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RESUMO
Avaliação de culturas starters de leveduras na fermentação de sementes de jaca e seus
efeitos no aroma de chocolate

Atualmente a demanda mundial por cacau é superior à sua oferta, impulsionando a
pesquisa e desenvolvimento de substitutos. Pesquisa conduzida recentemente evidenciou um
potencial substituto ao submeter sementes de jaca dura a processos de fermentação, secagem e
torração, resultando na produção de compostos voláteis similares aos do cacau. No entanto, o
processo fermentativo foi realizado com a microbiota natural, o que impossibilita o
direcionamento da produção de compostos de interesse. Desse modo, o objetivo do presente
trabalho foi utilizar cultura starter de dois microrganismos isolados da fermentação da
semente do cacau (Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae) no processo
fermentativo da semente de jaca dura, acompanhar as características da massa fermentativa,
caracterizar microbiologicamente e avaliar os compostos voláteis produzidos. No primeiro
capítulo são apresentados os dados referentes à primeira etapa do projeto, que envolveu a
realização das fermentações em três lotes, contendo um tratamento sem inoculação de
leveduras (controle) e dois tratamentos inoculados, sendo o KM, com K. marxianus, e o mix,
com K. marxianus e S. cerevisiae. Neste capítulo também foram avaliadas as características
da massa fermentativa ao longo do processo fermentativo (pH, exsudação, sólidos solúveis,
acidez titulável e temperatura), o consumo de nutrientes (açúcares e proteínas), a produção de
etanol e ácidos orgânicos (ácido acético e ácido lático) e a caracterização do conteúdo
mineral. Observaram-se diferenças nos parâmetros para os tratamentos, principalmente devido
à aceleração da fermentação no tratamento mix, que influenciaram na produção de compostos
voláteis. Também foi evidenciada a presença de leveduras, bactérias láticas e bactérias
acéticas ao longo do processo. No capítulo 2 estão apresentados os resultados obtidos na
segunda etapa do projeto, que envolveu a análise dos compostos voláteis produzidos com
perfil aromático semelhante ao do cacau, evidenciando a maximização da produção de alguns
compostos voláteis que conferem aroma de chocolate, na presença de mix de culturas starters,
indicando o potencial uso das mesmas na fermentação de jaca dura.
Palavras-chave: Substituto de cacau; Subproduto; Jaca dura; Compostos voláteis;
Fermentação; Culturas starters
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ABSTRACT
Evaluation of starters cultures of yeasts in jackfruit seeds fermentation and their effects
on chocolate aroma

Currently the world demand of cocoa exceeds it’s supply, leading the research and
development of substitutes. Study recently conducted evidenced a potential substitute by
subjecting hard jackfruit seeds to fermentation, drying and roasting processes, resulting in the
production of volatile compounds to those of cocoa. However, the fermentative process was
carried out with the natural microbiota, which makes it impossible to direct the production of
interests compounds. Thus, the aim of the present work was the application of starter cultures
of two microrganisms isolated from the cocoa beans fermentation (Kluyveromyces marxianus
e Saccharomyces cerevisiae) in the fermentative process of hard jackfruit seeds, the
monitoring of the fermentative mass characteristics, the microbiological characterization, and
evaluation of volatile compounds produced. In the first chapter are presented the data refering
to the first stage of the project, which involved the fermentation in three lots, containing a
treatment without yeast inoculation (control) and two inoculated treatments, KM with
K.marxianus, and MIX with K.marxianus and S. cerevisiae. In this chapter it was also
evaluated the fermentative mass characteristics throughout the fermentation process (pH,
exsudation, soluble solids, titratable acidity and temperature), the nutrients consumption
(sugars and proteins), the production of ethanol and organic acids (acetic acid and lactic acid)
and the characterization of mineral content. Differences were observed in the parameters for
the treatments, mainly due to the acceleration of the fermentation in the MIX treatment, which
influenced in the volatile compounds production. Also it was evidenced the presence of
yeasts, lactic acid bacteria and acetic acid bacteria throughout the process. In chapter two are
presented the results obtained in the second stage of the project, which involved the analysis
of volatile compounds production and the aromatic profile similar to cocoa, evidencing the
maximization of some volatile compounds production that confer chocolate aroma, in the
presence of MIX of starters cultures, indicating their potential use in the hard jackfruit
fermentation.
Keywords: Cocoa substitute; By-product; Jackfruit of hard pulp; Volatile compounds;
Fermentation; Starter cultures
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1. INTRODUÇÃO
Considerando o cenário mundial da produção de cacau, é possível evidenciar que há
uma demanda crescente por chocolate, enquanto a oferta não progride nas mesmas
proporções, gerando um déficit no fornecimento (-2,1% em 2015), viabilizando o
investimento, desenvolvimento e aplicação de substitutos naturais para o cacau (FADEL et
al., 2006; FAIRTRADE FOUNDATION, 2011; FERDMAN, 2014; LMC, 2016;
AQUARIUM INVESTMENTS, 2017; GOLDSTREIN RESEARCH, 2017). Em vista disso e
da possibilidade de obtenção de produtos inovadores e diferenciados, os substitutos
consolidam-se no mercado, a fim de fornecer maneiras viáveis de obtenção de alimentos de
qualidade durante todos os períodos do ano, fornecendo opções, inclusive, para redução de
custo

de

produçãode

alguns

produtos

(MEDEIROS,

LANNES,

2009).

Com

o

desenvolvimento desses substitutos, como alfarroba e cupuaçu, torna-se viável a obtenção de
produtos inovadores, reduzindo a dependência exclusiva do cacau, possibilitando alternativas
para atender a demandas diferenciadas, com preço competitivo (YOUSIF, ALGHZAWI,
2000; FADEL et al., 2006; CARVALHO, GARCÍA, FARFÁN, 2008; MEDEIROS,
LANNES, 2009; SROUR et al., 2015; RAMOS et al., 2016; AYDIN, OZDEMIR, 2017).
Recentemente, Spada et al. (2017) mostraram que as sementes de jaca (Artocarpus
heterophyllus Lam.) podem ser utilizadas como substituto aromático de chocolate. Suas
sementes constituem aproximadamente 18 a 25% do fruto e, embora sejam consideradas
subprodutos, possuem uso industrial, amplamente explorado em países asiáticos devido à
acentuada concentração de amidos. As sementes são comercializadas cozidas em molhos de
tomate, em conservas enlatadas ou ainda torradas (MAHANTA, KALITA, 2015). Durante o
desenvolvimento da pesquisa conduzida por Spada et al. (2017), foi observado que a etapa de
fermentação da semente de jaca dura contribuiu significativamente para o desenvolvimento de
aroma diferenciado, através da formação de pirazinas, principais compostos aromáticos do
cacau, e ésteres, que contribuem na obtenção de aroma frutado (PARKER, 2015a). Esses
atributos são desejados na produção de chocolates nobres, pois os populares são geralmente
associados a aroma e sabor adocicado e caramelo (CRAFACK et al., 2014). Contudo, existe a
necessidade de aprimoramento dessa etapa, a fim de potencializar a produção de compostos
voláteis específicos utilizando técnicas fermentativas, as quais são empregadas no cacau, com
o intuito de se obter resultados promissores para as sementes de jaca.
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Na fermentação do cacau e também da semente de jaca, ocorrem diversos processos
bioquímicos que culminam na produção de compostos voláteis responsáveis pelo sabor e
aroma aos produtos finais. Dentre os compostos produzidos, estão as pirazinas, que
constituem um importante grupo de compostos voláteis no cacau e na jaca fermentada e
torrada. As pirazinas são formadas na reação de Maillard, juntamente com a degradação de
Strecker. Para a formação desses voláteis há ação prévia dos microrganismos presentes na
massa fermentativa, os quais são capazes de produzir enzimas e modificar o meio, permitindo
a degradação de carboidratos e proteínas, respectivamente, em açúcares redutores e
aminoácidos (PARKER, 2015b). Desse modo, é possível potencializar a produção de
compostos desejados, dependendo da concentração do aminoácido e do açúcar que será
modificada através da seleção de microrganismos.
Diversas classes e gêneros de microrganismos atuam no processo fermentativo do
cacau e da semente de jaca, incluindo leveduras, bactérias láticas e acéticas. A ausência de
seleção dos mesmos reduz o nível de padronização, inviabilizando o direcionamento da
produção de compostos desejados, e torna o processo mais susceptível a contaminações
(SCHWAN, WHEALS, 2004; ILLEGHEMS et al., 2012; NIGAM, SINGH, 2014; RAMOS et
al., 2014).
As espécies Saccharomyces

cerevisiae e

Kluyveromyces

marxianus foram

identificadas como uma das principais envolvidas no processo de fermentação do cacau
(ILLEGHEMS et al., 2012; HO, ZHAO, FLEET, 2015), e exercem importante papel na
mesma devido à rapidez em transformar açúcar em etanol, além da vantagem competitiva
entre espécies, da tolerância aos produtos formados, e da produção de enzimas pectinolíticas,
as quais interferem na integridade da parede celular dos tecidos vegetais, permitindo a aeração
da massa fermentativa, importante para a velocidade do processo, e a permeabilidade de
compostos para o interior das sementes, modulando a obtenção de precursores aromáticos
(SCHWAN, COOPER, WHEALS, 1997; ILLEGHEMS et al., 2012; PIEMOLINIBARRETO et al., 2013; ANDRIETTA, STECKELBERG, ANDRIETTA, 2006). Assim, a
aplicação das leveduras Saccharomyces cerevisiae e Kluyveromyces marxianus pode propiciar
um perfil volátil semelhante ao do cacau.
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2. OBJETIVO

2.1. Geral
Em vista desses fatores, o objetivo geral do trabalho de pesquisa foi acompanhar o
processo fermentativo da semente de jaca, com a utilização de cultura starter, visando à
obtenção de aromas similares aos do cacau.

2.2. Específicos
Os objetivos específicos foram:
- Isolar os microrganismos presentes na massa fermentativa de semente de jaca e
identificá-los fenotipicamente, caracterizando a microbiota natural;
- Realizar fermentação controlada, através da adição de culturas starters
(Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae).;
- Avaliar as características da massa fermentativa (temperatura, pH, teor de sólidos
solúveis, acidez titulável, minerais, produção de ácido lático, ácido acético e etanol), o
consumo de nutrientes (açúcares e proteínas);
- Avaliar a produção de compostos voláteis.
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3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Cenário da produção do cacau e substitutos
O cenário da produção mundial de cacau dos últimos anos mostrou insuficiência na
relação oferta e demanda, pois os meios e as dificuldades de produção não foram capazes de
suprir a busca crescente por essa matéria prima, especialmente pelas indústrias produtoras de
chocolate, sendo observada a superação do consumo em relação à produção (FADEL et al.,
2006; FAIRTRADE FOUNDATION, 2011; FERDMAN, 2014). O problema do
abastecimento decorre de uma série de fatores, incluindo o tempo seco na África Ocidental,
principalmente nas regiões da Costa do Marfim e Gana, onde mais de 70% do cacau mundial
é produzido, e a ocorrência de doenças fúngicas, que geram perdas, estimadas em 35-40% do
volume total produzido (FAIRTRADE FOUNDATION, 2011; FERDMAN, 2014;
GOLDSTREIN RESEARCH, 2017). No Brasil, em 1989, danos foram causados na produção
de cacau devido à ―vassoura de bruxa‖, uma infestação fúngica, que resultou em perdas de
produção de até 70%. Após quase três décadas do surgimento da doença, a produção no país
ainda possui déficit relacionado a este problema; em 2013 o Brasil produziu apenas 65% do
volume produzido em 1989 (ICCO, 2013; TEIXEIRA, THOMAZELLA, PEREIRA, 2015).
Dados de produção mundial dos últimos seis anos mostraram queda até 2016, e aumento em
2017. Houve queda de 2,7% (2011-2013), 4,4% (2013-2015) e 4,6% (2014-2016), aumento
entre 2012-2014, em 5,9%, e os dados mais recentes mostram uma elevação na produção,
passando de 3,9 milhões de toneladas entre 2015 e 2016, a 4,7 entre 2016 e 2017 (ICCO,
2013-2017). Esses dados indicam melhora na produção e fornecimento de cacau na última
safra, contudo, a demanda crescente e perdas de produção, além da elevada dependência da
sazonalidade e das condições ambientais, o elevado custo de insumos, e o uso limitado de
técnicas agrícolas modernas, ainda fornecem risco para o suprimento e mercado de cacau.
Além disso, devido ao histórico de produção, não é esperado um aumento consecutivo da
mesma na próxima safra. Aliado a isto, além da demanda por produtos de chocolate, há
também aumento no interesse por produtos com sabor de chocolate, viabilizando a condução
de pesquisas e investimento em substitutos que possam atender a essas necessidades (ICCO,
2017; GOLDSTREIN RESEARCH, 2017; WORLD COCOA FOUNDATION, s.d.).
O desenvolvimento de substitutos, como alfarroba, cupuaçu e recentemente a jaca
dura, propiciam o fornecimento de alimentos de qualidade e inovadores, a preços
competitivos, implicando em menor dependência do cacau (CARVALHO, GARCÍA,
FARFÁN, 2008; MEDEIROS, LANNES, 2009;ROSA et al., 2015; RAMOS et al., 2016;

18

OLIVEIRA, 2016; AYDIN, OZDEMIR, 2017; SPADA et al., 2017). Desse modo, estes vêm
se consolidando e adquirindo maior impacto no mercado, podendo ser aplicados em diversas
classes de produtos, nas quais se incluem sobremesas, sorvetes, produtos de panificação,
bebidas lácteas, biscoitos e achocolatados (MEDEIROS, LANNES, 2009; ROSA et al., 2015;
AYDIN, OZDEMIR, 2017).
Os substitutos são utilizados principalmente em produtos de menor valor agregado,
visando reduzir os custos de produção dos alimentos com atributos sensoriais de chocolate.
Com esse propósito, a indústria de flavors busca compostos, ou processos de obtenção de
componentes, que produzam a sensação de aroma de cacau ou chocolate (FADEL et al.,
2006). Um dos potenciais substitutos do aroma de chocolate é a alfarroba torrada, pois possui
perfil volátil semelhante ao cacau (YOUSIF, ALGHZAWI, 2000; FADEL et al., 2006;
SROUR et al., 2015; OLIVEIRA, 2016), além do cupuaçu (GENOVESE, LANNES, 2009;
QUAST et al., 2011; OLIVEIRA, GENOVESE, 2013; RAMOS et al., 2016), e da semente de
jaca dura (SPADA et al., 2017).

3.2 Jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.)
A jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.) pertence à família Moraceae, sendo bastante
adaptável e com grande importância em regiões tropicais, abundante na Ásia (especialmente
na Tailândia), América do Sul, Austrália e África (ELEVITCH, MANNER, 2006; SAXENA
et al., 2011). Os frutos são compostos, consistindo em três regiões, o eixo, ou núcleo, o qual
não é comestível, o perianto, que constitui a maior porção da fruta, e os frutos verdadeiros, os
quais se aglomeram no eixo central. Cada fruto verdadeiro contém uma semente, que constitui
aproximadamente 12% do fruto, rica em amido e proteínas, envolvida individualmente por
uma polpa amarela, de sabor adocicado, aromática e espessa (CHEN et al., 2016; SEAGRI,
2015).
No Brasil, são conhecidas três variedades, a jaca-mole, a jaca-manteiga e a jaca-dura.
A jaca-dura apresenta os maiores frutos, os quais possuem de 15 a 20kg. A jaca é geralmente
consumida na forma in natura, entretanto, devido à sazonalidade, a oferta no período de sua
produção é maior que a demanda, o que acarreta em desperdício. Visando minimizar as
perdas, há necessidade de mais pesquisas que indiquem o uso de novas tecnologias para o
desenvolvimento de produtos alimentícios inovadores (OLIVEIRA, 2009; FOLEGATTI,
2003).
A semente da jaca possui 2 a 3 centímetros de comprimento e 1 a 1,15 cm de diâmetro
e representa, em média, 30% do peso do fruto. As sementes são sendo estudadas, pois
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apresentam diversas aplicações alimentícias, como na Ásia, onde são consumidas como
conserva enlatada. Além do potencial de utilização industrial, principalmente devido ao seu
elevado teor de amido, elas podem ser consumidas de modo rudimentar quando cozidas,
assadas, ou ainda usadas para o preparo de farinhas (quando assadas e moídas), a qual se torna
matéria-prima para o preparo de biscoito, doces, entre outros. Contudo, devido à alta
produtividade e processamento dos frutos, grande parte das sementes é descartada, gerando
elevado desperdício (OLIVEIRA, 2009; MADRUGA et al., 2014).
Em pesquisa realizada na ESALQ/USP com farinha de semente de jaca torrada, Spada
et al. (2017) mostraram um uso promissor para as mesmas, pois foi evidenciada a formação de
aroma característico de chocolate com atributos sensoriais e compostos voláteis idênticos aos
estudados em cacau, os quais se desenvolvem a partir da fermentação, que oferece potencial
de melhoria.

3.3 Formação do aroma do chocolate
Após a colheita do cacau, as sementes, principais matérias primas para a produção do
chocolate, e fontes exclusivas de manteiga de cacau, sendo, portanto, a parte que interessa à
indústria para este fim, apresentam características sensoriais indesejadas (sabor amargo e odor
adstringente) (ARDHANA, FLEET, 2003; LIMA et al., 2001; PIRES et al., 1998). As
amêndoas somente secas, lavadas e torradas não exibem o aroma de chocolate, pois este é
resultante de uma série de compostos formados durante o processo pós-colheita (FERRÃO,
2008). Para adquirir o sabor e aroma típicos do cacau, as amêndoas devem passar por um
processo de cura, envolvendo fermentação e reações enzimáticas, seguida da secagem e
torração (PINI et al., 2004; BONVEHÍ, 2005; LIMA, SCHULER, GUERRA, 2010; OWUSU,
PETERSEN, HEIMDAL, 2012).
Para que ocorra a fermentação, as amêndoas envoltas pela polpa são empilhadas e
cobertas com folhas de bananeira, que atuam como fonte natural de leveduras para o processo,
ou sacos de aniagem (MARTINS et al., 2011; BRITO et al., 2017). Esta etapa é aquela em
que as amêndoas sofrem ação da microbiota presente, a qual é responsável por desenvolver os
precursores do aroma e sabor do chocolate (LOPES, PEZOA-GARCÍA, VASCONCELOS,
2003). A primeira etapa da fermentação ocorre na polpa mucilaginosa, rica em açúcares, em
torno de 20% de glicose, frutose e sacarose, e umidade, que aliadas à ausência de oxigênio e
baixo pH 3,0-3,5, gerado pela presença de ácidos orgânicos (1 a 2%), possibilitam o
desenvolvimento de leveduras (ARDHANA, FLEET, 2003; SCHWAN, WHEALS, 2004;
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THOMPSON, MILLER, LOPEZ, 2001). Durante essa fase, ocorre a fermentação alcoólica,
com a produção de álcool etílico e dióxido de carbono, além de um aumento da temperatura
na massa fermentativa. Na fermentação alcoólica, é iniciado o processo de aeração da massa
fermentativa através da ação de microrganismos, que promovem a degradação da polpa que
envolve a semente, produzindo um líquido que é drenado e exsudado do recipiente onde
ocorre a fermentação. Inicialmente, a polpa mucilaginosa que envolve a semente contribui
para a anaerobiose nos estágios primários da fermentação. No decorrer do processo, a
degradação da polpa causa ruptura das células do tecido, que está associada à ação da
gravidade e culminam na drenagem do líquido resultante desse processo, contribuindo para a
aeração. Juntamente com essa ação, o revolvimento diário da massa provoca entrada de ar no
interior dos lotes fermentativos. Além disso, diversas culturas capazes de liberar enzimas
pectinolíticas já foram isoladas e identificadas, acelerando a degradação péctica enzimática
(WOOD, 1985; SCHWAN, WHEALS, 2004; LEAL et al., 2008).
No final da fermentação alcoólica, inicia-se o crescimento de bactérias acéticas, as
quais consomem o álcool produzido oxidando-o a ácido acético. Aliada à ação das bactérias
acéticas, as bactérias láticas atuam produzindo ácido lático através do consumo de glicose e
ácido cítrico (THOMPSON, MILLER, LOPEZ, 2001; SCHWAN, WHEALS, 2004). O ácido
acético produzido provoca alterações nas paredes celulares das sementes, tornando-a
permeável, além de impossibilitar a germinação, permitindo que os substratos e as enzimas do
interior das sementes interajam, produzindo precursores de aroma. Após a fermentação,
ocorre a secagem e a torração, que são responsáveis por estabilizar a umidade, sabor, aroma e
cor típicos do cacau, através da ocorrência de reação de Maillard na presença de peptídeos,
aminoácidos e açúcares redutores (FERRÃO, 2008; OWUSU, PETERSEN, HEIMDAL,
2012; THOMPSON, MILLER, LOPEZ, 2001).

3.4 Microrganismos envolvidos nos processos fermentativos
A fermentação da semente do cacau é realizada com a microbiota natural da polpa, a
qual pode variar de acordo com a presença de contaminantes dos funcionários, ambiente,
utensílios, recipientes, superfícies e insetos. No processo fermentativo, que ocorre em um
período de aproximadamente 8 dias, os diferentes microrganismos consomem diferentes
compostos e produzem uma série de produtos, cada um fundamental para a boa qualidade do
cacau (SCHWAN, WHEALS, 2004; JESPERSEN et al., 2005). Devido às características da
massa de cacau, que apresenta pH em torno de 3,0-3,5, principalmente pela presença do ácido
cítrico, e é rica em açúcares fermentescíveis e umidade, na fase inicial, que compreende as
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primeiras 24 a 36 horas, predomina a proliferação de leveduras, as quais vão atuar em meio
anaeróbico, produzindo álcool (ARDHANA, FLEET, 2003; SCHWAN, WHEALS, 2004;
RODRIGUEZ-CAMPOS et al., 2011). As principais espécies envolvidas são: Saccharomyces
cerevisiae, Candida krusei, Candida glabrata, Candida stellimalicola, Schizosaccharomyces
pombe,

Hansenia

sporauvarum,

Hansenia

sporaopuntiae,

Kluyveromyces

lactis,

Kluyveromyces marxianus, Pichia fermentans, e Debaryomyces hansenii (ILLEGHEMS et
al., 2012).
A ação das leveduras provoca produção de compostos orgânicos precursores do sabor
de chocolate, formação de álcool e enzimas pectinolíticas, as quais são responsáveis por
reduzir a viscosidade da polpa, permitir a aeração da massa (permitindo a multiplicação de
microrganismos aeróbicos) e liberar açúcares, que são consumidos por bactérias láticas, a
partir de 36 horas do início da fermentação até 48 horas, especialmente Lactobacillus
plantarum e Lactobacillus fermentum. A segunda fase da fermentação envolve a presença de
acetobactérias (88 a 112 horas), favorecida pelo aumento da temperatura, em torno de 37ºC, e
pela presença de oxigênio e etanol, os quais serão convertidos a ácido acético por oxidação.
Nesta fase, há um declínio do teor de ácido lático e etanol, e aumento do ácido acético, além
da elevação da temperatura para 50 ºC ou mais, decorrente das reações exotérmicas causadas
pelas bactérias acéticas. As principais bactérias envolvidas nessa etapa são Acetomonas
oxydase, Acetobacter aceti e Acetobacter pasteurianus (SCHWAN, ROSE, BOARD, 1995;
SCHWAN, WHEALS, 2004; ILLEGHEMS et al., 2012; BRITO, GARCIA, AMANCIO,
2004; GÁLVEZ et al., 2007; JESPERSEN et al., 2005; KOSTINEK et al., 2008).
As transformações que ocorrem durante a fermentação provocam a morte do embrião
e danos às estruturas das sementes, reduzindo a seletividade da membrana, e permitindo a
entrada de ácidos e interação entre enzimas e substratos. O ácido acético é o principal
envolvido neste processo, e provoca essas alterações associados ao aumento da temperatura.
Como resultado, enzimas e substratos que permaneciam isolados, passam a reagir, gerando
uma série de reações de degradação. Entre essas há a degradação protéica, ocasionada pela
interação entre proteínas e proteases endógenas, que produzem peptídeos e aminoácidos
considerados os principais precursores de aroma e sabor (CAMU et al., 2008; HASHIM et al.,
1998; THOMPSON, MILLER, LOPEZ, 2001).
As sementes de cacau são envolvidas pela polpa, rica em carboidratos, dos quais os
mais importantes são a pectina, sacarose, glicose e frutose. Essa polpa mucilaginosa, que
envolve a semente, contribui para a anaerobiose no início da fermentação (UENOJO,
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PASTORE, 2007; LEAL et al., 2008). Durante a fermentação, as leveduras, inicialmente,
utilizam os açúcares simples presentes na mucilagem como fonte de carbono, e são capazes de
produzir diversas classes de enzimas, dentre elas, a invertase, que é uma das principais, e atua
hidrolisando sacarose em frutose e glicose, e as pectinases (UENOJO, PASTORE, 2007;
BOFO, CASTRO, MEDEIROS, 2005). A ação das pectinases é essencial para a obtenção de
cacau com boa qualidade para produção de chocolate, pois permite a aeração da semente e
permeabilidade das mesmas. Deste modo, é possível obter matéria-prima adequada à
produção de chocolates, visto que a obtenção de aeração adequada é fator essencial no
processo fermentativo. A inadequada aeração da massa fermentativa, ocasionada
principalmente pelo excesso de polpa envolvendo as sementes, resulta em uma fermentação
lenta, com elevada produção de ácido lático e etanol, aumentando a acidez residual nas
sementes obtidas ao final do processo (BIEHL et al., 1991; JINAP, ZESLINDA, 1995;
JINAP, NAZAMID, JAMILAH, 2002; LEAL et al., 2008).
Outra classe de enzimas que atuam durante a fermentação são as endoproteases e
exopeptidases, as quais hidrolisam proteínas em peptídeos e aminoácidos livres. Esses
compostos são precursores do sabor e requeridos para a formação de aroma na presença dos
açúcares redutores, durante a torrefação (VOIGT et al., 1994a). Embora se tenha a produção
de enzimas por atividade microbiana, não se tem evidências de sua entrada no interior das
sementes e atuação nas mesmas. Deste modo, estas vão atuar principalmente na polpa,
permitindo a ocorrência das alterações bioquímicas durante o processo e, a partir destas,
permitir a interação das enzimas e substratos endógenos para produção de precursores
(VOIGT et al., 1994b; BIEHL et al., 1996).

3.5 Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae

As leveduras são essenciais para o processo de fermentação do cacau, e a ausência das
mesmas resulta na obtenção de produtos de baixa qualidade, sem as características de aroma e
sabor comuns aos chocolates. As espécies Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces
cerevisiae foram identificadas como umas das principais durante o processo fermentativo da
semente do cacau, sendo isoladas com freqüência em estudos de população microbiana, e
ambas exercem papel essencial no processo (ILLEGHEMS et al., 2012; ARDHANA, FLEET,
2003; SCHWAN, WHEALS, 2004).
As leveduras do gênero Kluyveromyces são capazes de produzir diversas classes de
enzimas, tais como a inulinase, a pectinase e a lipase. Contudo, apresentam destaque na
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produção de enzimas pectinolíticas, especialmente a espécie Kluyveromyces marxianus
(FONSECA et al., 2007; SCHWAN, COOPER, WHEALS, 1997; PIEMOLINI-BARRETO et
al., 2013). As enzimas pectinolíticas catalisam a hidrólise das substâncias pécticas presentes
nos materiais vegetais. Estas substâncias são polissacarídeos responsáveis pela manutenção da
integridade dos tecidos vegetais e atuam juntamente com a celulose e hemicelulose, na
organização da parede celular (ALKORTA et al., 1998; VRIES, VISSER, 2001; MOHNEN,
2008; PIEMOLINI-BARRETO, 2012; PIEMOLINI-BARRETO et al., 2013). Portanto, a ação
das pectinases provoca redução da viscosidade da polpa, possibilitando maior aeração da
massa fermentativa, e permite a obtenção de sementes adequadas à produção do chocolate,
através da entrada de ácidos e compostos no interior da semente (SCHWAN, 1998;
SCHWAN, WHEALS, 2004).
A espécie Saccharomyces cerevisiae é largamente empregada na produção de
alimentos e bebidas. Esta se deve as suas características, como a capacidade de transformar
açúcar em etanol de maneira rápida, elevada tolerância ao produto formado, o que lhe confere
vantagem competitiva com outros microrganismos, viabilidade em ampla faixa de
temperatura, e atividade em ambiente com elevada acidez (ANDRIETTA, STECKELBERG;
ANDRIETTA, 2006; ALEXANDRINO, 2012), favorecendo seu uso em processos
fermentativos. Deste modo, a inoculação da Saccharomyces cerevisiae tem sido responsável
por acelerar o processo fermentativo, devido, principalmente, ao rápido consumo de
carboidrato. Batista et al. (2015) e Ramos et al. (2014) confirmam a ação da levedura S.
cerevisiae. Segundo dados apresentados pelos autores, a inoculação em fermentação de cacau
resultou em processo fermentativo mais rápido, com alta taxa de consumo de carboidratos e
elevada produção de etanol e ácidos orgânicos, que evitam o desenvolvimento de
microrganismos indesejáveis no processo.
A aplicação de culturas starters em processos fermentativos permite a obtenção de um
produto de qualidade, padronizado, e um processo de maior controle (MENEZES et al.,
2016).

3.6 Degradação protéica

A degradação protéica que ocorre durante a fermentação é fundamental na formação
do aroma durante a torrefação. A degradação das proteínas de reserva pode atingir 20% do
conteúdo das sementes de cacau, formadas principalmente pelas frações albumina (52%) e
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vicilina (43%) (VOIGT, BIEHL, WAZIR, 1993). Essas passam por mudanças drásticas
durante a fermentação, sendo degradadas a peptídeos e aminoácidos. Segundo Voigt, Biehl,
Wazir (1993) e Laloi et al. (2002), os aminoácidos obtidos por degradação das vicilinas são os
principais precursores de aroma de cacau, pois, entre estas e as albuminas, as primeiras são os
principais alvos da ação de endoproteases, aminopeptidases e carboxipeptidases e em torno de
88 a 90% de seu conteúdo é degradado (AMIN, JINAP, JAMILAH, 1997; VOIGT, BIEHL,
WAZIR, 1993). As albuminas possuem peso molecular de 21 kDa, e as vicilinas tipo
globulinas, 66kDa, e geram as sub-frações de 47kDa, 31kDa e 15 kDa (LEAL et al., 2008;
SPENCER, HODGE, 1992; VOIGT, BIEHL, WAZIR, 1993).
Para a ocorrência da degradação dessas proteínas, é necessário que as proteases sejam
ativadas durante o processo fermentativo (SCHWAN, WHEALS, 2004). Foi relatado que para
a melhor ação das proteases na clivagem das proteínas das sementes, o meio deve estar ácido,
com ótimo de pH em torno de 3,5, obtido pela produção de ácidos orgânicos durante a
fermentação e posterior difusão destes no interior da semente, principalmente do ácido acético
(AMIN et al., 2002). Contudo, a rota da formação de peptídeos durante o processo
fermentativo de cacau ainda não está totalmente estabelecida (MAYORGA-GROSS et al.,
2016).

3.7 Processos durante a torração
Uma das principais reações de formação de aroma em alimentos é a reação de
Maillard. Durante o processo fermentativo do cacau são obtidos aminoácidos livres e açúcares
redutores através da ação de enzimas, estes compostos reagem entre si gerando melanoidinas
e outros compostos não voláteis, e mais de 3500 compostos voláteis, que são os responsáveis
pela formação de aroma e sabor (BASTOS et al., 2002; RIBEIRO, 2014). O aroma do
chocolate é resultante do conjunto de compostos voláteis ou não, presentes na amêndoa de
cacau, após passar pelo processo de cura (fermentação e torração) (ALMEIDA, 2003).
Segundo Nijssen et al. (1996), mais de 600 compostos voláteis já foram identificados no
cacau ou em produtos de cacau. Counet et al. (2002) e Ioannone et al. (2015) descreveram
alguns desses grupos responsáveis pelo aroma de chocolate, dentre eles se situam os
compostos heterocíclicos (pirazinas, pirróis, piridinas, furanos e tiazois), hidrocarbonetos,
alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos, ésteres, fenóis, aminas, amidas e acetatos. Dentre esses
grupos de compostos, as pirazinas são as principais, que estão presentes em maiores
quantidades (aproximadamente 17%), seguidos de ésteres (12%), ácidos (11%) e
hidrocarbonetos (9%) (ALMEIDA, 2003).

25

As pirazinas são compostos formados por dois átomos de nitrogênio situados nas
posições 1 e 4 de um anel de 6 carbonos, denominados como aromatizantes ou flavorizantes
pela indústria alimentícia, contribuindo para a formação de aroma de torrado, sendo
usualmente associados à qualidade do aroma de chocolate (SEITZ, 1994; de MARIA,
MOREIRA, TRUGO, 1999; MAGA, SIZERI, 1973; NAGAMATO et al., 2010; FARAH,
ZAIBUNNISA, MISNAWI, 2012). Elas podem ser geradas por diferentes meios, entretanto é
relatado que são formadas pela reação de Maillard, através da condensação entre açúcares e
aminoácidos, por degradação de Strecker ou por pirólise de hidroxi-aminoácidos
(NAGAMATO et al., 2010; MAGA, SIZERI, 1973; COUNET et al., 2002).
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4 CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA E PERFIL DE UTILIZAÇÃO E
PRODUÇÃO DE COMPOSTOS DURANTE A FERMENTAÇÃO DE SEMENTES DE
JACA POR MEIO DO EMPREGO DE CULTURAS STARTERS DE LEVEDURAS

RESUMO
O processo de fermentação é essencial para a obtenção de amêndoas de cacau
adequadas à produção de chocolates, sendo realizado com a microbiota natural, envolvendo
três principais grupos de microrganismos, leveduras, bactérias láticas e bactérias acéticas.
Contudo, o uso de culturas starters pode melhorar o processo fermentativo, tornando-o mais
rápido, menos susceptível a contaminações e mais direcionado à obtenção de características
de sabor e aroma desejados para a produção de chocolates. Recentemente, estudo evidenciou
que ao submeter sementes de jaca dura a processos de fermentação, secagem e torração
similares aos utilizados no cacau, são obtidos compostos voláteis que conferem aroma de
chocolate. Porém, esse processo foi conduzido com a microbiota natural, favorecendo assim a
produção de muitos compostos de off-flavor. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi
identificar os grupos de microrganismos que atuam na fermentação natural e utilizar culturas
starters de leveduras, a fim de melhorar o processo fermentativo de sementes de jaca dura.
Foram realizados três tratamentos: controle, sem inoculação de microrganismos; KM, com
inoculação de Kluyveromyces marxianus; e MIX, contendo Kluyveromyces marxianus e
Saccharomyces cerevisiae, sendo também avaliado o consumo e produção de compostos. A
caracterização microbiológica foi realizada no controle, e observou-se a presença dos três
principais grupos presentes na fermentação de cacau (leveduras, bactérias láticas e bactérias
acéticas). Além disso, observou-se que a aplicação da mistura de culturas starters acelerou o
processo fermentativo e contribuiu para a produção de precursores de aroma, através da
degradação protéica, indicando seu uso potencial na fermentação de sementes de jaca dura
visando à obtenção de aroma de chocolate.
Palavras-chave: Subprodutos; Fermentação; Culturas starters; Microrganismos
ABSTRACT
The fermentation process is essential for the obtainment of cocoa almonds suitable to
chocolate production, being carried out with the natural microbiota, involving three main
groups of microorganisms, the yeasts, lactic acid bateria and acetic acid bacteria. However,
the use of starter cultures can improve the fermentation process, making it faster, less
susceptible to contamination and more directed to obtaining desired flavor and taste for the
chocolates production. Recently, a study has evidenced that by subjecting hard jackfruit seeds
to fermentation, drying and roasting processes similar to those used in cocoa, volatile
compounds that confer chocolate aroma are obtained. However, this process was conducted
with the natural microbiota, favoring the production of many off-flavor compounds. Thus, the
aim of the present work was to identify the groups of microorganisms that act in the natural
fermentation, and to use yeast starters cultures in order to improve the hard jackfruit seeds
fermentative process. Three treatments were carried out, the control, without microorganisms
inoculation, the KM with K.marxianus, and MIX with K.marxianus and S. cerevisiae, being
followed the consumption and production of compounds. Microbiological characterization
was performed in the control, and it was observed the presence of the three main groups
present in cocoa fermentation (yeasts, lactic acid bacteria and acetic acid bacteria). In addition
it was observed that the application of starters culture mixture accelerated the fermentative
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process and contributed to higher production of aroma precursors, through protein
degradation, indicating its potential use in the hard jackfruit seeds fermentation aiming the
chocolate aroma obtaining.
Keywords: By-products; Fermentation; Starter cultures; Microorganisms
4.1 INTRODUÇÃO

As sementes de cacau constituem a principal matéria-prima para a produção de
chocolates, contudo, apresentam características sensoriais inadequadas, como adstringência e
amargor, assim é necessário submete-las a etapas de processamento que as modifiquem e as
caracterizem com aroma, cor e sabor típicos dos produtos de cacau. Essas etapas envolvem a
fermentação, secagem e torração. O processo de fermentação é considerado primordial na
obtenção de sementes adequadas e determinam a qualidade final dos produtos de cacau (HO,
ZHAO, FLEET, 2015; KONGOR et al., 2016; MAYORGA-GROSS et al., 2016). Essa etapa
tem o objetivo de remover a polpa mucilaginosa que envolve a semente, por meio da
liquefação, ocasionar a morte das sementes, e promover o desenvolvimento de precursores de
cor, sabor e aroma (NIGAM, SING, 2014).
A polpa de cacau é rica em açúcares fermentescíveis, e apresenta pH ácido (entre 3,0
- 3,8) devido à presença de ácidos orgânicos, principalmente o ácido cítrico. Essas
características favorecem o desenvolvimento espontâneo de microrganismos, que atuam
fermentando a polpa e ocasionando diversas mudanças bioquímicas. Embora possam ser
identificados diversos microrganismos, três grupos apresentam maior relevância durante a
fermentação: as leveduras, bactérias láticas e bactérias acéticas, os quais atuam
sequencialmente (ARDHANA, FLEET, 2003; BIEHL, ZIEGLEDER, 2003; DAND, 2011).
As condições iniciais de acidez, teor de açúcares e baixa concentração de oxigênio favorecem
a ação de leveduras, que convertem carboidratos em etanol e produzem enzimas responsáveis
pela degradação da polpa (pectinases) e de carboidratos (invertase) (ARDHANA, FLEET,
2003; SCHWAN, WHEALS, 2004; CAMU et al., 2007; RODRIGUEZ-CAMPOS et al.,
2011). A ação dessas enzimas permite aeração da massa e liberação de açúcares.
Posteriormente se tem a presença de bactérias láticas, as quais produzem ácido lático a partir
de ácido cítrico e açúcares (SCHWAN, ROSE, BOARD, 1995; CAMU et al., 2007). No
período final do processo, com a aeração da massa, há conversão de etanol em ácido acético
por ação de acetobactérias, em um processo exotérmico, que provoca aumento da
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temperatura, atingindo em torno de 50 °C (SCHWAN, ROSE, BOARD, 1995; SCHWAN,
WHEALS, 2004; CAMU et al., 2007).
Os produtos da ação dos microrganismos, principalmente o ácido acético e o aumento
da temperatura, provocam a morte do embrião das sementes, reduzindo a seletividade das
membranas, possibilitando a reação entre enzimas e substratos, produzindo degradações
(LEFEBER et al., 2011; AFOAKWA et al., 2008). Entre essas, há a degradação protéica,
ocasionada pela interação entre proteínas e proteases endógenas, que geram peptídeos e
aminoácidos que são os principais precursores de aroma e sabor de chocolate, os quais reagem
com açúcares redutores, por meio da reação de Maillard durante a torração (CAMU et al.,
2008; HASHIM et al., 1998; THOMPSON, MILLER, LOPEZ, 2001).
A obtenção de eficácia no processo fermentativo é altamente dependente de uma
adequada aeração (LEAL et al., 2008). No início do processo fermentativo, a presença de
polpa mucilaginosa envolvendo as sementes reduz a difusão de oxigênio na massa
fermentativa, contribuindo para a anaerobiose, essencial para a ação de leveduras na produção
de etanol (SCHWAN et al., 1995; UENOJO, PASTORE, 2007). Contudo, o excesso de polpa
limita a difusão de oxigênio, promovendo uma fermentação lenta, com elevada produção de
ácido lático e etanol e reduz a oxidação do ácido acético a CO2 na fase final, aumentando a
acidez residual nas sementes obtidas (BIEHL et al., 1991; JINAP, ZESLINDA, 1995; JINAP,
NAZAMID, JAMILAH, 2002).
A fermentação de cacau é realizada com a microbiota natural, contudo, já foi relatado
que o uso de culturas starters pode melhorar o processo e produzir sementes com
características sensoriais melhoradas (LEAL et al., 2008; RAMOS et al., 2014; VISINTIN et
al., 2017). As espécies Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae foram
identificadas como uma das principais em fermentações naturais de cacau (ILLEGHEMS et
al., 2012; ARDHANA, FLEET, 2003; SCHWAN, WHEALS, 2004; NIELSEN et al., 2007).
A espécie K. marxianus exerce importante papel na produção de pectinases, que hidrolisam a
pectina da parede celular vegetal, permitindo a degradação da polpa e contribuindo,
consequentemente, para a aeração da massa e obtenção de sementes com baixa acidez,
elevada degradação protéica e coloração amarronzada (LEAL et al., 2008; SCHWAN,
WHEALS, 2004). A espécie S. cerevisiae possui elevada capacidade fermentativa, acelerando
o processo, e possui vantagem competitiva com outros microrganismos (ANDRIETTA,
STECKELBERG; ANDRIETTA, 2006; ALEXANDRINO, 2012; BATISTA et al., 2015;
RAMOS et al., 2014). Deste modo, o uso de culturas starters de leveduras evita o
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desenvolvimento de microrganismos contaminantes, permite a maior padronização no
processo e a obtenção de produtos de qualidade (BATISTA et al., 2015; RAMOS et al., 2014;
MENEZES et al., 2016).
Em trabalho anterior, realizado por Spada et al. (2017), os autores observaram que ao
submeter as sementes de jaca dura aos processos de fermentação, secagem e torração
semelhantes aos do cacau é possível obter perfil aromático similar ao de chocolate,
evidenciando-o como um substituto potencial. Contudo, é necessário acompanhar o processo
a fim de identificar as mudanças bioquímicas que ocorrem durante a fermentação. Além disso,
ao se utilizar culturas starters de leveduras, espera-se a obtenção de produto com
características mais próximas as do cacau.

4.2. OBJETIVO
4.2.1. Geral
O objetivo geral foi acompanhar o processo fermentativo da semente de jaca dura com
e sem a inoculação de cultura “starter”, caracterizando a ação de microrganismos e o
consumo de nutrientes e produção de compostos.
4.2.2. Específicos
Os objetivos específicos foram:
- Realizar fermentação natural de sementes de jaca dura, isolar os microrganismos
presentes na massa fermentativa e identificá-los fenotipicamente, caracterizando a microbiota
natural e verificando semelhanças com o cacau;
- Realizar fermentação controlada, por meio da adição de culturas starters
(Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae);
- Avaliar as características da massa fermentativa (temperatura, pH, teor de sólidos
solúveis, acidez titulável, minerais, produção de ácido lático, ácido acético e etanol) e o
consumo de nutrientes (açúcares e proteínas), e comparar os efeitos da aplicação de cultura
starter no processo fermentativo.

4.3. MATERIAL E MÉTODOS
4.3.1 Fermentações
Foram realizadas três fermentações, em períodos distintos da mesma safra. Para as
duas primeiras fermentações, as jacas da variedade dura (JD) foram obtidas em uma
propriedade particular localizada na cidade de Limeira-SP, colhidas manualmente no estado
de maturidade fisiológica (estágio antes da fruta cair do pé, apresentando saliências
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desenvolvidas e amareladas, com consistência firme quando pressionada). Para a última
fermentação, houve necessidade de obtenção de novo fornecedor, localizado na cidade de
Piracicaba-SP. As coletas das amostras foram realizadas no período de novembro de 2016 a
janeiro de 2017. Após obtidas, as frutas foram higienizadas em água corrente e em seguida
abertas no laboratório de Nutrição Humana e Alimentos, pertencente ao Departamento de
Agroindústria, Alimentos e Nutrição (LAN), sendo posteriormente fracionadas em polpa,
semente e bagaço, e submetidas aos processos ilustrados na Figura 1.

Figura 1: Fluxograma das etapas e análises realizadas.

4.3.2 Preparo dos lotes fermentativos
As diferentes partes do fruto foram distribuídas igualmente entre os lotes da mesma
repetição (Figura 2), para que houvesse homogeneidade na massa fermentativa em cada bloco
do experimento (A’, A’’, A’’’) garantindo a padronização do mesmo. Os lotes fermentativos
A’, A’’ e A’’’foram compostos, de 8,0kg±0,7 de acordo com o volume de frutos obtidos no
grau de maturação ideal, sendo 36,1% de semente, 53,4% de polpa, 9,3% de bagaço e 1,2% de
folhas de bananeira, adicionados intencionalmente ou não de leveduras 0,1%.
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Figura 2: Repetição dos lotes fermentativos em blocos.

As culturas starters (Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae)
purificadas foram fornecidas pelo laboratório de Química do Departamento de Ciências
Exatas, pertencente à Escola Superior de Agricultura ―Luiz de Queiroz‖. As culturas foram
propagadas em caldo YEPD (1% extrato de levedura, 3% sacarose e 1% peptona),
permanecendo sob agitação (150 RPM) a 30 °C, por 48 horas.

4.3.3 Fermentação
Os lotes fermentativos foram divididos em três tratamentos, um sendo submetido à
fermentação microbiológica a partir da flora natural presente (controle), ou seja, sem
inoculação de micro-organismos; e os outros utilizando dois grupos de leveduras
(Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae) como culturas starters, a fim de
padronizar o processo fermentativo e potencializar a formação de compostos pirazínicos. Os
tratamentos foram inoculados com aproximadamente 0,1% da massa fermentativa (peso
fresco) da cultura purificada de Kluyveromyces marxianus (KM), e um tratamento inoculado
com um mix 0,1% de Kluyveromyces marxianus (0,05%) e Saccharomyces cerevisiae
(0,05%) (MIX). O volume total de cultura inoculada foi de aproximadamente 400 mL. Esses
volumes foram calculados considerando-se que a cada 100 mL de caldo propagado, havia 2
gramas de leveduras viáveis.
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As massas fermentativas foram dispostas isoladamente em recipientes plásticos, com
orifícios de 2 cm, os quais tinham a finalidade de permitir o escoamento do caldo proveniente
da degradação péctica da polpa de jaca. Esses recipientes foram acondicionados em estrutura
isolante constituída de poliestireno expandido, permitindo a manutenção da temperatura, fator
importante no processo de inviabilização embrionária da semente durante a fermentação. A
massa foi envolta e coberta com folhas de bananeira.
Durante o período de fermentação, a cada 24 horas, foram avaliadas as temperaturas
diretamente nos recipientes de fermentação, em três pontos diferentes (centro e laterais) com
auxílio de termômetro digital e analógico, e mensurados os volumes de líquido drenado
decorrentes da degradação péctica, utilizando-se proveta graduada. Posteriormente foram
coletadas amostras em triplicata, nas quais foram analisados o pH da massa fermentativa, o
teor de sólidos solúveis e acidez titulável. As análises microbiológicas foram realizadas de
acordo com o tempo de atuação dos diferentes grupos de microrganismos (leveduras,
bactérias láticas e bactérias acéticas).
Durante o processo de fermentação, amostras de massa fermentativa dos diferentes
tratamentos foram coletadas a cada 24 horas, congeladas e armazenadas a -26 ºC para as
determinações posteriores de ácido lático, ácido acético, etanol, açúcares redutores, proteínas
e minerais.
Após a etapa de fermentação, as sementes foram separadas do restante da massa
fermentativa, e submetidas ao processo de secagem, a 60 °C durante 48 horas em estufa com
circulação e renovação de ar (Solab, SL – 102), sendo que após 24 horas, a espermoderme foi
retirada para efetiva secagem da amêndoa. O processo de torração foi realizado a 154 °C
durante 35 minutos, condições previamente determinadas por Spada (2017) a partir de testes
de otimização de tempo - temperatura. Segundo a autora, o uso de temperaturas de torração
muito elevadas em sementes de jaca dura fermentadas ocasiona aroma de queimado. A
moagem foi feita em moinho de martelos devido à rigidez da amostra, com atenção a
manutenção da temperatura evitando perdas decorrentes de possíveis volatilizações. Amostras
de 200 gramas de cada tratamento e de cada lote fermentativo foram torradas e posteriormente
moídas. Após moagem, as amostras foram armazenadas refrigeradas e sob proteção de luz.

4.3.4 Determinação de pH
O pH da massa fermentativa foi determinado em três amostras de cada recipiente de
fermentação, a cada 24 horas, com o auxílio de um pHmetro digital. Foram coletadas 10
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gramas de massa fermentativa, em triplicata, as quais foram diluídas em 100 mL de água
destilada e homogeneizadas com auxílio de gral com pistilo de porcelana.

4.3.5 Teor de sólidos solúveis (ºBrix)
O teor de sólidos solúveis (ºBrix) foi determinado em três amostras de cada recipiente
de fermentação, coletadas a cada 24 horas durante o processo fermentativo, com o auxílio de
um refratômetro analógico RHB32.

4.3.6 Acidez titulável
A acidez titulável foi determinada em três amostras de cada recipiente de fermentação,
coletadas a cada 24 horas durante o processo fermentativo. Foram coletadas 10 gramas de
massa fermentativa, em triplicata, as quais foram diluídas em 100 mL de água destilada e
homogeneizadas com auxílio de gral e pistilo de porcelana. Posteriormente, as amostras foram
tituladas com solução de hidróxido de sódio 0,1 M até atingir a faixa de pH de 8,2 a 8,4. Os
resultados foram expressos em % de ácido cítrico (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985;
AOAC, 1995).

4.3.7 Caracterização microbiológica durante a fermentação natural de sementes
de jaca
Durante a segunda e terceira repetição do processo de fermentação (A’’ e A’’’ –
Figura 3) foi realizado isolamento dos microrganismos presentes nas massas fermentativas,
com o intuito de identificar fenotipicamente quais espécies atuam. Era esperado que fossem
encontrados microrganismos similares aos envolvidos na fermentação do cacau (leveduras,
bactérias láticas e acetobactérias). Portanto, o isolamento foi realizado visando à obtenção
desses grupos de microrganismos, por meio da identificação em meios seletivos.
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Figura 3: Esquema das análises de isolamento e caracterização microbiológica

4.3.7.1 Leveduras
Foram coletadas duas amostras da massa fermentativa controle durante as primeiras
48-72 horas de fermentação, com o objetivo de identificar o crescimento de leveduras. Cada
amostra (25g) foi coletada em Erlenmeyer® contendo 225 mL água peptonada (0,1%)
esterilizada, seguindo-se uma etapa de homogeneização do conteúdo em Stomacher, obtendose a diluição 10-1. A partir dessa amostra, foram feitas diluições seriadas em água peptonada
(0,1%), adicionando-se 1 mL da diluição 10-1 a um tubo contendo 9 mL da água peptonada
estéril, repetindo-se esse procedimento até obter a diluição 10-6. Então as amostras das
diferentes diluições foram inoculadas (0,1 mL) em placas de Petri® contendo meio MYGP
(0,3% de extrato de levedura, 0,3% de extrato de malte, 0,5% de peptona, 1,5% de glicose,
2% de ágar, 400µL/L de ampicilina e 400µg/L de tetraciclina), sendo incubadas por 48h a
28ºC (CLARK, 1965; SCHORTEMEYER et al., 1996). Após o período de incubação foi
realizada a contagem das colônias em placas contendo de 30 a 300 colônias, e o
armazenamento das mesmasa -80 °C (500 µL de suspensão de leveduras em 500 µL de
solução de glicerol 30%). As colônias foram diferenciadas de acordo com suas características
morfológicas, tais como forma, tamanho e cor.
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4.3.7.2 Bactérias láticas
No período de 96 horas da fermentação até o final (oitavo dia) foram coletadas duas
amostras (a cada 24 horas) da massa fermentativa controle, com o objetivo de identificar o
crescimento de bactérias láticas. O preparo da amostra e as diluições foram realizadas
conforme descrito no item 4.3.7.1, seguindo-se a inoculação (0,1 mL) em placas de Petri
contendo meio Ágar Man Rogosa e Sharpe (MRS), adicionado de 100 mg/L de ciclohexamida
para evitar crescimento de leveduras, sendo incubadas a 30 ºC por 48h. Após incubação, as
colônias foram caracterizadas de acordo com suas características morfológicas, contadas e
armazenadas a -80 °C (500 µL de suspensão de bactérias láticas em 500 µL de solução de
glicerol 30%) (HO, ZHAO, FLEET, 2015; MAMHOUD et al., 2016).

4.3.7.3 Bactérias acéticas
No período final da fermentação, quando há aumento da aeração da massa
fermentativa, há predominância de bactérias acéticas (HEEMSKERK, 1999). Com o intuito
de identificar o crescimento das mesmas, foram coletadas 2 amostras da massa fermentativa
controle, a partir do quarto dia de fermentação, a cada 24 horas, até chegar ao final (oitavo
dia). O preparo da amostra e as diluições foram realizadas conforme descrito no item 4.3.7.1,
seguindo-se a inoculação (0,1 mL) em placas de Petri contendo meio de Frateur (10g de
extrato de levedura, 20g de etanol, 20g de carbonato de cálcio e 20g de Agar em 1 litro de
água, com pH ajustado entre 6,0-7,0) (KRIEG, HOLT, 1984; CASSONI, 2008), sendo
incubadas a 25ºC por 5 dias. Após o período de incubação, as bactérias acéticas foram
identificadas através da visualização da formação de um halo transparente em volta da
colônia, devido à solubilização do carbonato de cálcio pelos ácidos produzidos pelos
microrganismos, contadas, e armazenadas a -80 °C (500 µL de suspensão de bactérias
acéticas em 500 µL de solução de glicerol 30%) (KRIEG, HOLT, 1984; CASSONI, 2008).

4.3.8 Açúcares redutores totais livres

Para a determinação dos açúcares redutores totais livres foi utilizada a metodologia de
Somogyi & Nelson (Figura 4). Foram pesados 2 gramas (± 0,05g) de amostra de massa
fermentativa em béquer e adicionou-se 30 mL de água destilada, os quais foram agitados em
mesa agitadora, a aproximadamente 100 RPM por 2,5 horas para extração dos açúcares.
Posteriormente transferiu-se a solução, desprezando-se o conteúdo sólido, para balão
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volumétrico de 100 mL, completando com água destilada. A solução obtida foi filtrada e
diluída, e foi feita a determinação dos açúcares redutores livres totais transferindo-se 1 mL da
mesma para tubos de ensaio e adicionando-se 1 mL do reagente de Somogyi. Após
homogeneização, os tubos foram dispostos em banho-maria em ebulição por 10 minutos, e
resfriados em água corrente até atingir a temperatura ambiente. Em seguida, adicionou-se 1
mL do reagente de Nelson em cada tubo, homogeneizou-se o conteúdo e completou-se o
volume dos tubos para 12,5 mL. Após esse processo, foi realizada a leitura em
espectrofotômetro com comprimento de onda de 535 nm, com auxílio do software UV Probe
(BACILA, 1960; FALCONE, MARQUES, 1965). A determinação foi realizada em triplicata,
em amostras dos oito dias de fermentação. Os resultados foram expressos em mg/g de massa
fresca.

Figura 4: Determinação de açúcares redutores pelo método de Somogyi e Nelson.

4.3.9 Determinação de etanol
Para a extração do etanol da massa fermentativa, seguiu-se o procedimento descrito
por Montipó (2012) e Silva et al. (2002), com modificações, utilizando tampão fosfato com
concentração de 25 mM e pH 2,5 (ajustado com ácido fosfórico). Inicialmente foram pesadas
3±0,05 gramas de cada amostra em Erlenmeyer® de 250 mL, onde foram adicionados 20 mL
de tampão fosfato. Estes foram agitados a 150 RPM por um período de 2,5 horas. Após a
agitação, a parte líquida foi transferida para tubos Falcon® e submetida à centrifugação por
10 minutos a 2975 xg sob refrigeração (5 °C). Após a separação de fases, o líquido foi filtrado
em membrana éster celulose (MCE 47 mm x 0,45 μm) e o extrato obtido foi analisado em
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Foram realizadas duas extrações para cada
amostra (massa fermentativa dos dias 1, 4, 5 e 8) de cada tratamento. A metodologia utilizada
foi adaptada de Ramos et al. (2014). A determinação de etanol foi realizada utilizando
cromatógrafolíquido de alta eficiência (HPLC), no equipamento Shimadzu, LC20AT, com
detector de índice de refração (RID-10A), utilizando-se coluna HPLCZorbax-NH2 (250 mm x
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4,6 mm x 5 µm – Zorbax-NH2), e temperatura do forno de 32 °C. A fase móvel foi composta
de 57% de acetonitrila e 43% água, e o tempo de corrida foi de 20 minutos, com fluxo
constante de 1 mL/min e 20 µL de volume de injeção. Foram obtidos dois cromatogramas por
extrato, os quais foram analisados no software LC solution com integração manual. A
identificação e quantificação dos compostos foram realizadas com base no tempo de retenção
dos padrões injetados nas mesmas condições do equipamento. Os resultados foram expressos
em mg/g de massa fresca.

4.3.10 Determinação ácido lático e acético
Para a extração dos ácidos orgânicos da massa fermentativa, seguiu-se o mesmo
procedimento realizado na extração do etanol, descrito no item 4.3.9 (MONTIPÓ, 2012;
SILVA et al., 2002). As extrações foram realizadas em amostras de massa fermentativa dos 8
dias de fermentação, para todos os tratamentos realizados nos quatro lotes fermentativos.
Foram realizadas duas extrações para cada amostra de cada tratamento. Após a extração, 750
μL de extrato foram transferidos para vials de 1,5 mL, e o restante da amostra foi congelado a
-26 °C. O equipamento utilizado para identificação e quantificação foi o HPLC (Agilent
1100), acoplado a uma bomba quaternária, detector de UV/VIS com comprimento de onda de
210 nm, coluna analítica ECLIPSE XDB C-18 (4,6 mm x 250 mm x 5 µm), sistema de
injeção automático com volume de 50 μL, e sistema de aquisição de dados através do
software Chemstation. Foi utilizado fluxo de 0,5 mL min-1, fase móvel 100% tampão fosfato
25 mM em pH 2,5 e temperatura ambiente (25 °C ± 2 °C). Os solventes utilizados foram de
grau de pureza para HPLC, e foram filtrados em filtro LCR em PTFE modificado 0,45 μm e
degaseificados. Após a passagem das amostras, foi injetado metanol 100% nas mesmas
condições para limpeza da coluna. Os resultados foram expressos em mg/g de massa fresca.

4.3.11 Análise de proteínas
Com o intuito de verificar as mudanças na fração protéica durante o processo de
fermentação, o perfil eletroforético das proteínas foi determinado nas sementes in natura e em
amostras coletadas ao longo dos oito dias de fermentação, para os três tratamentos, do último
lote fermentativo (fermentação 4). Para análise nas sementes, houve a remoção da mucilagem,
a liofilização por 72 horas e a moagem do núcleo da semente com auxílio de pistilo e cadinho
de porcelana.
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4.3.11.1 Extração protéica
A extração protéica foi realizada de acordo com Leal et al. (2008) com adaptações.
Após obtenção das sementes trituradas, aproximadamente 3 gramas de cada amostra foram
ressuspensas em 5 mL de água destilada. Uma alíquota foi transferida para tubos Eppendorf®
e centrifugadas a 1200 xg por 7 minutos para extração das proteínas solúveis, com posterior
coleta do sobrenadante. Um total de 200 µL do sobrenadante foi coletado e adicionado a 200
µL de tampão de amostra (42,5% de água destilada, 12,5% de Tris-HCl 0,5M em pH 6,8, 20%
de glicerol, 20% de SDS, 5% de β-mercaptoetanol, e 0,1% de bromofenol) sendo submetido à
fervura por 5 minutos. Após esse processo, foi determinada a concentração protéica dos
extratos (BRADFORD, 1976).

4.3.11.2 Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE)
A separação eletroforética das proteínas foi realizada de acordo com procedimento
descrito por Laemmli (1970), com adaptações. Amostras com concentração de
aproximadamente 10 µg de proteína foram dispostas separadamente nos poços do gel de
acrilamida, utilizando concentração de 12,5% para géis de separação e 3% para os de
empilhamento. A corrida foi realizada sob amperagem de 38 mA, por um período aproximado
de 4,5 horas. Após a corrida eletroforética, os géis foram mergulhados em solução corante de
Brillante Blue G a 0,1% em solução de ácido acético e metanol, permanecendo nesta por um
período de 3 horas, sendo então descorados em solução de ácido acético e metanol. A
identificação dos grupos protéicos foi realizada através de comparação com um padrão
(Invitrogen®), e analisadas com ajuda de software Image Lab 3.0 (Bio Rad Laboratories).

4.3.12 Análise de minerais da massa fermentativa
A determinação dos minerais nas amostras das massas fermentativas foi realizada por
digestão nitro-perclórica e leitura em espectrômetro de emissão óptica com plasma
indutivamente acoplado (ICP-OES). Foram pesados 0,500±0,005 gramas de amostra de massa
fermentativa seca (em estufa a 105 °C) em tubos de vidro. Foram adicionados 10 mL de ácido
nítrico a 65% em cada tubo, os quais foram inseridos no bloco digestor. A temperatura do
bloco foi aumentada gradativamente, iniciando em 50 °C até atingir 150 °C, e foi mantida até
que a solução ficasse transparente. Posteriormente, o bloco foi desligado e, quando os tubos
atingiram temperatura ambiente, adicionou-se 1 mL de ácido perclórico 70%. O bloco foi
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novamente aquecido gradativamente até atingir 200 °C. Após a digestão completa, o bloco foi
desligado e as amostras foram transferidas para tubos Falcon®, completando-se seu volume a
25 mL,os quais foram armazenados sob refrigeração até o momento da leitura. Para leitura,
foi necessário realizar uma diluição 1:1 em água ultrapura (resistividade de 18,2 MΩ.cm a 25
ºC), e as amostras foram analisadas em ICP-OES (Association of Official Analitycal
Chemists, 2005; SOLA-LARRAÑAGA, NAVARRO-BLASCO, 2009).
O procedimento de detecção foi realizado no Laboratório de Química Analítica
Professor Henrique Bergamin Filho, pertencente ao Centro de Energia Nuclear na Agricultura
(CENA), em ICP-OES (iCAP 7400 Duo Optical Emission Spectrometer, Thermo Scientific,
Waltham, MA, USA), utilizando-se as condições operacionais listadas na Tabela 1. A análise
dos dados foi realizada com auxílio do software Qtegra. Foram determinados os teores de
minerais (Ca, Fe, P, Mg, K, Na, S, Cu, Mn e B), em amostras do período inicial e final da
fermentação para os lotes 3 e 4, em triplicata, com três repetições cada. Para garantir os
melhores resultados, os elementos Ca, Fe, P, Mg, K, Na, S e B foram determinados em modo
axial, enquanto Cu, Mn, Cr e Ni em modo axial. A escolha do modo de visualização do
plasma levou em consideração que os microelementos estão presentes em menores
concentrações na amostra, requerendo a visão axial (em que o posicionamento da tocha é
horizontal em relação ao detector), que possibilita medidas com maior sensibilidade (PERKIN
ELMER, 2008). Os resultados foram expressos em mg/100g de massa seca.
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Tabela1 - Parâmetros operacionais utilizados na análise por ICP OES.
Potência da rádio-frequência aplicada (kW)

1,20

Vazão do gás do plasma (L min-1)

12,0

Vazão do gás auxiliar (L min-1)

0,50
-1

Vazão do gás do nebulizador (L min )

0,60
-1

Taxa de aspiração da amostra (mL min )

1,50
Ca II

393,366

Fe II

259,940

PI

178,766

Mg II

279,553

KI

766,490

Na I

588,995

SI

180,731

Cu I

324,754

Mn II

257,610

BI

249,773

Linhas de emissão (nm)

Legenda: I: atômica; II: iônica.

4.3.13 Delineamento experimental e análise estatística dos dados
As diferentes fermentações foram avaliadas utilizando delineamento fatorial duplo em
blocos completos casualizados (DBC) com três repetições, sendo cada repetição em um
período distinto na mesma safra. Os dados obtidos foram analisados utilizando análise de
variância (ANOVA) com 5% de significância e submetidos ao teste de Tukey (P ≤ 0,05). As
análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa estatístico computacional R
versão 3.3.1 (R CORE TEAM, 2016). Para análise dos minerais, foi utilizado teste F a 5% de
significância.

4.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.4.1 Fermentações
Foram realizadas 3 fermentações (Figura 5) contendo 3 tratamentos: controle, MIX e
K. marxianus. O período final da fermentação, definido de acordo com as características da
massa fermentativa (valor de pH, acidez e teor de sólidos solúveis), acompanhados
individualmente, ocorreu no oitavo dia, semelhante ao relartado por Pereira et al. (2013), que
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indicaram fermentação natural de cacau em 6 dias. As sementes foram isoladas do restante da
massa, e submetidas ao processo de secagem (60 °C por 48 horas).

A

D

C

B

E

F

Figura 5: Processo fermentativo da jaca dura, envolvendo a abertura dos frutos (A), separação da casca e bagaço
(B), distribuição para fermentação (C), homogeneização (D), e a finalização do processo (E e F).

4.4.1.1 Controle de temperatura
As temperaturas foram mensuradas diariamente em três pontos em cada recipiente de
fermentação, e as médias destes pontos estão expressas na Figura a seguir (Figura 6).

49

Figura 6: Medidas das temperaturas nos recipientespara os três lotes fermentativos realizados,
respectivamente. Os valores apresentados, são a média de 6 repetições em cada tratamento, sendo 3 mensuradas
em termômetro analógico, e 3 em termômetro digital.

As temperaturas observadas em cada uma das fermentações variaram de acordo com
os tratamentos, e com os volumes de massa empregados. Nas primeiras fermentações, o
tratamento controle apresentou os picos maiores de temperatura, situados em torno de 36,0
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°C, seguidos dos tratamentos MIX e KM. Na última fermentação o tratamento MIX (41,2 °C)
atingiu os picos maiores, seguido do controle (36,5 °C) e KM (36,2 °C). Esse perfil diferente
na terceira fermentação pode ser devido ao fato dos frutos serem provenientes de outra
propriedade, com possível variação de composição, a qual pode ter interferido no processo
fermentativo, pois segundo Jentzsch et al. (2016) e Zhang et al. (2016), o teor de açúcar,
amido, proteínas e minerais, podem interferir na fermentação, variando de acordo com a
cultivar e região de produção. Do mesmo modo, esse resultado obtido na terceira fermentação
pode ser decorrente apenas do volume de massa fermentativa, que foi maior e pode ter
favorecido a ação das leveduras, especialmente da espécie S. cerevisiae, como mostram os
resultados, culminando em maior temperatura.
Observa-se também que as maiores temperaturas foram obtidas na fermentação 3 (41,2
°C). Isso se deve ao volume de fermentação. Na última fermentação, os volumes de frutos
foram maiores (8,7 kg) por recipiente, o que contribuiu para melhor formação de centro de
calor, resultando, portanto, em temperaturas mais elevadas. De acordo com Jespersen et al.
(2005), a ação de leveduras, bactérias láticas e acéticas resultam no aumento da temperatura.
Em estudos com cacau, foram mensuradas temperaturas superiores às do presente estudo,
conforme relatado por Miguel et al. (2017), que obtiveram em torno de 44,8 °C no período
final da fermentação contendo aproximadamente 100 kg de massa fermentativa e Crafack et
al. (2013), que ao fermentar 20 kg de cacau, obtiveram o valor máximo de 47 °C. Brito et al.
(2017) obtiveram temperatura máxima próxima as do presente estudo (41 °C) ao fermentar
cacau em lotes de 45 kg. Considerando-se a aplicação da fermentação em substitutos de
cacau, Ramos et al. (2016) obteve pico de 38 °C na fermentação de cupuaçu em lotes de 4kg,
e Spada et al. (2017), em estudo com fermentação de jaca dura, encontraram valores
semelhantes aos obtidos no presente estudo (40 °C).
As temperaturas obtidas nas fermentações foram inferiores às comumente mensuradas
na fermentação de cacau, que segundo Schwan e Wheals (2004), chegam a aproximadamente
50 °C, durante a conversão de etanol em ácido acético. A fermentação do cacau é realizada
em lotes maiores, compesagens que variam de 10 kg a duas toneladas, sendo tradicionalmente
utilizados lotes de 900 kg, o que contribui para melhor formação do centro de calor
(OETTERER, REGITANO D’ARCE; SPOTO, 2006). A formação do centro de calor é
extremamente importante no processo, pois, juntamente com o ambiente ácido, provocam a
morte do embrião e perda da seletividade das membranas, permitindo que enzimas e
substratos, antes compartimentados, reajam culminando em mudanças bioquímicas e
produção de precursores de aroma (THOMPSON et al., 2001).
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4.4.1.2 Exsudado
Durante o processo fermentativo, houve adrenagem de líquido decorrente da
degradação péctica da polpa de jaca dura. Este líquido foi coletado e mensurado diariamente
(Figura 7).

A

B

C
Figura 7: Volume de líquido exsudado por recipiente nos três lotes fermentativos, A, B e C,
respectivamente.
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Durante as três fermentações realizadas observou-se a mesma tendência de exsudação,
havendo maior volume no primeiro dia, o qual foi gradativamente diminuindo no decorrer do
processo, devido ao consumo de substrato (polpa) ao longo dos dias. Além disso, é possível
notar que os tratamentos inoculados com Kluyveromyces marxianus (MIX e KM)
apresentaram maior volume exsudado, devido à produção e liberação de enzimas
pectinolíticas (LEAL et al., 2008). A atividade pectinolítica é responsável pela elevada
degradação da pectina presente nos tecidos da polpa da jaca, e liquefação da polpa. Portanto,
quanto maior a atividade enzimática, maior a drenagem (PEREIRA et al., 2013). Essa
característica é essencial para obtenção de produtos substitutos de qualidade, visto que, no
cacau, a degradação péctica tem papel fundamental, pois aumenta a permeabilidade das
sementes e a aeração da massa, que são fatores críticos para a obtenção de produtos derivados
de qualidade, com características adequadas ao mercado (OUATTARA et al., 2017; LEAL et
al., 2008). Resultados semelhantes foram identificados na fermentação de semente de cacau
utilizando K. marxianus como cultura starter, comparado ao tratamento sem inoculação. A
inoculação dessa espécie de levedura resultou em melhoria dos atributos finais do cacau, em
relação à fermentação natural, a qual foi atribuída à drenagem da polpa e aeração da massa
(LEAL et al., 2008).
Além disso, é possível detectar que a terceira fermentação apresentou o maior volume
de líquido exsudado em relação às outras. Isso é resultado do maior volume de massa
fermentativa presente nestes tratamentos, havendo, consequentemente, maior degradação
péctica.

4.4.1.3 Teor de sólidos solúveis (°Brix)
O teor de sólidos solúveis apresentou decréscimo ao longo do tempo (Figura 8),
devido ao consumo de açúcar, como principal substrato, pelas leveduras e bactérias láticas.
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Figura 8: Teor de sólidos solúveis mensurados ao longo dos 8 dias de fermentação. Os valores apresentados,
são a média de 3 repetições em cada tratamento.

Entre os tratamentos, observou-se tendência de diminuição rápida e pronunciada
naquele em que houve inoculação de Saccharomyces cerevisiae (tratamento MIX), devido ao
elevado poder fermentativo desta espécie, que possui característica de fermentação rápida. Em
trabalho anterior, Ramos et al. (2014), indicaram que a inoculação de Saccharomyces
cerevisiae contribuiu acelerando o processo fermentativo de cacau; de modo similar,
observou-se a mesma ação dessa espécie na fermentação de jaca dura, a qual consumiu o
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açúcar mais rapidamente em relação aos tratamentos controle e inoculado somente com K.
marxianus.
Houve queda do teor de sólidos solúveis, entretanto, ao final do processo, os valores
passaram a se manter ou apresentaram ligeira elevação. Durante a fermentação, houve
exsudação e também perdas por volatilização, que possivelmente concentrou o teor de
açúcares, resultando em aumento dos teores de sólidos solúveis, ou a presença de ácidos
contribuiu para o aumento nestes valores.

4.4.1.4 pH

O pH foi decrescendo ao longo do tempo (Figura 9), devido à produção de ácidos
orgânicos durante a fermentação, realizada pelo grupo de bactérias láticas e acéticas
(KONGOR et al., 2016). Assim como descrito no presente estudo, Brito et al. (2017) também
evidenciaram queda de pH durante a fermentação natural de cacau e Spada et al. (2017)
também observaram a redução do pH durante o processo de fermentação da jaca dura. Os
valores variaram entre aproximadamente 3,6 (menor valor) e 4,9 (maior valor), e não foi
observada uma tendência entre os diferentes tratamentos.
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Figura 9: Valores de pH dos diferentes tratamentos, nas três fermentações realizadas, respectivamente. Os
valores apresentados, são a média de 3 repetições em cada tratamento.

A partir do terceiro dia de fermentação, os valores de pH se situaram em torno de 4,0
para todos os tratamentos. De acordo com Jinap e Dimick (1990), valores de pH próximos a
4,0 podem causar a morte do embrião. Portanto, observa-se que em todos os tratamentos
provavelmente houve a morte do embrião, com consequente produção de compostos
precursores de aroma.
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4.4.1.5 Acidez titulável
Segundo Silva (2008), a titulação com uma base é a melhor forma de se quantificar o
ácido presente em uma amostra. Conforme esperado, os valores, expressos em porcentagem
de ácido, aumentaram no decorrer da fermentação, passando de aproximadamente 0,5% nos
primeiros dias (dias 1 e 2), a 2,0% no período final (dia 8), como pode ser observado na
Figura 10.

Figura 10: Acidez titulável no decorrer dos oito dias de fermentação para todos os tratamentos, nas três
fermentações realizadas, respectivamente. Os valores apresentados, são a média de 3 repetições em cada
tratamento.
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Isso se deve à elevada produção de ácidos que ocorre na fermentação, devido à ação
de diferentes grupos de microrganismos, especialmente bactérias lácticas e acéticas
(KONGOR et al., 2016). Correlacionando os valores de acidez com os de pH, observa-se que,
embora ambos tenham apresentado grande variação ao longo do tempo, eles foram
inversamente proporcionais, pois houve aumento da acidez conforme a redução do pH. Spada
et al. (2017) e Rodrigues-Campos et al. (2011) também evidenciaram essa tendência no
processo fermentativo de sementes de jaca dura e cacau, respectivamente.
Nos três lotes fermentativos, o controle apresentou os menores teores de ácidos, ou
seja, a utilização de culturas starters resultou em maior produção. Porém, é necessária a
identificação dos ácidos produzidos e de seus teores, pois eles podem ser benéficos ao
processo. Segundo Jinap (1994), Thompson et al. (2001) e Rodriguez-Campos et al. (2011), o
ácido lático produzido durante a fermentação migra para o interior das sementes,
permanecendo no cacau e no chocolate após o processamento, resultando em produto com
flavor indesejável. O ácido acético, de acordo com Ho, Zhao e Fleet (2015), Batista et al.
(2015) e Batista et al. (2016) é responsável pela morte das sementes, pois, juntamente com a
elevada temperatura, atua na desintegração da membrana celular e migra para o interior da
semente, induzindo reações enzimáticas que formam os precursores de aroma, importantes
durante o processo fermentativo. Entretanto, em concentrações elevadas, o ácido acético é
indesejável, fornecendo forte aroma de vinagre, prejudicando a qualidade dos produtos
derivados dessa matéria-prima, principalmente em relação ao flavor.

4.4.2 Caracterização microbiológica
As contagens microbianas encontradas ao longo da fermentação estão apresentadas na
Tabela 2. Nota-se que os resultados estão de acordo com os dados da literatura para
fermentação de cacau.
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Tabela 2: Crescimento de leveduras, bactérias láticas e bactérias acéticas no
tratamento controle ao longo do tempo, durante os lotes fermentativos 2 e 3.
Dias
2
Fermentação 2

5

1,28 x 10 UFC/mL

Bactérias láticas

Bactérias acéticas

-

8

3

-

2,02 x 10 UFC/mL

-

4

-

-

1,33 x 103 UFC/mL

2

1,54 x 105 UFC/mL

3

Fermentação 3

Leveduras

3

< 10 UFC/mL

-

7

-

7

8,15 x 10 UFC/mL

4

-

2,84 x 10 UFC/mL

< 103 UFC/mL

5

-

2,14 x 107 UFC/mL

4,32 x 102 UFC/mL

6

-

7,85 x 106 UFC/mL

9,84 x 102 UFC/mL

7

-

1,36 x 107 UFC/mL

6,86 x 103 UFC/mL

8

-

3,55 x 106 UFC/mL

2,52 x 104 UFC/mL

A caracterização microbiológica, visando à identificação de leveduras, bactérias
láticas e bactérias acéticas foi realizada no segundo lote fermentativo. Após a obtenção desses
dados, optou-se por acompanhar o perfil microbiológico ao longo dos 8 dias de fermentação
(terceiro lote fermentativo), com foco nos três grupos de micro-organismos já citados. A
contagem de leveduras se situou em torno de 105 UFC/mL no segundo dia (48h), e menor que
103 UFC/mL no terceiro dia (72h), não sendo detectadas nos períodos posteriores. Assim
como no presente estudo, Ardhana e Fleet (2003), Ho, Zhao e Fleet (2014) e Ho, Zhao e Fleet
(2015) identificaram que as diferentes espécies de leveduras são predominantes nos estágios
iniciais da fermentação de cacau, com declínio da população conforme o avanço do processo.
Esses microrganismos são essenciais para a fermentação de cacau, conduzindo uma forte
fermentação alcoólica, produzindo etanol e ácidos orgânicos, a qual contribui para a morte das
sementes, evitando sua germinação e possibilita a ocorrência de conversões químicas, além da
produção de enzimas pectinolíticas (HANSEN et al., 1998; ARDHANA, FLEET, 2003).
Ademais, as leveduras são responsáveis pela produção de ésteres, ácidos graxos e alcoóis
superiores que também contribuem para o flavor do chocolate (ARDHANA, FLEET, 2003;
SCHWAN, WHEALS, 2004). Deste modo, supõe-se que as leveduras possuam a mesma
importância na fermentação de jaca dura, contribuindo para a produção de substratos para as
bactérias acéticas, e de ácidos, os quais são responsáveis pela morte das sementes, com
consequente alteração bioquímica e produção de precursores de aroma.
A partir do terceiro dia, passou a ser observado o crescimento de bactérias láticas,
havendo contagens elevadas até o oitavo dia, com picos de 107-108 UFC/g nos dias 3 (48h) e
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4 (72h) do processo fermentativo. Resultados semelhantes foram reportados por Ouattara et
al. (2017), os quais verificaram contagens da ordem de 108 UFC/g de bactérias láticas em
massa fermentativa de cacau, com picos no terceiro e quarto dia da fermentação. Ardhana e
Fleet (2003) encontraram populações ligeiramente superiores em fermentação de cacau, da
ordem de 108-109 UFC/g, atingindo o máximo após 36 horas do início do processo. Bactérias
láticas também foram identificadas por Ho, Zhao e Fleet (2015) em fermentação de cacau. Os
autores verificaram a presença das mesmas após 24 horas de fermentação, atingindo
população máxima (106 UFC/g) e posterior declínio. As bactérias láticas atuam
metabolizando os açúcares presentes na polpa mucilaginosa do cacau produzindo ácido lático,
o qual possui importância na acidez e qualidade final da semente (THOMPSON et al., 2001;
ARDHANA, FLEET, 2003). A partir do terceiro dia de fermentação de jaca dura, a contagem
de bactérias láticas foi bastante elevada, e permaneceu até o período final da fermentação, o
que pode ter gerado a produção elevada de ácido lático. A produção excessiva deste ácido
pode levar a produção de sementes com elevada acidez, indesejável para a obtenção de
substituto aromático de chocolate.
A partir do quarto dia da fermentação, observou-se a ação de bactérias acéticas (Figura
11), juntamente com as láticas, devido a abertura dos recipientes de fermentação e
consequente entrada de oxigênio. Além disso, a ação das enzimas pectinolíticas produzidas
através do metabolismo das leveduras favorece a entrada de ar na massa fermentativa, pois é
responsável pela redução da viscosidade da polpa de jaca, contribuindo para a ação de
bactérias acéticas, pois estas possuem metabolismo aeróbio, e atuam convertendo etanol
(sintetizado pelas leveduras a partir de açúcar) em ácido acético (OUATTARA et al., 2008;
SCHWAN, ALAN, 2004). Ardhana e Fleet (2003) identificaram a presença deste grupo de
bactérias no período inicial da fermentação de cacau (primeiras 24 horas). A população
detectada foi de 106 a 109 UFC/g, de acordo com a extensão do revolvimento da massa
fermentativa, com consequente aeração. Os dados obtidos pelos pesquisadores não estão em
concordância com os detectados no estudo atual, o que provavelmente é devido às diferenças
empregadas nos processos, pois para as sementes de jaca dura, os recipientes de fermentação
permaneceram fechados até o quarto dia da fermentação, mantendo o processo em
anaerobiose, impedindo o desenvolvimento das bactérias acéticas, enquanto no processo
fermentativo de cacau realizado pelos autores, os lotes fermentativos foram mantidos em
contato com o oxigênio, permitindo o desenvolvimento desses micro-organismos.
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Figura 11: identificação de culturas de bactérias acéticas em meio Frateur, de acordo com suas
características morfológicas (formação de halo decorrente da hidrólise do carbonato de cálcio presente no meio).

Por meio da caracterização microbiana, foi possível detectar a presença dos principais
grupos de micro-organismos que atuam na fermentação de cacau. Deste modo, espera-se que
os processos bioquímicos que culminam na formação de precursores sejam similares aos que
ocorrem no cacau.

4.4.3 Secagem

Ao final do processo de fermentação, as sementes isoladas foram pesadas, dispostas
em bandejas, e levadas à estufa de circulação de ar forçado a 60 °C por 24 horas. Após esse
período, houve retirada das sementes para remoção das películas (Figura 12) que as recobriam
e nova pesagem, seguida de retorno à estufa por mais 24 horas (para secagem total), retirada,
pesagem e armazenamento das sementes sob refrigeração, até o momento de sua torração.
Foram calculadas a porcentagem de umidade, matéria seca e rendimento.

Figura 12: Sementes com película e sem película.

Na Tabela 3 encontram-se os valores percentuais de umidade, matéria seca e
rendimento para astrês fermentações realizadas.
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Tabela 3: Teores de umidade removida, matéria seca e rendimento (%).

Fermentação 1

Fermentação 2

Fermentação 3

Peso (g)

Controle

Mix

K. marxianus

% Umidade

43,42%

44,60%

45,30%

% Matéria seca

56,58%

55,40%

54,70%

Rendimento

53,98%

52,83%

52,05%

% Umidade

45,24%

45,72%

44,86%

% Matéria seca

54,76%

54,28%

55,14%

Rendimento

52,24%

51,69%

52,42%

% umidade

51,85%

52,79%

51,85%

% Matéria seca

48,15%

47,21%

48,15%

Rendimento

45,17%

43,83%

45,27%

Os teores de umidade removida após secagem se situaram em torno de 45 a 50%. O
processo de secagem tem a finalidade de reduzir a umidade das sementes, tornando-as
estáveis ao armazenamento, e deve ser feito imediatamente após a fermentação, sendo
conduzido de maneira adequada a fim de evitar o desenvolvimento de fungos responsáveis
por alteração nas características sensoriais (CRESPO, 1985; BECKETT, 1994). Após
secagem, as amostras foram armazenadas individualmente sob refrigeração, até o momento de
sua torração, a qual foi realizada em lotes de 200g a 154°C por 35 minutos em torrador
Probat. Após torração, as sementes foram moídas em moinhos de martelos, e armazenadas
sob refrigeração e proteção de luz.
4.4.4 Açúcares redutores totais livres

Os teores de açúcares redutores totais livres, mensurados ao longo dos 8 dias de
fermentação, estão apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4: teor de açúcares redutores totais livres para os três tratamentos, em mg/g de
massa fermentativa em base fresca, ao longo dos oito dias de fermentação.
Dias

Controle

Kmarx

Mix

1 (24h)

143,36aA±5,4

150,04aA±16,2

140,89aA±12,2

2 (48h)

116,26abB±3,2

128,66aB±10,2

101,89bB±17,6

3 (72h)

103,05aBC±11,0

107,15aC±3,1

76,17bC±8,7

4 (96h)

90,09aCD±16,8

79,40aD±16,0

55,01bD±6,0

5 (120h)

81,37aDE±12,0

71,43aDE±15,9

54,93bD±8,0

6 (144h)

72,21aDEF±13,6

64,14aDE±14,2

48,56bD±10,7

7 (168h)

67,52aEF±18,5

60,24aE±16,0

45,70bD±12,9

8 (192h)

60,25aF±17,6

57,89abE±12,5

43,97bD±11,4

Os valores seguidos por letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam que os tratamentos diferem
significativamente entre si (p <0,05), e os valores seguidos por letras maiúsculas diferentes na mesma coluna
indicam que houve diferença significativa (p <0,05) entre os dias de fermentação, de acordo com o teste de
Tukey.

Nos processos de fermentação alcoólica, há o consumo dos açúcares (frutose e
glicose) por leveduras e sua transformação em etanol, majoritariamente, e em compostos
secundários, como ésteres, alcoóis superiores e ácidos (ARDHANA, FLEET, 2003;
CRAFACK et al., 2013; BATISTA et al., 2016). Desse modo, a partir dos dados
apresentados, e conforme esperado, pode-se observar a redução das concentrações de açúcares
redutores livres ao longo do tempo no processo fermentativo.
O tratamento MIX apresentou maior consumo de açúcares em relação aos demais
tratamentos, além de redução mais drástica até o dia 4. Isso se relaciona aos perfis das
culturas staters aplicadas, em ação conjunta. Kluyveromyces marxianus apresenta elevada
atividade pectinolítica, reduzindo a viscosidade da massa e permitindo a liberação de
açúcares, os quais, juntamente com os açúcares presentes na polpa, são consumidos
rapidamente por Saccharomyces cerevisiae, que possui elevado poder fermentativo,
acelerando o processo (SCHWAN, WHEALS, 2004; RAMOS et al., 2014; MENEZES et al.,
2016). Visintin et al. (2017) observaram o mesmo perfil na fermentação de cacau,
comparando o tratamento controle com o inoculado com S. cerevisiae e Torulaspora
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delbrueckii. Segundo os autores, o consumo dos carboidratos foi mais rápido no tratamento
inoculado. Ramos et al. (2014) e Oliveira (2015) também evidenciaram redução mais drástica
no teor de açúcares na fermentação com inoculação de S. cerevisiae em relação à natural; e
com inoculação de K. marxianus e S. cerevisiae em relação ao controle, respectivamente.
Observa-se também, que o rápido consumo de açúcares ocorre principalmente no
período inicial da fermentação, até o quarto dia, sendo mais predominante entre o primeiro e o
segundo dia. A partir do dia 4, até o período final, o teor de açúcares se manteve semelhante
para o MIX, mas para os demais houve redução. Esse perfil de consumo evidencia a ação da
S. cerevisiae no início do processo fermentativo. Assim como o observado na fermentação de
jaca dura, Crafack et al. (2013), Ramos et al. (2014) e Visintin et al. (2017) verificaram
redução significativa do teor de açúcares nas primeiras 36 horas de fermentação de cacau, e
Oliveira (2015), nas primeiras 24 horas.
Nos demais tratamentos, houve queda progressiva do teor de açúcares redutores livres,
sendo significativa estatisticamente até o terceiro dia para controle, e até o quarto para KM.
Em todos os diasas concentrações de açúcares foram estatisticamente iguais nos dois
tratamentos, com valores ligeiramente maiores no tratamento KM até o terceiro dia de
fermentação. A partir do quarto dia, KM apresentou valores inferiores ao controle, indicando
maior consumo de açúcares. Embora Kluyveromyces marxianus seja responsável pela
produção de pectinases, que permite maior degradação da polpa e liberação de açúcares
(LEAL et al., 2008), a levedura não apresenta perfil de consumo rápido, deste modo, parte dos
açúcares liberados são perdidos no líquido exsudado, devido à maior taxa de degradação da
polpa em relação à de fermentação, evidenciando que a ação conjunta de K. marxianus e
microbiota natural não foram eficazes no rápido consumo dos açúcares, os quais foram
drenados, ou ainda que K. marxianus tenha interferido no desenvolvimento dos demais
microrganismos. Assim, o tratamento KM e o controle, apresentaram valores semelhantes de
consumo de açúcares.

4.4.5 Etanol

A concentração de etanol foi mensurada nos períodos de maior relevância durante o
processo fermentativo. As determinações foram realizadas no dia inicial (dia 1), no período
intermediário, onde houve oxigenação das massas fermentativas (dias 4 e 5), e no período
final (dia 8). Os dados obtidos apresentam-se na Tabela 5.
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Tabela 5: concentrações de etanol para os três tratamentos no decorrer do processo
fermentativo, em mg/g de massa fermentativa em base fresca.
Horas

Controle

K Marx

Mix

Dia 1 (24h)

11,67aA±1,2

11,45aA±3,8

11,74aC±2,93

Dia 4 (96h)

10,29bA±2,0

13,06bA±4,5

24,86aAB±3,6

Dia 5 (120h)

9,14bA±0,8

10,77bA±4,14

17,89aBC±3,12

Dia 8 (192h)

9,01aA±0,82

9,01aA±0,43

10,82aC±1,0

Os valores seguidos por letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam que os tratamentos diferem
significativamente entre si (p <0,05), e os valores seguidos por letras maiúsculas diferentes na mesma coluna
indicam que houve diferença significativa (p <0,05) entre os dias de fermentação, de acordo com o teste de
Tukey.

De acordo com os dados apresentados, observa-se que, entre os tratamentos, somente
o MIX diferiu dos demais nos períodos intermediários, apresentando concentrações de etanol
superiores. Nos estágios iniciais e finais da fermentação, os valores foram estatisticamente
iguais (p<0,05) entre os três tratamentos, indicando que as culturas inoculadas passaram a agir
mais rapidamente após as primeiras 24 horas, no estágio intermediário da fermentação, e que
o consumo ou perda de etanol foi mais significante no período final. Entre os tratamentos KM
e controle, não houve diferença estatística (p<0,05) nas concentrações de etanol ao longo do
processo fermentativo, e essas foram inferiores às do mix, pois a capacidade de degradação
péctica das pectinases produzidas pela levedura Kluyveromyces marxianus é bastante elevada,
e desse modo, embora se tenha bastante substrato fermentescível, parte é drenado para fora do
recipiente de fermentação, não sendo utilizado para sua conversão a etanol (SCHWAN,
COOPER, WHEALS, 1997). No caso do controle, a fermentação ocorre de maneira mais
lenta devido à menor população de leveduras, resultando em menor produção de etanol. Além
disso, no caso do tratamento KM, além da elevada exsudação, parte do açúcar liberado
provavelmente foi transformada por bactérias láticas em ácido lático, pois, segundo Camu et
al. (2007 e 2008), esses microrganismos consomem açúcar, especialmente glicose e frutose,
gerando ácido lático, e, como produtos secundários, em menores concentrações, ácido acético
e etanol. Desse modo, provavelmente houve competição com bactérias láticas, reduzindo
também a produção de etanol (como pode ser observado nos dados de produção de ácido
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lático, que apresentaram concentrações superiores nos tratamentos inoculados). Nos demais
tratamentos também há a ação de bactérias láticas. Porém, no caso do MIX, devido à elevada
capacidade fermentativa da S. cerevisiae, somente parte foi utilizada por bactérias láticas,
resultando em elevada produção de etanol por S. cerevisiae. Através disso é possível explicar
o fato do consumo de açúcares no controle e KM terem sido elevado nos primeiros 4 dias de
fermentação, contudo sem elevada produção de etanol.
Em fermentação de cacau com uso de K. marxianus e S. cerevisiae, Oliveira (2015)
observou a mesma tendência dos resultados obtidos na fermentação de jaca. O processo foi
mais acelerado em relação à fermentação controle, sendo obtidos picos de etanol de 44,57
mg/g em 48 horas (tratamento inoculado), em comparação ao controle, onde se obteve 37,94
mg/g após 96 horas. No experimento conduzido pelo autor, os lotes fermentativos eram
compostos de 35 kg de massa fermentativa, o que explica o teor mais elevado encontrado em
relação ao do obtido em jaca, que utilizou volume de massa fermentativa de aproximadamente
7,5 kg. Outro fator que pode explicar a discrepância nos teores de etanol é a alta volatilidade
do mesmo, o que interfere negativamente na sua determinação. A fermentação de jaca,
embora feita em recipientes fechados no início, não foi realizada em um sistema totalmente
isolado, permitindo, portanto, a entrada de oxigênio e saída de compostos voláteis. Além
disso, a produção de ácido acético ocorreu juntamente com a produção de etanol, portanto,
parte deste foi consumida e consequentemente, não detectada na análise de quantificação.
Visintin et al. (2017), ao fermentar cacau com S. cerevisiae e T. delbrueckii
observaram que a concentração de etanol neste tratamento foi superior ao controle, assim
como o observado em jaca dura. Do mesmo modo, Ramos et al. (2014) e Batista et al. (2015)
observaram picos de produção de etanol (entre 36 e 108, e 48 a 72 horas, respectivamente)
mais elevados em tratamentos com S. cerevisiae em relação ao controle. Esses resultados
evidenciam a influencia de S. cerevisiae acelerando o processo fermentativo.
Observa-se nos dados apresentados, que houve alto coeficiente de variação entre as
amostras, os quais podem ser justificados pela própria volatilidade do etanol.

4.4.6 Ácidos orgânicos (ácido acético e lático).
De acordo com Bonvehí (2005), Thompson, Miller, Lopez, (2001) e RodriguezCampos et al. (2012), ocorre elevação nos níveis de ácidos orgânicos durante todo o processo
fermentativo de cacau, inclusive nos primeiros dias da fermentação, sendo consequência do
metabolismo do açúcar presente. Em jaca, ao determinar a concentração de ácido acético e
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lático, observou-se a mesma tendência. A jaca possui maior teor de carboidratos em relação
ao cacau, apresentando em torno de 225 mg/g, em comparação aos 194 mg/g do cacau
(TACO, 2011). Provavelmente este fato influenciou a elevada produção de ácidos encontrada
no processo fermentativo de jaca, o que não é desejável, pois pode interferir, posteriormente,
na qualidade do aroma obtido. A seguir são apresentados os resultados da determinação de
ácido acético e lático. Na Figura 13 pode ser observado um cromatograma obtido da polpa de
jaca, mostrando a presença de ácido acético e lático.

Figura 13: Determinação dos ácidos acético e lático em amostras de massa fermentativa de jaca dura extraídos
com tampão fosfato 25mM pH 2,5. Os picos 7,629 e 8,160 correspondem, respectivamente aos ácidos lático e
acético.

4.4.6.1 Ácido Acético
As concentrações de ácido acético mensuradas ao longo do processo fermentativo são
apresentadas na Tabela 6.
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Tabela 6: Concentrações de ácido acético para os três tratamentos no decorrer do
processo fermentativo, em mg/g de massa fermentativa em base fresca.
Dias

Controle

K Marx

Mix

1 (24h)

30,61aC±6,6

30,97aE±5,1

28,97aE±8,1

2 (48h)

67,09aB±6,0

54,37abDE±12,0

41,72bE±4,8

4 (96h)

65,90aB±7,0

60,72aCD±10,6

48,81aDE±6,4

5 (120h)

105,88aA±13,1

75,53bBCD±15,9

81,50bCD±17,9

6 (144h)

111,64aA±20,2

89,96aAB±12,1

100,51aBC±14,9

7 (168h)

120,16aA±18,5

93,65bAB±14,1

120,32aAB±24,9

8 (192h)

99,76bA±12,9

115,14abA±6,4

131,29aA±22,1

Os valores seguidos por letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam que os tratamentos diferem
significativamente entre si (p <0,05), e os valores seguidos por letras maiúsculas diferentes na mesma coluna
indicam que houve diferença significativa (p <0,05) entre os dias de fermentação, de acordo com o teste de
Tukey.

A partir dos dados apresentados é possível observar que o teor de ácido acético
aumentou progressivamente ao longo do tempo para os três tratamentos. Na fermentação
controle, o aumento na produção ocorreu até o quinto dia de fermentação, mantendo-se com
concentrações estatisticamente iguais (p<0,05) até o final. Para os demais tratamentos, a
maior produção ocorreu no final da fermentação (MIX – dia 7 e 8 e KM, dias 6, 7 e 8).
A produção de ácido acético ocorre principalmente pela da ação de bactérias acéticas
no período final da fermentação, onde há oxigenação da massa fermentativa. Contudo,
conforme relatado por Schwan e Wheals (2004) e Camu et al. (2007), o ácido acético é
produzido também nos estágios iniciais da fermentação, por ação de várias espécies de
leveduras e bactérias láticas. Portanto, a presença deste ácido no período inicial (até dia 4 – 96
horas) em condição de anaerobiose, provavelmente decorre da ação desses microrganismos.
Entretanto, a partir do dia 5, onde houve oxigenação da massa fermentativa, as concentrações
de ácido acético apresentaram aumento, pois as bactérias acéticas passaram a agir na oxidação
de etanol, gerando o ácido. O ácido acético é o principal produto da reação (Camu et al.,
2007), o que impulsionou a elevação nos teores desse ácido nas massas fermentativas.
Entre os diferentes tratamentos, em determinados tempos de fermentação (48, 120,
168 e 192 horas), observou-se diferença estatística (p<0,05) nas concentrações de ácido
acético. Nos períodos de 48 e 120 horas, foi verificada predominância no tratamento controle,
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sendo superior ao MIX nas 48h, e a ambos em 120h. Esses teores mais elevados no controle
podem ser explicados novamente pela ação de bactérias láticas e leveduras, pois a ausência de
aplicação de inoculo favoreceu a ação destas. No caso do tratamento mix, a presença de S.
cerevisiae e K. marxianus deve ter minimizado a atividade de outras espécies. Nos períodos
finais (a partir de 144h), a produção de ácido acético do tratamento controle se igualou aos
demais, ou foi superada pelo mix (192h). A produção a partir de 120 horas, onde houve
oxigenação da massa, passou a ser mais expressiva e ser proveniente da ação de bactérias
acéticas, que consomem o etanol oxidando-o a ácido acético. O tratamento MIX apresentou
maior produção de etanol, o qual passou a ser consumido após 120 horas de fermentação,
deste modo, os elevados teores de ácido no período final da fermentação são decorrentes deste
processo. Esses resultados mostram a importância da presença de etanol para obtenção de
ácido acético, pois sua produção por bactérias acéticas é dependente da presença de etanol.
Essa reação é exotérmica, dependente de oxigênio, e provoca o aumento da temperatura da
massa fermentativa, a qual, juntamente com o ácido acético produzido, ocasiona a morte do
embrião das sementes, permitindo a ação de enzimas endógenas que promovem a degradação
protéica, gerando os precursores aromáticos (THOMPSON, MILLER, LOPEZ, 2001;
SCHWAN, WHEALS, 2004). Desse modo, observa-se a importância do ácido acético para a
obtenção de perfil aromático de chocolate.
Visintin et al. (2017) também observaram maior produção de ácido acético no período
final da fermentação do tratamento inoculado com S. cerevisiae e Torulaspora delbrueckii,
em comparação ao controle, sendo que com o uso de starter, assim como para jaca dura,
foram obtidas maiores concentrações de etanol, refletindo posteriormente na produção de
ácido acético. Deste modo, observa-se novamente a importância da ação conjunta de duas
espécies de leveduras. No caso de Batista et al. (2015) com fermentação de cacau, os autores
observaram que, embora o tratamento inoculado com S. cerevisiae tenha apresentado maior
teor de etanol, as concentrações de ácido acético foram semelhantes nos tratamentos controle
e inoculado, provavelmente devido à temperatura da massa fermentativa, que promoveu a
perda de etanol por volatilização, reduzindo o substrato para as bactérias acéticas.

4.4.6.2Ácido lático

As concentrações de ácido lático quantificado ao longo do processo fermentativo são
apresentadas na Tabela 7.
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Tabela 7: concentrações de ácido lático para os três tratamentos no decorrer do
processo fermentativo, em mg/g de massa fermentativa em base fresca.
Dias

Controle

Mix

K. Marx

1 (24h)

34,04aABC±5,4

37,28aB±4,6

26,74aD±5,9

2 (48h)

40,23aAB±2,15

54,99aAB±2,7

45,15aCD±8,3

4 (96h)

53,64bA±5,24

56,59abAB±3,8

70,71aA±17,3

5 (120h)

42,24bAB±3,61

62,04aA±6,0

67,56aAB±7,7

6 (144h)

29,14bBC±7,59

58,20aA±5,97

66,70aAB±4,3

7 (168h)

29,44cBC±5,24

45,12bAB±7,8

66,97aAB±14,2

8 (192h)

18,96bC±3,7

46,02aAB±11,7

54,79aABC±2,8

Os valores seguidos por letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam que os tratamentos diferem
significativamente entre si (p <0,05), e os valores seguidos por letras maiúsculas diferentes na mesma coluna
indicam que houve diferença significativa (p <0,05) entre os dias de fermentação, de acordo com o teste de
Tukey.

Conforme observado, a produção de ácido lático ocorreu principalmente nos tempos
iniciais e intermediários da fermentação, apresentando queda ao final do processo. O ácido
lático é produzido principalmente por bactérias láticas, em anaerobiose, através do consumo
de açúcares e ácidos orgânicos, sendo o principal produto da reação, e, assim como o ácido
acético, tem capacidade de migrar para o interior das sementes (CAMU et al., 2007).
Entretanto, por apresentar baixa volatilidade, permanecendo até o final do processo (secagem
e torração das sementes), e conferir características de aroma e sabor que afetam a qualidade
do produto, sua produção é indesejável (THOMPSON, MILLER, LOPEZ, 2001). Devido à
abertura dos recipientes de fermentação, a partir do dia 5 (e 6 para o tratamento MIX),
observou-se redução dos níveis de ácido lático, devido à oxigenação da massa, e redução da
atividade das bactérias láticas. Resultados semelhantes foram observados por Crafack et al.
(2013) e Oliveira (2015) em fermentação de cacau, os quais evidenciaram um pico de
produção de ácido lático, seguido da redução gradativa em seus níveis até o período final da
fermentação.
A partir de 96 horas (dia 4), as concentrações de ácido lático diferiram estatisticamente
(p<0,05) entre o tratamento controle e os inoculados, sendo inferior no primeiro. A atividade
de enzimas pectinolíticas pode explicar o ocorrido. Devido à elevada produção dessas
enzimas por linhagens de K. marxianus, os açúcares redutores se tornam mais disponíveis
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para fermentação. Deste modo, os tratamentos inoculados apresentam mais substratos para
ação de bactérias láticas, refletindo na maior produção desse ácido.
As concentrações de ácido lático e acético foram bastante elevadas em relação a
alguns trabalhos realizados em cacau (CRAFACK et al.; 2013; RAMOS et al., 2014;
OLIVEIRA, 2015; VISINTIN et al., 2017). Segundo Camu et al. (2008) e Ho et al. (2015), o
ácido acético migra mais facilmente ao interior das sementes, embora ácido lático também
possa ser encontrado, contudo em menores concentrações. Ambos são os principais
responsáveis pela acidez das sementes, refletindo na qualidade do cacau, e na qualidade do
aroma similar ao cacau obtido nas jacas (JINAP, 1994; HO et al.; 2015).

4.4.7 Degradação protéica

A degradação protéica ao longo do processo fermentativo possui relevância na
formação de compostos precursores de aroma na fermentação de cacau. Desse modo, o intuito
de identificar a degradação foi analisar se processos similares ao cacau ocorrem na
fermentação de jaca dura. Amostras de proteínas em vários estágios da fermentação (dia 0 a
dia 8) foram submetidas à separação eletroforética, a fim de evidenciar a degradação das
proteínas de armazenamento (vicilinas e albuminas) ao longo do processo fermentativo, pois,
de acordo com Voigt, Biehl e Wazir (1993) e Scollo et al. (2018), essas proteínas são
importantes precursoras da formação de aroma de chocolate. Durante o processo
fermentativo, elas sofrem intensas alterações, resultando na sua quebra em peptídeos e
aminoácidos, que dão origem ao aroma de chocolate durante o processo de torração (ZAK,
KEENEY, 1976).
Desse modo, foram analisadas a degradação das proteínas de armazenamento em todos
os tratamentos realizados, para verificar diferenças entre os mesmos. Para todos os
tratamentos, observou-se a degradação das vicilinas e albuminas. No caso das vicilinas, a
degradação foi completa, verificando-se sua ausência nos períodos finais da fermentação. As
albuminas permaneceram até o final, embora tenham apresentado degradação, a qual foi
observada através da intensidade das bandas. As Figuras 14 a 16 mostram a degradação nos
tratamentos controle, MIX e KM, respectivamente.
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Figura 14: Tratamento controle. As colunas 1 a 10 referem-se, respectivamente ao padrão, e aos dias de
fermentação (dia 0 a dia 8). Degradação total a partir do dia 6 (coluna 8).

Figura 15: Tratamento MIX. As colunas 1 a 10 referem-se, respectivamente ao padrão, e aos dias de fermentação
(dia 0 a dia 8). Degradação total a partir do dia 5 (coluna 7).
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Figura 16: Tratamento KM. As colunas 1 a 10 referem-se, respectivamente ao padrão, e aos dias de fermentação
(dia 0 a dia 8). Degradação total a partir do dia 7 (coluna 9).

A partir dos géis apresentados, observa-se que para os tratamentos controle e KM, as
frações de vicilina presentes foram somente as de aproximadamente 66 KDa (SPENCER,
HODGE, 1992; KRATZER et al., 2009). Para MIX, houve também a presença da fração de
47 KDa (VOIGT, BIEHL, WAZIR, 1993; LEAL et al. 2008). Em relação ao tempo necessário
para degradação, observa-se que no tratamento MIX esta foi mais rápida, sendo a partir do dia
5 (120 horas), controle, dia 6 (144 horas), e km, dia 7, (168 horas). Para as albuminas, 21kDa,
(LEAL et al., 2008) não houve degradação completa, mas sua redução foi observada já nos
períodos iniciais das fermentações.
As diferenças da degradação entre os tratamentos podem ser explicadas por processos
que ocorreram durante a fermentação. No processo fermentativo, a produção de ácido acético
e consequente produção de calor culminam na morte dos embriões das sementes, que perdem
a seletividade das membranas, possibilitando a interação de substratos e enzimas que reagem
formando precursores de aroma (THOMPSON, MILLER, LOPEZ, 2001). Desse modo, é
necessária a presença de temperatura e ácido acético para a degradação protéica. O tratamento
MIX apresentou as maiores temperaturas (em torno de 41 °C), seguido do controle e KM. Em
relação ao ácido acético, omix apresentou o maior pico, seguido docontrole e KM. Portanto, o
efeito conjunto de temperatura e ácido acético resultou nos diferentes tempos de degradação
protéica.
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Resultados similares foram evidenciados por Leal et al. (2008) e Kumari et al. (2016),
os quais observaram degradação total das vicilinas em fermentação de cacau a partir de 120
horas de fermentação para fermentação natural, sem inoculação de culturas starters, e para o
tratamento inoculado com Kluyveromyces marxianus, realizado apenas por Leal et al. (2008).
O período de degradação total das vicilinas no cacau foi mais rápido que os observados em
sementes de jaca dura principalmente devido à temperatura, que chegou em torno de 50 °C no
trabalho desenvolvido por Leal et al. (2008), com lotes fermentativos de 45kg de massa. Em
relação às albuminas (21kDa), os trabalhos citados evidenciaram sua presença até o final da
fermentação, podendo ser decorrentes de sua baixa susceptibilidade à degradação. Em jaca
dura, a presença de albumina no final do processo fermentativo também pode estar
relacionada à quantidade presente, visualizada através das bandas, mais intensas em relação às
das vicilinas.
Desse modo, pode-se concluir que o perfil aromático das sementes de jaca dura
fermentadas e torradas pode ser melhorado se a fermentação for realizada em lotes maiores,
atingindo temperaturas mais elevadas, com consequente melhoria na degradação das proteínas
de reserva presentes.

4.4.8 Minerais

A presença de minerais no processo fermentativo é de extrema importância, sendo
necessário ao desenvolvimento de microrganismos, e atuando como co-fatores de enzimas.
Portanto, é necessário que estes estejam disponíveis na massa fermentativa, sobretudo,
nitrogênio, cálcio, ferro, potássio, magnésio, fósforo, sódio, enxofre, cobre, manganês e
alguns outros em menores proporções (LIMA et al., 2001; WALKER, 2004).
A Tabela 8 apresenta os teores, em mg/100g dos minerais determinados em massa
fermentativa de jaca dura.
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Tabela 8: Teores dos minerais em mg/100g em base seca de amostra de massa
fermentativa (polpa e semente) no período inicial da fermentação. Comparação entre 2
amostras (jacas obtidas em Limeira – Amostra-1, e jacas obtidas em Piracicaba – Amostra-2).
Inicial

Fcalc

Ftab

119,5±14,9

10,4*

5,05

1,88±0,4

3,53±0,6

5,1*

3,79

P

71,9±11,8

153,8±12,1

1,1

4,39

Mg

134,9±14,0

186,6±20,6

4,7

5,05

K

1053,7±162,3

1194,54±222,6

3,5

6,39

Na

48,8±6,5

78,1±12,9

15,4*

3,97

S

77,7±9,9

115±15

5,2*

5,05

Cu

0,38±0,04

0,73±0,12

147,1*

5,05

Mn

1,47±0,08

1,34±0,13

4,4

6,26

B

1,24±0,16

2,47±0,4

30,4*

4,53

Elemento

Amostra-1

Amostra-2

Ca

68,4±8,3

Fe

Legenda: *Quando F calculado (Fcalc) é maior ao F Tabelado (Ftab), há diferença significativa entre as
amostras a 95% de confiança.

Comparando-se os teores iniciais de cálcio, fósforo, potássio, sódio e ferro com os
dados levantados por Baliga et al. (2011) em jacas maduras, observa-se que as concentrações
determinadas no presente estudo são superiores. Isso pode ser decorrente da metodologia
adotada neste estudo, combinando procedimentos de preparo de amostra mais apropriado à
matriz e quanto ao tipo de detecção, que possui, dentre outras características, alta faixa linear
e baixos limites de detecção para os elementos, sobretudo para os avaliados neste estudo.
Ainda com relação à detecção, destaca-se a alta sensibilidade e reprodutibilidade, o que
garante a alta precisão e exatidão do processo de detecção adotado (BOSS, FREDEEN, 2004).
Observa-se ainda, que houve diferença significativa entre as amostras no período
inicial para a maioria dos elementos. Contudo, no período final da fermentação, essas
diferenças foram menores. Portanto, a diferença entre as amostras no período inicial pode ser
decorrente de algum interferente no processo de digestão da amostra 1, como fibras, teor de
açúcar, ou outros materiais orgânicos que possam ter dificultado o processo de digestão. Ao
final do processo, devido às degradações que ocorreram durante a fermentação, o processo de
digestão foi mais eficaz e as amostras apresentaram perfil semelhante. Para verificar isto,
procedimentos de digestão da amostra devem ser desenvolvidos, otimizados e validados, para
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garantir que estes efeitos sejam menos pronunciados, o que demanda o desenvolvimento de
um nicho de pesquisa específico para tal finalidade. Outra hipótese é que apresentavam teores
distintos inicialmente, devido à localização de cultivo das plantas.
A partir dos dados apresentados na Tabela 8, observa-se que os principais elementos,
citados por Lima et al. (2001) encontram-se na massa fermentativa no período inicial.
Portanto, aliando a presença desses nutrientes, com a boa condução do processo fermentativo,
observado através dos dados apresentados anteriormente, pode-se inferir que a disponibilidade
dos minerais na massa fermentativa foi adequada às necessidades microbianas ao longo do
processo.
O magnésio possui importância no desenvolvimento das leveduras, atuando como
cofator de enzimas glicolíticas e das envolvidas com o processo de replicação, transcrição e
tradução do DNA. Atua também na parte estrutural, interferindo na estabilidade das estruturas
celulares e membranas (BIRCH, WALKER, 2000; WALKER et al., 2003). Potássio atua nas
reações da glicólise, síntese protéica, na síntese de ATP e são encontrados na composição de
leveduras (AMORIM, 1977). Outro elemento de grande importância é o fósforo, sendo um
constituinte do DNA e das membranas fosfolipídicas. Deste modo, a ausência deste elemento
pode ocasionar problemas durante a fermentação, devido ao baixo desenvolvimento da
levedura (WALKER, 1998). A presença de cálcio, em concentrações moderadas, é essencial
para o desenvolvimento das leveduras durante a fermentação. Entretanto, o excesso de cálcio
está diretamente ligado ao processo de floculação, ou formação de aglomerados entre as
células de leveduras. Isto ocorre porque o cálcio iônico (presente em solução) atua como um
indutor de floculação, reduzindo a eficiência de fermentação. Contudo, não foi observado esse
efeito durante a fermentação (SATO et al., 2001).
Segundo Berg, Tymoczko e Strye (2002), os microelementos, em geral, são essenciais
no metabolismo celular, pois atuam como cofatores de diversas classes de enzimas. Para o seu
desenvolvimento, as leveduras necessitam de cobre e manganês, em baixas concentrações.
Eles atuam como cofatores de enzimas envolvidas no processo metabólico sendo essenciais
ao seu desenvolvimento (JONES, GADD, 1990; COLLINS, DOBSON, 1997).
Todos os elementos encontrados, segundo Reed e Nagodawithana (1991) são
constituintes inorgânicos das leveduras, indicando a importância no seu desenvolvimento.
Portanto, conclui-se que o meio forneceu todos os minerais necessários à fermentação.
Não foram encontrados dados que indicassem os teores mínimos para a condução de
um bom processo fermentativo em matéria-prima semelhante. Contudo, as concentrações para
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todos os elementos foram superiores ao mínimo indicado por Lima et al. (2001) em mosto de
cana-de-açúcar.

A Tabela 9 indica os teores dos minerais para as amostras no final do processo
fermentativo.

Tabela 9: Teores dos minerais em mg/100g de amostra de massa fermentativa (polpa e
semente), em base seca, no período final da fermentação. Comparação entre 2 amostras (jacas
obtidas em Limeira – Amostra-1, e jacas obtidas em Piracicaba – Amostra-2).
Final

Fcalc

Ftab

133,6±11,3

4,5

6,09

2,97±0,4

3,75±0,6

3,6

3,73

P

142,3±10

174,7±13,8

3,6

4,12

Mg

232,8±24,0

196,1±25,4

1,3

5,05

K

1107,1±132,9

1349,7±198,4

5,0

6,39

Na

75,9±11,0

102,9±10,0

1,5

5,05

S

129,5±11,9

136,9±17,3

4,4*

3,87

Cu

1,06±0,12

0,81±0,1

1,9

4,53

Mn

2,88±0,3

2,04±0,24

1,4

4,39

B

2,24±0,24

3,01±0,38

6,9*

4,12

Elemento

Amostra-1

Amostra-2

Ca

149,6±16,4

Fe

*Quando F calculado (Fcalc) é maior ao F Tabelado (Ftab), há diferença significativa entre as amostras
a 95% de confiança.

Entre as concentrações finais dos elementos, observa-se que para a maior parte dos
elementos, não houve diferença significativa entre as amostras.
Comparando-se as concentrações iniciais e finais dos elementos nas amostras, é
possível observar que houve aumento, na maioria dos casos, ou eles se mantiveram próximos.
Esse aumento no teor pode ser devido à concentração dos elementos minerais na massa
fermentativa, visto que, no início do processo, os teores dos demais nutrientes (açúcares,
proteínas, fibras, pectina) eram superiores ao período final, pois houve o consumo e drenagem
destes. Assim, o teor de minerais acabou sendo concentrado ao final do processo, refletindo
em seu maior valor. Além disso, segundo Nguyen, Savage (2013), a hidrólise da pectina, que
ocorre durante o processo fermentativo, resulta na disponibilização dos minerais que se

77

encontram na forma de complexos. Greffeuille et al., (2011) e Olagunju et al. (2018)
observaram o mesmo efeito de aumento na concentração de ferro, e aumento na
disponibilidade de fósforo pós fermentação, respectivamente. Olagunju et al. (2018)
observaram ainda o aumento de cálcio, magnésio, cobre, manganês e ferro em fermentação de
tamarindo.
Deste modo, observa-se que a massa fermentativa é rica em minerais, fornecendo os
principais necessários à fermentação ao longo de todo o processo, e não foram observados
efeitos inibitórios, de acordo com os dados de consumo de açúcares e produção de etanol e
ácidos, indicando que a fermentação ocorreu de maneira satisfatória.

4.5. CONCLUSÃO

As alterações bioquímicas que ocorreram nas sementes de jaca dura foram similares às
observadas para o cacau, segundo o que existe na literatura. Isso se deve principalmente à
presença dos três principais grupos de microrganismos isolados de cacau (leveduras, bactérias
láticas e bactérias acéticas), os quais atuam de maneira semelhante em sementes de jaca dura,
consumindo nutrientes e produzindo ácidos e álcoois. As fermentações realizadas na presença
de culturas starters foram mais aceleradas, especialmente a inoculada com MIX de culturas,
gerando maior consumo de açúcares, degradação de proteínas, e produção de ácidos e etanol.
Contudo, a elevada produção de ácido lático e acético pode se prejudicial ao produto final,
contribuindo para indesejável acidez. A fermentação acelerada com uso de starters também
indica que estas poderiam ser interrompidas antes, gerando um ganho no tempo de obtenção
das sementes adequadas. Ademais, a degradação protéica, principal precursor de flavor de
chocolate, ocorreu antecipadamente no tratamento MIX, indicando, possivelmente, a melhoria
no perfil aromático obtido nas sementes fermentadas e torradas.
Conclui-se que a aplicação de mix de cultura starter (S. cerevesiae e K. marxianus)
acelera o processo fermentativo, indicando potencial redução no período de fermentação,
além de permitir que a qualidade dos produtos obtidos sejam sempre similares, devido ao
maior controle da microbiota, mesmo quando realizados em condições e locais distintos.
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5 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL VOLÁTIL DE SEMENTES DE JACA SECAS,
FERMENTADAS E TORRADAS

RESUMO
As sementes de jaca dura fermentadas, secas e torradas apresentam perfil volátil
semelhante ao do cacau, indicando seu potencial uso como substituto. Durante a fermentação
do cacau, por ação da microbiota natural, são produzidos diversos precursores de aroma, que
na etapa de torração, reagem através da reação de Maillard, gerando compostos voláteis. Uma
importante classe destes compostos são as pirazinas, que conferem o aroma característico de
chocolate, e os ésteres, que contribuem com o aroma frutado. Em estudo prévio foi observada
a formação dessas classes de compostos quando as sementes de jaca dura foram submetidas à
fermentação, contudo, o processo foi realizado com a microbiota natural, indicando potencial
de melhoria. Deste modo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a produção de compostos
voláteis que conferem aroma de chocolate em sementes de jaca dura fermentadas na presença
de culturas starters. Foram avaliadas as farinhas de jaca dura fermentadas e torradas obtidas a
partir da fermentação natural (controle), com inoculação de Kluyveromyces marxianus (KM),
e com inoculação da mistura(MIX) de Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae.
Os resultados mostraram que em todos os tratamentos houve produção de compostos voláteis
que fornecem aroma de chocolate, especialmente as pirazinas. Contudo, observou-se que a
aplicação do MIX das culturas starters pode atuar maximizando a produção de alguns
compostos voláteis desejados, indicando a possibilidade de obtenção de produtos
padronizados. Salienta-se que houve concomitantemente a produção de off-flavors,
especialmente ácidos. Ao final, concluiu-se que é possível a aplicação de culturas starters
visando à melhoria no perfil volátil de sementes de jaca dura.
Palavras-chave: Compostos voláteis; Aroma de chocolate; Sementes de jaca; Substituto de
chocolate
ABSTRACT
The fermented, drying and roasted hard jackfruit seeds have an aromatic profile
similar to cocoa, indicating their potential use as substitute. During the cocoa fermentation, by
the action of the natural microbiota, several aroma precursors are produced, which in the
roasting stage, react through the Maillard reaction, generating volatile compounds. An
important class of compounds are pyrazines, which confer the characteristic aroma of
chocolate, and esters which contribute with the fruity aroma. In a previous study it was
observed the formation of these classes of compounds when the hard jackfruit seeds were
submitted to fermentation, however, the process was carried out with the natural microbiota,
indicating potential for improvement. Thus, the aim of the present study was to evaluate the
volatile compounds production that confer chocolate aroma on hard jackfruit seeds fermented
in the presence of starters cultures. Fermented, drying and roasted flours of hard jackfruit
seeds from the natural fermentation (control), with inoculation of Kluyveromyces marxianus
(KM), and with inoculation of mixture (MIX) of Kluyveromyces marxianus and
Saccharomyces cerevisiae were evaluated. The results showed that in all treatments there was
production of aromatic compounds which provide chocolate aroma, especially pyrazines.
However, it was observed that the application of starter culture MIX can act maximizing the
production of some desirable volatile compounds, indicating the possibility of obtaining
standardized products. It should be noted that there was concomitant production of off-
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flavors, especially acids. At the end, was concluded that it is possible to apply starters cultures
in order to improve the volatile profile of hard jackfruit seeds.
Keywords: Volatile compounds; Chocolate aroma; Jackfruit seeds; Chocolate substitute
5.1 INTRODUÇÃO

A jaca (Artocarpus heterophyllus Lam.) é uma fruta tropical, que consiste em três
partes, o núcleo, o perianto e os frutos verdadeiros. Cada fruto contém uma semente envolvida
por uma polpa amarela, de sabor adocicado, aromática e espessa (ELEVITCH, MANNER,
2006; CHEN et al., 2016; SEAGRI, 2015). Os frutos de jaca são consumidos principalmente
na forma in natura, e são sazonais, acarretando em desperdício, mostrando a necessidade de
estudos para seu melhor aproveitamento (OLIVEIRA, 2009; FOLEGATTI, 2003). Aliado a
essa necessidade, atualmente, foi mostrado por Spada et al. (2017) que sementes de jaca dura
fermentadas, secas e torradas possuem perfil volátil semelhante ao do cacau, indicando seu
potencial de substituição.
Em cacau, para obtenção de aroma de chocolate, são necessárias etapas que
envolvem a fermentação, a secagem e a torração (BONVEHÍ, 2005; LIMA, SCHULER,
GUERRA, 2010; OWUSU, PETERSEN, HEIMDAL, 2012). Durante o processo de
fermentação, através da ação de microrganismos, ocorrem diversas mudanças bioquímicas
que promovem a produção de ácidos, principalmente o ácido acético e lático, e a degradação
de proteínas e carboidratos em aminoácidos e açúcares redutores, respectivamente, os quais
são precursores de aroma (SCHWAN, WHEALS, 2004; JOHN et al., 2016; KONGOR et al.,
2016). Após a fermentação, as sementes são secas, e nesse processo começam a ser formados
os compostos voláteis; contudo, a contribuição mais expressiva na produção dos mesmos
ocorre durante a torração. Nesta etapa, os aminoácidos e açúcares redutores reagem entre si,
através da reação de Maillard, produzindo uma série de compostos voláteis (AFOAKWA et
al., 2008; CRAFACK et al., 2014; PARKER, 2015; JOHN et al., 2016).
A reação de Maillard em cacau envolve várias etapas, como desidratação, ciclização,
fragmentação e condensação, as quais ocorrem a partir dos grupos carbonila dos açucares
redutores e dos grupos amino dos aminoácidos (BELITZ, GROSCH, SCHIEBERLE, 2004).
Essas reações originam uma série de compostos voláteis responsáveis pelo aroma de
chocolate, como pirazinas, pirróis, piridinas, furanos, tiazois, hidrocarbonetos, alcoóis,
aldeídos, cetonas, ácidos, ésteres, fenóis, aminas, amidas e acetatos. Entre estes, as pirazinas
são os principais, presentes em maiores quantidades, seguidos de ésteres, ácidos e
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hidrocarbonetos (COUNET et al., 2002; BONVEHÍ, 2005; ALMEIDA, 2003; CRAFACK et
al., 2014; IOANNONE et al., 2015; VISINTIN et al., 2017; MOREIRA et al., 2018). As
pirazinas são os principais compostos aromáticos presentes no cacau, e são geradas por
diversas vias, contudo é relatado que são formadas pela reação de Maillard, por meio da
condensação entre açúcares e aminoácidos, por degradação de Strecker ou por pirólise de
hidroxi-aminoácidos (AFOAKWA et al., 2008; NAGAMATO et al., 2010; MAGA, SIZERI,
1973; COUNET et al., 2002).
A fermentação de cacau é realizada com a microbiota natural, contudo, as espécies
Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces cerevisiae já foram isoladas nestes processos
(ILLEGHEMS et al., 2012; ARDHANA, FLEET, 2003; SCHWAN, WHEALS, 2004). Deste
modo, com o uso dessas culturas, espera-se que a produção de compostos voláteis presentes
no chocolate seja encontrada nas sementes de jaca dura fermentadas e torradas.
O objetivo do presente trabalho foi identificar a produção de compostos voláteis em
farinhas de jaca dura fermentadas e torradas, comparando-se o perfil obtido com os principais
voláteis que conferem o aroma de chocolate em cacau. Farinhas obtidas por fermentação
controle (microbiota natural), com inoculação de K. marxianus, e com inoculação de MIX de
leveduras (K. marxianus e S. cerevisiae) foram analisadas por cromatografia gasosa acoplada
a espectrômetro de massas, e os diferentes perfis voláteis foram avaliados.

5.2. MATERIAL E MÉTODOS

5.2.1 Determinação dos compostos voláteis

As farinhas de jaca dura fermentadas, secas e torradas do controle, e dos tratamentos
KM e mix, foram submetidas à análise de compostos voláteis. As amostras para essa análise
foram as mesmas obtidas no item 4. Na extração dos compostos voláteis, realizada por SPME,
foi utilizado um holder com fibra de polidimetilsiloxano/divinilbenzeno (PDMS/DVB) de 65
μm. Foram coletadas três gramas das amostras de semente de jaca dura fermentada em um
vial de 10 mL, os quais foram dispostos em uma chapa de aquecimento a 45ºC durante 10
minutos. Posteriormente, a fibra foi inserida no headspace do vial durante 55 minutos para
que ocorresse a absorção. Então foi realizada a separação dos compostos voláteis por
cromatografia gasosa (CG), e a identificação por espectrometria de massas (sistema QP2010
Shimadzu). Os compostos voláteis absorvidos na fibra foram desorvidos no injetor splitless
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do cromatógrafo a gás, por 30 minutos à 235 ºC. Para a separação dos compostos voláteis, foi
empregada uma coluna capilar RTX5MS (30 m, 0,25 mm d.i., 0,25 μm de espessura do
filme), e o gás de arraste foi o hélio (fluxo de 1 mL/min e velocidade linear de 36 cm/s).
Durante a separação, foi utilizado gradiente de temperatura no forno do cromatógrafo,
empregando-se 40 ºC por 1 minuto, chegando até 240 ºC a taxa de 5 ºC por minuto, e 4
minutos a 240 ºC. Após a separação, o espectro de massas foi obtido por impacto de elétrons a
70 eV, e os dados foram recebidos na faixa de m/z de 35 a 450 no modo scan. Para determinar
os componentes, foi feita comparação com espectro de massas dos bancos de dados da Wiley
8a e FFNSC1.3, com o índice de retenção de Kovats e comparação com os bancos de dados.
Foram calculados os índices de retenção linear (LRI) dos fragmentos e comparados com os
LRIs dos padrões autênticos submetidos às mesmas condições de corrida (SPADA, 2017).

5.2.2 Delineamento experimental e análise estatística dos dados

Os dados obtidos na análise de compostos voláteis foram analisados utilizando o
programa estatístico XLSTAT para Análise de Componentes Principais (ACP).

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.3.1 Compostos voláteis

O cromatograma obtido na análise de compostos voláteis para o tratamento controle
está ilustrado na Figura 1. O perfil dos demais tratamentos foi semelhante, contudo, houve
diferença em relação à área dos picos referentes aos compostos obtidos.
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Figura1: Cromatograma da análise de compostos voláteis em CG-MS para o tratamento controle.

O perfil aromático de cacau envolve uma combinação de compostos voláteis que, em
conjunto, conferem seu aroma característico. Este é resultado de uma mistura de 30-50
compostos ativos de odor, sendo que estes, quando isolados, não conferem o aroma de
chocolate (SPADA et al., 2017). Entre esses compostos, encontram-se as pirazinas, que
compreendem um dos principais voláteis responsáveis pelo aroma de cacau (ALMEIDA,
2003; BONVEHÍ, 2005). Em estudos de compostos voláteis de cacau, Owusu, Petersen e
Heimdal (2012) e Bonvehí (2005) observaram predominância de pirazinas, compreendendo
mais de 27% e 40% dos voláteis totais, respectivamente. Estas, em sua maioria, são formadas
sob aquecimento, predominantemente a temperaturas superiores a 100 °C, via degradação de
Strecker, que ocorre na reação de Maillard; entretanto, já foi evidenciada a formação de
alguns compostos pirazínicos (trimetilpirazina e tetrametilpirazina) durante a fermentação,
através de biossíntese microbiana (Bacillus subtilis e Bacillus megatrium) no período final do
processo (JINAP et al., 1994; SCHWAN, WHEALS, 2004; BONVEHÍ, 2005; RODRIGUEZCAMPOS et al., 2012; PARKER, 2015b). Além das pirazinas, os ésteres também são
relevantes na formação do aroma de chocolate, e juntos, eles compreendem os dois maiores
grupos de compostos voláteis. Os ésteres conferem aroma frutado e floral (JINAP et al., 1998;
BONVEHÍ, 2005; SPADA, 2017). Segundo Spada (2017), além das pirazinas e ésteres serem
os grupos mais associados ao aroma de chocolate em cacau, esses também estão entre os mais
ativos de odor.
Entre os compostos pirazínicos, a tetrametilpirazina (2,3,5,6 tetrametilpirazina)
compreende um dos maiores e principais voláteis em cacau, conferindo aroma de noz,
torrado, café e chocolate, e já foi observada sua predominância em 90% do total de compostos
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pirazínicos em cacau após processo de torração (JINAP et al., 1998; BONVEHÍ, 2005;
RAMLI et al., 2006; AFOAKWA et al., 2009). Do mesmo modo, a trimetilpirazina (2,3,5
trimetilpirazina) confere também aroma de noz, torrado, amendoim e chocolate (BONVEHÍ,
2005; AFOAKWA, 2010; OWUSU, PETERSEN, HEIMDAL, 2012). Além desses, outros
compostos pirazínicos foram identificados como os mais importantes em cacau torrado, tais
como 2,3 dimetilpirazina, 2,5 dimetilpirazina, 2,6 dimetilpirazina, 2-etilpirazina, 3-etil-2,5dimetilpirazina e 2-etil-3,5-dimetilpirazina (PINI et al., 2004; BONVEHÍ, 2005; OWUSU,
PETERSEN, HEIMDAL, 2012; RODRIGUES-CAMPOS et al., 2011; RODRIGUEZCAMPOS et al., 2012; CRAFACK et al., 2014; SPADA et al., 2017). Entre os ésteres que
contribuem para o aroma floral no cacau, estão o 2-feniletil acetato e o 3-metilbutil éster
(RODRIGUEZ-CAMPOS et al., 2011; SPADA, 2017).
A determinação dos principais componentes baseou-se na literatura referente ao aroma
de chocolate. Os compostos apresentados na Tabela 1 são os principais contribuintes
encontrados nas farinhas de jaca fermentadas e torradas.

Tabela 1: Compostos voláteis de interesse para o aroma de chocolate.
Compostos
2,3 dimetilpirazina
2,5 dimetilpirazina

2,3,5 trimetilpirazina

2 etil 3,5dimetilpirazina

3 metil butil éster

2,3,5,6 tetrametilpirazina

Percepção de aroma

Referência

Caramelo, cacau

(Rodríguez-Campos et. al, 2012)

Cacau, torrado, noz, café,
verde da terra

(Spada, 2017; Bonvehí, 2005)

Cacau, torrado, noz,

(Rodríguez-Campos et. al, 2012;

chocolate

Spada, 2017; Spada et al., 2017)

Noz, terra

Frutado, doce

(Owusu, Petersen, Heimdal, 2012;
Spada, 2017)
(Owusu, Petersen, Heimdal, 2012;
Spada, 2017)

Torrado, chocolate,

(Bonvehí, 2005; Rodríguez-

cacau, café

Campos et. al, 2012)

2 feniletil acetato

Mel, floral

3,5,6 trimetilpirazina

Noz, terra

(Rodríguez-Campos et. al, 2011;
Spada et al., 2017)
(Spada et al., 2017)

Os compostos apresentados na Tabela 1 foram encontrados nas farinhas de semente de
jaca dura fermentada e torrada para todos os tratamentos. Na Tabela 2 é possível identificar a
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porcentagem de área dos picos do perfil cromatográfico de cada um desses compostos
voláteis. A Figura 2 mostra a análise dos componentes principais, correlacionando os
compostos voláteis aos diferentes tratamentos.

Tabela 2: Porcentagem relativa a partir da área total dos picos do perfil cromatográfico
para os compostos de interesse nos diferentes tratamentos.
Compostos de
interesse

Porcentagem de área dos picos

LRI
CGMS

LRI
autêntico

Controle

Mix

K.marxianus

2,3 dimetilpirazina

916

916

0,7±0,13

0,5±0,10

0,7±0,15

2,5 dimetilpirazina

922

922

1,3±0,15

1,0±0,40

1,4±0,32

2,3,5 trimetilpirazina
2 - etil - 3,5
dimetilpirazina
3 metil butil éster
2,3,5,6
tetrametilpirazina
2 feniletil acetato

1461

1465

0,2±0,05

0,4±0,10

0,1±0,0

1086

1086

0,4±0,05

0,8±0,14

0,3±0,0

1045

1055

1,5±0,21

2,0±0,31

1,6±0,25

1095

1095

12,0±0,0

6,0±0,0

4,0±0,53

1251

1251

0,2±0,06

0,2±0,06

0,1±0,0

3,5,6 trimetilpirazina

1253

1233

1,3±0,13

1,0±0,12

0,4±0,0

Legenda: LRI CGMS= índice de retenção linear dos fragmentos detectados em CGMS; LRI autêntico =
índice de retenção linear do padrão autêntico submetido às mesmas condições de corrida.

Figura 2: Gráfico Biplot para análise dos componentes principais dos compostos de interesse para o aroma de
chocolate. A direção dos vetores indica o aumento da produção dos compostos indicados.
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 2 e Figura 2, é possível observar que
entre os tratamentos, o KM apresentou o pior perfil volátil para os compostos relacionados ao
aroma de cacau, apresentando produção mais significativa somente para as dimetilpirazinas
(2,3 e 2,5 dimetilpirazina). Talvez a produção dos precursores durante a fermentação para
esses compostos seja pouco dependente de temperatura, pois o tratamento KM foi o que
apresentou as menores temperaturas durante o processo fermentativo, ou pode ser que a
produção dos mesmos necessite de uma fermentação mais lenta, pois o tratamento MIX, que
apresentou o processo mais acelerado, produziu os menores teores desses compostos.
Entre os tratamentos controle e MIX, observa-se uma melhoria no perfil volátil,
apresentando produção mais elevada de um número maior de compostos voláteis similares
aos do cacau. O tratamento MIX foi o mais associado aos compostos 3 metil butil éster, 2 etil
– 3,5 dimetilpirazina, e ao 2,3,5 trimetilpirazina; e o controle, ao 2,3,5,6 tetrametilpirazina e
3,5,6 trimetilpirazina. O 2-feniletilacetato foi produzido igualmente pelos tratamentos
controle e mix. Spada et al., (2017) também observaram a produção desse composto em
sementes de jaca fermentadas, contribuindo com o aroma floral do chocolate.
Segundo Spada (2017), o 2 etil – 3,5 dimetilpirazina e a trimetilpirazina estão entre os
compostos de odor mais ativos em pó de cacau. Entre os tratamentos, o MIX apresentou
maior concentração do primeiro e também para a 2,3,5 trimetilpirazina; em ambos, a
porcentagem de área observada foi 2 vezes maior em relação ao controle. Esse resultado
indica a potencialização da formação dessas duas classes de pirazinas por aplicação de K.
marxianus e S. cerevisiae como culturas starter. Em relação a 3,5,6 trimetilpirazina, a
aplicação das culturas não foi tão eficaz no aumento de sua produção, pois esta foi superior no
controle, embora em valores próximos ao MIX. Ainda segundo Spada (2017), a intensidade
do aroma produzida pelas trimetilpirazinas em farinha de jaca fermentada foi superior à do
cacau, indicando, portanto, a relevância de sua presença para o perfil aromático das farinhas
de jaca.
Ramli et al. (2006) relataram que a tetrametilpirazina em cacau representa 90% da
concentração total das pirazinas, e Jinap et al. (1998), relataram que a mesma é a maior
pirazina encontrada em cacau. Pode-se observar, a partir dos dados da Tabela 11, que a
2,3,5,6 tetrametilpirazina foi a principal pirazina encontrada em todos os tratamentos,
representando as maiores porcentagens de área em relação às demais. No controle, observouse maior incidência dessa pirazina, representando 2 vezes mais em relação ao tratamento
MIX, e três vezes mais que o KM. A tetrametilpirazina, segundo Jinap et al. (1998), Hashim
et al. (1998) e Rodriguez-Campos et al. (2012), é produzida durante o processo fermentativo
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através de ação microbiana, apresentando maiores concentrações após 6 dias de fermentação,
juntamente com as trimetilpirazinas, embora a maior concentração destas ocorra durante a
torração, através da reação de Maillard (RAMLI et al., 2006; RODRIGUEZ-CAMPOS et al.,
2012; CRAFACK et al., 2014). Segundo Hashim et al. (1999), a produção da
tetrametilpirazina, e das pirazinas em geral, é dependente de calor. Deste modo, a
tetrametilpirazina foi mais associada ao tratamento controle, que apresentou as maiores
temperaturas durante o processo fermentativo, seguido do MIX e KM, já que a temperatura de
torração foi igual para todos os tratamentos.
Estudo anterior realizado com fermentação de cacau com uso de K. marxianus como
cultura starter apresentou resultados similares ao encontrado em jaca dura. Ao identificar a
presença de compostos voláteis em licor e chocolate feitos a base de fermentados de cacau
com e sem a presença de K. marxianus, os autores observaram que as concentrações de 2,3,5
trimetilpirazina e 2,3,5,6 tetrametilpirazina foram superiores no tratamento controle, assim
como no presente estudo. Para 2,3 dimetilpirazina o teor foi superior no tratamento inoculado,
semelhante ao encontrado para jaca, onde controle e KM foram iguais (CRAFACK et al.,
2014).
Assim como o reportado no presente estudo, Spada et al. (2017), encontraram os
mesmos compostos voláteis com aroma final de chocolate em farinha de semente de jaca
fermentada, seca e torrada, indicando o potencial uso desta como substituto de chocolate.
Spada (2017) também mostrou que a produção desses compostos em farinha de jaca
fermentada, seca e torrada foi igual ou superior ao pó de cacau. Desse modo, através dos
resultados apresentados, é possível concluir que o uso de cultura starter tem potencial de
melhorar ainda mais o perfil volátil apresentado na fermentação controle, propiciando um
substituto potencial de aroma de chocolate para o mercado consumidor. Assim, observa-se a
importância do uso de culturas starters na produção de aroma de chocolate em sementes
fermentadas de jaca dura.
Durante a fermentação, além da produção de compostos voláteis que conferem aroma de
chocolate, há produção também de off-flavors, que são indesejáveis, pois produzem atributos
negativos para o perfil volátil. Os principais componentes de off-flavor relatados na literatura
para chocolate e para farinhas de semente de jaca fermentadas, secas e torradas, e encontrados
no presente trabalho,estão descritos na Tabela 3.
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Tabela 3: Compostos de off-flavor segundo a literatura
Compostos
Ácido Acético

Ácido Isovalérico

Percepção de aroma

Referência
(Rodríguez-Campos et. al, 2012,

Ácido, vinagre

Spada et al., 2017)
(Bonvehí, 2005; Rodríguez-

Rançoso, queijo

Campos et. al, 2012, Spada et al.,

parmesão

2017)

Ácido Propanoico

Pungente, rançoso

(Rodríguez-Campos et. al, 2012)

Ácido Pentanoico

Pútrido, rançoso

Ácido Hexanoico

Pungente, rançoso, ácido

Ácido Heptanoico

Rançoso, ácido

(Bonvehí, 2005; Crafack et al.,
2014)
(Bonvehí, 2005; Crafack et al.,
2014)
(Bonvehí, 2005; Crafack et al.,
2014)

Os compostos apresentados na Tabela 3 foram encontrados nas farinhas de semente de
jaca dura fermentada e torrada para todos os tratamentos. Na Tabela 4, é possível identificar a
porcentagem de área dos picos do perfil cromatográfico de cada um desses compostos
voláteis. A Figura 3 mostra a análise dos componentes principais, correlacionando os
compostos voláteis aos diferentes tratamentos.

Tabela 4: Porcentagem relativa a partir da área total dos picos do perfil cromatográfico
para os compostos de off-flavor nos diferentes tratamentos.
Porcentagem de área dos picos

LRI
CGMS

LRI
autêntico

Ac. Acético

611

618

45,11±6,12

47,46±4,13

45,42±8,34

Ac. Propanoico
3-Metil butanóico
(isovalérico)

773

745

0,30±0,06

0,50±0,13

0,13±0,03

874

873

2,49±0,52

4,09±1,43

1,78±0,79

Ac. Pentanoico

901

902

0,39±0,07

0,29±0,07

0,35±0,03

Ac. Hexanoico

909

934

0,12±0,03

0,22±0,08

0,37±0,07

Ac. Heptanoico

1108

1112

0,17±0,06

0,10±0,04

0,33±0,04

Compostos de off-flavor

Controle

K.marxianus

Mix

Legenda: LRI CGMS= índice de retenção linear dos fragmentos detectados em CGMS; LRI autêntico =
índice de retenção linear do padrão autênticosubmetido às mesmas condições de corrida.
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Figura 3: Gráfico Biplot para análise dos componentes principais dos compostos de off-flavor. A direção dos
vetores indica o aumento da produção dos compostos indicados.

A partir da análise dos dados da Tabela 4 e Figura 3, pode-se observar que o
tratamento KM apresentou maior produção de três compostos de off-flavor, dentre eles, os
ácidos isovalérico (3 metil butanóico) e acético, que segundo Spada (2017), possui forte
contribuição no odor, conferindo aroma de queijo parmesão e vinagre, respectivamente, e são
indesejáveis para o perfil volátil de chocolate. Além desses, o tratamento KM teve maior
produção de ácido propanóico, que confere odor pungente e rançoso (RODRÍGUESCAMPOS et al., 2012). O tratamento MIX foi associado aos ácidos hexanóico e heptanóico,
que conferem rancidez e acidez ao aroma. Para o tratamento controle, observou-se maior
produção apenas de ácido pentanóico, que contribui negativamente com rancidez (BONVEHÍ,
2005). Embora o tratamento controle tenha apresentado maior produção de ácido pentanóico,
esta foi semelhante para o tratamento mix. Além disso, o teor de ácido acético foi semelhante
para os dois tratamentos. Desse modo, para a produção de off-flavors, observa-se que o
tratamento controle apresentou melhor perfil, seguido do MIX, contudo, o ideal seria a
realização de análise sensorial para confirmar esses dados, pois o aroma é resultado da
mistura de compostos voláteis. Para minimizar a produção de ácidos no tratamento MIX, e
assim, obter melhores resultados, é possível reduzir o tempo de fermentação, visto que, a
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inoculação de starters acelerou o processo. Segundo Rodríguez-Campos et al. (2012), seis
dias de fermentação são suficientes para que haja produção de compostos desejáveis e que
seja minimizada a produção de off-flavors.
Ao se observar os dados da Tabela 4, é possível notar também que houve, para os três
tratamentos, elevada produção de ácido acético (em torno de 45% do total de compostos
voláteis). O ácido acético é volátil, e durante processo de torração, realizado a 154 °C, é
perdido. Contudo, devido à elevada produção durante a fermentação, houve alta concentração
desses nas sementes, impactando negativamente no aroma. Uma outra hipótese para a elevada
concentração de ácido acético é a retenção no interior das sementes, principalmente na parte
central. As sementes de jaca dura são maiores que as de cacau, dificultando, portanto, a
volatilização de ácido acético. Desse modo, poderiam ser realizados processos alternativos,
como a torração das sementes fracionadas, ao invés de inteiras.

5.4. CONCLUSÃO

Ao submeter às sementes de jaca dura aos processos de fermentação, secagem e
torração semelhantes aos do cacau, foi possível obter produção de compostos voláteis que
conferem aroma de chocolate, indicando seu potencial uso como substituto aromático.
Embora o tratamento controle tenha apresentado elevada produção de compostos pirazínicos,
responsáveis pelo aroma de chocolate, o uso de mistura de culturas starters (MIX) maximizou
a produção de alguns dos principais compostos, indicando o uso potencial dessas culturas para
melhoria do perfil volátil. Contudo, o uso de MIX de culturas starters acelerou o processo
fermentativo, produzindo concentração maior de alguns ácidos em relação ao controle. Deste
modo, acredita-se que ao reduzir o tempo de fermentação do tratamento inoculado, o perfil
aromático possa ser melhorado, através da produção de menores concentrações de ácidos, que
atuam como off-flavors. Assim, conclui-se que é possível a utilização de mistura de culturas
de K. marxianus e S. cerevisiae como culturas starters em processo fermentativo de sementes
jaca dura, visando a maximização da produção de compostos voláteis que conferem aroma de
chocolate.
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6. CONCLUSÃO GERAL

A utilização de culturas starters no processo fermentativo das sementes de jaca dura
permitiu a aceleração do processo, e maximização da produção de algumas pirazinas,
responsáveis pelo aroma de chocolate. A ação conjunta de duas culturas resultou em um
processo fermentativo mais eficiente, pois houve disponibilização de substratos e aeração da
massa pela levedura K. marxianus, e consumo rápido por S. cerevisiae, resultando em melhor
produção de intermediários, que culminaram na obtenção de precursores de aroma e,
posteriormente, de compostos voláteis semelhantes aos do cacau. Os dados permitiram
observar que a fermentação com uso isolado de K. marxianus produziu rápida degradação da
polpa e liberação de açúcares, que não foram totalmente consumidos, e portanto, inutilizados
durante o processo. Deste modo, a atuação sinérgica destas duas culturas starters apresenta-se
mais adequada para formação do aroma de chocolate.
Para os compostos voláteis, observou-se que as fermentações foram bem conduzidas,
pois houve formação dos principais compostos aromáticos de chocolate em todos os
tratamentos realizados. Contudo, comparando-se os dados obtidos, observou-se que a
inoculação isolada de K. marxianus produziu perfil volátil de qualidade inferior aos demais
(menores concentrações de pirazinas e maiores de off-flavors), que provavelmente se
relaciona à menor eficiência do processo fermentativo, e principalmente às baixas
temperaturas obtidas durante o processo.
O tratamento MIX apresentou maior semelhança em relação ao tratamento controle, e
permitiu a maximização da produção de alguns voláteis que exercem grande impacto na
formação do aroma de chocolate, indicando sua potencial utilização no direcionamento da
produção de compostos desejáveis. Contudo, acredita-se que possam ser obtidos resultados
ainda melhores com uso de K. marxianus e S. cerevisiae se forem empregados lotes
fermentativos com maior volume de massa, visto que a temperatura, essencial para a
formação de precursores de aroma, não atingiu os valores ideais observados em cacau,
indicando potencial de melhoria.
Considerando-se a produção de off-flavors, principalmente ácidos, acredita-se que a
redução no tempo de fermentação seja uma alternativa de melhoria, minimizando sua
produção. No tratamento MIX, houve aceleração do processo fermentativo, indicando a
possibilidade de redução do período da fermentação.
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Deste modo, conclui-se que a fermentação com inoculação de mistura de leveduras
possa ser empregada em jaca dura permitindo a produção de compostos voláteis de aroma de
chocolate, redução do tempo de fermentação, e maior padronização dos lotes fermentativos
em relação ao controle, que possui variação de microbiota e é susceptível a contaminações.

