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O setor produtivo brasileiro do cacau (Theobroma cacao L.) tem obtido resultados 

positivos, tornando-se o 6º maior produtor mundial de sementes de cacau e o 4º. maior 

produtor de chocolate. Dependendo da época do ano, o país necessita importar cacau. 

Com a necessidade de conhecer mais detalhadamente as condições, após os processos 

fermentativos e de secagem para manutenção da qualidade, foi realizado um estudo que 

faz parte do Projeto realizado no CAL/CCA/UFSC (Qualidade e Segurança - do Cacau ao 

Chocolate) com o objetivo de investigar as características morfo-histológicas dessa 

semente através da microscopia estereoscópica, focando em alterações de sua estrutura 

(casca e parte comestível). Características essas, relacionadas à sua suscetibilidade, 

tanto à absorção de umidade, quanto ao acesso de esporos de fungos e sua proliferação. 

Portanto, amostras de sementes de cacau com casca, obtidas da região de Ilhéus, Bahia 

foram preparadas para microscopia através da separação de suas diferentes partes 

(casca e parte comestível-cotilédone), seguido da realização de cortes, utilizando estilete 

e bisturi. Foram observadas na maioria das sementes de cacau, resíduos de polpa que, 

mesmo após a fermentação, ainda permaneceram na superfície de sua casca. Esses 

resíduos podem ser utilizados como alimentos para microrganismos (bactérias ou 

fungos), desde que encontrem condições de umidade e temperatura para se desenvolver. 

Cabe salientar que nas partes da casca, onde havia resíduo de polpa, foi observada 

proliferação de fungos. Quanto a parte comestível, após a fermentação, apresentava-se 

seccionada, com inúmeros sulcos. Estes dados podem servir como subsídios as indústrias 

de chocolate na seleção das sementes para a formação da pasta de cacau a ser utilizada 

na formação dos produtos derivados, reduzindo perdas decorrentes da administração de 

produtos de baixa qualidade. 
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