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FORMULÁRIO A SER PREENCHIDO PARA CADA AMOSTRA 
 

17 de Abril (data limite para envio das amostras) 

Tipo de dados  Descrição  Respostas 

A. Pessoa que preencheu o formulário 

 Nome completo do remetente: 
  

 Organização: 
  

 Endereço de e-mail/telefone 
  

 Data informações enviadas: ___/___/_____  
B. Tipo de amostra 

 Nome da região/território     

 Número de amostra Identificação da amostra de cacau   

 Tipo da amostra? Comercial: (1) SIM  (2) NÃO                       

 Especifique    

 Produção anual   

 Área plantada    

C. Informações sobre as origens da amostra 

Nome completo do produtor da 
amostra: Nome do agricultor, 

associação cooperativa ou outros  

 

  

Local da exploração ou plantação Nome da Fazenda:  
 Endereço:   

  Cidade/Distrito:   

  Território:   

Clima Início do período seco (mês do ano):   

  Final do período seco (mês do ano):   

As práticas agrícolas Tipo de agricultura: tradicional / orgânicos / outros, especifique.     
 Certificado? (1) SIM (2) NÃO  
  Uso de fertilizante?  (1) SIM (2) NÃO   

  
Se usar fertilizante, por favor, especifique qual tipo? (1) Químico (2) 
Orgânico   

  Uso de pesticidas?  (1) SIM (2) NÃO   

  Se usar pesticidas, por favor, especifique qual tipo?    

  Uso de sombra permanente? (1) SIM (2) NÃO   

 Sistema (1) Cabruca (2) Agroflorestal (3) Pleno Sol  

Variedade Nome local da variedade:   

  Genética da variedade: (1) Comum (2) Híbrido (3) Clonal (4) Misto   

Arvores 
As árvores são plantadas a partir de (1) sementes (2) enxertia (3)  
clonal (4) outros  

D. Informações sobre quando e como foram preparadas as amostras de cacau 

Características amostra e 
práticas pós-colheita 

Fermentadas (1) SIM (2) NÃO 
 

 Quando a amostra foi fermentada e seca (mês/ano):   

 Tempo entre a colheita e quebra (em dias):   

 Fermentação realizada em: (1) caixas de madeira (2) pilhas (3) em 
sacos (4) outros. Se outro, especifique   

  Massa total de fermentação em montes ou em caixas (kg):   

  Duração da fermentação (dias):   

  Número de revolvimento durante a fermentação:   

Secagem (1)Barcaça (2) Estufa plástica (3) Secador (4) Outros  

 Duração do processo de secagem total (dias):  

 


