
o cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum. Schum) é uma das prin
cipais fruteiras da Amazonia, considerando-se tanto o aspecto comer
cial como o ecológico, em virtude de possuir ótimas qualidades para
o consumo "iri natura" e industrial, além de ser adaptada às condi
ções tropicais. No entanto, poucos,estudos sobre a espécie tem sido
realizados no sentido de entende-Ia, afim de que possa ser melhor
utilizada. Assim, com o objetivo de conhecer os estádios por que pas
sam os órgáos reprodutivos, os mesmos foram observados em várias
amostras de botões, flores e frutos, coletados em plantas de um plan
tio localizado no Campo Experimental do Centro de Pesquisa Agroflõ
restal da Amazõnia Oriental - CPATU, órgáo da EMBRAPA, em Belém, PA~
Brasil, sendo os estádios diferenciados através de medidas dos bo
tões e frutos e de fenômenos visuais, estudos que fazem parte do prõ
jeto "SISTEMA REPRODUTIVQ DE ESP~CIES VEGETAIS NATIVAS DA AMAZONIA"~
com o objetivo de dar informações sobre vários aspectos do sistema
reprodutivo das espécies estudadas, visando a utilização das informa
ções em programas de melhoramento genético e produção racional. -

Foram d~terminados, definidos e caracterizados 20 estádios de
desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, sendo o primeiro caracteri
zado pela presença da br<ictea'flórIferar.quatrq por botões compl~tame~
te fechados; quatro por botões fechados com abertura(s) no calice;
um por flor semi-aberta; seis por flores abertas e quatro referentes
aos estádios de frutos tanto imaturos, como maduros.

Entre os estádios observados, destacam-se o BF-12, onde se ini
ciou a abertura das anteras; o de FSA, onde ocorre a liberaçáo das
lâminas das pétalas, permitindo, assim, a penetração de insetos poli
nizadores; o de FARC, estãdio que indica se houve fertilização; o deFAECS, que mostra o inIcio da diferenciação do ovário em fruto, além
do FISEL, que é o estádio onde ocorre o maior percentual de queda de
frutos imaturos.

O conhecimento dos estádios de desenvolvimento dos órgãos re
produtivos do cupuaçuze í.ro, desde a emissão de bráctea florI fera ate
a maturação dos frutos, está sendo amplamente utilizado em vários
trabalhos de pesquisa que estão em execução no CPATU.

SISTEMA REPRODUTIVO DO CUPUAçuZEIRO (Theobroma grandiflorum) - ESTÁ
DIOS DE FLORAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO.
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