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A cacauicultura representa uma importante atividade de fruticultura para o Espírito 

Santo, pois o estado se posiciona como o quarto maior produtor de cacau no país. No 

entanto, a agricultura familiar, principal categoria da agricultura capixaba, não tem 

conseguido competitividade e valorização de sua produção devido à falta de 

organização do setor, baixa produtividade e baixa qualidade de amêndoas. A 

qualidade das amêndoas interfere diretamente na qualidade e diversificação dos 

derivados do cacau e, consequentemente, no seu valor de mercado. Amêndoas de 

baixa qualidade são valoradas como commodities. Já as amêndoas de qualidade 

possuem valor agregado por ser destinada à produção de chocolates finos. Um dos 

principais gargalos para a obtenção de amêndoas de qualidade está no processo de 

beneficiamento do cacau. O objetivo deste estudo foi levantar as principais práticas 

de beneficiamento das amêndoas de cacau realizadas pela agricultura familiar dos 

municípios da região central e norte do Espírito Santo, bem como seu destino de 

comercialização. Para tanto, foram aplicados questionários com 20 mulheres 

agricultoras familiares dos municípios de Linhares, Rio Bananal, Colatina, São Roque 

do Canaã e Santa Teresa, integrantes do projeto “Mulheres do Cacau”, durante os 

meses de setembro a novembro de 2021. Dados como: local e técnicas de 

fermentação da amêndoa, local e técnicas de secagem e destino da comercialização 

foram levantados. Os dados foram sistematizados em planilhas e submetidos a 

análise descritiva, considerando médias e proporções. O resultado alcançado mostra 

que apenas 15% dos casos realizam a fermentação em local adequado, considerando 

cochos de madeira com dimensões e sistema de drenagem adequados. Os demais 

são realizados em cochos com dimensões inadequadas (10%); sacos plásticos (35%) 

e cochos de outros materiais ou sem drenagem (40%). O tempo médio de fermentação 

variou de 1 a 7 dias, sendo 60% inferior a 5 dias. Duas das entrevistadas afirmaram 

não realizar a fermentação. A reviragem da massa é realizada em 60% dos casos, 

com intervalos de 36 a 48h. 30% afirmaram não realizar a reviragem. A secagem é 

realizada, predominantemente, sobre piso (55% dos casos), coberto ou não por lonas 

plásticas, sendo 45% disposto a céu aberto. Somente 10% dos casos utiliza terreiro 

suspenso em estufas. Outros 10% utilizam barcaças e 25% secam diretamente no 

piso sob estufas. Não há separação de frutos verdoengos e brocados dos frutos de 

qualidade, o que compromete, significativamente, a qualidade final da amêndoa 

beneficiada. Apenas duas entrevistadas utilizam parte da produção para a própria 

agroindústria. Todas elas destinam a produção para intermediários a preço de 

commoditie. Outro fator importante para se considerar é que nenhuma das 

entrevistadas havia recebido qualquer tipo de capacitação para o cultivo do cacau. O 
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acesso ao conhecimento tecnológico e a assistência técnica pode ser uma alternativa 

para melhorar a qualidade da produção na agricultura familiar. A adoção de práticas 

de controle de qualidade na produção, fermentação e secagem de amêndoas do 

cacau podem contribuir para melhoria da qualidade da amêndoa, abrindo espaços 

para mercados que visam a produção de chocolates finos e a ampliação da renda 

familiar. 
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