cada intervalo de observação e através da análise de
regressão obtida com o auxílio do programa SISVAR (FERREIRA, 2008).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Biologia Floral

As flores de T. speciosum são de coloração vermelho-púrpura, hermafroditas
agrupadas em inflorescências densas e aglomeradas, que se inserem no caule
desde a base (Figura 2A e B).

De acordo com Souza e Venturieri (1998) T. speciosum é uma espécie auto-
incompatível, com barreiras físicas entre o gineceu e o androceu, o que favorece a
alogamia. Deste modo, conhecer a forma de reprodução das espécies é importante,
uma vez que, além de determinar as formas de como ocorre esse processo, também
pode-se indicar efeitos na colonização de diferentes habitats e sugerir respostas
para alterações ambientais (SOUZA et al., 2018).

Foram identificados quatro estágios florais durante o processo de avaliação
da viabilidade polínica e receptividade estigmática como demonstrado na Figura 2.

O primeiro estágio, onde as coletas ocorreram às 22h, é identificado por
botões fechados em pré-antese (Figura 2A); o segundo estágio, com coletas às 02h,
é caracterizado pela ruptura nas sépalas, ou seja, início da abertura dos botões
florais (Figura 2B). Durante o terceiro e quarto estágio as flores encontraram-se
semi-abertas (Figura 2C) e abertas (antese) (Figura 2D), coletadas às 06h (terceiro
estágio) e 10h, 14h, 18h e 22h (quarto estágio), respectivamente.

FIGURA 2-Fase de desenvolvimento floral de T. speciosum. (A) Botões fechados
(seta branca) e flor aberta (seta preta); (B) Botões em pré-antese; (C) Flor
semi-aberta; (D) Flor aberta. Fonte: os autores.
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Viabilidade Polínica
A análise de variância demonstrou diferenças significativas (p<0,01) para a

viabilidade polínica entre os horários de coleta das flores de T. speciosum (Tabela
1). Observa-se uma alta porcentagem de pólens viáveis (Figura 3A), com média
acima de 94% independente do horário coletado, conforme Tabela 2.

TABELA 1- Resumo da Análise de variância para os sete horários avaliados de T.
speciosum.

Fontes de Variação GL Quadrado Médio (%) F

Horários 6 29,39 0,0**

Resíduos 49 2,55
C.V.(%) 1,64

** significativo a 5% de probabilidade.

FIGURA 3- Pólens de T. speciosum corados com reativo de Alexander. Viáveis (A);
inviáveis (B). Fonte: os autores.

TABELA 2- Média de grãos de polens viáveis para os sete horários observados de
T. speciosum.

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey em nível
de 5% de probabilidade. C. V = Coeficiente de Variação.

Arenas-de-Souza et al. (2016), estudando receptividade estigmática e
viabilidade de polínica de Theobroma subincanum Mart. utilizando dos mesmos
horários de coleta deste trabalho, também encontrou uma a alta viabilidade polínica

Horários Médias (%) C. V. (%)

22h00min 99,20 a 0,68
02h00min 95,30 cd 1,41
06h00min 96,50 bc 1,19
10h00min 98,45 ab 1,01
14h00min 94,00 d 3,66
18h00min 97,55 abc 0,71
22h00min 98,65 ab 0,99
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em todos os tempos avaliados (> 98%). Hister e Tedesco (2016) utilizando deste
corante para estimar a viabilidade do pólen em Psidium cattleianum, obtiveram
valores de superiores a 80,3%, reforçando a eficiência do corante utilizado, sendo
indicado o uso do reativo de Alexander na análise da viabilidade do pólen em outras
espécies.

Esta alta viabilidade é um fator importante para a reprodução da espécie,
pois, a produção de grãos de pólen inviáveis reduz a eficácia na polinização. Além
disso, muitos grãos de polens acabam não sendo utilizados na fertilização, pois são
perdidos no transporte através dos ventos ou na alimentação de insetos, dessa
forma, quanto maior a taxa de polens viáveis, maior será a chance de fertilização
(SANTOS et al., 2015).

A maior porcentagem de viabilidade encontrada para T. Speciosum foi às 22h
(primeira coleta), 10h (flores totalmente abertas) e às 22h do dia seguinte,
apresentado uma média de viabilidade de 98%. Já às 14h houve uma redução da
viabilidade (94%) entre os demais horários observados (Tabela 2).

Deste modo, os dados obtidos para a viabilidade do pólen para espécie T.
Speciosum indicam que os grãos de pólen podem ser coletados a qualquer hora do
dia, dentre os observados, uma vez que, a menor média de viabilidade foi de 94%,
porém, pelo critério de disponibilidade de pólen nas anteras, em caso de
polinizações e hibridações artificiais, essas coletas devem ser realizadas nos
primeiros horários da antese, proporcionando uma maior deposição de pólen nos
braços estigmáticos.

Os valores obtidos para o intervalo de confiança a 95%, demonstraram que o
maior intervalo foi observado às 14h, apresentando um limite inferior de 90,83% e
superior de 96,77%. O menor intervalo de confiança é às 22h (início da avaliação),
com limite inferior e superior de 98,57% e 99,73%, respectivamente. Vale ressaltar
que os horários das 22h foram os de maior viabilidade polínica, o que justifica o
menor valor entre os intervalos de confiança (Figura 4).

De acordo com Jesus et al. (2018) quanto maior à viabilidade dos grãos de
pólen maior o índice de fertilização e produção de combinações entre alelos
distintos. Assim, a alta viabilidade polínica encontrada para T. speciosum, favorece
para que as populações mantenham seus níveis de variabilidade, podendo ser
utilizados em polinizações artificiais.

FIGURA 4- Intervalos de confiança a 95% para os sete horários avaliados em T. speciosum.
Fonte: os autores.

Receptividade Estigmática
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A média da receptividade estigmática foi de 75%, sendo os estigmas
receptivos em todos os horários analisados (Tabela 3). Portanto, quanto maior
período de receptividade do estigma, melhores serão as estratégias a serem
utilizadas durante os processos de cruzamento de T. speciosum da população do
parque C/E.

TABELA 3- Médias percentuais da receptividade estigmática de T. speciosum entre
os horários observados por três dias consecutivos.

ReceptividadeHorário
1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação Média geral

22h00min 78% 78% 98% 85%
02h00min 85% 100% 100% 95%
06h00min 75% 95% 95% 88%
10h00min 93% 95% 95% 94%
14h00min 83% 70% 88% 80%
18h00min 70% 80% 85% 78%
22h00min 83% 80% 80% 81%

Constatou-se que às 22h (horário inicial) os botões florais já se apresentavam
receptivos, com uma média de 85%. Porém, durante a antese às 02h e 10h (flor
aberta) ocorreram os maiores índices de receptividade (95% e 94%,
respectivamente), observando uma redução na receptividade de T. speciosum nos
horários das 14h, 18h e 22h (80%, 78%, 81%, respectivamente) (Tabela 3 e Figura
5).

FIGURA 5- Estimativa de estigmas receptivos de T. speciosum ao longo de 24 horas
de avaliação em setembro de 2014. Fonte: os autores.

Os resultados obtidos por Souza e Venturieri (2010), avaliando a
receptividade do estigma de T. speciosum, em cinco horários de observação,



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.16 n.29; p. 288                  2019

corroboram com os desta pesquisa, uma vez que, seus maiores valores de
receptividade foram das 06h às 10h.

Arenas-de-Souza (2016) estudando a receptividade estigmática de T.
subincanum encontrou receptividade em botões de florais em pré-entese às 22h,
porém, com menor receptividade estigmática (49,17%), sendo o horário de maior
receptividade ás 10h (83,33%). Os resultados obtidos evidenciam que durante o
período da manhã, em ambos os estudos, é o mais indicado no caso de polinizações
controladas para T. speciosum e T. subincanum. Esses dados poderão auxiliar
futuros estudos envolvendo as espécies do gênero Theobroma, pois uma alta taxa
de receptividade aumenta o sucesso da fertilização.

CONCLUSÕES
Theobroma speciosum apresenta alta viabilidade polínica, independente do

horário de coleta, com média superior a 94%. Os estigmas foram receptivos durante
todo o período de observação, entretanto os maiores percentuais de receptividade
foram observados nos horários das 02h e 10h da manhã, sendo, portanto,
recomendado que as polinizações controladas sejam realizadas nesses horários.
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