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O Espírito Santo se destaca na produção nacional de cacau sendo o terceiro maior 

produtor depois dos estados do Pará e Bahia. Atualmente, o cultivo de cacau está 

presente em 44 municípios e é produzido principalmente, em regime de agricultura 

familiar. O número de estabelecimentos produtores de cacau no Estado é de 3.683. 

Para a caracterização socioeconômica foram entrevistados 116 produtores de cacau 

nos municípios de Linhares, São Mateus e Colatina nos anos de 2019 e 2020. A 

pesquisa mostrou que 80% das famílias dos produtores tem até 4 membros, 38,5% 

dos cacauicultores contam com ensino médio completo e 15,6% com ensino superior 

completo, no entanto, o nível de escolaridade é considerado baixo para 45,9% dos 

produtores. Quanto as áreas de cultivo, 58% tem até 3 ha e apenas 2,5% tem acima 

de 100 ha. O cultivo a pleno sol se intensificou devido à incidência da ‘vassoura-de-

bruxa’ nas lavouras a partir dos anos 2000, quando foram introduzidas novas 

cultivares tolerantes à doença. A ampliação da base genética foi um dos aspectos 

fundamentais no controle da doença. No entanto, 68,2% dos cacauicultores utiliza 

poucos clones, com predomínio da PS 1319, CCN 51 e PH16. O controle genético é 

uma estratégia que precisa ser melhor explorada para o controle da doença no Espírito 

Santo. A necessidade de controle de pragas e doenças consiste no principal problema 

para 44,4% dos produtores. O controle é feito por meio de inseticidas e fungicidas por 

43,6% dos cacauicultores e 9% utiliza o controle biológico. No entanto, o elevado 

percentual de perdas nas lavouras pode ser devido a 41,4% que não utiliza qualquer 

método de controle. Além disso, mudas adquiridas de outros municípios por 76,2% 

dos produtores também favorecem a introdução e disseminação de doenças nas 

lavouras. A produtividade média de 1.144,5 Kg ha-1 é considerada elevada comparada 

com a média estadual. Porém, o conhecimento sobre a condução das lavouras é baixo 

e 41,8% dos produtores não utiliza análise de solo. 42% dos cacauicultores não 

recebe assistência técnica e dentre os que recebem, 63% é particular. Embora 41,4% 

da mão de obra seja familiar, a contratação de pessoal adicional (até 2 pessoas) é 

feita por 45% dos produtores. A aquisição de mudas de outro Estado, além de gastos 

elevados com fertilizantes e defensivos afetam os custos de produção. No entanto, 

89,3% dos cacauicultores utilizam recursos próprios. 55,6% dos produtores tem a 

intenção de ampliar as lavouras. O número total de empregos na amostragem foi 615, 

sendo em média, 5 empregos por propriedade. A amostragem da pesquisa 

representou 20,2% da produção de cacau do estado (2.237 toneladas) e a 

comercialização foi de 2.137 toneladas. 85% da produção foi entregue para 

intermediários e os contratos de exportação corresponderam a 15%. As principais 

variedades comercializadas são PS1319 (23,9 %), CCN51 (23,3%) e cacau comum 

(9,2%). 
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