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RESUMO 

 

Seleção de leveduras pectinolíticas para melhoria da fermentação do cacau 

 

As principais matérias-primas do chocolate, obtidas a partir das sementes 
secas do fruto do cacaueiro (Theobroma cacao), são a manteiga e o líquor de cacau. 
Para se obter matérias-primas de alta qualidade é necessário que o processo que 
antecede a industrialização, no caso a fermentação, seja padronizado para que sejam 
formados nas sementes os precursores de aroma, sabor e cor característica do 
chocolate. No interior do fruto do cacaueiro são encontradas as sementes envoltas 
por uma mucilagem composta por: água, pectina, sacarose, glicose, frutose, 
proteínas, ácidos e sais. O processo fermentativo do cacau ocorre sem qualquer tipo 
de inóculo ou padronização. Devido a este fato, os padrões de qualidade das 
sementes obtidas são as mais adversas e muitas vezes a presença de compostos 
interferentes e não desejáveis são formados ao longo desse caminho. Visando a 
otimização do processo fermentativo este trabalho teve por objetivo selecionar 
leveduras de ocorrência espontânea presentes na fermentação do cacau, reinoculá-
las no processo natural in locu e comparar com o processo de ocorrência espontânea, 
avaliando assim o potencial do coquetel de leveduras a ser utilizado futuramente para 
padronizar o processo. Para tanto, foram isoladas 367 linhagens de leveduras de 
ocorrência espontânea em duas fazendas no sul da Bahia. As linhagens passaram 
por uma seleção onde foi implementado um programa de seleção composto por três 
ensaios: ensaio de crescimento em pectina; análise de Açúcar Redutor Total livre 
(ART); e avaliação de atividade enzimática. Foi possível selecionar três linhagens de 
leveduras promissoras com potencial pectinolítico as quais foram testadas in locu no 
município de Itabuna-BA. O processo de isolamento, seleção e reintrodução das 
linhagens selecionadas no processo fermentativo do cacau se mostrou uma prática 
altamente eficaz. Os resultados obtidos com a inoculação inicial de leveduras 
selecionadas, antecipou os eventos como produção de etanol, ácido acético, 
drenagem do mel e elevação da temperatura em 24 horas em relação ao controle. 

 
Palavras-chave: Cacau; Fermentação; Pectinase; Levedura 
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ABSTRACT 

 
Selection of pectinolytic yeast to improve the cocoa fermentation 

 
The fundamental raw material to produce chocolate, obtained from dried seeds 

of cocoa fruit (Theobroma cacao), are butter and cocoa liquor. In order to obtain high 
quality of raw materials, it is necessary standardize the procedure before 
industrialization, known as fermentation, so that the aroma, taste and color precursors 
of chocolate must be formed in the seeds. Inside the fruits exists a white mucilaginous 
pulp, which covers the beans, it contains water, pectin, sucrose, glucose, fructose, 
proteins, acids and salts. The fermentation of cocoa seeds occurs in wooden boxes or 
piles on the ground without any control or standardization. Due to this fact, the quality 
of the seeds are the most adverse, the presence are often of interfering compounds 
and undesirable products could be formed along the way. To optimize the fermentation 
process this study aimed to select pectinolytic yeasts of spontaneous occurrence from 
cocoa fermentation, re-inoculate them in the natural process and compare with the 
spontaneously occurring process. Consequently evaluate the yeast cocktail potential 
as a standard inoculum. Therefore, we isolated 367 yeast strains from spontaneous 
cocoa fermentation in two different farms in southern Bahia - Brazil. The strains were 
analyze to a selection-screening program, which consists of three tests: ability to grow 
in pectin medium; Total free Reducing Sugar Analysis (ARTL); and evaluation of 
enzyme activity. It was possible to select three yeast strains with promising pectinolitic 
potential. Those strains were tested in locu in Itabuna-BA, Brazil. The results of that 
program, selection and re-introduction in the fermentation process proved to be a 
highly effective practice. The results obtained with the initial inoculation of selected 
yeasts, could anticipate the fermentation events in 24 hours, such as the production of 
ethanol, acetic acid, sweating drainage and temperature rise when compared with the 
control. 

 
Keywords: Chocolate; Pectinolitic yeast; Cocoa; Fermentation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As principais matérias-primas do chocolate, obtidas a partir das sementes 

fermentadas e secas do fruto do cacaueiro (Theobroma cacao), são a manteiga e o 

liquor de cacau. Após a colheita e quebra dos frutos, as sementes, que estão envoltas 

por uma mucilagem, são fermentadas, secas, comercializadas e processadas na 

indústria para obtenção das matérias primas. A fermentação ocorre na própria fazenda 

e é realizada por micro-organismos presente no ambiente, sem nenhum controle de 

inoculação. Durante este processo acontecem às transformações bioquímicas na 

semente que conduzem para a formação dos precursores de aroma, sabor e cor 

característica do chocolate (LOPES; DIMICK, 1995), fazendo da fermentação um 

processo determinante para obtenção de sementes adequadas para fabricação de 

chocolates de qualidade. A sucessão de micro-organismo durante a fermentação é 

bem estudada sendo comum a presença de leveduras, bactérias lácticas, bactérias 

acéticas, bacilos e fungos filamentosos (KIM; KEENEY, 1984; SCHWAN, 1998). No 

processo de fermentação a fonte de nutrientes disponível para os micro-organismos 

é a mucilagem. A mucilagem, também chamada de polpa, representa 10% do peso 

das sementes e é constituída por água (84,5%), pentosanas (pectina 2,7%), sacarose 

(0,7 %), glicose e frutose (10%), proteínas (0,6%), ácidos (0,7%) e sais (0,8%), sendo 

uma fonte rica de carbono e nitrogênio para os micro-organismos (SCHWAN; 

WHEALS, 2004). A polpa presente nas sementes dificulta a difusão de oxigênio na 

massa criando inicialmente uma condição de anaerobiose (SCHWAN et al., 1995). 

Nesta etapa inicial desenvolvem as leveduras e bactérias láticas que consomem os 

açucares da polpa transformando-os em álcool e ácido lático. A atividade pectinolítica 

das leveduras faz com que polpa seja drenada da massa na forma de um líquido 

denominado mel de cacau, aumentando a difusão de oxigênio (THOMPSON et al., 

2001). O aumento da oxigenação permite surgimento de bactérias acéticas que 

oxidam o etanol produzido pelas leveduras em ácido acético. O ácido acético também 

é oxidado produzindo gás carbônico e liberando calor, aumento gradativamente a 

temperatura até atingir cerca de 60oC (SCHWAN; WHEALS, 2004). Os principais 

produtos, gerados durante a fermentação são o álcool, ácido lático e acético. O 

processo de geração destes produtos e ação direta de alguns desses compostos irão 

causar alterações das características iniciais das sementes in natura que irão 

caracterizar o chocolate (THOMPSON et al., 2001). A primeira alteração que acontece 
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na semente durante a fermentação é a morte do embrião que pode ser causado pelo 

calor e pelo ácido acético (BIEHL et al., 1982; FORSYTH; QUESNEL, 1963). O ácido 

acético percola através da testa da semente e migra para os cotilédones matando as 

células e o embrião. Com a morte e rompimento das células, enzimas e pigmentos 

são liberados nos cotilédones, que associados a elevação da temperatura e pH 

favorecem a atividade enzimática degradando proteínas, antocianinas e pigmentos. 

Durante este processo também acontece a oxidação, condensação e complexação 

dos polifenóis. Os aminoácidos gerados durante a proteólise irão se associar a 

açúcares durante as altas temperaturas no processo de torrefação, através da reação 

de Maillard, compondo as nuances do chocolate (VOIGT et al., 1994). A degradação 

das antocianinas resulta na coloração típica do chocolate e a oxidação, condensação 

e complexação dos polifenóis diminuem a adstringência, característica da semente in 

natura, tornado o produto mais palatável (FORSYTH et al., 1958). Estas alterações 

nas sementes fermentadas que conjuntamente com teores residuais de ácido lático e 

acético denominados de acidez fixa e volátil, são utilizados para avaliação do sucesso 

do processo fermentativo e qualidade das sementes fermentadas (SCHWAN; 

WHEALS, 2004).  

Sendo a fermentação um processo essencial para a qualidade das sementes do 

cacau, a mesma ocorre nas fazendas sem nenhum controle do inóculo inicial de 

leveduras, levando a falta de padronização na qualidade das sementes fermentadas. 

O inóculo inicial de micro-organismos diferentes da flora natural no processo 

fermentativo, melhora a qualidade das sementes pela drenagem mais eficiente de 

líquidos tornando o processo menos trabalhoso e oneroso (SANCHEZ et al.,1985).  

A fermentação em larga escala de cacau é um dos poucos processos dependentes 

de micro-organismos que não tem padronização na indústria alimentícia (MEERSMAN 

et al., 2013). Por isso na tentativa de padronizar este processo, muitos trabalhos tem 

buscado o desenvolvimento de tecnologias ligadas a construção de reatores, como 

também a busca por micro-organismo mais adaptados e eficientes para a realização 

destas fermentações, o melhoramento de linhagens de leveduras também se tornou 

uma opção viável e bem sucedida no processo.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 O Cacau (Theobroma cacao) 

Originário da mesoamérica o cacau foi descoberto há mais de 2.000 anos pelas 

tribos indígenas ancestrais Astecas e Maias, somente após muito tempo, mais 

precisamente no ano de 1528 Hernando Cortés introduziu o cacau nas civilizações já 

estabelecidas no ocidente (COE, 1996). O nome Theobroma foi dado pelo botânico 

Sueco Linnaeus e deriva do grego “Theos” que significa “Deus”, e “broma” que 

significa “comida” (COOK, 1982). 

A indústria chocolateira é uma indústria multibilionária, movimentando US$ 95 

bilhões de dólares por ano no mundo (PIPITONE, 2012). Segundo a ICCO (Boletim 

de Novembro 2013) a moagem mundial de cacau na safra de 2012/2013 foi de 4,052 

milhões de toneladas e a produção mundial foi de 3,891 milhões de toneladas, o Brasil 

conta com apenas 5% da produção mundial, já a África central e ocidental dominam 

a produção mundial com 70 %, sendo 90 % dessa produção cultivadas por 2 milhões 

de pequenas famílias que residem e produzem as sementes em propriedades de 2 a 

10 hectares (COCOA FACT SHEET, 2012). 

As principais variedades de cacau encontradas no mundo são conhecidas como: 

Forastero da região amazônica, mais comum e menos rica em aromas; Criollo, 

raramente cultivada devida a susceptibilidade a doenças, porém rica em aromas; 

Trinitario, uma espécie híbrida entre Forastero e Criollo, rica e diversa quanto aos 

aromas e Nacional, produzida no Equador conhecida pelo seu fino “flavour”, ou 

nuances (LUNA, 2002; BECKETT, 2000). 

Os frutos do cacau crescem diretamente no tronco do cacaueiro (Theobroma 

cacao) e contém cerca de 30 a 40 sementes. Cada semente é constituída de dois 

cotilédones e um embrião cercados por uma membrana (testa). A polpa do cacau, a 

qual envolve todas as sementes dentro do fruto é também conhecida como 

mucilagem, uma massa branca e rica em açúcares que corresponde a 40 % do peso 

seco do fruto e é composta de 82-87 % de água, 10-13 % de açúcares, 2-3 % de 

pentosanas, 1-2 % de ácido cítrico e 8-10 % de sais (SCHWAN; WHEALS, 2004; 

LOPEZ, 1995). A semente de cacau (Theobroma cacao) é a principal matéria prima 

para a obtenção do chocolate e ingredientes aromáticos para fabricação de bebidas, 

sorvetes, confeitos entre outros.  
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A cadeia de fornecimento de cacau é bastante longa e complexa e pode ser 

dividida em duas grandes etapas: o preparo da matéria-prima e o seu processamento.  

Essa cadeia tem início com o produtor que cultiva o cacaueiro (Theobroma cacao) 

em fazendas de cerca de 10 ha, colhe os frutos, extrai suas sementes, fermenta, seca 

e ensacada. Então as sementes são vendidas para agentes comerciais que misturam 

as sementes provenientes de diversos produtores e revendem para as usinas de 

moagem (SALTINI et al., 2013). Na segunda etapa as sementes são torradas e depois 

são trituradas e/ou prensadas, na prensagem das amêndoas (ou sementes) é que 

ocorre a separação da manteiga de cacau e do liquor, estes são destinados a 

fabricação de chocolate e achocolatados em geral, a manteiga de cacau pode ser 

destinada a indústria farmacêutica e cosmética também. Atualmente a produção de 

cacau está voltada para duas grandes categorias, cacau fino de alta qualidade e o 

cacau padrão, estando o cacau fino com apenas 5 % da produção mundial (THE 

INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION, 2013). 

 

2.2 Fermentação do cacau 

Após colheita dos frutos estes são abertos com ferramentas cortantes e então 

as sementes envoltas pela polpa são expostas, essa massa branca também chamada 

de mucilagem é extraídas do interior do fruto e transferidas para caixas de madeira 

com capacidade que variam de 0,5 a 1,5 toneladas, então os micro-organismos de 

ocorrência espontânea no ambiente acabam por colonizar a massa rica em açúcares 

e realizam as biotransformações que ocorrem durante a fermentação que pode variar 

de 4 a 7 dias. Cada micro-organismo tem papel fundamental durante o processo 

(SCHWAN; WHEALS, 2004).  

Nas primeiras 24 horas de fermentação a massa cacaueira apresenta pH ácido 

(3,6) devido a baixa concentração de oxigênio e a presença de ácido cítrico, estas 

condições favorecem a proliferação de espécies de leveduras (ARDHANA, 2001), as 

espécies mais comuns são: Hanseniaspora uvarum, Hanseniaspora opuntiae, 

Saccharomyces cerevisiae, Candida Glabrata, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces 

marxianus, Pichia fermentans, Debaryomyces hansenii, Candida stellimalicola, 

Schizosaccharomyces pombe, (ILLEGHEMS, 2012), essas leveduras consomem os 

açúcares fermentáveis presentes na polpa como a glicose (2,4  – 4,1%), frutose (4,2 

– 6,2%) e sacarose (2,1 – 3,2%) produzindo etanol e enzimas pectinolítica (SCHWAN, 

1998), a quebra da pectina libera açúcares para o meio favorecendo a produção de 
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ácido lático por bactérias láticas em sua maioria as espécies Lactobacillus fermentum 

e Lactobacillus plantarum, tais transformações fazem com que parte da massa 

cacaueira se liquefaça e seja drenada para fora das caixas facilitando a difusão de 

oxigênio na massa. Após 48 horas de fermentação a disponibilidade de etanol, 

produzido pelas leveduras e a entrada de oxigênio, induz a proliferação de bactérias 

acéticas - Acetobacter pasteurianus -, que ao produzir ácido acético a partir do etanol, 

elevam a temperatura da massa cacaueira até cerca de 50° C (SCHWAN, 1995, 2004; 

ILLEGHEMS, 2012), essa elevação de temperatura associada a entrada de ácidos 

voláteis nos cotilédones causa o rompimento das barreiras citoplasmáticas interna dos 

cotilédones, originando uma série de transformações bioquímicas dentro dos 

cotilédones alterando a composição química na coloração, que passa de violeta para 

marrom (ALMEIDA, 1999; AFOAKWA, 2008), todas essas transformações culminam 

também na morte do embrião. Segundo Biehl e Voigt (1999), durante a fermentação 

a taxa de difusão dos ácidos orgânicos para os cotilédones e a duração do período 

ótimo de pH, são cruciais para a formação do sabor de chocolate.  

 

2.3 A formação do sabor 

Os cotilédones são os protagonistas da obtenção do chocolate, sem as 

transformações químicas ocorridas dentro dele devido a diversos fatores como a 

morte do embrião, a quebra das barreiras internas dos cotilédones durante a 

fermentação, os compostos responsáveis pelo sabor, aroma e cor do chocolate não 

se formarão (OWUSU et al., 2012). A composição dos cotilédones é basicamente 

gordura, representando cerca de 54,0 % do peso seco total, é formado por dois tipos 

de células: células do parênquima (de estocagem) o qual contém glóbulos de lipídios, 

proteínas e amido, já as células pigmentativas, armazenam os polifenóis e 

metilxantinas (BIEHL et al., 1977; DEL BOCA, 1962; FERRÃO, 2002), os polifenóis 

representam 12 a 20 % do peso seco e são responsáveis pela adstringência no sabor 

final do chocolate, esses estão divididos em três grandes grupos: Antocianinas (4 % 

do peso seco), Catequinas (37 % do peso seco) e Protocianidinas (58 % do peso seco) 

(KIM; KEENEY, 1984). A teobromina e cafeína responsáveis pelo amargor das 

sementes constituem cerca de 1,5 % do peso seco das sementes.  

As biotransformações ocorridas dentro dos cotilédones durante a fermentação 

que pode durar de cinco a sete dias, causa a liberação de aminoácidos, açúcares 

redutores e peptídeos nos cotilédones (SCHWAN, 1998). Após a fermentação as 
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sementes são dispostas ao sol para a perda de umidade, elas são dispostas em 

estruturas de madeira chamadas de “barcaças”, a umidade das sementes pós 

fermentadas é cerca de 50%, após um período de sete a dez dias no sol e com 

revolvimentos constantes, a umidade atinge cerca de 7-8%, então as sementes são 

ensacadas e vendidas a indústria. No processo industrial a torrefação é realizada em 

fornos ultrapassando temperaturas de 100°C, neste processo as reações de formação 

do sabor do chocolate são finalizadas, todos os compostos formados durante a 

fermentação serão agora completados através da reação de Maillard (OWUSU et al., 

2012). 

 

2.4 A formação da cor nos cotilédones 

Os polifenóis são armazenados nas chamadas células pigmentativas de 

estocagem dentro dos cotilédones, que possuem uma coloração do branco ao roxo-

escuro – depende da quantidade de antocianina (uma classe pequena dos polifenóis) 

(EFRAIM et al., 2001). Durante a fermentação os polifenóis se difundem nos 

compostos da semente e sofrem uma oxidação, complexando-se com moléculas de 

peso molecular maior. As antocianinas são rapidamente hidrolisadas pelas 

glicosidases a antocianidina e monossacarídeos (galactose e arabinose) isso conta 

para o branqueamento da cor roxa dos cotilédones. Os polifenóis (epicatequina e 

antocianidinas livres) são oxidados em quinona, ou formam complexos com proteínas 

e peptídeos, isso diminui a solubilidade e adstringência e faz aparecer a coloração 

marrom típica das sementes bem fermentadas. A quantidade de antocianina é usada 

como um bom marcador de qualidade nas sementes (CAMU; DE VUYST, 2008; 

EFRAIM et al., 2001).  

Após a fermentação os aromas do chocolate são formados com a torrefação 

dos cotilédones sem casca, estes são então processados para extrair o líquor, a 

manteiga e o pó de cacau. Na “conchagem” (processo de mistura da massa de cacau 

com açúcar) os ácido voláteis são eliminados. As sementes de cacau e seus derivados 

são ricos em antioxidantes, incluindo catequinas, epicatequinas e procianidinas – 

como os polifenóis encontrados em vinhos, vegetais e chás (KIM; KEENEY, 1984; 

HATANO et al., 2002; NAZARUDDIN, 2006). 

2.5 Pectina 

A Pectina é um polímero de alta massa molecular responsável pela integridade 

dos tecidos vegetais superiores, juntamente com outros componentes (celulose e 
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hemicelulose), são responsáveis pela organização da parede celular (MOHNEN, 

2008. É composta por monômeros de ácido 1,4 β-δ-galacturônico esterificado unidos 

através de ligações glicosídicas do tipo α-1-4. Esta cadeia apresenta-se em forma 

helicoidal devido à presença da ramnose que produz a rotação da estrutura molecular. 

Os grupos ácidos estão combinados com sais de cálcio ou com ésteres de metil e 

lateralmente estão associados à D-galactose, L-arabinose, D-xilose, L-ramnose, L-

frutose, ou funções diferentes (VAN SOEST, 1994; GIRALDO MEJÍA, 2000; 

WASCHECK et al., 2008). 

A pectina tem papel estrutural na polpa do cacau (mucilagem), similar a uma rede 

que mantém os componentes da estrutura íntegros, a degradação pelos micro-

organismos durante a fermentação rompe a estrutura física da mucilagem e então os 

açúcares e demais componentes ligados a ela se desprendem e são liberados para o 

meio, parte desses compostos são degradados e transformados em outros 

compostos, parte desses permanece em excesso fluindo para fora das caixas 

fermentativas de cacau, essa drenagem de líquidos é chamado de mel do cacau, ou 

“sweatings”. 

 

2.6 Pectinases 

As pectinases apresentam largo potencial biotecnológico na indústria têxtil, de 

papel, química e alimentícia. São amplamente utilizadas na clarificação e 

despectinização na indústria de sucos de frutas e fabricação de vinhos, extração de 

óleos vegetais, bem como na produção de alimentos para bebês (PEREIRA, 2002; 

MARQUARDT, 2003). São classificadas de acordo com o modo que atuam sobre a 

pectina e podem ser divididas em dois grandes grupos: Enzimas despolimerizantes, 

as quais quebram as ligações α1-4 entre os ácidos galacturônicos que formam a 

cadeia principal de pectina (poligalacturonases (PG), Pectina-Liase (PL) e Pectato-

Liase) e Enzimas Desesterificantes, que desesterificam a pectina removendo os 

radicais metoxil da cadeia principal (Pectina-metilesterase, PME). (ROMBOUTS; 

PILNIK, 1980; MALVESSI; DA SILVEIRA, 2004; ALKORTA et al., 1998). A sua 

principal fonte para a indústria vem do crescimento de fungos filamentosos dos 

gêneros Aspergillus e Penicillium (PANDEY et al., 2000; OLIVEIRA, 2006). Uma das 

diferenças em utilizar leveduras e não bactérias para produção de pectinases é que 

as leveduras produzem diferentes enzimas (PG, PL e PME) de acordo com o 

ambiente, condições de temperatura, pH e da disponibilidade do substrato e também 
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da sua origem genética. Segundo Blanco et al. (1999) leveduras como 

Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus, Kluyveromyces lactis e 

Candida utilis são capazes de produzir somente poligalacturonases (PG) não 

apresentando atividade PME, essa característica as diferencia de outros micro-

organismos produtores de pectinases, pois suas enzimas podem ser utilizadas para 

clarificar suco de fruta e vinho sem a liberação de metanol, efeito causado pela 

presença da enzima PME (FERNÁNDEZ-GONZALÉZ et al., 2004). 

 

2.7 Chocolate de alta qualidade 

Uma semente de alta qualidade está relacionada com diversos fatores como a 

colheita realizada com boas práticas de higiene, genótipo da planta, remoção eficiente 

da placenta do fruto antes da fermentação, correta homogeneização da massa de 

cacau durante a fermentação, secagem adequada e manutenção e limpeza dos 

equipamentos envolvidos em todas as etapas (PAPALEXANDRATOU, 2011). Muitas 

empresas produtoras de chocolate e organizações estão investindo em programas 

intensivos de treinamento em práticas sustentáveis da produção do cacau para suprir 

a demanda da indústria por cacau e chocolates de qualidade superior (ICCO, 2009). 

Sementes mal fermentadas são processadas a fim de extrair apenas a manteiga 

de cacau, pois os sólidos da semente não são afetados pela má fermentação 

(KEALEY et al., 2001), além do mais as sementes de cacau são ricas fontes de 

polifenóis, principalmente de flavonóides (catequina, epicatequina, gallocatequina, 

epigallocatequina e oligômeros derivados) que são armazenados nas células de 

pigmento dos cotilédones dentro das sementes (AFOAKWA, 2010), eles dão um 

aroma amargo ao cacau e são responsáveis pela adstringência no gosto (FENG et al., 

2012). 

 Os produtores ao controlarem melhor a fermentação, por exemplo pelo inóculo 

inicial de culturas de micro-organismos conhecidos, estarão aptos a fornecer uma 

semente de alta qualidade ao mercado, pois conseguirão padronizar a produção, 

ainda poderão vender as sementes por um preço acima do mercado melhorando 

também sua condição de vida (DE VUYST et al., 2010). 

O aroma e sabor característico do chocolate vêm da presença de ricas frações 

voláteis compostas por centenas de compostos. Sua complexa composição depende 

tanto do genótipo da semente quanto dos diversos processos que ocorrem durante a 
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produção do chocolate: fermentação, secagem, torrefação e conchagem (AFOAKWA, 

2010). 

Durante a fermentação a maior parte da fração volátil (ésteres, álcoois e ácidos 

graxos) é formada, assim como os precursores de sabor (açúcares redutores e 

aminoácidos), esse é um passo fundamental para a obtenção do chocolate, se a 

fermentação não ocorrer ou for incompleta, o aroma e sabor típicos do chocolate não 

serão formados na torrefação e o sabor final será demasiadamente adstringente e 

amargo, devido a alta concentração de polifenóis (MISNAWI, 2004). 

Segundo Reineccius et al. (1972) as sementes da variedade de cacau Criollo 

apresentam uma grande quantidade de pirazinas, a qual compreende mais de 40 % 

da essência do pó de cacau, dando uma característica de nozes para as sementes e 

um aroma torrado (BOEKEL et al., 2006). As pirazinas são formadas nas sementes 

no processo de torrefação, onde ocorre a reação de Maillard entre os amino-ácidos e 

açúcares redutores, os precursores dessa reação são formados durante a 

fermentação (KEENEY, 1972). 

 

2.8 Inóculo Inicial de culturas de micro-organismos conhecidos 

A fermentação em larga escala de cacau é um dos poucos processos dependentes 

de micro-organismos que não tem padronização na indústria alimentícia (MEERSMAN 

et al., 2013). Frente a uma resposta para este problema, inúmeros trabalhos vêm 

demonstrando a necessidade da domesticação do processo fermentativo das 

sementes de cacau, sendo o chocolate um produto tão nobre e sua obtenção algo tão 

primitivo, existindo uma grande lacuna de conhecimento em sua cadeia de produção. 

A falta de padronização deste processo tem levado muitos pesquisadores ao 

desenvolvimento tanto de tecnologias ligadas a construção de reatores, como também 

a busca por micro-organismo mais adaptados e eficientes para a realização destas 

fermentações, o melhoramento de linhagens de leveduras também tem demostrado 

resultados positivos para esse processo. Meersman et al. (2013) encontrou na 

fermentação de cacau diferentes espécies de leveduras e as dividiu em população 

central e população variável, uma das espécies centrais encontrada e muito conhecida 

foi a Saccharomyces cerevisiae, predominando no processo até o final.  

Em 1998, Schwan et al. publicou o primeiro trabalho bem sucedido com uma 

fermentação conduzida com o inóculo inicial de micro-organismos. Foi preparado um 

coquetel contendo integrantes dos 3 principais grupos de micro-organismos atuantes 
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na fermentação do cacau: levedura, bactéria acética e bactéria lática. Mais tarde 

Schwan e Wheals (2004) descreveram a sucessão microbiológica que ocorre durante 

uma fermentação típica de cacau com a atuação principal de leveduras, bactérias 

láticas, bactérias acéticas. Neste trabalho os autores ainda sugeriram que o inóculo 

inicial de micro-organismos na fermentação de cacau, poderia render aos agricultores 

ganhos significantes com a qualidade da semente. Os autores ainda acreditam que 

somente com a padronização da fermentação o chocolate poderá ser equiparado aos 

níveis de reconhecimento que cervejas e vinhos tem no mundo moderno. 

Nielsen et al. (2005) em trabalho realizado no oeste africano concluiu em seu 

trabalho que para definir um coquetel de micro-organismos inicial é imprescindível 

conhecer a diversidade que ocorre naturalmente nas fermentações para descobrir o 

papel de cada uma e assim mimetizar o natural para ter uma reprodutibilidade 

aceitável, o autor elogia os trabalhos desenvolvidos no Brasil, sendo um avanço 

importante nessa área. Em trabalho semelhante Leal et al. (2008) realizou uma 

inoculação inicial da linhagem de Kluyveromices Marxianus melhorada geneticamente 

para a produção de pectinases, no processo de fermentação das sementes do 

cacaueiro e conseguiu resultados positivos, reduzindo o tempo de fermentação em 

um dia, quando comparado ao controle, além de conseguir sementes de qualidade 

superior em relação ao controle. 

Jespersen et al. (2005) identificou leveduras através de técnica denominada 

polimorfismo do comprimento dos cromossomos (CLP do acrônimo em inglês), e 

sugeriu esta técnica a ser implantada na busca por leveduras que componham um 

coquetel de culturas inicias. Nessa mesma linha de pesquisa Samagaci et al. (2014) 

realizou uma seleção de leveduras pectinolíticas através de testes sob estresse 

controlado. Outros autores vem contribuindo fortemente para a domesticação deste 

processo e consequente padronização das sementes fermentadas, em seus trabalhos 

já foram desvendados os micro-organismos presentes, as condições ótimas de pH, 

temperatura e concentração de nutrientes, em todos esses trabalhos o papel da 

inoculação inicial de leveduras é defendido para que se consiga uma padronização 

das sementes. 

O Brasil e EUA já possuem registro de patentes para a inoculação de leveduras no 

início da fermentação (patente: USA - US2014/0271889). Estas patentes, aliadas aos 

trabalhos realizados nas últimas décadas, vem dando formatação a um futuro 

processo de fermentação de sementes de cacau, no qual será possível realizar sua 
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padronização de qualidade tanto pela inoculação inicial de leveduras no processo, 

como por controles baseados em aspectos já pré-definidos como a análise de 

indicadores de qualidade onde a formação e/ou degradação compostos como 

polifenóis, albuminas e vicilinas servem de orientação. (LÍDIA et al., 2011; SAMAH et 

al., 1992). 
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3 OBJETIVOS  

Esse trabalho teve por objetivo selecionar leveduras com potencial pectinolítico, 

de ocorrência espontânea na fermentação do cacau e reinoculá-las no processo 

natural, para desenvolver um coquetel de leveduras a ser usado para padronizar a 

fermentação das sementes de cacau. 

 

3.1 Objetivos específicos  

- Classificar as leveduras isoladas da fermentação natural do cacau provenientes 

de fazendas do sul da Bahia quanto aos tempos e locais de coleta; 

- Classificar as leveduras obtidas da fermentação natural quanto a filogenia através 

de meios de cultivo seletivos; 

- Selecionar leveduras através de ensaio de crescimento em pectina; 

- Selecionar leveduras através de análise de Açúcar Redutor Total Livre (ARTL). 

- Selecionar leveduras através do ensaio enzimático indireto; 

- Avaliar leveduras selecionadas através de programa de seleção em fermentação in 

locu na Bahia; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Coleta das Amostras 

As coletas para o isolamento de leveduras foram conduzidas pelo grupo da Profa. 

Dra. Irene da Silva Coelho, docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) e integrante do projeto universal financiado pelo CNPq intitulado: 

“Isolamento e caracterização de leveduras presentes na fermentação de cacau e 

cupuaçu para melhoria desse processo”. As coletas foram realizadas no mês de Julho 

de 2011 em duas fazendas localizadas em regiões distintas do Sul da Bahia: fazenda 

Almirante Cacau, em Itabuna e Fazenda Leão de Ouro em Uruçuca. Na fazenda 

Almirante Cacau foram coletadas amostras da polpa a cada 24 horas durante as 168 

horas de fermentação, totalizando 7 amostras, também foram coletadas amostras do 

mel de cacau que mana das caixas fermentativas nas primeiras 96 horas, totalizando 

5 amostras, foi coletado também amostra da madeira do interior da caixa fermentativa 

a qual foi realizada antes do início da fermentação.  

Na fazenda Leão de Ouro as coletas foram conduzidas da mesma maneira, porém 

nessa fazenda a fermentação se estendeu por apenas 144 horas, por tal motivo 

amostras da polpa foram coletadas também a cada 24 horas e totalizaram apenas 6, 

amostras do mel de cacau foram coletadas a cada 24 horas até 72 horas totalizando 

apenas 4 amostras, amostra da caixa de madeira também foi coletada. 

 

4.2 Isolamento das Leveduras 

Todas as amostras foram submetidas a diluições decimais sucessivas em água 

peptonada 0,1 % e então foram inoculadas em placas de Petri contendo meio sólido 

MYGP (0,3 % de extrato de levedura; 0,3 % de extrato de malte; 0,5 % de peptona; 

1,5 % de glicose; 2 % de ágar; 100 mg/L de clorafenicol e 50 mg/L de clorotetraciclina) 

e então foram incubadas por 48 horas a 28º C. (CLARK, 1965; SCHORTEMEYER et 

al., 1996).  

Após 48 horas de crescimento as placas foram analisadas e as colônias que 

apresentavam diferentes conformações morfológicas, tais como: forma, tamanho, cor 

e aspecto, foram isolados e transferidos para tubos de ensaio contendo 800 µL de 

meio de crescimento MYGP sem ágar. Os tubos foram incubados a 28º C por 24 

horas. Após esse crescimento foi acrescentado 400 µL de glicerol a 45% (v/v) e 

armazenado a -70 °C. 
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4.3 Classificação por meio de cultivo seletivo 

Foi proposto um método onde se pudesse diferenciar leveduras 

Saccharomyces cerevisiae das demais espécies, através da análise do crescimento 

das leveduras em meio de cultivo contendo compostos tóxicos. Para tanto foram 

utilizados 3 meios seletivos: 

- YEPD (1% de Extrato de levedura, 1% de Peptona e 2 % Dextrose e 2% de ágar) 

contendo 100 µg/mL de Ciclohexamida; 

- YEPD (1% de Extrato de levedura, 1% de Peptona e 2 % Dextrose e 2% de ágar) 

contendo 400 mg L-1 de Metabissulfito de Potássio; 

- WLN (Wallerstein Laboratories Nutrient DIFCO®), utilizado nas concentrações 

indicadas pelo fabricante (5 g. L-1) este meio seletivo é um indicador colorimétrico 

(PALLMANN et al., 2001). 

Os meios seletivos foram dispostos em placas de Petri e 10µL de cada 

linhagem foi inoculado a partir das culturas armazenadas em ultra freezer -70°C, as 

placas foram incubadas por 24 horas a 30°C e então foi feita a documentação em 

fotografia com a colaboração da assessoria de comunicação da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ) Créditos: Gerhard Waller. 

 

4.4 Ensaio de crescimento em pectina 

A fim de selecionar as linhagens mais eficientes para cacau foi proposto dois 

métodos de seleção: selecionar as leveduras através da capacidade de crescimento 

em pectina como única fonte de carbono, denominado ensaio de crescimento, e 

seleção através da degradação de pectina por consumo de ART livre denominado 

ensaio enzimático. Um terceiro método foi utilizado porém com finalidade 

classificatória apenas, seleção com meios seletivos. 

 Para realizar o ensaio de crescimento em pectina as leveduras foram ativadas em 

microtubos contendo 1,5 mL de meio de crescimento YEPD (1% de Extrato de 

levedura, 1% de Peptona e 2 % Dextrose) e incubados à temperatura de 30°C por 24 

horas; após o período de ativação das linhagens 100 µL de cada cultura foi transferido 

para tubos de ensaio contendo 10 mL de meio de crescimento mínimo YNBP (Yeast 

Nitrogen Based (DIFCO); 2% de Pectina) e incubados à 30°C por 48 horas; então as 

culturas foram homogeneizadas em agitadores de tubo e analisadas por Densidade 

Óptica a 520 nm (GREEN; SAMBROOK, 2014)  
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4.5 Ensaio de avaliação de Açúcar Redutor Total Livre (ARTL). 

O ensaio da avaliação de Açúcar Redutor Total Livre (ARTL) consiste em analisar 

indiretamente a produção de enzimas pectinases através da determinação dos 

açúcares redutores formados em reação enzimática em meio contendo pectina.  

Para conduzir o ensaio de ART livre as linhagens foram ativadas em microtubos 

contendo 1,5 mL de meio de crescimento YPS (1% de Extrato de levedura, 1% de 

Peptona e 2 % de Sacarose) a temperatura de 30°C por 24 horas; após esse período 

100 µL de cada cultura foi inoculado em frasco contendo 10 mL de meio de 

crescimento YPS, e incubado por 48 horas a 30°C sob agitação de 150 rpm. Após 

esta etapa o meio de cultura foi centrifugado e o sobrenadante contendo as enzimas 

pectinases foi analisado. Para analisar as enzimas pectinases indiretamente, 500 µL 

do sobrenadante de cada linhagem foi transferido para um tubo de ensaio contendo 

2,5 mL de solução tampão de pectina (0,1 % de pectina cítrica; 0,68 % de fosfato 

monobásico de potássio; ajuste de pH para 7,0) e incubados por 12 minutos a 40°C. 

Imediatamente 500 µL dessa solução foi transferido para outro tubo de ensaio 

contendo 500 µL de reagente de Somogyi (SOMOGYI, 1954). A solução foi incubada 

por 15 minutos a 100°C e após a fervura e posterior resfriamento foi adicionado 500 

µL de reagente Nelson (NELSON, 1955) juntamente com 3,5 mL de água destilada. 

As amostras foram analisadas em espectrofotômetro de absorção molecular UV-Vis à 

520nm. 

 

4.6 Ensaio da Atividade Enzimática Indireta 

O ensaio enzimático consiste em analisar indiretamente a produção de enzimas 

pectinases através da determinação dos açúcares redutores formados em reação 

enzimática em meio contendo pectina.  

Para conduzir o ensaio enzimático, as linhagens foram reativadas em microtubos 

contendo 1,5 mL de meio de crescimento YPS (1% de Extrato de levedura, 1% de 

Peptona e 2 % de Sacarose) a temperatura de 30°C por 24 horas; após esse período 

100 µL de cada cultura foi inoculado em frasco Erlenmeyer contendo 50 mL de meio 

de crescimento YPS, e incubado por 48 horas a 30°C sob agitação de 150 rpm. Após 

esta etapa o meio de cultura foi centrifugado e o sobrenadante contendo as enzimas 

pectinases foi analisado em triplicata. Segundo Blanco et al. (1999) leveduras como 

Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces marxianus, Kluyveromyces lactis e 
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Candida utilis são capazes de produzir pectinases excretando-as para o meio 

extracelular.  

Para analisar as enzimas pectinases indiretamente, 500 µL do sobrenadante de 

cada linhagem foi transferido para três tubos de ensaio (realizada em triplicata) 

contendo cada um 2,5 mL de solução tampão de pectina (0,1 % de pectina cítrica; 

0,68 % de fosfato monobásico de potássio; ajuste de pH para 7,0) e incubados por 12 

minutos a 40°C. Imediatamente 500 µL dessa solução foi transferido para outros três 

tubo de ensaio contendo 500 µL de reagente de Somogyi (SOMOGYI, 1954). As 

soluções foram incubadas por 15 minutos a 100°C e após a fervura e posterior 

resfriamento foi adicionado 500 µL de reagente Nelson (NELSON, 1955) juntamente 

com 3,5 mL de água destilada nos três tubos. As amostras foram analisadas em 

espectrofotômetro de absorção molecular UV-Vis à 520nm. 

Em paralelo foi preparado para cada amostra, em triplicata também uma amostra 

de referência denominada “branco”, realizada do mesmo modo porém com uma única 

diferença, a amostra “branco” foi submetida a uma desnaturação prévia por calor, 

aquecida a 100°C por 15 minutos, com esse procedimento ao incubar essa amostra 

de referência a 40°C com o tampão de pectina a reação enzimática não ocorre. Esse 

branco foi utilizado para “zerar” o espectrofotômetro antes da leitura da amostra com 

a enzima ativa, evitando assim desvios ou erros analíticos. 

 

4.7 Fermentação in locu 

A fim de avaliar o desempenho das leveduras selecionadas em laboratório em uma 

fermentação in locu, um experimento foi montado na Bahia no município de Itabuna 

(fazenda Almirante Cacau). Para obter um volume de levedura adequado para realizar 

os ensaios, as leveduras foram propagadas em laboratório. Primeiramente foram 

ativadas em microtubos contendo 1,5 mL de meio de crescimento YPD à temperatura 

de 30°C por 24 horas, em seguida esse conteúdo foi inoculado em 40 mL de meio 

YPS e incubas a 30º C por 24h sob agitação de 150 rpm, novamente esse conteúdo 

foi transferido para frascos maiores contendo 1.200 mL de meio YPS e incubados a 

30º C sob agitação de 150 rpm por 48 horas. 

Após esse processo, os frascos foram transferidos para geladeira por 24 horas 

para decantação das células. O sobrenadante foi descartado e as células foram 

concentradas por centrifugação a 5.000 rpm durante 3 minutos. 
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Para realização dos ensaios no município de Itabuna-BA, foram colhidos 

aproximadamente 5.000 frutos de cacau, a quebra dos mesmos ocorreu no mesmo 

dia da colheita. Após a quebra, as sementes com a polpa foram pesadas e transferidas 

para as caixas fermentativas, ver Figura 2. 

 

 

Figura 1 - Quebra dos frutos de cacau separação da polpa, juntamente com as sementes do fruto 

 

O experimento foi realizado em duas condições distintas (Figura 2), condição 

primeira em caixas de madeira com 120 Kg de sementes frescas de cacau e condição 

segunda em reatores de aço inox com 35 Kg de sementes frescas de cacau. Foram 

comparados dois diferentes tratamentos em ambas as situações. No primeiro 

tratamento denominado SEL, foi realizada a inoculação de um coquetel composto por 

três linhagens de leveduras no proporção de 0,02% de massa fresca de leveduras por 

quilograma de massa de cacau, em partes iguais de cada linhagem (0,0066 g de cada 

linhagem). O segundo tratamento denominado SK, foi inoculado 0,02% de massa 

fresca de leveduras na forma de um coquetel composto por duas linhagens 

conhecidas de leveduras, Saccharomyces cerevisiae (PE-2) e Kluyveromyces 

marxianus (MMIII-41), (Figura 3). 
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Figura 2 - Esquema das fermentações realizadas no Sul da Bahia-BA. Três caixas de Madeira e três de Inox 

 

A inoculação das leveduras foi feita com ajuda de um pulverizador, contendo uma 

suspensão de leveduras em água estéril, na concentração final de 0,1% peso fresco 

de leveduras. Para obter uma melhor uniformidade na inoculação das leveduras, o 

inóculo foi realizado gradativamente conforme as caixas eram completadas, vide 

Figura 4. 

 

 

Figura 3 - Inoculação das leveduras em suspensão aquosa nos reatores de Inox com a ajuda de um 
aspersor 

 
As caixas de madeira foram tampadas com folhas de bananeira para minimizar a 

perda da umidade e calor, e os reatores de inox tampados com tampas de fibra de 

vidro. Uma sonda foi colocada no meio da massa de cacau nas caixas de madeira 

para avaliar a temperatura ao longo do processo. O processo fermentativo durou sete 

dias e após a fermentação, as sementes foram secas em estruturas de madeira 
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chamada de barcaças até que reduzissem a umidade de 40%-60% até 7%-8% de 

umidade.  

Durante a fermentação foram monitorados na polpa: temperatura da massa 

fermentativa, mel drenado, etanol, ácido acético e ácido lático. As sementes também 

foram analisadas e os parâmetros monitorados foram somente etanol, ácido acético e 

ácido lático. 

 

4.8 Amostragem e Análises 

Foram coletados 100 g de amostras da polpa junto com as sementes nos tempos 

0, 24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas. Para analisar o teor de: etanol, sacarose, 

frutose, glicose, ácido acético, e ácido lático foi utilizado técnica de cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE). As amostras foram preparadas da seguinte forma: 

25 gramas de semente com polpa foram adicionadas em frascos contendo 100 mL de 

água destilada e foram submetidas a um processo de despolpação feito em 

homogeneizador não triturante por 90 segundos, em seguida apenas o líquido sem as 

sementes foi transferido para novo frasco onde foi adicionado mais 80 mL de água e 

homogeneizado por 1 minuto, todo esse conteúdo foi transferido para um balão 

volumétrico de 250 mL, a partir desse volume apenas 10 mL foi transferido para tubo 

Falcon e enviado para análise em CLAE. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Isolamento de leveduras da fermentação de cacau 

Em 2011 foram isoladas 367 leveduras pela equipe da Profa. Dra. Irene Coelho, 

provenientes de duas fermentações de diferentes localidades do sul da Bahia, a 

fazenda Almirante Cacau e a fazenda Leão de Ouro. As leveduras foram isoladas a 

cada 24 horas durante as 168 horas de fermentação de três locais diferentes: da 

polpa, mel e de raspas de caixas de fermentação. A seleção das leveduras foi feita 

com base nas diferenças morfológicas das colônias. Esses isolamentos tiveram por 

objetivo, buscar leveduras pectinolíticas já adaptadas ao processo de fermentação do 

cacau. A motivação para esta busca vem de trabalhos que demonstram que leveduras 

pectinolíticas contribuem significativamente para o processo de fermentação de 

sementes de cacau (LEAL et al., 2010; SAMAGACI et al., 2014). 

Ao todo foram isoladas 367 leveduras nas duas fazendas sendo 191 da fazenda 

Almirante Cacau divididos entre 111 isolados da polpa, 60 isolados do mel e 20 

isolados da caixa. Da fazenda Leão de Ouro um total de 176 isolados divididos em 

125 isolados da polpa, 41 isolados do mel e 10 isolados da caixa. 

Após o isolamento, as leveduras foram submetidas a um programa de seleção 

no laboratório de Produtos Naturais, no setor de Química do Departamento de 

Ciências Exatas da ESALQ.  

Primeiramente as leveduras isoladas foram divididas por localidade (Fazenda), 

tipo de amostra (polpa, mel ou das caixas de fermentação) e tempo, que podem ser 

observados Tabela 1. 
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Tabela 1 - Número de leveduras isoladas, com base na morfologia, nos três pontos de coleta (polpa, 
mel e caixa) nas fazendas Almirante Cacau e Leão de Ouro no ano de 2011, dispostas em 
períodos de 24 horas 

 Fazenda Leão de Ouro Fazenda Almirante Cacau 

Tempo (h) Polpa Mel Caixa Polpa Mel Caixa 

 0 18 16 10 1 3 20 

 24 12 13  9 19  

 48 19 12  19 20  

 72 19   18 18  

 96 16   15   

 120 21   20   

 144 20   16   

 168    13   

TOTAL 
125 41 10 111 60 20 

176 191 

 

 Observando a Tabela 1 nota-se que nas primeiras horas do processo de 

fermentação o número de leveduras isoladas na fazenda Leão de ouro (18 na polpa e 

16 no mel), é superior quando comparadas com a fazenda Almirante Cacau (1 na 

polpa e 3 no mel). A maior diversidade inicial de leveduras na Fazenda Leão de Ouro, 

pode ser explicada devido ao fato da sua fermentação terminar 24 horas antes da 

fazenda Almirante Cacau, resultados semelhantes foram obtidos por Ardhana e Fleet 

(2003) em trabalho realizado na Indonésia, onde comparou a diversidade de leveduras 

em três fermentações distintas, as duas fermentações que terminaram com apenas 

quatro dias de fermentação tinham uma diversidade maior em relação a terceira, que 

terminou somente após seis dias de fermentação.  

Segundo Schawn e Wheals (2004) as leveduras são mais abundantes no 

processo fermentativo até as 48 horas, tendo desenvolvido seu papel mais importante 

na fermentação como a quebra das pectinas e produção de etanol. Após esse período 

as bactérias acéticas assumem a protagonização do processo fermentativo 

(SCHAWN; WHEALS, 2004). No entanto, conforme os dados da Tabela 1 as 

leveduras ainda estão presentes no processo após as 48 horas.  
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5.2 Classificação através de meios de cultivo seletivos 

A fim de classificar as leveduras isoladas pela Profa. Dra. Irene da Silva Coelho, 

foi proposto um método onde se pudesse diferenciar as leveduras Saccharomyces 

cerevisiae das demais espécies, através do crescimento das linhagens em meios 

seletivos. Para este ensaio foram utilizados 3 meios de cultivo diferenciais. 

 O primeiro meio seletivo utilizado foi o YEPD contendo 100 µg/mL de 

ciclohexamida, de acordo com os padrões estabelecidos por Kurtzman et al. (2011). 

Esta substância impede o crescimento de leveduras Saccharomyces cerevisiae 

devido a inibição da síntese de proteínas alongases ligadas ao fuso de divisão celular 

de organismos eucariotos. A resistência a esta droga se deve a alterações no gene 

CYH2, responsável pela síntese dessas proteínas alongases (DEHOUX et al., 1993). 

O segundo meio utilizado foi o YEPD contendo metabissulfito de potássio, o 

qual impede o crescimento de leveduras não-Saccharomyces cerevisiae, através da 

dissociação de íons SO2 no meio intracelular sendo responsável por desorganizar o 

metabolismo celular, principalmente a produção de piruvato, glicerol e acetaldeído. 

Em Saccharomyces cerevisiae, a seletividade de parede e membrana impedem a 

entrada do SO2, entretanto essa entrada é possível quando esse composto está em 

altas concentrações ou em se encontram em condições de pH muito baixo (ROMANO; 

SUZZI, 1993; FLEET, 1992). 

O terceiro meio utilizado foi o WLN (Wallerstein Laboratories Nutrient), usado 

como indicador colorimétrico pois contém verde de bromocresol, composto o qual a 

levedura Saccharomyces cerevisiae é capaz de metabolizar deixando as colônias com 

uma coloração branca ou verde-clara, ao passo que os demais gêneros e espécies 

incorporam esse composto permanecendo com coloração verde escura (PALLMANN 

et al., 2001). 

Na Figura 5 vemos um exemplo de algumas linhagens provenientes da coleção 

de 367 leveduras isoladas, inoculadas no meio WLN, onde observa-se as diferentes 

colorações e aspectos de cada linhagem. 
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Figura 4 - Placa de Petri  contendo meio sólido WLN com algumas das diferentes espécies de 
leveduras provenientes da coleção de leveduras isoladas na fazenda Almirante cacau em 
2011 

 

Cavazza et al. (1992), publicou uma Tabela com a descrição da morfologia das 

diferentes espécies quando inoculadas em meio WLN, que pode ser visualizada na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 - Tabela descrita por Cavazza et al., 1992 classificando as diferentes espécies de leveduras 
quanto a morfologia quando inoculadas em meio WLN

 
 

 

Na fazenda Leão Ouro das 125 linhagens isoladas da polpa, 46 se desenvolveram 

em meio contendo ciclohexamida, resultando em 36,8 % de leveduras não-

Saccharomyces cerevisiae. As demais linhagens cresceram em meio contendo 

metabissulfito de potássio e portanto classificadas como Saccharomyces cerevisiae, 

representando 63,2 % do total das linhagens (Figura 6).  

Na fazenda Almirante cacau, a mesma dinâmica de diversidade foi observada 

(Figura 6). Das 111 linhagens de leveduras isoladas da polpa, apenas 23 se 

desenvolveram em meio contendo ciclohexamida, ou seja, 20,7 % das leveduras não 

pertencem a espécie Saccharomyces cerevisiae, ao passo que as demais linhagens 

cresceram em meio contendo metabissulfito de potássio, resultando em 79,3 % de 

leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae. 

Ao confrontar os dados obtidos nos dois meios diferencias com os obtidos pelo 

crescimento das linhagens no meio WLN os resultados se complementam, dando 

maior credibilidade a esta técnica de diferenciação de espécies. 
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Figura 5 - Número de linhagens isoladas da polpa ao longo dos tempos de isolamento crescidas nos 
meios seletivos ciclohexamida (Não-Sacharomyces cerevisiae) e metabissulfito de potássio 
(Sacharomyces cerevisiae) 

 

A predominância de espécies não-Saccharomyces cerevisiae no início da 

fermentação nas duas fazendas pode ser devido a maior disponibilidade de diferentes 

compostos como açúcares, ácidos orgânicos, vitaminas e etc. proporcionam um 

ambiente rico para micro-organismos colonizem a massa cacaueira e entravem uma 

batalha por recursos a medida que este se esvai. Esses fatores proporcionam a maior 

diversidade de micro-organismos no início da fermentação, porém com o gradual 

consumo e menor disponibilidade de açúcares e outros compostos, juntamente com 

a difusão de oxigênio no meio, ajuda a proliferação de leveduras Saccharomyces 

cerevisiae, que passa a colonizar a fermentação de cacau.  

Conforme a Figura 6, as leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae 

representam 64,06% na Almirante Cacau e 78,09% na Leão de Ouro. Essa levedura 

tem um importante papel na conversão dos açúcares em etanol, para que 

posteriormente este seja convertido em ácido acético, e assim penetre dentro dos 

cotilédones da semente desencadeando diversas reações químicas que por fim 

originarão precursores de aroma, sabor e cor do chocolate (DE BRITO et al., 2000). 

 

5.3 Seleção por crescimento em pectina como única fonte de carbono 

As 367 linhagens isoladas passaram por uma avaliação da capacidade de 

crescimento em meio mínimo contendo pectina como única fonte de carbono, visto 
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que a degradação eficiente da pectina, um dos principais compostos contidos na polpa 

do cacau, e uma das maiores responsáveis pela umidade externa da semente. 

O crescimento das linhagens foi avaliado mediante a observação da biomassa 

formada através da Densidade Ótica (D.O520nm). A linhagem IZ-619 (SERRAT et al., 

2006) conhecida por sua atividade pectinolítica foi utilizada como padrão. Essa 

linhagem quando analisada em espectrofotômetro de absorção molecular UV-Vis à 

520nm, apresentou uma absorção de 1.000 ABS, assim foi delimitada a linha de corte 

para avaliar as demais leveduras.  

De acordo com a Tabela 3, das 367 leveduras analisadas 203 apresentaram 

crescimento maior que o padrão. Na fazenda Leão de Ouro foram selecionadas 103 

leveduras, sendo 91 da polpa e 12 do mel. Já na fazenda Almirante Cacau foram 

selecionadas 100 linhagens, sendo 79 da polpa e 21 do mel. 

De acordo com a Tabela 3 foi observado que no início da fermentação nas duas 

fazendas, ou seja, as primeiras 24 horas, as leveduras apresentaram crescimento 

inferior quando comparadas com a levedura padrão, não sendo selecionada nenhuma 

linhagem nesse período. A partir das 48 horas foram selecionadas de ambas as 

fazendas linhagens com crescimento superior ao padrão. 

Em trabalho semelhante Uenojo & Pastore (2006) na tentativa de isolar leveduras 

pectinolíticas de resíduos agroindústrias também utilizou a pectina como única fonte 

de carbono no crescimento de isolados obtendo grande sucesso com essa técnica. 

 

Tabela 3 - Leveduras selecionadas através do ensaio de crescimento, utilizando pectina como única 
fonte de carbono, dispostas por fazendas e tempos de coleta 

 

Tempo 
(h) 

Fazenda Leão de Ouro Fazenda Almirante Cacau 

Polpa Mel Caixa Polpa Mel Caixa 

T0 0 0 0 0 0 0 

T24 0 0  0 0  

T48 19 12  0 6  

T72 16   18 15  

T96 16   15   

T120 21   19   

T144 19   14   

T168    13   

TOTAL 
91 12 0 79 21 0 

103 100 
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5.4 Seleção pela produção de ART livre 

Assim como no ensaio de crescimento a levedura IZ-619 (SERRAT et al., 2006) 

foi utilizada como padrão para o ensaio de ART livre, a qual foi analisada em 

espectrofotômetro de absorção molecular UV-Vis à 520nm, apresentando uma 

absorção de 0,500 ABS. Novamente uma linha de corte foi estabelecida para 

selecionar as linhagens. Também foi utilizada como teste controle do teste uma 

linhagem de Kluyveromyces marxianus melhorada geneticamente para a produção de 

pectinases conhecida como MMIII-41 (LEAL et al., 2008). 

Baseados nas leituras espectrofotométricas de absorção molecular UV-Vis à 

520nm, as 367 leveduras foram analisadas com resultados de absorbâncias variando 

de 0,067 ABS até 1,682 ABS. Das 367 linhagens analisadas apenas 85 foram 

selecionadas por apresentarem absorbância maior que a linha de corte estabelecida 

em 0,500 ABS. 

Conforme mostrado na Tabela 4, na fazenda Leão de Ouro foram selecionadas 38 

linhagens, pela produção de ART livre, onde todas foram selecionadas na polpa. Na 

fazenda Almirante Cacau, foram selecionadas através da produção de ART livre 47 

linhagens, sendo 31 da polpa (65,95%) e 16 do mel (34,05%). 

 

Tabela 4 - Linhagens selecionadas segundo ensaio de Produção de ART Livre, 
dispostas por fazendas e por tempos 

  

Tempo (h) 
Fazenda Leão de Ouro Fazenda Almirante Cacau 

Polpa Mel Caixa Polpa Mel Caixa 

T0 0 0 0 0 0 0 

T24 0 0  0 0  

T48 8 0  0 9  

T72 9   4 7  

T96 0   1   

T120 21   13   

T144 0   0   

T168    13   

TOTAL 38 0 0 31 16 0 

 

Nas duas fazendas pode-se verificar que as de leveduras selecionada através do 

ensaio de produção de ART livre com atividade pectinolítica aparecem na fermentação 

somente após 48 horas de fermentação. Esse dado nos mostra que leveduras com 

atividade pectinolítica se desenvolvem em relação as não pectinoliticas após o termino 
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da disponibilidade de açúcar como a glicose e frutose presentes nas primeiras 48 

horas.  

Das 367 linhagens avaliadas 85 linhagens foram selecionadas através da 

produção de ART livre e 203 foram selecionadas através da análise de crescimento 

em Pectina. Quando comparados os resultados dos dois ensaios de seleção: 

crescimento em pectina, o qual foram selecionadas 203 leveduras, e o ensaio de 

produção de ART livre, o qual foram selecionadas 85 linhagens, observamos que 

apenas 10 linhagens selecionadas no ensaio de crescimento não foram selecionadas 

no ensaio de produção de ART livre (165, 166, 167, 171, 176, 177, 180, 181, 339 e 

385). Esse resultado nos mostra que velocidade de crescimento não apresenta uma 

ligação direta com atividade enzimática, pois leveduras com menor taxa de 

crescimento podem apresentar uma excelente produtividade de enzimática, como 

podemos observar pelos selecionados neste ensaio. 

 

5.5 Seleção pela atividade pectinolítica indireto 

Para o ensaio de atividade pectinolitica indireto, foi utilizado a mesma estratégia 

para a classificação e seleção de leveduras produtoras de pectinases empregada por 

Fernández-Gonzaléz et al. (2004) na seleção de leveduras produtoras de pectinases 

presentes na fermentação de vinhos. 

Para tanto foram utilizadas as 85 leveduras selecionadas no ensaio de ART livre, 

Entre os 85 isolados de levedura selecionados anteriormente, três se destacaram 

quanto a atividade pectinolítica (Figura 9), as linhagens 184, 331 e 365 produzindo 

respectivamente 13,9 mg.min-1; 11,2 mg.min-1 e 8,3 mg.min-1 de açúcar redutor.  

Apesar dos valores de atividade dessas linhagens serem superiores em relação as 

demais, a linhagem usada como padrão para este ensaio, a MMIII-41 obteve uma 

atividade de 20,12 mg.min-1. Este resultado já era esperado visto que a linhagem 

MMIII-41 foi melhorada geneticamente para produção de pectinases (LEAL et al., 

2008). A Tabela 3 mostra os resultados em absorbância para as três leveduras 

selecionadas. 
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Tabela 3 - Resultados do ensaio de crescimento e ensaio de ART livre, das linhagens 184, 
331 e 365, divididas por localidade de isolamento e classificação de espécie 
segundo a metodologia empregada de meios seletivos 

Linhagem Local/tempo D.O  ART Livre Saccharomyces cerevisiae 

184 Polpa Leão de Ouro 1,416 0,618 Não 

331 Polpa almirante 1,450 1,364 Não 

365 Polpa almirante 1,450 1,521 Não 

 

As três linhagens selecionadas através do ensaio enzimático foram isoladas da 

polpa, a linhagem 184 foi isolada com 48 horas de fermentação na fazenda Leão de 

Ouro, enquanto que a linhagem 331 foi isolada em 120 horas da fazenda Almirante 

Cacau e a linhagem 365 isolada da mesma fazenda após 168 horas de fermentação. 

Os resultados podem ser observados na Figura 7. 

 

 

Figura 6 - Atividade pectinolítica analisada indiretamente das linhagens oriundas de 
fermentações de cacau, expressa em Absorbância a 520nm. Destaque em vermelho 
para as linhagens 184, 331 e 365 

 

Portanto, das 367 leveduras isoladas da fermentação espontânea de cacau, três 

linhagens foram eleitas para serem reinoculadas no processo, após todas elas 

passarem por três ensaios de seleção: ensaio de crescimento, ensaio de ART livre e 

Ensaio da Atividade Enzimática Indireta, resultados semelhantes e metodologia foram 

obtidos e utilizado por Serrat et al. (2002), no isolamento e seleção de leveduras 

pectinolíticas isoladas da fermentação do café. 

 

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

 300,00

 350,00

 400,00

 450,00

1
6

5

1
6

9

1
7

2

1
8

0

1
8

3

1
8

7

1
9

1

1
9

5

2
2

5

2
3

7

2
4

2

2
4

8

2
5

6

2
6

3

2
6

6

2
7

2

2
8

0

2
9

1

3
2

4

3
3

0

3
3

3

3
3

6

3
4

0

3
4

3

3
4

6

3
4

9

3
5

2

3
5

5

3
5

8

3
6

1

3
6

5

3
6

8

3
7

3

3
7

7

3
8

5

D
.O

. 
(a

b
so

rb
ân

ci
a)

Amostras



 45 

5.6 Ensaio in locu  

Para comparar os efeitos de uma fermentação com inóculo inicial de leveduras e 

uma fermentação de ocorrência espontânea de micro-organismos, um ensaio foi 

delineado no município de Itabuna no sul da Bahia (fazenda Almirante Cacau), para 

tal foram preparadas caixas de fermentação de madeira com capacidade para 120 Kg 

de cacau, e também caixas de fermentação de inox com capacidade para 40 Kg de 

cacau, foram feitos 2 tratamentos diferentes, o primeiro com inóculo de um coquetel 

de leveduras selecionadas previamente pelo programa de seleção – 184, 331 e 365, 

e o segundo tratamento foi inoculado um coquetel de leveduras conhecidas: 

Sachharomyces cerevisiae e a linhagem MMIII-41, uma espécie de Kluyveromyces 

marxianus melhorada geneticamente para produção de pectinase, o terceiro 

tratamento foi utilizado como controle. Amostras foram coletadas a cada 24 horas 

durante 168 horas e o resultados para drenagem do mel, etanol, açucares, ácido 

acético, ácido lático e temperatura. A Figura 8 ilustra o esquema do experimento. 

. 

 

 

Figura 7 - Esquema das fermentações realizadas no Sul da Bahia-BA. Três caixas de Madeira e três Tanques 
de Inox com 2 tratamentos diferentes mais o controle 

 

5.6.1 Drenagem do Mel 
Nas primeiras horas de fermentação o principal papel das leveduras é o de 

consumir os açúcares presentes na mucilagem convertendo-os em etanol e gás 

carbônico (SCHWAN; WHEALS, 2004), concomitantemente leveduras produtoras de 
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pectinases atuam sobre a massa do cacau degradando a pectina, a qual é constituída 

por uma cadeia de ácidos galacturônicos ligados entre si e a presença de 

monossacarídeos interligados (WASCHECK et al., 2008). Com a quebra da pectina, 

os componentes atrelados a cadeia são liberados para a massa cacaueira ficando 

disponíveis para leveduras e outros micro-organismos como as bactérias láticas 

(SCHWAN, 1998). No entanto a quebra acelerada da pectina pelas leveduras no início 

da fermentação, disponibiliza açúcares em excesso para o meio, o qual acaba fluindo 

para fora das caixas fermentativas originando o mel de cacau. Portanto um importante 

indicativo da velocidade de fermentação se dá pelo volume de mel drenado durante 

os primeiros dias de fermentação. A fim de avaliar as velocidades das fermentações 

os volumes de mel drenado entre os tratamentos foram aferidos e estão demonstrados 

na Figura 9, aferições dos volumes foram feitas nas caixas de madeira e tanques de 

inox nos três tratamentos: SK, SEL e Controle. 

 

 

Figura 8 - Drenagem do Mel aferido nas caixas de madeira e tanques de inox durante as primeiras 
96 horas de fermentação nos três tratamentos – SK, SEL e Controle 

 
 

Conforme a Figura 9 podemos observar que nas primeiras 24 horas de 

fermentação a quantidade de mel de cacau coletado nas caixas de madeira para o 

tratamento SK (10,7 Litros) e tratamento SEL (8,9 Litros) foram superiores ao 

tratamento Controle (6,2 Litros), esses dados podem ser reflexo dos efeitos causados 

pela inoculação inicial de leveduras, a qual acelerou a degradação dos açúcares 

iniciais contidos na polpa do cacau.  
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Os dados de volume de drenagem do mel para os tanques de inox com os 

tratamentos SK e Controle são praticamente os mesmos durante as primeiras 96 

horas, o único tratamento que obteve destaque foi o tratamento SEL com 6,3 Litros 

logo nas primeiras 24 horas, enquanto SK e Controle tiveram 5,0 litros, o tratamento 

SEL mantem-se com leve aumento de volume nas próximas medições em relação aos 

outros dois tratamentos. Levando em consideração que o inóculo inicial foi igual para 

os tanques de inox e caixas de madeira (ambos com 0,2 mg de levedura por quilo de 

cacau), a mesma matéria prima foi utilizada em todos os tratamentos – os frutos foram 

quebrados e distribuídos aleatoriamente entre os três tanque de inox e três caixas de 

madeira - a temperatura ambiente foi a mesma, visto que todos recipientes estavam 

no mesmo local, então pode inferir que no início da fermentação as leveduras utilizam 

o oxigênio disponível para se multiplicar, realizando a respiração celular, como nas 

caixas de madeira há uma maior entrada de ar pelas laterais, base e topo da caixas 

(cobertas com folhas de bananeira), as leveduras permanecem em um ambiente 

propício para se multiplicar, já nos tanques de inox essa entrada de ar é prejudicada, 

retardando a multiplicação e consequentemente a atividade enzimática, levando 

assim a uma drenagem de mel reduzida (PEREIRA et al., 2013).  

 

5.6.2 Açúcares 
Amostras da polpa do cacau foram coletadas a cada 24 horas nos 3 tratamentos, 

nas caixas de madeira e nos tanques de inox durante todo o período de fermentação. 

No tempo zero a concentração de Sacarose nas caixas de madeira foi de 67,14 

mg/g, Glicose 151,21 mg/g e Frutose 175,68 mg/g para os três tratamentos (SK, SEL 

e C), ao longo da fermentação esses açúcares foram consumidos gerando outros 

produtos como o etanol, CO2 e ácido lático. A Figura 10 mostra que os tratamentos 

SEL e Controle necessitaram de 96 horas para consumir toda sacarose, enquanto 

que, no tratamento SK a Sacarose foi esgotada com 24 horas. Esse fato pode ser o 

efeito das leveduras inoculadas inicialmente – MMIII-41 especializada na produção de 

pectinase e S. cerevisiae especializada em consumir açúcares em alta velocidade. Tal 

ocorrência pode ser verificado na Figura 9 onde a produção de mel de cacau no 

tratamento SK e SEL foi superior ao controle e também na Figura 11, onde a produção 

de etanol nos tratamentos SK e SEL também foram superiores quando comparadas 

ao controle. 
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As concentrações de açúcar nos tratamentos SK e SEL para os tanques de INOX 

seguem os mesmos padrões do tratamento controle.  

 

 

Figura 9 - Concentrações de Sacarose, Glicose e Frutose nas caixas de madeira e tanques de 
inox ao longo das 168 horas de fermentação entre os diferentes tratamentos (SK, SEL e 
Controle) 
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no tempo zero foi de 67,14 mg/g, no entanto em 24 horas a concentração de ambos 

foi pra zero, voltando a subir em 48 horas e se mantendo abaixo de 10 mg/g até o 

término da fermentação.  
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5.6.3 Etanol 
A produção de etanol por leveduras na fermentação de cacau tem um papel 

fundamental, quanto mais rápido ocorre a bioconversão dos açúcares em etanol, 

menor será a disponibilidade de carboidratos para que outros micro-organismos 

produzam metabólitos não desejáveis na fermentação, além do etanol estar disponível 

antes para as bactérias acéticas iniciem a oxidação e o transformem em ácido acético, 

elevando a temperatura da massa cacaueira culminando na morte do embrião, toda 

essa cadeia de acontecimentos faz com que a fermentação termine antes. Outro ponto 

importante a ser destacado é a produção do ácido lático, que pode ser produzidos no 

início da fermentação ou não, pela disponibilidade de açúcares por bactérias láticas, 

o ácido lático compõe a acidez fixa nas sementes, a qual é considerada indesejável 

pela indústria chocolateira (EFRAIM et al., 2011; PEREIRA et al., 2013).  

A produção de etanol na fermentação de cacau nos tratamentos SK e SEL se 

antecipa em 24 horas em relação ao controle, esse resultado repete o mesmo 

fenômeno observado na drenagem do mel e temperatura como vistos anteriormente. 

 Conforme a Figura 11 os tratamentos SK e SEL apresentam pico de produção de 

etanol nas caixas de madeira após 48 horas de fermentação, atingindo 44,57 mg/g e 

45,23 mg/g  respectivamente de etanol, enquanto o pico de produção para o controle 

se dá em torno de 96 horas com produção de 37,94 mg/g. Mais uma vez os resultados 

demonstram que a prática da inoculação inicial de leveduras no processo pode reduzir 

o tempo de fermentação, conforme trabalho realizado por Leal et al. (2010) onde a 

inoculação inicial de leveduras acelerou o processo e produziu chocolate com 

qualidade superior ao controle não inoculado. Resultados semelhantes na produção 

de etanol na fermentação de sementes de cacau foram obtidos por Pereira et al. 

(2013) em trabalho realizadas no sul da Bahia. 
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Figura 10 - Concentração de Etanol na Polpa, durante 168 horas de fermentação nas caixas de 
madeira e tanques de inox 

 
 
5.6.4 Ácido Acético 
 

A produção de ácido acético na polpa nas caixas de madeira teve início em 96 

horas de fermentação nos tratamentos SK e SEL com concentrações de 20,82 mg/g 

e 27,29 mg/g respectivamente, ao passo que o Controle iniciou a produção 24 horas 

depois, com uma concentração de 24,85 mg/g. Isso já era esperado devido a produção 

tardia de etanol no tratamento controle. Ver Figura 12. 

  

Figura 11 - Concentração de ácido acético nas caixas de madeira e tanques de aço inox para os 
três tratamentos SK, SEL e Controle 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 24 48 72 96 120 144 168

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
g)

Tempo (horas)

Caixa de Madeira
POLPA
Etanol

SK SEL C

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 24 48 72 96 120 144 168

Tempo (horas)

Tanque Inox
POLPA

Ácido Acético

SK SEL C

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 24 48 72 96 120 144 168

Tempo (horas)

Tanque Inox
POLPA
Etanol

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0 24 48 72 96 120 144 168

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 (
m

g/
g)

Tempo (horas)

Caixa de Madeira
POLPA

Ácido Acético



 51 

Ainda na Figura 12 as concentrações de ácido acético nos tanques de Inox 

tiveram início em 96 horas também para os tratamentos SK e SEL com concentrações 

de 27,07 mg/g e 8,56 mg/g respectivamente, repetindo o ocorrido nas caixas de 

madeira porém com concentrações mais altas. Essa concentrações são mais 

elevadas devido a vedação dos tanques de inox que diminui a volatilização do ácido 

acético, ao contrário do que ocorre nas caixas de madeira. 

 

5.6.5 Ácido Lático 
 

O ácido lático é considerado indesejável nas sementes de cacau, por ser um 

ácido não volátil persistindo nas sementes até o fim da cadeia produtiva: secagem, 

torrefação e conchagem. O ácido lático deixa um gosto adstringente e amargo ao 

chocolate, indesejável para a indústria chocolateira (THOMPSON et al., 2001; 

SANTINI et al., 2013). 

Observando a Figura 13 pode-se notar que a produção de ácido lático na polpa 

nas caixas de madeira para os tratamentos SK e SEL é precoce em relação ao 

tratamento controle, ocorrendo com 24 horas, e após 48 horas de fermentação 

atingem o pico com concentrações de 19,48 mg/g e 20,82 mg/g respectivamente, a 

partir desse ponto em ambos os tratamentos as concentrações diminuem 

gradativamente até o final das 168 horas de fermentação.  

Lagunes-Galvez et al. (2007) demonstrou que o maior desenvolvimento de 

bactérias produtoras de ácido láctico foi encontrada após 24h do início da 

fermentação, o mesmo foi constatado por Beckett (2009) onde demonstraram que as 

bactérias láticas estão presentes desde o início da fermentação, mas só se tornam 

dominante entre 48 e 96 h, convertendo açúcares em ácido lático.  
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Figura 12 - Concentração de Ácido Lático na polpa e na semente nos três Tratamento: SK, SEL e 

Controle, durante 168 horas de fermentação 

 
 

Na Figura 13 observa-se que a produção de ácido lático na polpa dos tanques 

de Inox seguiu os mesmos padrões da fermentação realizada nas caixas de madeira, 

ou seja a produção de ácido lático durante 24 e 96 horas de fermentação foi muito 

baixo quando comparado a trabalhos que também mediram a produção desse 

composto ao longo da fermentação (SCHWAN; WHEALS, 2004), provavelmente pelo 

baixo inóculo de leveduras no início da fermentação ou por erros ocorridos no 

processo, principalmente no que se refere ao revolvimento da massa. 

 

5.6.6 Temperatura 
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(SCHWAN et al., 1995). Durante o experimento a temperatura da fermentação nas 

caixas de madeira variou de 23° a 55°C, onde os picos ocorreram após as 96 horas 

de fermentação devido a biotransformação do etanol em ácido acético pelas bactérias 

acéticas (CAMU et al., 2007). As altas temperaturas são extremamente dependentes 

da quantidade de massa presente nas caixas fermentativas, pois a formação do centro 

de calor dependem não só das reações que originam o calor para a massa, quanto do 
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(CAMU et al., 2007; SCHWAN; WHEALS, 2004). Quando comparadas as 

fermentações realizadas em tanques de inox com capacidade para apenas 35 Kg de 

cacau, com as fermentações realizadas em caixas de madeira com capacidade para 

120 Kg vemos uma diferença no centro de formação de calor, os picos de temperatura 

nas caixas de madeira atingiram 50,8° C ao passo que os picos dos tanques de inox 

não passaram de 44° C – ver Figura 14. 

 

 
Figura 13 - Temperaturas Médias das caixas de madeira e tanques de Inox ao longo da 

fermentação 
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Figura 14 - Temperaturas das fermentações nas caixas de madeira. As setas representam os 

revolvimentos da massa de cacau 

 

A temperatura nas caixas de madeira segundo a Figura 15 nos tratamentos SK e 

SEL apresentaram um aumento após 36 horas do início da fermentação, o qual foi 

interrompido pelo revolvimento da massa com rápida retomada nas horas seguintes. 

Essa elevação inicial foi devida a biotransformação dos açúcares contidos na polpa 

em etanol pelas leveduras (CAMU et al., 2007) mostrada na Figura 11 (gráfico de 

produção de etanol). Diferentemente o tratamento controle iniciou a elevação de 
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processo de elevação de temperatura, indicando que os micro-organismos estão 

ativos no processo.  
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declínio indicando o final da fermentação. Resultados semelhantes aos apresentados 

nesse trabalho pelo tratamento controle foram obtidos por Schwan e Wheals (2004), 

onde a elevação de temperatura ocorreu por volta das 100 horas.  
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6 CONCLUSÕES 

Foi concluído que leveduras selecionadas previamente em laboratório através de 

um programa de seleção, quando inoculadas em abundância no início de um processo 

fermentativo das sementes do cacau, afetam positivamente a fermentação. A prática 

acelera as biotransformações da massa cacaueira em 24 horas, aumenta a produção 

de etanol e ácido acético, aumenta o volume de mel drenado, diminuindo o tempo total 

de fermentação, deixando o processo mais eficiente. 
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