Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

Seleção de linhagens de leveduras pectinolíticas para fermentação de sementes
de cacau (Theobroma cacao)

Elisa Souza Domingues

Dissertação apresentada para obtenção do título
de Mestre em Ciências. Área de Concentração:
Microbiologia Agrícola

Piracicaba
2010

Elisa Souza Domingues
Bióloga

Seleção de linhagens de leveduras pectinolíticas para fermentação de sementes de cacau
(Theobroma cacao)

Orientador:
Prof. Dr. FLAVIO CESAR ALMEIDA TAVARES

Dissertação apresentada para obtenção do título
de Mestre em Ciências. Área de Concentração:
Microbiologia Agrícola

Piracicaba
2010

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - ESALQ/USP

Domingues, Elisa Souza
Seleção de linhagens de leveduras pectinolíticas para fermentação de sementes de
cacau (Theobroma cacao) / Elisa Souza Domingues. - - Piracicaba, 2010.
78 p. : il.
Dissertação (Mestrado) - - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2010.
Bibliografia.
1. Cacau 2. Enzimas pectinolíticas 3. Leveduras 4. Semente - Fermentação I. Título
CDD 633.74
D671s

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor”

3

DEDICATÓRIA

À minha mãe Maria de Lourdes Souza Domingues;

Ao meu pai Luiz Domingues;

A Edson Travaina Júnior.

4

5

AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Dr. Flavio Cesar Almeida Tavares, pela oportunidade dada de ampliar meus
conhecimentos e pela orientação desta dissertação.
Ao Dr. Luiz Humberto Gomes por sua amizade e orientação, incentivando nas horas difíceis,
colaborando com idéias e inteligência.
Ao Prof. Dr. Gildemberg Amorim Leal Júnior pela orientação, paciência e auxílio em etapas
importantes e fundamentais deste trabalho.
À Maria Luiza Sant’anna Tucci do Instituto Agronômico de Campinas - APTA, por gentilmente
ter cedido os frutos de cacau necessários a este trabalho.
Ao Prof. Dr. Carlos Tadeu dos Santos Dias pela orientação dada na análise estatística dos
resultados deste trabalho.
À Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e ao programa de Pós-Graduação em
Microbiologia Agrícola pela boa acolhida e oportunidade para realização de meus estudos.
Ao CAPES pelo apoio financeiro.
Aos técnicos de laboratórios e amigos para todas as horas Ana Maria Brancalion e Marcos Gorga.
À secretária do PPG em Microbiologia Agrícola, Giovana, pelas informações nos momentos
certos.
À minha amiga Lia Matelli Garcia, por estar ao meu lado nas horas difíceis.
Aos amigos que adquiri nesta caminhada, Felipe, Marina, Thiago, Polé, Nara, Natália, Marina
Horta, Danice, Cris e a todos os outros que conheci.

6

7

“Não é o bastante ver que um jardim é bonito sem ter que acreditar também que há fadas
escondidas nele?”
Douglas Adams

8

9

SUMÁRIO
RESUMO........................................................................................................................................11
ABSTRACT....................................................................................................................................13
LISTA DE FIGURAS.....................................................................................................................15
LISTA DE TABELAS....................................................................................................................19
1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................................21
2 DESENVOLVIMENTO..............................................................................................................23
2.1 Revisão Bibliográfica................................................................................................................23
2.1.1 O cacau e o chocolate.............................................................................................................23
2.1.2 A tecnologia pós-colheita do cacau........................................................................................24
2.1.3 Bioquímica da degradação da polpa das sementes de cacau..................................................27
2.1.4 Os precurssores do sabor........................................................................................................29
2.2 Material e Métodos....................................................................................................................31
2.2.1 Leveduras avaliadas................................................................................................................31
2.2.2 Avaliação da atividade enzimática.........................................................................................33
2.2.3 Quantificação de proteínas.....................................................................................................36
2.2.4 Fermentação das sementes de cacau.......................................................................................37
2.2.4.1 Frutos de cacau....................................................................................................................37
2.2.4.2 Procedimentos para a fermentação......................................................................................37
2.2.5 Avaliação de %ART (Açúcares Redutores Totais) do mel drenado......................................39
2.2.6 Plaqueamento, contagem e isolamento de leveduras da fermentação natural (sem inóculo
artificial de leveduras) conduzida em estufa BOD................................................................40
2.2.7 Avaliação da cor das sementes fermentadas após secagem ao sol - Prova de corte...............41
2.2.8 Extração e quantificação de proteínas totais das sementes.....................................................41
2.2.9 Avaliações dos padrões protéicos das sementes através de SDS-PAGE................................42
2.2. 10 Análise Estatística................................................................................................................42
2.3 Resultados e Discussão..............................................................................................................43
2.3.1 Avaliação da atividade enzimática.........................................................................................43
2.3.2 Fermentação das sementes de cacau......................................................................................49

10

2.3.3 Avaliação de %ART (Açúcares Redutores Totais) e avaliação do °Brix do mel drenado
.........................................................................................................................................................58
2.3.4 Avaliação do crescimento das leveduras presentes nas sementes de cacau no tratamento
fermentativo conduzido em estufa BOD................................................................................59
2.3.5 Avaliação da cor das sementes fermentadas após secagem ao sol - Prova de corte...............61
2.3.6 Géis SDS-PAGE de degradação de vicilinas das sementes de cacau.....................................63
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................................71
REFERÊNCIAS..............................................................................................................................73

11

RESUMO
Seleção de linhagens de leveduras pectinolíticas para fermentação de sementes de cacau
(Theobroma cacao)

A qualidade das matérias-primas do chocolate depende de uma fermentação eficiente das sementes de
cacau, já que é nesta etapa que ocorrem transformações bioquímicas como a liberação de aminoácidos e
açúcares redutores que durante a torração irão formar os precursores do sabor do chocolate. O processo
fermentativo ocorre espontaneamente e a polpa que envolve os grãos, rica em carboidratos, é o substrato
para o desenvolvimento dos microrganismos fermentativos, e a atividade destes resulta na remoção da
polpa com produção do mel do cacau, contribuindo para a formação dos aromas e sabores. Existem outros
métodos para a retirada da polpa, estando patenteados métodos mecânicos e por ação de enzimas
pectinolíticas. Contudo, a utilização dos processos mecânicos existentes não é eficiente e o uso de enzimas
ainda não é economicamente viável em larga escala. A melhoria da fermentação vem sendo objeto de
pesquisa e se considera que a inoculação de leveduras produtoras de pectinases durante a fermentação
poderia contribuir para a eficiência do processo, com obtenção de um produto mais uniforme. Com esse
objetivo, nesse trabalho, leveduras de diferentes espécies com potencial produção de enzimas pectinolíticas
foram selecionadas e posteriormente avaliadas durante a fermentação e na qualidade final das amêndoas.
Os dados obtidos revelaram que leveduras do gênero Kluyveromyces se mostraram as mais eficientes, mas
as espécies Candida utilis e Saccharomyces cerevisiae também mostraram bons resultados, enquanto que
as fermentações sem a inoculação de leveduras apresentaram baixa eficiência na produção do mel de
cacau. A fermentação com K. marxianus (MMIII-41), apresentou elevação de temperatura até 34°C com
queda do pH em 2,9 e coloração marrom em suas amêndoas, indicando boa qualidade, enquanto que as
fermentações naturais apresentaram valores de temperatura e pH de 29°C e 3,5 e coloração amarelada em
suas amêndoas devido à polpa e fibras vegetais aderidas. Durante a prova de corte, a espécie S. cerevisiae
mostrou a maior quantidade de amêndoas com coloração marrom, enquanto que a espécie K. marxianus
que apresentou o melhor desempenho fermentativo com degradação da fração vicilina evidenciada em gel
SDS-PAGE, mostrou somente 14% de amêndoas marrons. É possível concluir que a inoculação de
leveduras com produção de enzimas pectinolíticas extracelulares e o revolvimento das sementes durante a
fermentação, contribui para uma maior rapidez da fermentação e melhor qualidade das amêndoas. O
volume do material fermentado não permitiu alcançar as temperaturas obtidas na maior escala, mesmo
assim, de acordo com os resultados obtidos nas avaliações de atividade enzimática, volumes de mel
drenados, aspecto externo das sementes após 192 horas, prova de corte e degradação de vicilinas, dentre as
espécies pré-selecionadas para atividade pectinolítica, as leveduras K. marxianus, Kluyveromyces fragilis,
C. utilis e S. cerevisiae, revelaram, nas condições de fermentação estudadas, ter condições de trazer
benefícios a qualidade das amêndoas.

Palavras-chave: Fermentação do cacau; Leveduras pectinolíticas; Kluyveromyces marxianus
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ABSTRACT
Selection of pectinolytic yeast strains for fermentation of cocoa beans (Theobroma cacao)
The quality of the raw material of chocolate depends on an efficient fermentation of cocoa beans, as it
is at this stage that biochemical transformations occur as the release of amino acids and reducing sugars
that during roasting will form the precursors of chocolate flavor. The fermentation process occurs
spontaneously and the pulp surrounding the seeds, rich in carbohydrates, is the substrate for the
development of fermentative microorganisms, and its activity results in the removal of the pulp and honey
production of cocoa, contributing for the formation of aromas and flavors. There are other methods to
remove the pulp, and mechanical methods being patented by the action of pectic enzymes. However, the
use of existing mechanical processes is not efficient and the use of enzymes is not yet economically viable
on a large scale. Improving the fermentation has been the subject of research and considered that the
inoculation of yeasts producing pectinase during fermentation could contribute to the efficiency of the
process, obtaining a more uniform product. With that goal in this paper, yeasts of different species with
potential production of pectic enzymes were selected and then evaluated during the fermentation and the
final quality of the beans. The data obtained showed that yeasts Kluyveromyces have shown the most
efficient, but the species of Candida utilis and Saccharomyces cerevisiae also showed positive results,
whereas the fermentation without yeast inoculation showed low efficiency in the production of honey
cocoa. The fermentation with K. marxianus (MMIII-41), showed increase of temperature to 34 ° C with a
pH drop to 2.9 in their brown and almonds, indicating good quality, while natural fermentations showed
values of pH and temperature of 29°C and 3.5 and yellow coloring in their beans due to pulp and vegetable
fibers bonded. During the test cutting, the species S. cerevisiae showed the greatest amount of almonds and
brown, while the species K. marxianus which showed the best fermentation performance degradation with
the vicilin fraction evidenced by SDS-PAGE, showed only 14% of brown almonds. It was concluded that
inoculation with yeast production of extracellular pectic enzymes and revolving seeds during fermentation,
contributing to a faster fermentation and a better quality of almonds. The volume of the fermented material
is not allowed to reach temperatures obtained on the largest scale yet, according to the results obtained in
the enzymatic activity, volumes of honey drained, the external appearance of the seeds after 192 hours,
proof of cutting and degradation of vicilin among the species pre-selected for pectinolytic yeasts
K.marxianus, Kluyveromyces fragilis, C. utilis and S. cerevisiae, revealed in fermentation conditions
studied, be able to benefit the quality of the beans.
Keywords: Fermentation of cocoa; Pectinolytic yeast; Kluyveromyces marxianus
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1 INTRODUÇÃO

As principais matérias-primas do chocolate, a manteiga de cacau e o liquor são obtidas a
partir da fermentação das sementes do cacaueiro. Durante a fermentação ocorrem transformações
bioquímicas nas sementes, as quais conduzem à formação dos precursores de aroma, sabor e cor
característicos do chocolate. Neste processo são liberados aminoácidos e açúcares redutores que,
durante a torração, irão passar por reações bioquímicas havendo a caramelização do açúcar,
degradação de proteínas e a formação de compostos voláteis que darão origem ao aroma
(SENANAYAKE; JANSZ; BURKLE, 1997). O aproveitamento econômico das sementes de
cacau dependerá da sua disponibilidade em quantidade e boa qualidade (BUAMAH; DZOGBEIA;
OLDHAM, 1997).
Ocorrida normalmente nas fazendas produtoras, a fermentação irá influenciar na qualidade
das amêndoas com reflexos no chocolate produzido. Essa fermentação se processa em duas
etapas. A primeira fase é anaeróbica, onde ocorre a multiplicação de leveduras que convertem os
açúcares da polpa em etanol. Nesta fase a temperatura se eleva e as células das sementes começam
a se romper. Após aproximadamente 40 horas de fermentação é iniciado o revolvimento das
sementes para promover a aeração e o crescimento de microrganismos aeróbios. Em seguida se
inicia a fase aeróbia onde o etanol é convertido pelas bactérias acéticas em ácido acético e água. A
difusão dos ácidos acético e láctico causa a autólise das células e morte do embrião das sementes.
A partir desse momento as sementes passam a ser denominadas amêndoas (BISPO, 1999;
JESPERSEN et al., 2005; ZAMALLOA, 1994).
Segundo Ferrão (2008), conhecer, em termos práticos, quando termina a primeira e
começa a segunda etapa do processo fermentativo das sementes, é de enorme importância, não só
para se criarem as condições ideais, mas também para encurtar o tempo de fermentação. Segundo
ele, o pigmento púrpuro da cianidina cora todas as células dos cotilédones, e isso pode ser visto a
“olho nu”, observando a superfície da casca da semente no ponto em que ela é mais sensível, isto
é, na extremidade correspondente ao embrião. No momento em que a coloração violácea aparecer
nesta região, é considerado o término da primeira fase da fermentação, e segundo o autor, isto
ocorre entre 36 e 38 horas, e a partir daí deve ser feito o revolvimento ou a passagem da massa
para outra caixa, contudo esta conclusão deve ser cautelosa já que existem diferenças na
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microbiota natural, clima e variedade de frutos entre as fermentações nas fazendas produtoras, o
que poderá causar alterações nas etapas fermentativas.
Inúmeras tentativas têm sido adotadas para padronizar as condições de fermentação e
proporcionar a melhoria da qualidade das sementes. Dentre elas, está a utilização de métodos de
drenagem forçada da mucilagem que envolve as sementes, seja por meios mecânicos com a
utilização de prensas, lavagem das sementes e despolpadeiras, ou ainda por meio da introdução de
enzimas pectinolíticas que degradam a polpa aderida à semente. Neste aspecto, a adição de
leveduras produtoras de pectinases na fermentação das sementes de cacau vem como uma
alternativa economicamente viável aos produtores, já que essas causariam a despolimerização da
pectina e levariam à produção de metabólitos indispensáveis à formação do sabor de chocolate,
além de contribuir para a obtenção de um produto mais uniforme.
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo selecionar leveduras de diferentes
espécies com atividade pectinolítica e avaliar as influências destas durante a fermentação e na
qualidade final das amêndoas.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Revisão Bibliográfica
2.1.1 O cacau e o chocolate

A história do cacau tem início nas civilizações maias e astecas. Nestas civilizações
somente a nobreza consumia o chocolate, e nesta época as sementes eram símbolo de riqueza e
usadas como moeda econômica (FRANCO, 2001).
A primeira plantação de cacau na Europa foi estabelecida na Espanha, onde, aos poucos, o
sabor amargo foi sendo diminuído adoçando-o com mel e açúcar (FRANCO, 2001). Contudo,
somente depois da Revolução Industrial o chocolate deixou de ser um produto consumido apenas
pela nobreza e se tornou objeto de comercialização. No século XIX a fabricação do chocolate foi
aperfeiçoada pelos holandeses e suíços (HERMÈ, 2006).
O cacau se expandiu para outros países da América sob o domínio espanhol, e começaram
a surgir as primeiras fábricas de chocolate. Em 1619, surgiu a primeira fábrica francesa, e esses
desenvolveram máquinas e processos. A Suíça teve sua primeira fábrica em 1819, e em 1831 a
fabricação deixou de ser artesanal e passou à industrial (OETTERER, 1995). A manteiga de cacau
passou a ser extraída em grandes quantidades e também o pó de chocolate (HERMÈ, 2006).
Em 1875, Daniel Peter e Henri Nestlé inventaram o chocolate ao leite. Mais tarde, em
1914, com a primeira guerra mundial, os tabletes de chocolate passaram a ser utilizados como
“ração de emergência” pelos soldados. Com a segunda guerra mundial, a Companhia Hershey
produziu meio milhão de tabletes de chocolate por dia (LIMA, 2008). Com o aumento do
consumo, o Brasil, Equador, Gana, Nigéria e outros países, se tornaram produtores comerciais de
cacau (HERMÈ, 2006). Em torno de 90% do cacau nacional é exportado e apenas 10% são
destinados às indústrias brasileiras (OETTERER, 1995). Contudo, as quantidades das exportações
de cacau em amêndoas no Brasil tiveram uma redução considerável desde o ano de 1993 até 2008.
A receita de exportação apresentou declínio em quase todos os anos deste período, isto devido ao
câmbio flutuante, ora desvalorizando ora valorizando a moeda nacional, refletindo uma indecisão
quanto à valorização dos produtos a serem exportados ou importados no país (ZUGAIB, 2008).
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2.1.2 A tecnologia pós-colheita do cacau

As sementes recém-colhidas possuem cor púrpura, sabor amargo e odor adstringente, e
mesmo se forem secas não possuem valor comercial sem passarem pelo processo de fermentação
e secagem (OETTERER, 1995; SENANAYAKE; JANSZ; BURKLE, 1997).
O sabor do chocolate é resultado de um conjunto de compostos que são ativados durante a
tecnologia pós-colheita dos frutos de cacau. Por isso, a colheita deve ser feita quando esses
estiverem totalmente maduros, e logo em seguida realizada sua abertura, onde as sementes
envolvidas em uma polpa branca e rica em carboidratos (mucilagem) serão removidas e utilizadas
como substrato para o desenvolvimento dos microrganismos fermentativos (DANIEL et al.,
2009). A massa de sementes retirada dos frutos deve ser levada rapidamente aos locais de
fermentação e as sementes germinadas e/ou atacadas por fungos devem ser separadas e
normalmente tratadas para produção de cacau de segunda qualidade. (FERRÃO, 2008).
No Brasil, a CEPLAC (Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira) apud DIAS
(1998), recomenda o uso de caixas de madeira, conhecidas como cochos de fermentação,
construídas medindo de 0,90 a 1,20 m de largura por 0,90 a 1,00 m de altura e comprimento
variável de 2,00 a 6,00 m. As caixas são dotadas de paredes divisórias removíveis para facilitar o
revolvimento das sementes em fermentação. O fundo deve conter orifícios com 0,6 a 1,0 cm de
diâmetro espaçados de 15 em 15 cm para a drenagem dos líquidos liberados durante o processo e
aeração da massa (DIAS, 1987).
Alguns métodos têm sido testados objetivando padronizar as condições de fermentação,
entre eles está a drenagem forçada da polpa por meios mecânicos e por ação de enzimas
pectinolíticas. A extração mecânica pode ser realizada por prensas, centrífugas adaptadas, por
lavagem das sementes ou despolpadeiras (WOOD; LASS, 1985). A eliminação da polpa por
centrifugação ou por lavagem das sementes tem apresentado bons resultados, mas o uso das
despolpadeiras não é eficiente (SCHWAN; WHEALS, 2004). A adição de enzimas industriais
com atividade pectinolítica, que degradam a pectina, substância que mantém a mucilagem ligada à
semente, tem melhorado a eficiência dos extratores mecânicos reduzindo o tempo de fermentação
e acidez, contudo, o uso desses extratores, apesar de apresentarem resultados positivos, é uma
prática trabalhosa e onerosa (WOOD; LASS, 1985). A adição de enzimas comerciais não é
economicamente viável, principalmente em larga escala. Uma forma de se beneficiar da ação
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positiva causada pela ação das enzimas pectinolíticas e reduzir os custos, é a inoculação de
leveduras que secretam estas enzimas no meio (FREIRE et al., 1999).
Normalmente a fase da tecnologia pós-colheita do cacau (dividida em fermentação,
secagem e torração) é a mais longa, chegando a levar nove ou mais dias, sendo a fermentação a
operação mais delicada e mais demorada desta fase. Em seguida as amêndoas passam pela
secagem, a qual ocorre ao sol de forma lenta onde se dão as transformações finais nos cotilédones,
por isso é também chamada de “segunda fermentação”. Ao fim da secagem é feita a escolha,
calibragem e classificação das amêndoas. São retirados restos de polpa não fermentada, restos de
casca e posteriormente são separadas por tamanho. A redução do tempo sem que ocorra a redução
da qualidade do produto final representa um melhor aproveitamento do processo, já que a cada dia
de fermentação o cacau perde, em média, cerca de 1% de matéria seca que seria utilizada
posteriormente na fabricação do chocolate (FERRÃO, 2008).
A fermentação é dividida em duas fases (anaeróbica e aeróbica), na primeira, as leveduras
possuem um intenso metabolismo favorecido pela acidez do ambiente, pela riqueza em
carboidratos fermentescíveis e ao baixo teor de oxigênio da massa. Elas dominam o início da
fermentação e seus papéis mais importantes são a produção de etanol e secreção de pectinases
durante as primeiras 24 horas que reduzem a viscosidade da polpa e permitem a aeração da massa
e também produzem compostos orgânicos que vão contribuir para os precursores de sabor do
chocolate. Nesta primeira fase a temperatura pode alcançar 40°C, em seguida, na segunda fase,
com a diminuição da mucilagem e aumento da aeração da massa, o oxigênio se difunde pelas
sementes, e é neste momento em que há a atividade das bactérias acéticas que convertem o etanol
a ácido acético por oxidação, a qual é uma reação altamente exotérmica elevando a temperatura
até 50°C. Após 96 horas de fermentação a concentração de etanol é praticamente nula,
conseqüência de sua oxidação a ácido acético (BRITO; GARCIA; AMANCIO, 2004; GÁLVEZ
et al., 2007; JESPERSEN et al., 2005; KOSTINEK, et al. 2008). O resultado do calor e das
modificações bioquímicas ocorridas é chamado de “cura” das sementes de cacau (FADINI, 1998;
SCHAWN, 1998).
Todas essas atividades resultam na morte do embrião e danificação da estrutura dos grãos,
resultando no desenvolvimento dos precursores de sabor e degradação de pigmentos por enzimas
endógenas como a invertase, glicosidase, protease e polifenoloxidase. A atividade ótima das
enzimas endógenas é influenciada pelo aumento da temperatura e diminuição do pH ocorridos
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durante a fermentação (CAMU et al., 2008). Estudando a formação do sabor amargo durante a
fermentação e germinação de sementes de cacau, Stoll et al., (2006), observaram que as maiores
quantidades do ácido y-aminobutírico (GABA) presentes em estresses metabólicos de plantas,
foram encontradas durante a primeira fase da fermentação, quando ocorre o rompimento da
parede celular. Outros ácidos orgânicos também são produzidos na última fase (oxálico, fosfórico,
succínico e málico), e serão responsáveis pelo aumento da permeabilidade da membrana das
células das sementes (SCHWAN, 1998).
Em suma, a fermentação do cacau é uma das etapas pós-colheita fundamental para a
garantia da qualidade do chocolate produzido. Se ela não for realizada adequadamente, as
amêndoas terão que obrigatoriamente passar por processos de correção para sua utilização
(CAMU et al., 2008; GÁLVEZ et al., 2007). Além disso, o revolvimento das sementes durante o
processo é essencial para aeração e para uniformizar a taxa de fermentação, evitando a
aglomeração dos grãos de cacau. A manutenção da temperatura e do pH adequados depende da
aeração eficiente da massa (SENANAYAKE; JANSZ; BURKLE, 1997).
A sucessão de microrganismos ocorrida reflete os fatores ambientais, como temperatura,
pH e quantidade de oxigênio, bem como a composição da polpa e as condições de colheita do
fruto (CAMU et al., 2007). Segundo Camu et al., (2008), a quantidade, natureza e distribuição
dos microrganismos presentes vão determinar a velocidade e a intensidade da fermentação, bem
como a qualidade do cacau fermentado e do chocolate produzido. Mesmo quando as fermentações
são realizadas na mesma fazenda, com frutos do mesmo cultivar e nas mesmas condições de
fermentação, podem ser obtidas características de sabor diferentes, devido à variabilidade
microbiana em cada “monte” de fermentação. Mesmo assim, a fermentação do cacau continua a
ser realizada de forma tradicional, com fermentações naturais resultando em uma grande
diversidade na produção e nas características organolépticas dos produtos finais.
Durante o tratamento pós-colheita do cacau três fatores fundamentais devem ser
considerados para que haja garantia da qualidade das sementes, são eles: período e qualidade da
fermentação, temperatura, umidade e tempo de armazenamento das sementes (DAUD; TALIB;
KYI, 2007).
A etapa de torração também é importante já que durante esse processo as mudanças
químicas ocorridas no interior dos grãos iniciadas na fermentação, são continuadas até que a
umidade caia para em torno de 7% e as enzimas sejam completamente inativadas. A maioria dos
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compostos aromáticos do chocolate é gerada e/ou maturada durante a torração a partir de
precursores desenvolvidos durante a fermentação e secagem de grãos de cacau (DAUD; TALIB;
KYI, 2007; FERRÃO, 2008). Segundo Afoakwa et al., (2008), as reações bioquímicas ocorridas
no processamento do cacau, necessitam de elevação de temperatura em valores de pH acima de
três, com a presença de água e açúcares redutores, como a glicose, e também um grupo amino,
gerado a partir da degradação de proteínas.
A concentração de compostos orgânicos voláteis, compostos de aroma, acidez total e teor
de matéria gorda (manteiga de cacau), dependem principalmente dos fatores temperatura e tempo
durante a fermentação e torração. Nesses processos os polifenóis e antocianinas do “cacau cru”
passam por diferentes reações que levam a síntese de flavonóides que contribuem para a cor
característica dos grãos torrados (FADINI, 1998; KRYSIAK, 2006).
Poucas substâncias fenólicas são encontradas em sementes frescas não fermentadas, isso
leva à suposição de que a maioria destes compostos é gerada durante a fermentação e torração das
sementes (ELWERS, et al., 2009).

2.1.3 Bioquímica da degradação da polpa das sementes de cacau
Os principais carboidratos contidos na polpa ou mucilagem que envolve as sementes de
cacau são a pectina (polissacarídeo), sacarose, glicose e frutose. A pectina é formada por ácidos
pectínicos solúveis em água com grau variável de grupos metil-éster. É uma estrutura de ligações
axiais de unidades de ácido α-1,4-D-galacturônico e contém moléculas de L-ramnose, arabinose,
galactose e xilose. Os monossacarídeos, ácido monogalacturônico, glicose e frutose são açúcares
redutores por possuírem grupo carbonílico e cetônico livres. Os polissacarídeos e dissacarídeos
que não possuem essa característica sem sofrerem a hidrólise da ligação glicosídica são
denominados de açúcares não redutores (UENOJO; PASTORE, 2007).
A invertase é uma das mais importantes enzimas de interesse industrial sintetizada por
leveduras, ela hidrolisa a sacarose produzindo uma mistura equimolar de glicose e frutose (BOFO;
CASTRO; MEDEIROS, 2005). As pectinases hidrolisam ligações glicosídicas ao longo da cadeia
de pectina produzindo ácidos monogalacturônicos. Elas formam um grupo de enzimas, as quais
podem ser despolimerizantes ou desesterificantes e são produzidas por plantas, fungos
filamentosos, bactérias e leveduras. Este grupo é dividido em três tipos de pectinases, a pectina
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esterase (poligalactunorase e polimetilgalacturonase esterase), que é capaz de remover os grupos
metil-éster, as despolimerizantes (hidrolases e liases), que clivam as ligações glicosídicas e por
fim, as protopectinases que solubilizam protopectina em pectina, para então esta última sofrer a
ação das outras enzimas (UENOJO; PASTORE, 2007). Sem a ação das pectinases não ocorrerá a
clivagem da pectina presente na mucilagem, e as sementes, quando secas, sem passarem por este
processo ocorrido durante a fermentação, são inadequadas para a produção de chocolate. Contudo,
alguns produtores fazem a mistura de sementes fermentadas com sementes “sub-fermentadas”, as
quais passaram por um processo com duração de apenas dois dias (JINAP; NAZAMID;
JAMILAH, 2002).
A atividade das enzimas endoprotease, aminopeptidase, carboxipeptidase, invertase,
polifenoloxidase e glicosidase foi estudada durante a fermentação de grãos de cacau. Dentre essas,
as aminopeptidases, invertases e polifenoloxidases foram totalmente inativadas durante a
fermentação, carboxipeptidases foram parcialmente inativadas, enquanto que endoproteases
continuaram ativas. Isso mostra que diversas enzimas chaves são inativadas durante 13 dias de
fermentação mostrando que o período de ação das enzimas é curto (HANSEN; OLMO; BURRI,
1998).
Em trabalho realizado por Schwan, Cooper e Wheals (1997), as leveduras avaliadas não
tiveram crescimento significativo em meio de cultura contendo somente pectina, apenas com a
adição de glicose ao meio as leveduras cresceram significativamente, portanto essas leveduras
foram capazes de quebrar a pectina, mas não foram capazes de utilizar pectina ou o seu
monômero, ácido monogalacturônico, para seu crescimento.
Além das leveduras, Camu et al., (2007) indicam que as atividades realizadas pelas
bactérias lácticas e acéticas são essenciais para a produção de cacau de alta qualidade. Contudo,
durante a fermentação ocorre competição entre alguns microrganismos por nutrientes e, além
disso, algumas bactérias isoladas do processo fermentativo são sensíveis ao etanol, aos ácidos
orgânicos e as altas temperaturas ocorridas. O que sugere a necessidade de mais pesquisas para
determinar as espécies que de fato são essenciais para o desenvolvimento fermentativo ideal,
resultando em amêndoas de boa qualidade.
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2.1.4 Os precursores do sabor

Os compostos fenólicos (essencialmente as antocianinas e as antocatequinas) estão
concentrados em células especiais dos cotilédones, onde também estão presentes os sistemas
enzimáticos responsáveis pelas transformações ocorridas. Dessa forma, é preciso que a parede
celular vegetal seja rompida e assim o conteúdo das células se misture, o que se dá durante a
fermentação com a elevação da temperatura e em meio ácido. As sementes perdem sua capacidade
de germinar, as paredes são quebradas e ocorre a mistura do conteúdo das células. As antocianinas
são as primeiras a serem transformadas em antocianidinas que possuem coloração violácea, estas
são rapidamente degradadas em compostos incolores e condensam-se nos chamados taninos
flavonóicos. As antocatequinas também se condensam e dão origem aos taninos catéquicos, que
são acastanhados e irão combinar-se com aminoácidos e proteínas para darem origem a
compostos importantes dos percursores do sabor. Durante a transformação das antocianinas são
necessárias condições de anaerobiose, exatamente o que ocorre durante a fermentação, pois entre
as sementes sobram poucos espaços de retenção de oxigênio, já a transformação das
antocatequinas é favorecida por condições de aerobiose, pois durante sua condensação as enzimas
atuantes são as polifenoloxidases. Portanto, esta fase exige o arejamento da massa, o que é
conseguido com o revolvimento e degradação da mucilagem (FERRÃO, 2008).
Há uma redução significativa no amargor e adstringência como resultados da difusão de
alcalóides, (queda de 30%) e polifenóis (queda de 20%) nos grãos durante a fermentação. Os
polifenóis das sementes de cacau são armazenados em células de pigmento dos cotilédones. Estas
células contêm pigmento branco para fundo púrpura dependendo da quantidade de antocianinas.
Durante a fermentação os polifenóis se difundem com os líquidos de suas células de
armazenamento e são submetidos à oxidação e complexação. As antocianinas são rapidamente
hidrolisadas em antocianidinas e os açúcares em galactose e arabinose por glicosidases. Polifenóis
e quinonas formam complexos com outros polifenóis, proteínas e peptídeos. Isso diminui sua
solubilidade e adstringência e dá origem a coloração marrom típica dos grãos de cacau. No
controle de qualidade das sementes, as antocianinas têm sido consideradas como um marcador
para a fermentação de grãos de cacau, juntamente com a formação da cor marrom. Além disso,
mudanças de cor das sementes de cacau são amplamente utilizadas para prever o sabor potencial,
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e, portanto, a sua adequação para a fabricação de chocolate. Assim, o teste de corte e medições do
índice de fermentação estão baseados nas mudanças de cor nos cotilédones durante e após a
fermentação (CAMU et al., 2008; SARMENTO, 2007).
Os polifenóis, substâncias responsáveis pelo amargor, devem ser degradados
eficientemente para a melhoria da qualidade das sementes. As taxas de degradação dos polifenóis
são maiores em condições de altas temperaturas e umidade relativa, exatamente o que ocorre
durante a fermentação da mucilagem das sementes (DAUD; TALIB; KYI, 2007). Contudo,
períodos muito longos de fermentação causam a deterioração protéica das sementes e
consequentemente, liberação de amônia, resultando em um produto de coloração castanho-escura
(OETTERER, 1995). A degradação de proteínas da semente e a liberação de peptídeos e
aminoácidos livres podem estar entre os processos mais importantes para a formação dos
precursores do sabor (LERCETEAU et al., 1999). Luna et al., (2002), relacionaram o genótipo do
cacau com seus constituintes químicos envolvidos no sabor, e os resultados indicam que existem
algumas variações devido a genótipos diferentes de cacau, contudo, as diferenças mais
pronunciadas são causadas pelos tratamentos pós-colheita, a fermentação, secagem e a torração. O
que foi confirmado por Boulauger et al., (2006), que concluíram que o tempo de descasque dos
frutos de cacau e o tempo de fermentação tem importantes influências sobre os teores dos
compostos precursores do aroma e sabor.
É o processo de oxidação das cianinas e a complexação das catequinas a aminoácidos e
proteínas, que contribui fortemente para a diminuição do amargor e adstringência das amêndoas
(CARVALHO; GARCÍA; FARFÁN, 2008). Os flavonóides, os quais possuem propriedades
antioxidantes e tem impactos positivos para a saúde humana, estão presentes nas sementes de
cacau após a fermentação e torração e são convertidos em sua maior parte em um material
insolúvel de coloração vermelho-marrom, o que dá a cor característica do chocolate (DAVRIEUX
et al., 2006; PORTER; MA; CHAN, 1991).
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2.2 Material e Métodos

2.2.1 Leveduras avaliadas
Trinta e cinco linhagens (Tabela 1) dos gêneros Kluyveromyces, Candida e Picchia da
coleção do Laboratório de Genética de Leveduras do Departamento de Genética da ESALQ-USP
foram avaliadas quanto à produção de pectinase secretada em meio de cultivo. Essas foram
escolhidas por terem sido isoladas de frutas em decomposição e por esse motivo teriam a
capacidade de degradar a pectina presente na polpa das sementes de cacau. As leveduras eram
mantidas em freezer - 80°C (Forma Scientific) em 30% glicerol (1:1 p/v).
As leveduras foram revigoradas em placas de Petri contendo meio sólido YEPD (2%
dextrose, 1% extrato de levedura, 1% peptona e 2% ágar - pH 6,8) e mantidas em estufa (Forma
Scientific) a 30°C durante 48 horas. Esse cultivo serviu de inóculo para os subseqüentes em meio
líquido YEPD (2% dextrose, 1% extrato de levedura e 1% peptona - pH 7,4) e em meio líquido
YEPP (2% pectina, 1% extrato de levedura e 1% peptona - pH 6,8) que objetivaram os ensaios de
Avaliação de Atividade Enzimática e Quantificação de Proteínas. Desses ensaios foram
selecionadas linhagens que obtiveram melhor desempenho (Tabela 2) e com essas foram
realizados ensaios confirmatórios de Atividade Enzimática e Quantificação de Proteínas, bem
como a repetição desses ensaios com as duas linhagens parentais da espécie Kluyveromyces
marxianus (MMIII-41), a qual foi obtida por cruzamento e anteriormente avaliada por Leal et al.
(2008), onde apresentou elevado desempenho na degradação de pectina durante a fermentação de
sementes de cacau. Nos ensaios confirmatórios foram utilizados os meios líquidos YEPD e YEPP
(4% pectina, 1% extrato de levedura e 1% peptona - pH 6,8).
Para o ensaio de fermentação as leveduras escolhidas (Tabela 3) foram novamente
revigoradas em placas de Petri contendo meio sólido YEPD e desse cultivo foram inoculadas em
meio líquido YEPD (3% dextrose, 1% extrato de levedura e 1% peptona - pH 6,8) para obtenção
da massa celular necessária à fermentação.
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Tabela 1 - Lista de leveduras avaliadas quanto à produção de pectinase secretada em meio de cultivo
Espécie
Código
Picchia membranefaciens

IZ379

Picchia mandshurica

IZ401

Picchia fermentans

IZ430

Candida utilis

IZ300

Candida krusei

IZ805

Candida pseudotropicalis

IZ809

Candida guilliermondii

IZ1239

Candida guilliermondii

IZ1739

Candida tropicalis

IZ1824

Candida freyschussiir

78-47

Candida pseudotropicalis

ATCC8655

Candida guilliermondii

168

Candida silvícola

Cs15

Candida guilliermondii

Cgui15

Candida pseudotropicalis

FIGO

Kluyveromyces lactis

IZ078

Kluyveromyces lactis

IZ422

Kluyveromyces lactis

ATCC8585

Kluyveromyces fragilis

IZ275

Kluyveromyces fragilis

IZ429

Kluyveromyces marxianus

IZ148

Kluyveromyces marxianus

IZ426

Kluyveromyces marxianus

IZ610

Kluyveromyces marxianus

IZ619

Kluyveromyces marxianus

IZ1339

Kluyveromyces marxianus

IZ1821

Kluyveromyces marxianus

FTI20014

Kluyveromyces marxianus

FTI20015

Kluyveromyces marxianus

NRRL Y1190

Kluyveromyces marxianus

NRRL Y1207

Kluyveromyces marxianus

NRRL Y6373

Kluyveromyces marxianus

NRRL Y7571

Kluyveromyces marxianus

NRRL Y8278

Kluyveromyces marxianus

NRRL Y1347

Kluyveromyces marxianus

MMIII-41
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Tabela 2 - Linhagens que obtiveram melhor desempenho na degradação de pectina em meio de cultivo e linhagens
parentais da levedura MMIII-41
Espécie
Código
Kluyveromyces marxianus*

IZ1339

Kluyveromyces fragilis

IZ429

Kluyveromyces marxianus

IZ619

Kluyveromyces marxianus

FTI20015

Kluyveromyces marxianus*

MMIII-41

Candida utilis

IZ300

*

*

Nota - Linhagens parentais.

Tabela 3 - Linhagens escolhidas para ensaio de fermentação das sementes de cacau
Espécie
Código
Kluyveromyces marxianus

MMIII-41

Candida utilis

IZ300

Kluyveromyces fragilis

IZ429

Saccharomyces cerevisiae

PE-2

Kluyveromyces marxianus

FTI20014

Picchia membranefaciens

IZ379

2.2.2 Avaliação da atividade enzimática
A atividade pectinolítica das leveduras foi avaliada através da quantificação do açúcar
redutor (AR) no meio, resultante da atividade enzimática da amostra (sobrenadante) sobre o
substrato (pectina). O procedimento padrão seguiu os princípios da análise de açúcar redutor
determinados por Somogyi (1952) e Nelson (1984).
Primeiramente as leveduras foram revigoradas e isoladas em placas de Petri contendo meio
sólido YEPD (2% dextrose, 1% extrato de levedura, 1% peptona e 2% ágar - pH 6,8). Dessas
placas foi feito o pré-inóculo em tubos de ensaio contendo 3 ml de meioYEPD líquido (2%
dextrose, 1% extrato de levedura e 1% peptona - pH 7,4) e mantidas em estufa a 30°C por 24
horas. Deste pré-inóculo foram retiradas alíquotas de 1 ml e transferidas para frascos de
Erlenmyer contendo 50 ml de meioYEPP líquido (2% pectina, 1% extrato de levedura e 1%
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peptona - pH 6,8), os quais foram mantidos em agitador (incubadora refrigeradora MA 830) a 30
rpm em 30°C durante 48 horas. Para a avaliação da atividade pectinolítica extracelular usou-se
como amostra o sobrenadante, dessa forma, aos tempos de 24 e 48 horas de crescimento celular,
1,5 ml foram retirados de cada cultivo e transferidos para tubos de Eppendorf que foram
centrifugados a 10.000g por 5 minutos. Em tubos de ensaio (20 ml) foi feita a diluição desse
sobrenadante de 1:10 (p/v) em 24 horas e 1:20 (p/v) em 48 horas, totalizando 1 ml de amostra de
sobrenadante diluído nos tubos, os outros 500µl restantes de sobrenadante coletados foram
identificados e armazenados em freezer a - 20°C para posterior quantificação de proteínas. Os
tubos de ensaio contendo as amostras de sobrenadante diluído foram divididos em duas fases
denominadas tubos “A” e tubos “B”. Aos tubos “A” foram adicionados 5 ml de solução tampão
(fosfato monobásico de potássio 0,68% acrescido de 0,1% pectina - pH 7,0) e colocados em
banho-maria a 40°C durante 10 minutos. Enquanto que os tubos “B” contendo somente 1 ml de
amostra de sobrenadante diluído, foram colocados em banho de fervura durante 5 minutos e
somente após a fervura acrescidos os 5 ml de solução tampão. Após este período, foi transferido 1
ml dessa solução para novos tubos de ensaio (50 ml) ainda identificados como “A” e “B” e
adicionado a estes 1 ml do reagente Somogyi, o que paralisa a reação enzimática.
Para a análise foi utilizado um padrão de ácido monogalacturônico (solução 1% com
diluição 1:10 p/v) para correspondência dos valores de absorção com a concentração de açúcar
redutor no meio. Para prepará-lo foi adicionado 1 ml da solução padrão a 1 ml do reagente
Somogyi. Da mesma forma é utilizado um “branco” geral com a finalidade de zerar o medidor de
densidade ótica (espectrofotômetro). No preparo desse branco foi utilizado 1 ml de água destilada
em substituição a solução padrão de ácido monogalacturônico. Feitos os tubos das amostras,
padrão e “branco”, estes foram levados a banho de fervura durante 15 minutos e após resfriados
foi adicionado 1 ml do reagente Nelson e completado o volume para 10 ml com água destilada.
Em seguida os tubos foram agitados em aparelho vortex (Tecnal) por 1 minuto e lidos em
espectrofotômetro (Beckman DU 640) ao comprimento de onda de 520nm. Para obter a atividade
enzimática a partir destas leituras temos as seguintes relações segundo Pereira (1989): eq (1), eq
(2) e eq (3):
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∆ = D.O. do tubo A - D.O. do tubo B

(1)

K = C.d.D
t

(2)

Atividade = K. ∆
P

(3)

Onde:
D.O. = densidade ótica
∆ = Diferenças de densidades óticas entre tubos A e B.
C = Concentração molar do padrão de ácido monogalacturônico (em µMD 51).
d = Diluições feitas durante o processo = 6.
D = Diluição do extrato enzimático (1:10 (p/v) para 24 horas; 1:20 (p/v) para 48 horas; 1:30 (p/v)
para 72 horas).
t = Tempo de reação (em minutos).
P = Densidade ótica do padrão de ácido monogalacturônico.
A unidade de atividade (U) resultante desses cálculos corresponde a nMoles de AR
liberados por minuto em 1 ml de meio, como consequência da hidrólise enzimática.
Após este ensaio seletivo de Avaliação de Atividade Enzimática foi realizado um ensaio
confirmatório do mesmo modo descrito acima com as leveduras que obtiveram melhor
desempenho pectinolítico e com as linhagens parentais da levedura K. marxianus (MMIII-41). No
entanto, nesse ensaio confirmatório foi utilizado para o crescimento das leveduras o meio YEPP
líquido (4% pectina, 1% extrato de levedura e 1% de peptona - pH 6,8) e as amostras foram
retiradas aos tempos de 24, 48 e 72 horas sendo diluídas a 1:10, 1:20 e 1:30 (p/v),
respectivamente. Esse ensaio teve por objetivo a observação da continuidade da atividade de
hidrólise enzimática e proporcionalidade de degradação do substrato pela enzima.
Durante todo o experimento, desde as colônias revigoradas e isoladas em placa, até os
tubos de análise, foram utilizadas três repetições para cada levedura avaliada.
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2.2.3 Quantificação de proteínas
As proteínas totais foram obtidas a partir do sobrenadante armazenado em freezer -20°C
durante o ensaio de Atividade Enzimática. A quantificação dessas proteínas seguiu o
procedimento descrito por Lowry et al. (1951), onde a curva padrão é feita a partir de solução
estoque 1 mg/ 1 ml de BSA. As amostras (100 µl do sobrenadante armazenado) foram diluídas em
tubos de ensaio (20 ml) em 1:10 (p/v) e a estas adicionados 2,5 ml de solução I (CuSO4 0,5%,
tartarato duplo de Na/K 1% e Na2CO3 2% em NaOH 0,1N). Todos os tubos de ensaio com as
soluções foram incubados em temperatura ambiente durante 10 minutos. Após esse período foram
adicionados 0,3 ml do reagente de Folin Cecoteaue e novamente incubados em temperatura
ambiente por 40 minutos, depois agitados por 1 minuto e lidos em espectrofotômetro ao
comprimento de onda de 560nm. Para obter a quantidade de proteínas a partir destas leituras os
valores da leitura de densidade óptica foram substituídos na seguinte equação elaborada de acordo
com a leitura da curva padrão: eq (4):
y = 0,001x + 0,009
R2 = 0,998

(4)

Onde:
x = densidade óptica das leituras das amostras;
y = valores de quantidade de proteínas das amostras;
R2 = constante resultante da curva padrão.
Os resultados finais em unidades de proteína por ml (U.mL) foram determinados pela
razão dos valores obtidos no ensaio de atividade enzimática pelos valores de quantificação de
proteínas.
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2.2.4 Fermentação das sementes de cacau

2.2.4.1 Frutos de cacau
Os frutos de cacau foram conseguidos através do Prof. Dr. Gildemberg Amorim Leal Jr.
do Centro de Ciências Agrárias - UFAL e gentilmente cedidos pela Dra. Maria Luiza Sant’anna
Tucci do Instituto Agronômico de Campinas - APTA - Pólo Vale do Ribeira no município de
Registro - SP.

2.2.4.2 Procedimentos para a fermentação
Primeiramente as leveduras escolhidas foram revigoradas e isoladas em meio sólido YEPD
(2% dextrose, 1% extrato de levedura, 1% peptona e 2% ágar - pH 6,8) e desse cultivo foram
inoculadas em frascos de Erlenmyer contendo 400 ml de meio líquido YEPD (3% dextrose, 1%
extrato de levedura e 1% peptona - pH 6,8) e mantidas em agitador a 30 rpm a 30°C durante três
dias.
No dia seguinte a coleta dos frutos as leveduras foram centrifugadas e pesadas em placas
de Petri separadamente para a obtenção de 1g de massa fresca de células de cada linhagem. Os
frutos de cacau foram lavados em água corrente com sabão, abertos e suas sementes foram
retiradas com a utilização de luvas de látex e pesadas em recipientes plásticos com capacidade de
2 litros com orifícios circulares abertos manualmente, feitos especificamente para a fermentação
(Figura 1). Em cada recipiente foi colocado 1 kg de sementes. Durante esse processo foi medida a
densidade correspondente ao teor de sólidos solúveis totais (°Brix) da polpa determinado com
refratômetro Extech (modelo 2132, Japão), a temperatura com termômetro digital, o pH em
pHmetro Waterproof (modelo pH Testr 20). Foi coletada uma amostra do mel inicial e
armazenada em freezer -20°C para posterior análise de açúcares redutores totais (%ART) e, por
fim, cinco sementes coletadas e armazenadas em freezer -80°C para posterior análise de
degradação de proteínas. Feitas as coletas iniciais foi realizado o inóculo das leveduras nos
recipientes devidamente identificados.
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Figura 1 - Recipiente plástico com orifícios circulares confeccionado para a fermentação

O esquema experimental consistiu de oito tratamentos compostos por três repetições, onde
sete foram conduzidos à temperatura controlada por incubação dos recipientes de fermentação em
estufa BOD a 26°C (Figura 2) e um tratamento conduzido em temperatura ambiente. A
fermentação teve duração de oito dias e durante todo este período a temperatura e o pH foram
monitorados a cada 12 horas (Figura 3). Todos os dias foram coletados cinco sementes de cada
repetição e armazenadas em freezer -80°C para posterior avaliação de degradação de proteínas.

Figura 2 - Tratamentos conduzidos em BOD a 26°C

Figura 3 - Monitoramento de temperatura e pH
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Aos tempos de 24 e 48 horas foram medidos os volumes de mel drenado de cada repetição,
bem como a medição da densidade (°Brix). O mel coletado foi armazenado em freezer -20°C para
posterior análise de %ART.
O revolvimento das sementes, iniciado após 48 horas de fermentação e continuado até o
último dia, foi feito com luvas de látex de modo que essas foram trocadas a cada tratamento.

2.2.5 Avaliação de %ART (Açúcares Redutores Totais) do mel drenado
A determinação do teor de açúcares redutores totais (%ART) seguiu os princípios da
análise de açúcar redutor determinados por Somogyi (1952) e Nelson (1984). O mel coletado de
cada repetição durante a fermentação aos tempos de 24 e 48 horas foi descongelado e coletados 5
ml que foram diluídos na proporção de 1:200 (p/v) em balões volumétricos. A estes foram
adicionados 10 ml de HCl 0,75N e levados a banho termostatizado (AC 150 - Ação Científica) a
65°C durante uma hora para hidrólise ácida dos açúcares. Após o resfriamento foram colocados
10 ml de NaOH 0,75N para neutralização e foi completado o volume dos balões. Destes, 5 ml
foram coletados e transferidos para balões volumétricos de 250 ml e o volume completado. Dessa
última diluição foi coletado 1 ml e transferidos para tubos de ensaio e adicionados 1 ml de
reagente Somogyi. Os tubos foram levados para banho de fervura durante 15 minutos e após o
resfriamento adicionado 1 ml do reagente Nelson e completado o volume com água destilada. Os
tubos foram agitados em aparelho vortex (Tecnal) por 1 minuto e lidos em espectrofotômetro
(Beckman DU 640) ao comprimento de onda de 520nm. Um padrão de sacarose (solução 1%
diluição 1:200 p/v) foi utilizado para correspondência dos valores de absorção com a
concentração de açúcar redutor no meio. Para prepará-lo foi adicionado 1 ml da solução padrão a
1 ml do reagente Somogyi. Da mesma forma é utilizado um “branco” geral com a finalidade de
zerar o medidor de densidade ótica (espectrofotômetro). Para obter a %ART a partir destas
leituras é utilizada a seguinte equação (1):

A x 10 = %ART
P

(1)
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Onde:
A = Densidade ótica das amostras
P = Densidade ótica do padrão de sacarose

2.2.6 Plaqueamento, contagem e isolamento de leveduras da fermentação natural (sem
inóculo artificial de leveduras) conduzida em estufa BOD
Durante todo o período de fermentação foram coletadas três sementes de uma repetição
escolhida aleatoriamente do tratamento conduzido em estufa BOD com temperatura controlada de
26°C sem inóculo artificial de leveduras (fermentação natural) com o objetivo de avaliar o
crescimento das leveduras naturais já presentes nas sementes durante o processo fermentativo.
Essas três sementes foram coletadas em tubos falcon contendo 25 ml de solução salina (0,85%
cloreto de sódio). Dessa ressuspensão, foi coletado 1 ml de sobrenadante e realizadas as diluições
seriadas de 1 ml em tubos de ensaio contendo 9 ml de solução salina, sendo realizadas diluições
seriadas de 10-1 a 10-13. Foram coletados 100 µl de cada diluição e semeados através da técnica de
plaqueamento em superfície em placas de Petri contendo meio sólido YEPD (2% ágar, 2%
dextrose, 1% peptona e 1% extrato de levedura) com o objetivo de obter colônias isoladas para o
estudo qualitativo e quantitativo.
As placas foram incubadas em estufa a 30°C durante 48 horas. Após este período foi
realizada a contagem das colônias (aparelho Colony Counter DARKFIELD QUEBEC - American
Optical) sendo considerada a seleção de placas com número de colônias contido no intervalo de
precisão e repetibilidade de 30 a 300 colônias (SWANSON; PETRAN; HANLIN, 2001). Foi feita
a contagem somente das colônias de leveduras excluindo-se colônias de bactérias e de fungos
filamentosos. Para diferenciação e contagem, as colônias foram classificadas morfologicamente
em leveduras “lisas” e leveduras “rugosas”.
Após a diferenciação e contagem, as leveduras que apresentaram diferentes características
morfológicas foram isoladas em placas de Petri contendo meio sólido YEPD (2% ágar, 2%
dextrose, 1% peptona e 1% extrato de levedura) e incubadas em estufa a 30°C durante 48 horas.
Após este período as leveduras isoladas foram transferidas para tubos de ensaio contendo 3 ml de
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meio YEPD líquido (overnight) e destes, 500 µl de amostra juntamente a 500 µl de glicerol 30%
(1:1 p/v) transferidos para tubos de Eppendorf e armazenadas em freezer -80°C.

2.2.7 Avaliação da cor das sementes fermentadas após secagem ao sol - Prova de corte
Após secagem ao sol, realizada em bandejas rasas durante aproximadamente sete dias, as
sementes foram armazenadas em embalagens de papel, separadas de acordo com seu tratamento.
Cem sementes de cada tratamento foram avaliadas quanto à cor (BRASIL, 2008). A prova
de corte foi realizada em bancada com fundo branco sob luz fria para melhor definição das cores
encontradas nas sementes. As sementes foram abertas longitudinalmente e sua cor definida em:
marrom, marrom-escuro ou marrom violáceo. Os dados foram transformados em porcentagem.

2.2.8 Extração e quantificação de proteínas totais das sementes
As sementes coletadas de cada repetição durante a fermentação e armazenadas em freezer
- 80°C foram liofilizadas durante 48 horas e posteriormente maceradas utilizando almofariz e
pistilo para obtenção de 50 mg de macerado de cada repetição, as quais foram divididas em tubos
de Eppendorf identificados. Para a extração das proteínas do macerado das sementes foi utilizado
um tampão de amostra (tris-HCl pH=8 10%, glicerol 10%, SDS-sulfato de sódio dodecil 2%,
mercaptoetanol 1% e 0,05% azul de bromofenol). Aos tubos de Eppendorf contendo 50 mg de
macerado foram adicionados 500 µl de tampão de amostra, estes ficaram incubados em
temperatura ambiente durante uma hora, sendo agitados em aparelho vortex (Tecnal) a cada 15
minutos. Após este período, os tubos de Eppendorf contendo a solução foram levados a banho de
fervura por 10 minutos, resfriados e centrifugados a 10.000g durante 30 minutos. O sobrenadante
obtido foi coletado em novos tubos de Eppendorf constituindo as amostras a serem aplicadas em
gel de poliacrilamida para eletroforese de proteínas totais.
Para a definição do volume de amostra a ser aplicado nos géis, foi realizada a
quantificação de proteínas seguindo o procedimento descrito por Lowry et al., (1951).
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2.2.9 Avaliação dos padrões protéicos das sementes através SDS-PAGE
As amostras foram preparadas para eletroforese segundo Laemmli (1970). A eletroforese
em poliacrilamida, composta por um gel de empacotamento (3%) seguido por um gel de
separação (12,5%), foi conduzida no sistema vertical em condição denaturante. Foram aplicados
15 µg de proteína denaturada de cada repetição na canaleta presente no gel de empacotamento e a
eletroforese seguiu a 30 mA, por aproximadamente 7 horas.
Após a eletroforese o gel foi separado das placas de vidro e corado com solução corante de
Comassie blue 0,1% por 12 horas aproximadamente, até que as bandas aparecessem no gel.
Depois da coloração, a solução corante de Comassie blue 0,1% foi retirada e colocada a solução
descorante (300 ml metanol, 70 ml ácido acético para 1000 ml água destilada), por
aproximadamente 12 horas, até a completa descoloração do gel, restando somente as bandas
reveladas. Os géis foram fotografados em máquina fotográfica Kodak Digital Science
(Eletrophoresis Documentation and Analysis System 120).

2.2.10 Análise estatística
A análise estatística dos resultados de avaliação de atividade enzimática foi realizada no
programa SAS (2003). O delineamento experimental inteiramente aleatorizado foi adotado em
todos os experimentos, sendo utilizada análise fatorial na quantificação e comparação entre as
linhagens quanto aos volumes drenados durante a fermentação aos tempos de 24 e 48 horas. Foi
realizada análise da variância (ANOVA) e teste de Tukey ao nível de 5% de significância
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2. 3 Resultados e Discussão
As sementes de cacau são compostas por dois cotilédones e um tegumento (testa) que
protege o embrião, e envolvidas em uma mucilagem branca que compreende cerca de 40% do
peso das sementes frescas. Durante a fermentação ocorre a morte do embrião, o desenvolvimento
do aroma e sabor e remoção da polpa mucilaginosa facilitando a secagem das sementes. Nas
fazendas de cacau o processo fermentativo é influenciado pelo clima e pelos microrganismos
presentes nas sementes. Duas abordagens estão sendo exploradas para proporcionar uma melhor
qualidade das amêndoas: (1) aumentar a atividade pectinolítica microbiana no início da
fermentação, e (2) uma fonte de enzima obtida a partir de culturas de levedura. Frente a essas
possibilidades, o trabalho objetivou a seleção de diferentes espécies de leveduras com potencial
atividade pectinolítica e avaliações das influências destas na qualidade final das amêndoas.

2.3.1 Avaliação da atividade enzimática
A atividade enzimática neste trabalho seguiu os princípios da análise de açúcar redutor
como determinados por Somogyi (1952) e Nelson (1984), visto que os valores de densidade
óptica (D.O) são diretamente proporcionais à quantidade de ácidos monogalacturônicos presentes
nas amostras provenientes da degradação de pectina em meio líquido de cultivo. Além disto,
conforme Oliveira et al., (2006), a formação de halos de degradação em placas não indicou
necessariamente os níveis de atividade pectinolítica de leveduras de Saccharomyces cerevisiae.
A quantificação das proteínas totais seguiu o procedimento descrito por Lowry et al.,
(1951) e os dados expressos em valores de densidade óptica. Os valores finais de unidades de
proteínas por ml (U.ml) foram calculados pela razão dos resultados de quantidade de açúcares
redutores (ácidos monogalacturônicos) por unidade de massa protéica obtidos nestas duas
avaliações (Figura 4).
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Figura 4 - Unidades de proteína por mL produzidas pelas linhagens de leveduras avaliadas

Da coleção de leveduras disponíveis no Laboratório de Genética de Leveduras foram
avaliadas trinta e cinco linhagens, sendo vinte do gênero Kluyveromyces, doze do gênero Candida
e três do gênero Picchia. Destas, 62% apresentaram atividade pectinolítica menor que 1 revelando
que nem todas as linhagens são produtoras de enzima extracelular. Esse resultado é semelhante
aos encontrados por Masoud e Jespersen (2006), quando avaliaram a capacidade de seis linhagens
de Picchia anomala, quatro de Picchia kluyveri e duas de Hanseniaspora uvarum em produzir
poligalactunorase, pectina liase e pectina esterase em meio ácido poligalactunorônico (YPA) e em
caldo de café. Os ensaios enzimáticos realizados nesse estudo mostraram que todas as espécies
são capazes de produzir poligalactunorase, contudo, nenhuma das linhagens avaliadas produziu as
enzimas pectina esterase e pectina liase. Segundo os autores o objetivo principal da fermentação
dos grãos de café, como na fermentação do cacau, é a remoção da mucilagem aderente composta
por pectina, contudo, segundo eles, ainda existem divergências sobre quais microrganismos
realizam a degradação desta com maior eficiência.
Em trabalho anterior, Jespersen et al., (2005), com o objetivo de identificar espécies
dominantes e acompanhar o processo de sucessão microbiana, coletaram duas amostras de
sementes de cacau em fermentação em “pilhas” e “bandejas” em Gana, África Ocidental. Foram
isoladas e identificadas 496 espécies de leveduras por meio de análises microbiológicas
convencionais e pelo sequenciamento da subunidade 26S de rDNA. Dentre elas, a espécie
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Saccharomyces cerevisiae foi uma das espécies dominantes, justificando seu uso nos ensaios
fermentativos das sementes de cacau no presente estudo. Ainda segundo os autores, no Brasil
alguns trabalhos descreveram que Candida krusei e Geotrichum candidum foram os
microrganismos mais freqüentes, já outros mostraram S. cerevisiae, Kluyveromyces apiculata,
Kluyveromyces marxianus e Candida rugosa como os mais encontrados.
No presente trabalho, os dados de atividade enzimática revelaram que leveduras do gênero
Kluyveromyces se destacaram, sendo em sua maior parte pertencentes à espécie K. marxianus, e
ao final da avaliação, cinco linhagens foram escolhidas para ensaio confirmatório (Figura 5),
sendo três da espécie K.marxianus, uma de K. fragilis e outra de C. utilis. No entanto, nenhuma
linhagem K.marxianus escolhida apresentou maior atividade que a linhagem MMIII-41 (27,57
U.mL). Entretanto, a linhagem de Kluyveromyces fragilis IZ429 (8,89 U.mL) e Candida utilis
IZ300 (17,73 U.mL), apresentaram atividade pectinolítica similar a da atividade média da espécie
K.marxianus (6,39 U.mL) sendo espécies potenciais para uso na fermentação das sementes de
cacau (Tabela 4). Estes resultados concordam com o trabalho realizado por Silva et al., (2005),
onde foram isoladas 300 espécies de leveduras de frutas tropicais e dentre essas, 21 isolados
foram capazes de produzir enzimas pectinolíticas, e a espécie Kluyveromyces marxianus é uma
das maiores produtoras de poligalactunorases. Provavelmente a produção de poligalactunorase
seja realizada em vacúolos aderidos a membrana celular de K. marxianus, a microscopia
eletrônica confirmou a presença de vesículas abaixo da membrana plasmática das células dessas
leveduras (SCHWAN; COOPER: WHEALS, 1997; SCHWAN; ROSE, 1994).
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Schwan, Cooper e Wheals (1997), avaliaram 12 cepas de leveduras de fermentação de
cacau, e dentre essas apenas quatro apresentaram atividade pectinolítica extracelular
(Saccharomyces cerevisiae var. chevalieri, Kluyveromyces marxianus, Candida rugopelliculosa e
Klyveromyces thermotolerans). K. marxianus apresentou um total de 85% de proteína secretada
no meio (poligalactonurase), sendo a linhagem que produziu maior quantidade de pectinase. A
poligalactunorase produzida por K. marxianus foi testada em discos de tecidos vegetais de batata
e pepino e apresentou uma atividade de maceração muito forte, em apenas cinco minutos foi
observado um amolecimento aparente, e após 30 minutos houve a separação por completo das
células de batata. Além disso, esta enzima foi avaliada em polpa de sementes de cacau por método
viscosimétrico, e a redução da viscosidade da polpa foi registrada após uma incubação de dois
minutos, e 50% da viscosidade foi reduzida em 18 minutos. Esses autores concluíram que a
produção de poligalactunorase em K. marxianus é induzida por pectina, não estando sujeita a
repressão catabólica por nenhum tipo de carboidrato.

Figura 5 - Unidades de proteína por mL produzidas no ensaio confirmatório das linhagens que obtiveram melhor
desempenho na degradação de pectina em meio de cultivo e linhagens parentais da levedura MMIII-41
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Tabela 4 - Valores médios obtidos na avaliação de atividade enzimática em unidades de proteína por ml em 48 horas
de ensaio em meio de cultivo

Código
IZ 300
C GUI 15
IZ 805
CS 15
IZ 1739
78-47
168
IZ 1239
ATCC8655
IZ 809
FIGO
IZ 1824
*
MMIII-41
*
IZ 619
FTI20015
IZ 429
IZ 610
Y 6373
IZ 148
Y 7571
*
IZ 1339
IZ 275
Y 1190
IZ 1821
IZ 426
IZ 078
Y 8278
IZ 422
Y 1347
Y 1207
FTI20014
ATCC8585
IZ 401
IZ 430
IZ 379
Nota - * Linhagens parentais

Espécies
C.util
C. guill
C. krus
C. silv
C. guill
C. frey
C. guill
C. guill
C. pseu
C. pseu
C. pseu
C. trop
K. marx
K. marx
K. marx
K. frag
K. marx
K. marx
K. marx
K. marx
K. marx
K. frag
K. marx
K. marx
K. marx
K. lact
K. marx
K. lact
K. marx
K. marx
K. marx
K. lact
P.mand
P.ferm
P. mebr

Origem
ATCC9950
Lab. Gen.
IOC2395
Lab. Gen.
IZ-A181
CANADÁ
INS.MEDT
IZ20-P20
ATCC8655
IOC2697
Lab. Gen.
IZ-A235
Lab. Gen.
FMSP412
FTI20015
ATCC8612
FMSP1211
PEILINOI
VUVV39
PEILINOI
IZ120P133
ATC10022
PEILINOI
IZ-A232
ATC10606
FAUBA200
PEILINOI
ATC10689
PEILINOI
PEILINOI
FTI20014
ATCC8585
ATC10652
ATC10651
VUVV41

U.ml
17,73
0,68
0,68
0,48
0,47
0,46
0,44
0,43
0,39
0,38
0,04
0,02
27,57
20,57
12,49
8,89
6,91
5,71
4,70
4,30
4,20
4,11
3,21
3,09
0,99
0,92
0,77
0,66
0,44
0,43
0,38
0,37
0,46
0,21
0,00

Para a análise estatística, os valores de unidades de proteínas por ml da avaliação de
atividade enzimática das linhagens que apresentaram valores diferentes de zero foram
transformados para que entrassem em uma distribuição normal e evidenciou diferenças
significativas na produção de pectinase extracelular entre as linhagens, se destacando a espécie K.
marxianus, dentre as 14 espécies produtoras, 11 pertencem a esta, seguida pelas espécies de K.
fragilis com duas representantes, IZ 429 e IZ 275, e C. utilis com uma representante, IZ 300
(Tabela 5).
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Tabela 5 - Valores da produção de pectinase em unidades de proteína por ml secretadas em meio de cultivo
transformados em arc sen √%. Coeficiente Variação = 13,01216 Desvio Padrão = 0.186246
Leveduras

Valores

Teste de Tukey 5% significância
D. M. S. = 0,5566

MMIII-41
IZ619
IZ300
FTI20015
IZ429
IZ610

1.9119
1.8141
1.7671
1.6217
1.5115
1.4515

A
AB
AB
ABC
ABC
ABCD

Y6373
IZ148
Y7571

1.3997
1.3510
1.3358

ABCD
BCD
BCD

IZ1339

1.2737

BCD

Y1190
1.2606
BCD
IZ275
1.2063
CD
IZ1821
1.1871
CD
IZ426
0. 9465
D
Nota - Valores das médias obtidas a partir de três repetições por linhagem. Valores seguidos de letras diferentes são
significativamente diferentes baseado em Teste de Tukey 5% de significância.

A análise estatística realizada a partir dos valores obtidos com o ensaio confirmatório
conduzido até 72 horas de cultivo em meio líquido mostrou não haver diferença significativa entre
as linhagens MMIII-41 e IZ 619, ambas pertencentes à espécie K.marxianus, seguidas pela
linhagem IZ 300 da espécie C. utilis, FTI 20015, também K. marxianus e IZ 429 da espécie K.
fragilis (Tabela 6).
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Tabela 6 - Valores da produção de pectinase em unidades de proteína por ml secretadas em meio de cultivo
transformados em arc sen √%. Linhagens que obtiveram melhor desempenho na degradação de pectina
em meio de cultivo e linhagens parentais da levedura MMIII-41. Coeficiente Variação = 9.460327
Desvio Padrão = 0.181526
Leveduras

Valores

Teste de Tukey 5% significância
D. M. S. = 0,254

IZ619

2.20027*

A

*

A

MMIII-41

2.18269

IZ300

2.01946

AB

FTI20015

1.87003

B

IZ429

1.83597

B
*

C
IZ1339
1.40443
Notas - *Linhagens parentais.
Valores das médias obtidas a partir de três repetições por linhagem. Valores seguidos de letras diferentes são
significativamente diferentes baseado em Teste de Tukey 5% de significância.

Mais recentemente, Ouattara et al. (2008) avaliaram o potencial de Bacillus sp para a
produção de pectinases durante a fermentação de sementes de cacau. Dentre as 98 cepas isoladas,
90 foram positivas para a degradação de pectina, 48 cepas produziram poligalacturonase (PG), 47
produziram pectina liase (PL) e 23 cepas produziram ambas as enzimas, confirmando que ainda
existem divergências sobre quais microrganismos realizam a degradação mais eficiente da pectina
presente na polpa dos frutos de cacau.

2.3.2 Fermentação das sementes de cacau
Neste trabalho a quantificação do mel drenado foi realizada nos dois primeiros dias da
fermentação, visto que, durante as primeiras 48 horas do processo fermentativo dos grãos de
cacau as leveduras possuem um intenso metabolismo provocando a drenagem da polpa das
sementes e aumento da aeração da massa. Isto também é mostrado em experimento realizado por
Gálvez et al., (2007), onde após 24 a 36 horas de fermentação não houve mais drenagem de
líquidos, sugerindo que não havia mais qualquer atividade pectinolítica.
O tratamento fermentativo que utilizou a linhagem MMIII-41 (K.marxianus) foi o mais
eficiente na drenagem da mucilagem ou polpa que envolve as sementes, resultando num volume
de mel drenado maior que todos os outros tratamentos. As linhagens FTI 20014 (K. marxianus) e
IZ 300 (C. utilis) também mostraram eficiência, mantendo o mesmo volume de mel drenado que a
linhagem MMIII-41 em 48 horas de fermentação. Já as linhagens IZ 429 (K. fragilis), IZ 379 (P.

50

membranefaciens) e a fermentação sem o inóculo artificial de leveduras conduzida em BOD,
apesar de exibirem volumes de mel drenado equivalentes entre si, evidenciaram um total de
líquidos drenados com valores inferiores aos obtidos com os tratamentos que utilizaram as
linhagens MMIII-41, FTI 20014 e IZ 300. O tratamento com o inóculo da linhagem PE-2 (S.
cerevisiae) revelou uma drenagem eficiente nas primeiras 24 horas de fermentação, porém em 48
horas o volume de mel foi muito inferior quando comparado aos outros tratamentos com o inóculo
de leveduras. A fermentação sem o inóculo artificial de leveduras conduzida em bancada teve o
pior desempenho, apresentando um volume total de mel drenado inferior a todos os tratamentos
(Tabela 7). Resultados parecidos foram vistos pelos autores Buamah, Dzogbeia e Oldham (1997),
onde o uso de K. fragilis e S. chevalieri aumentou a quantidade de líquido drenado durante as
primeiras 48 horas de fermentação quando comparado com o controle (fermentação natural), e
Leal et al., (2008), que observaram um aumento de um terço do volume de mel drenado na
fermentação que teve o inóculo da levedura K. marxianus.
No presente trabalho, o revolvimento da massa de sementes foi iniciado após 48 horas, e
continuado em intervalos de 24 horas até o último dia de fermentação, o que contribuiu para a
aeração da massa de sementes. Ponto fundamental, já que sementes com revolvimentos diários,
fermentação adequada e menor tempo de armazenamento, foram as que obtiveram maior média de
aceitação de sabor nos trabalhos de Baker, Tomlins e Gay (1994) e Leal et al., (2008). Contudo,
em fermentações de seis dias com intervalos de revolvimentos de 6, 12, 18 e 24 horas realizadas
por Senanayake; Jansz e Burkle (1997) ainda não foi possível concluir o intervalo ideal para a
melhoria da qualidade das amêndoas.
Tabela 7 - Valores dos volumes de mel drenado das fermentações aos tempos de 24 e 48 horas

Leveduras

24 horas

48 horas

MMIII41A

130 ml

20 ml

Total volume
drenado
150 ml

FTI 20014AB

101 ml

20 ml

121 ml

AB

96 ml

21 ml

117 ml

ABC

97 ml

18 ml

115 ml

84 ml

20 ml

104 ml

108 ml

6 ml

114 ml

FN BOD

67 ml

15 ml

82 ml

FN

59 ml

4 ml

63 ml

IZ300
IZ429

IZ 379
PE-2

BC

BC
C

D

Nota - Códigos de linhagens de leveduras seguidos de letras diferentes são significativamente diferentes quanto ao
volume de mel produzido durante as primeiras 48 horas de fermentação baseado em Teste Tukey 5%.
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Os valores de pH e temperatura iniciais, após a abertura e lavagem dos frutos de cacau,
foram de 5,6 e 26° C. O que difere de estudo feito por Gálvez et al., (2007) que encontrou um
valor de pH inicial de 3,6, o que provavelmente pode ser devido as diferentes origens de cultivo
dos frutos utilizados.
A temperatura e pH de todos os tratamentos foram comparados ao controle correspondente
à fermentação conduzida em BOD sem o inóculo artificial de leveduras (F.N. BOD). Os valores
de temperatura e pH entre os dois tratamentos sem o inóculo artificial de leveduras foram
semelhantes (Figura 6).

Figura 6 - Comparação de gráficos das variações de temperatura de fermentação e pH dos tratamentos: fermentação
sem inoculação com incubação em BOD (controle) e em bancada

Em contrapartida, os tratamentos que tiveram o inóculo das linhagens MMIII-41 (K.
marxianus) e IZ 429 (K. fragilis) apresentaram elevado odor de ácido acético com queda de pH a
partir das 120 horas de fermentação até o último dia do experimento fermentativo, o que, segundo
Gálvez et al., (2007), se deve ao crescimento microbiano máximo e as concentrações máximas de
etanol, ácido acético e ácido láctico que ocorrem após 48, 72 e 120 horas de fermentação,
respectivamente. Em comparação ao controle (F.N. BOD), o tratamento com o inóculo da
linhagem IZ 429 apresentou elevação de temperatura entre 144 horas e 168 horas (Figura 7). Já o
tratamento utilizando a linhagem MMIII-41 apresentou picos de temperatura entre 120 horas e
132 horas, 144 horas e 156 horas e em 168 horas de fermentação, alcançando a temperatura mais
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elevada de todos os tratamentos (Figura 8). Contudo, não alcançou a temperatura média máxima
de 43,5°C ocorrida durante os experimentos de fermentação de sementes de cacau realizados por
Camu et al., (2007).
Realizando ensaios de fermentação comerciais utilizando 600 kg de polpa, Ferrão (2008),
observou que a temperatura da massa sofre um pico de elevação em aproximadamente 60 horas de
fermentação, o que também ocorreu neste trabalho com a fermentação que utilizou a linhagem
MMIII-41 (K. marxianus) como inóculo, contudo este pico ocorreu em aproximadamente 120
horas de processo fermentativo, o que provavelmente é devido a quantidade de massa de sementes
utilizada, pois no estudo citado acima foram utilizados 600 kg de polpa, enquanto que neste
trabalho foram realizadas micro-fermentações de 1 kg de polpa de sementes.

Figura 7 - Comparação de gráficos das variações de temperatura de fermentação e pH dos tratamentos: fermentação
sem inoculação com incubação em BOD (controle) e com inóculo da linhagem IZ 429
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Figura 8 - Comparação de gráficos das variações de temperatura de fermentação e pH entre tratamentos: fermentação
sem inoculação com incubação em BOD (controle) e com inóculo da linhagem MMIII-41

A linhagem IZ 379 (P. membranefaciens) apresentou leve elevação de temperatura entre
144 horas e 168 horas e fraco odor de ácido acético e queda de pH em 144 horas de fermentação
(Figura 9).

Figura 9 - Comparação de gráficos das variações de temperatura de fermentação e pH entre tratamentos: fermentação
sem inoculação com incubação em BOD (controle) e com inóculo da linhagem IZ 379

Os tratamentos que utilizaram os inóculos das linhagens FTI 20014 (K. marxianus) e IZ
300 (C. utilis) não apresentaram variações nos valores de pH e temperatura em relação aqueles
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exibidos no controle (F.N. BOD), e não apresentou odor de ácido acético e queda de pH em
nenhum desses tratamentos (Figuras 10 e 11).

Figura 10 - Comparação de gráficos das variações de temperatura de fermentação e pH entre tratamentos:
fermentação sem inoculação com incubação em BOD (controle) e com inóculo da linhagem FTI 20014

Figura 11 - Comparação de gráficos das variações de temperatura de fermentação e pH entre tratamentos:
fermentação sem inoculação com incubação em BOD (controle) e com inóculo da linhagem IZ 300
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A linhagem PE-2 (S. cerevisiae) mostrou uma queda de pH em 120 horas de ensaio,
contudo não apresentou odor de ácido acético durante todo o período de fermentação, e exibiu
valores de temperatura semelhantes ao controle (F.N. BOD) (Figura 12).

Figura 12 - Comparação de gráficos das variações de temperatura de fermentação e pH entre tratamentos:
fermentação sem inoculação com incubação em BOD (controle) e com inóculo da linhagem PE-2

Em todos os tratamentos desse trabalho houve oscilações nos valores de pH
diferentemente do ocorrido no estudo de Senanayake; Jansz e Burkle (1997) onde o pH aumentou
gradativamente durante a fermentação independentemente dos intervalos de revolvimento da
massa de sementes.
Após 48 horas de fermentação os tratamentos que utilizaram as linhagens MMIII-41
(K.marxianus), IZ 429 (K.fragilis) e FTI 20014 (K.marxianus) exibiram maior degradação da
mucilagem que envolve as sementes e diminuição do tamanho, enquanto que os tratamentos que
utilizaram a linhagem IZ 379 (P. membranefaciens), PE-2 (S. cerevisiae), IZ 300 (C. utilis) e as
fermentações sem o inóculo artificial de leveduras conduzidas em estufa BOD e em bancada
mostraram menor degradação da polpa com fibras vegetais aderidas as sementes (Figura 13).
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Figura 13 - Amostras de sementes dos oito tratamentos em 48 horas de fermentação

Ao final do processo, as fermentações sem o inóculo artificial de leveduras exibiram
sementes com coloração amarelada devido à mucilagem e fibras vegetais ainda aderidas, além
disso, o tratamento conduzido em bancada apresentou contaminação por fungos filamentosos
(Figuras 14a e 14b), os quais contaminam os grãos e produzem micotoxinas que poderão estar
presentes até o chocolate, resistindo a todo processo fermentativo, secagem e torração,
evidenciando a necessidade de se padronizar a produção do cacau e avaliar o potencial das
micotoxinas encontradas (DONGO; BANDYOPADHYAY; JAYEOLA, 2006; COPETTI, 2009).
Segundo Schawn (1998) uma vantagem clara da utilização de um inóculo definido é que
não há contaminação natural com microrganismos deteriorantes, como os formadores de esporos,
os quais são abundantes em fermentações naturais.
O tratamento que utilizou a linhagem PE-2 (S. cerevisiae) apresentou sementes com
grande quantidade de fibras vegetais aderidas (Figura 14c). O mesmo aspecto foi visto para a
fermentação com a linhagem FTI 20014 (K. marxianus), porém com grãos de menor tamanho
(Figura 14d). As leveduras IZ 300 (C. utilis), IZ 429 (K.fragilis) e IZ 379 (P. membranefaciens)
mostraram sementes com aspecto semelhante, secas e com baixa quantidade de fibras vegetais
aderidas (Figuras 14e, 14f e 14g).
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Figura 14a - Fermentação natural em bancada após
192 h de fermentação

Figura 14b - Fermentação natural em BOD após 192 h
de fermentação

Figura 14c - Linhagem PE-2 após 192 h de
fermentação

Figura 14d - Linhagem FTI20014 após 192 h de
fermentação

Figura 14e - Linhagem IZ 300 após 192 h de
fermentação

Figura 14f - Linhagem IZ 429 após 192 h de
fermentação

Figura 14g - Linhagem IZ 379 após 192 h de
fermentação

Figura 14h - Linhagem MMIII-41 após 192 h de
fermentação
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As sementes melhor fermentadas com degradação eficiente da mucilagem foram aquelas
que tiveram o inóculo da linhagem MMIII-41 (K.marxianus), exibindo amêndoas secas e sem
restos vegetais (Figura 14h). Segundo Schawn (1998), a espécie Kluyveromyces marxianus é a
melhor levedura produtora de pectinases, sendo assim, segundo a autora, uma associação entre
K.marxianus e Sacchaomyces cerevisiae seria vantajosa para a fermentação das sementes, já que a
segunda espécie é uma boa fermentadora de açúcares. Em suma, a utilização de inóculos definidos
pode trazer melhoria da qualidade do chocolate produzido. Em contrapartida, o trabalho de Leal et
al., (2008), mostrou que a aeração no início da fermentação parece ser mais relevante para
melhoraria da qualidade das sementes do que a comunidade de microrganismos presentes, e que a
introdução de uma espécie de levedura fermentadora que favoreça a aeração pode ser suficiente
para produzir grãos com qualidade superior em comparação com a fermentação natural, sem a
necessidade portanto de inoculação de uma mistura complexa de microrganismos.

2.3.3 Avaliação de %ART (Açúcares Redutores Totais) e avaliação do °Brix do mel drenado

O valor das porcentagens obtido na avaliação de açúcares redutores totais mostra que no
tratamento três (Tabela 8), a levedura PE-2 (S. cerevisiae) consome a glicose e frutose já
presentes na polpa com maior velocidade que as outras espécies, o que também pode ser
verificado na avaliação do °Brix (Tabela 9), que mostra o decréscimo da quantidade de sólidos
solúveis no mel drenado durante as primeiras 48 horas de fermentação. Contudo, também é
possível verificar um aumento da %ART em 24 horas de fermentação quando comparado a
%ART inicial em todos os tratamentos, com exceção das linhagens PE-2 e IZ 429, indicando que
a velocidade de catabolismo dos açúcares redutores foi mais lenta nos outros tratamentos. Além
disso, a quebra do polissacarídeo pectina é mais complexa que a degradação da sacarose, devido
ao comprimento da molécula, desta forma ocorre somente a liberação de ácidos
monogalacturônicos aumentando a %ART e sólidos solúveis.
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Tabela 8 - Valores da porcentagem de açúcares redutores totais do mel drenado das sementes durante a fermentação

Tratamentos
F.N.1
F.N. em BOD2
PE-23
MMMIII-414
IZ 3005
FTI 200146
IZ 3797
IZ 4298

% ART Inicial
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8
11,8

% ART 24 horas
17,2
16,2
3,9
13,8
13,6
12,3
14,7
10,4

% ART 48 horas
12,5
8,9
0
11,3
11,3
10,8
9,1
13,4

O °Brix é uma escala numérica que mede a quantidade de sólidos solúveis em uma solução
de sacarose. A porcentagem em peso de sólidos dissolvidos em 100g da solução.
Tabela 9 - Evolução do ºBrix do mel durante a fermentação das sementes de cacau

Tratamentos
F.N.
F.N. em BOD2
PE-23
MMMIII-414
IZ 3005
FTI 200146
IZ 3797
IZ 4298
1

°Brix Inicial
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2

°Brix 24 horas
17,8
15,3
8,7
14,6
14,8
15,2
15,0
14,8

°Brix 48 horas
22,7
19,1
4,7
14,1
15,3
14,4
13,9
15,9

2.3.4 Avaliação do crescimento das leveduras presentes nas sementes de cacau no
tratamento fermentativo conduzido em estufa BOD
Segundo Daniel et al., (2009), espécies isoladas exclusivamente durante as fermentações
podem ser consideradas como membros do ecossistema circundante que, ocasionalmente, se
estabeleceram durante a fermentação por suas propriedades fisiológicas favorecerem o seu
crescimento sob as condições de fermentação do lugar. Assim foi realizado neste trabalho o
plaqueamento e contagem das unidades formadoras de colônias (UFC) de leveduras do tratamento
conduzido em BOD sem inóculo artificial (fermentação natural), revelando uma curva de
crescimento típica de microrganismos unicelulares em um sistema fechado segundo Pelczar et al.,
(1997) (Figura 15). A curva apresenta quatro fases distintas, um período inicial onde não há
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crescimento do número de células, chamada fase lag, representada na curva pelo intervalo entre 0
e 24 horas, seguida por um período de crescimento exponencial, a fase log, representada pelo
intervalo entre 24 e 72 horas, a fase estacionária, intervalo entre 72 e 96 horas aproximadamente,
e em seguida a fase de declínio e morte das células, com seu início em 100 horas de fermentação
aproximadamente.

Figura 15 - Curva de crescimento elaborada com a média das contagens de UFC/25 ml contidas no intervalo de
precisão e repetibilidade de 30 a 300 colônias nas placas em duplicata

Em um sistema fechado nenhum nutriente é adicionado e nenhum produto de excreção
metabólico é removido, desta forma, esta curva mostra que houve as condições necessárias de
cultivo em todos os outros tratamentos conduzidos com inóculo artificial de leveduras. Além
disso, a curva evidencia um curto período de adaptação das células ao meio e em seguida o início
da fase de crescimento exponencial ocorrendo logo após 24 horas, favorecido pela acidez, riqueza
em carboidratos fermentescíveis e ao baixo teor de oxigênio da massa de sementes. Em
aproximadamente 72 horas de fermentação a concentração de etanol estava altamente elevada se
acumulando em quantidades suficientes para que o crescimento posterior de leveduras fosse
interrompido, favorecendo assim o estabelecimento de bactérias acéticas que convertem o etanol a
ácido acético. A oxidação do etanol em ácido acético realizado por bactérias causa um aumento
substancial da temperatura durante a fermentação do cacau, e segundo Daniel et al., (2009) existe
um número limitado de leveduras capazes de crescer em temperaturas mais elevadas.
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De acordo com Leal et al., (2008), no padrão de bandas estabelecidas através de DGGE
usando diferentes espécies de leveduras, foi possível detectar K. marxianus em todos os períodos
amostrados durante a fermentação com inóculo. Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis, K.
marxianus e Saccharomyces cerevisiae também foram detectados através de DGGE de amostras
da fermentação natural. Contudo, S. cerevisiae foi detectada apenas durante as primeiras 24 horas
de fermentação, enquanto que K. marxianus foi detectada em 24 e 96 horas.
A sucessão microbiológica da fermentação do cacau ganense foi investigada através do
método de cultura-independente, DGGE. E foi observado que no início da fermentação as
leveduras são os microrganismos dominantes, sendo a espécie Hanseniaspora guilliermondii
dominante durante a fase inicial e a espécie Picchia membranefaciens nas fases posteriores
(NIELSEN, et al., 2007).

2.3.5 Avaliação da cor das sementes fermentadas - Prova de corte
As sementes recém-colhidas possuem cor púrpura, contudo durante a fermentação com a
elevação da temperatura e em meio ácido as sementes perdem sua capacidade de germinar, ocorre
a quebra da parede celular vegetal e conseqüente mistura do conteúdo celular, dessa forma, os
compostos fenólicos que darão coloração e sabor às sementes são liberados. Os compostos
fenólicos formam complexos com outros polifenóis, proteínas e peptídeos, o que diminui a
solubilidade e adstringência das sementes e dá origem a coloração marrom típica dos grãos de
cacau. No controle de qualidade das sementes a formação da cor marrom tem sido considerada
como um marcador para a fermentação de grãos de cacau. Portanto, sementes com coloração
marrom violácea (Figura 16 - A) foram mal fermentadas, já sementes de coloração marrom-escura
(Figura 16 - C) não tiveram uma fermentação eficiente, ou esta foi muito longa, podendo
apresentar deterioração protéica com liberação de amônia, em contrapartida sementes que
apresentam coloração marrom (Figura 16 - B) passaram por uma fermentação eficiente e
produzirão chocolate de boa qualidade.
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Figura 16 - Foto representativa das colorações observadas nas sementes de cacau após fermentação e secagem ao sol.
(A) coloração marrom violácea; (B) coloração marrom e (C) coloração marrom escuro

Após secagem ao sol, a qual foi avaliada e aprovada por Hii et al., (2006) em três níveis de
carga: 20, 30 e 60 kg, as sementes foram abertas longitudinalmente e avaliadas quanto sua cor. Os
resultados mostraram que dentre os oito tratamentos aquele que apresentou melhor desempenho
quanto à formação da cor marrom nas sementes foi o tratamento que utilizou a linhagem S.
cerevisiae (PE-2), apresentando 23% de sementes com coloração marrom e apenas 4% das
sementes exibiram coloração marrom violácea na prova de corte. Contudo, nenhum dos
tratamentos apresentou mais de 30% de suas sementes na coloração desejada para a fabricação do
chocolate. As linhagens IZ 429 (K. fragilis) e IZ 379 (P. membranefaciens) apresentaram valores
elevados de sementes com coloração marrom violácea, ou seja, mal fermentadas. Enquanto que a
linhagem S. cerevisiae (PE-2) evidenciou a maior quantidade de sementes bem fermentadas,
contudo, também mostrou um alto índice na coloração marrom escura, 73%, as quais podem
apresentar deterioração protéica, o que possivelmente prejudicará a qualidade do chocolate
produzido. Os tratamentos sem o inóculo artificial de leveduras apresentaram desempenhos
semelhantes exibindo 49% e 40% de sementes com coloração marrom violácea nas fermentações
naturais em BOD e em bancada em temperatura ambiente, respectivamente. O mesmo ocorreu
com o tratamento utilizando a levedura K. marxianus (MMIII-41) que apresentou 48% das
sementes com coloração marrom violácea e 14% marrons. Enquanto que as linhagens IZ 300 (C.
utilis) e FTI 20014 (K.marxianus) apresentaram desempenho semelhante exibindo 29% e 26% das
sementes com coloração marrom violácea, valores menores que a linhagem MMIII-41
(K.marxianus) (Tabela 10).
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Neste aspecto, resultados opostos foram encontrados por Leal et al., (2008), onde as
diferenças no pH entre o tratamento com K. marxianus e a fermentação natural não foram
estatisticamente signifativas, contudo, em termos de desenvolvimento de cor, a fermentação com
K. marxianus apresentou uma porcentagem significativamente maior de cor marrom e sementes
bem fermentadas. A análise sensorial do chocolate produzido a partir de ambos os tratamentos de
fermentação mostrou diferença estatística significativa nos atributos de sabor e aceitação global,
com melhores resultados para as sementes fermentadas com K. marxianus. Em trabalho realizado
por Efraim et al., (2010) foi observado um maior número de amêndoas com coloração marrom nas
fermentações que duraram sete dias e que passaram por secagem natural ao sol, e o oposto foi
visto naquelas sementes que foram fermentadas por três dias, as quais, apresentaram coloração
violácea independentemente de passarem por secagem natural ou artificial.
Tabela 10 - Porcentagem das colorações das sementes após a secagem ao sol na prova de corte nos diferentes
tratamentos fermentativos

Linhagens
F.N.
F.N. em BOD
PE-2
MMMIII-41
IZ 300
FTI 20014
IZ 379
IZ 429

marrom
19%
15%
23%
14%
12%
17%
10%
5%

marrom-escuro
41%
36%
73%
38%
59%
57%
27%
39%

marrom-violáceo
40%
49%
4%
48%
29%
26%
63%
56%

2.3.6 Géis SDS-PAGE de degradação de vicilinas das sementes de cacau
De acordo com Buyukpamukcu et al., (2001) e Amin; Jinap; Jamilah, (1997), análises por
SDS-PAGE e GPC-MS de extratos de cacau fermentado mostram as mudanças na quantidade e na
composição das proteínas principais, acompanhada pela formação de peptídeos. Dessa forma,
neste trabalho foram feitos géis SDS-PAGE visando a observação da degradação da fração
vicilina da classe das globulinas ocorrida durante o processo fermentativo.
Para ambos os tratamentos sem o inóculo artificial de leveduras, fermentações naturais em
BOD e em bancada (Figuras 17 e 18), as proteínas de alto peso molecular (vicilina e albumina),
pequenas proteínas e/ou oligopeptídeos (15 kDa) não foram degradados em todo período
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fermentativo. O mesmo ocorreu para os tratamentos com inóculo das linhagens IZ 300 (C. utilis),
IZ 429 (K. fragilis), PE-2 (S. cerevisiae), FTI 20014 (K. marxianus) e IZ 379 (P.
membranefaciens) (Figuras 19 a 23).
Estes resultados diferem do estudo realizado por Leal et al., (2008) que encontraram para
ambos os tratamentos de fermentação (natural e com inóculo de K.marxianus), a degradação de
todas as proteínas de alto peso molecular das sementes após 120 horas de fermentação, enquanto
que, pequenas proteínas ou oligopeptídeos permaneceram. As principais proteínas de
armazenamento, as vicilinas, foram completamente degradadas após 72 h de fermentação. A
degradação das proteínas das sementes ocorreu primeiramente para o tratamento com K.
marxianus em comparação com a fermentação natural, o que foi mais perceptível após 72 horas
de fermentação.

Figura 17 - Avaliação da degradação de proteínas durante a fermentação - Fermentação natural conduzida em
bancada
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Figura 18 - Avaliação da degradação de proteínas durante a fermentação - Fermentação natural conduzida em BOD

Figura 19 - Avaliação da degradação de proteínas durante a fermentação - linhagem IZ 300
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Figura 20 - Avaliação da degradação de proteínas durante a fermentação - linhagem IZ 429

Figura 21 - Avaliação da degradação de proteínas durante a fermentação - linhagem PE-2
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Figura 22 - Avaliação da degradação de proteínas durante a fermentação - linhagem FTI 20014

Figura 23 - Avaliação da degradação de proteínas durante a fermentação - linhagem IZ 379
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Nas análises de proteínas em géis é possível observar apenas a fração vicilina de tamanho
aproximado de 47,1 kDa e não é evidenciada a formação de bandas provenientes de degradação
de polipetidídeos durante a fermentação. Amin, Jinap e Jamilah (1997), observaram que ao final
da fermentação, a fração 39,2 kDa (fração vicilina) estava completamente degradada. Entretanto,
a fração vicilina (47,1 kDa) não foi completamente perdida, mas duas frações com pesos
moleculares aparentes de 46 e 46,5 kDa que aparecem em 96 e 144 horas de fermentação, e que
antes estavam ausentes, poderiam ser o resultado da degradação de polipeptídeos. Cita-se que
noventa e oito por cento das proteínas com peso molecular de 47,1 e 39,2 kDa (vicilinas), foram
perdidas até o término da fermentação.
Resultados semelhantes foram vistos por Buyukpamukcu et al., (2001), onde os extratos de
sementes de cacau fermentado formaram quatro grandes bandas em SDS-PAGE (46, 32, 22 e 14
kDa), 46 e 32 kDa, previamente identificadas como vicilinas, as quais foram hidrolisadas
rapidamente, e estavam ausentes após dois dias de fermentação.
Lerceteau et al. (1999), avaliando a quantidade de proteínas das sementes de cacau por
eletroforese quantitativa bidimensional (2-DE) e por dosagem de nitrogênio total pelo método de
Kjeldahl do primeiro ao sétimo dia de fermentação, encontraram cinco grupos predominantes de
polipeptídios nas sementes de cacau com pesos moleculares de 14,5; 16,5; 21; 31, e 47 kDa.
Contudo, ao final da fermentação, os polipeptídios com pesos moleculares de 14,5, 31,0 e 47 kDa
estavam ausentes, indicando que estes são polipeptídios de armazenamento e que foram clivados
em subunidades menores. Os autores concluíram que o teor total de proteína diminuiu 57%
quando comparado ao seu valor inicial.
Os resultados deste trabalho discordam da maioria dos obtidos por outros autores que
utilizaram a mesma técnica para avaliação da degradação da fração vicilina, principais proteínas
de armazenamento. Tal resultado pode revelar a possibilidade de não ter sido alcançada a
temperatura necessária à desnaturação devido a utilização de pequena massa de sementes nas
micro-fermentações (1 kg de sementes) e por isso não se atingiu as temperaturas observadas de
50°C como acontece em fermentações em cochos de madeira nas fazendas produtoras de cacau.
Conforme concluiu Adeyeye et al., (2010), os níveis de proteína bruta eram menores em sementes
fermentadas devido ao efeito denaturante do calor produzido durante a fermentação, com a
liberação e complexação de aminoácidos livres e o grupo carbonila de açúcares redutores,
formando a manteiga de cacau.
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Além disso, Brito et al., (2000) e Lerceteau et al., (1999), concluíram que durante a
proteólise da fração vicilina são produzidos aminoácidos e peptídeos que irão se ligar durante a
complexação para a formação dos polifenóis, o que provavelmente dará origem a polipeptídios
que serão evidenciados nos géis em bandas de baixo peso molecular.
Porém, o tratamento fermentativo com o inóculo da linhagem MMIII-41 (K. marxianus),
evidenciou a degradação da principal globulina de armazenamento (vicilina - 47,1 kDa) após 144
horas de fermentação, contudo, como nos outros tratamentos, a proteína albumina (21 kDa) foi
detectada até o último dia de ensaio (Figura 24). O mesmo resultado foi encontrado por Kratzer et
al., (2009), observando que durante o processo fermentativo das sementes de cacau, ocorre uma
perda quase total das globulinas, enquanto que a albumina praticamente não sofre alteração. Dessa
forma, possivelmente, as globulinas são uma das fontes precursoras da formação do sabor do
chocolate.

Figura 24 - Avaliação da degradação de proteínas durante a fermentação - linhagem MMIII-41

Amin, Jinap e Jamilah (1997), também observaram que a fração albumina é a mais
resistente à proteólise, e que, durante a fermentação das sementes de cacau, ocorre a degradação
das frações vicilina (39,2 e 47,1 kDa), o que indica que ambos são importantes para a formação de
precursores do sabor .
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Brito et al., (2000), realizaram a fermentação, secagem natural e prepararam as sementes
de cacau para análises químicas e microscópicas. Foi observado que durante a fermentação há
redução de compostos fenólicos e proteínas. A parede celular mostra uma redução nos resíduos
aniônicos e uma perda de cristalinidade. Através da microscopia de luz os autores observaram que
a secagem e torração aumentaram o número de células danificadas e perturbadas.
Um aroma específico de cacau foi conseguido in vitro a partir da degradação das vicilinas
através de uma endoprotease aspártica e de uma carboxipeptidase. Os produtos resultantes da
proteólise foram torrados na presença de açúcares redutores. As ações dessas duas enzimas geram
peptídeos hidrofílicos e hidrofóbicos, sendo os últimos os maiores responsáveis pela formação do
aroma do chocolate (LERCETEAU et al., 1999). Mesmo assim, a indústria alimentícia ainda não
conseguiu imitar artificialmente o sabor do chocolate, afinal, este possui cerca de 600 moléculas
identificáveis, das quais, 50 causam impacto aromático (FRANCO, 2001).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos é possível concluir que, de maneira geral, tratamentos com a
inoculação de algumas leveduras apresentaram, após 192 horas de fermentação, sementes com
aspecto externo mais desejável, quando comparados às fermentações sem o inóculo artificial de
leveduras, que mostraram coloração amarelada devido à mucilagem aderida nas amêndoas. O
gênero Kluyveromyces destacou-se apresentando o maior número de linhagens produtoras de
pectinases na avaliação de atividade enzimática, sendo a maior parte da espécie Kluyveromyces
marxianus.
O tratamento fermentativo que utilizou a linhagem K. marxianus (MMIII-41) foi o mais
eficiente na drenagem da polpa, e o único a apresentar a degradação da fração vicilina (40 kDa)
evidenciada em gel SDS-PAGE, provavelmente por ter sido a única fermentação a se aproximar
da temperatura necessária à desnaturação e, além disso, exibiu acentuada queda de pH com odor
de ácido acético, o que também ocorreu com a espécie Kluyveromyces fragilis (IZ 429).
Saccharomyces cerevisiae (PE-2) apresentou melhor desempenho quanto à formação da
coloração marrom (sementes bem fermentadas) e revelou uma drenagem da mucilagem eficiente
somente nas primeiras 24 horas de fermentação, consumindo os carboidratos da polpa com maior
velocidade que as outras espécies de leveduras.
O revolvimento das sementes durante a fermentação e o monitoramento das condições
físicas são essenciais para garantir a morte do embrião e a degradação de proteínas fundamentais à
formação do sabor do chocolate. A adição de leveduras com produção de enzimas pectinolíticas
contribui para uma maior rapidez e uniformização do processo. Dentre as espécies préselecionadas para atividade pectinolítica, as leveduras K. marxianus, K. fragilis, C. utilis e S.
cerevisiae, revelaram nas condições de fermentação estudadas, ter condições de ser alternativas
potenciais para o uso durante a fermentação, podendo trazer benefícios a qualidade das amêndoas.
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