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RESUMO

A fermentação do cacau é um processo feito em cochos de madeira, nos quais as
sementes são deixadas para fermentar de maneira espontânea. É um procedimento
que pode se dividir em duas fases e no qual ocorre a intervenção de diversos microorganismos. O objetivo deste trabalho foi a seleção de leveduras starter produtoras
de protease e com caráter Killer.

Para o estudo, necessitou-se isolar micro-

organismos presentes na fermentação, principalmente leveduras. Além disso, foi feita
a determinação de algumas características fisiológicas desejáveis, como a produção
enzimática e as características Killer para as leveduras isoladas. As coletas foram
realizadas na fazenda “Capela Velha”, na cidade de Uruçuca, estado da Bahia, em
fermentação espontânea de cacau. A cada 12 horas de fermentação, iniciando pela
hora zero até 144 horas, o pH e a temperatura foram aferidos e uma amostra foi
coletada para o isolamento de micro-organismos. Foram isolados 109 microorganismos, no total: 45 leveduras, 42 bactérias de ácido láctico e 22 bactérias de
ácido acético. Das 45 leveduras, seis foram detectadas como produtoras de protease
e quatro delas apresentaram atividade Killer. As leveduras foram identificadas
molecularmente pelo método de sequenciamento de Sanger como: Starmerella
bacillaris, Galactomyces geotrichum e Pichia manshurica. No trabalho, também foi
realizado um estudo PCR-MSP fingerprint, no qual se observou uma grande
diversidade de gêneros entre as leveduras isoladas. Os parâmetros físico-químicos
do isolamento das leveduras mostraram que duas delas são as melhores candidatas
para um inóculo de iniciação, já que foram isoladas em condições adequadas para a
reação de Maillard.

Palavras-chave: Micro-organismos. Fermentação espontânea. Killer. Cacau.
Protease. Starter.
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ABSTRACT

Cocoa’s fermentation is a process made of wood troughs, in which seeds are allowed
to ferment spontaneously. It is a process that can be divided into two phases and in
which there is an intervention of several microorganisms. The aim of this study was
the selection of starter yeast protease’s producers and with Killer’s character. For the
research, it was required to isolate microorganisms which were attending in the
fermentation, particularly yeast. In addition, it was made a determination of some
desirable physiological characteristics, such as enzyme production and Killer
characteristics’ for isolated yeasts. Samples were collected at farm "Capela Velha" in
the city of Uruçuca, Bahia, in spontaneous cocoa’s fermentation. Every 12 hours of
fermentation, starting from zero to 144, pH and temperature were measured and a
sample was collected for microorganisms’ isolation. 109 microorganisms were isolated
on the whole: 45 yeasts, 42 lactic acid bacteria and 22 acetic acid bacteria. Of the 45
yeasts, six were identified as protease producers and four of them presented Killer
activity. The yeasts were molecularly identified by the Sanger sequencing method as:
Starmerella bacillaris, Galactomyces geotrichum and Pichia manshurica. It was also
carried out a study PCR-MSP fingerprint, in which we observed a wide range of genres
between the yeasts. The physico-chemical parameters of the isolation of yeasts
demonstrated that two of them are the best candidates for an initiation inoculum since
they were isolated under suitable conditions for the Maillard reaction.

Keywords: Microorganisms. Spontaneous Fermentation. Killer. Cocoa. Protease.
Starter.
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1 INTRODUÇÃO

A fermentação do cacau é um processo feito em cochos de madeira. As
sementes ainda com polpa são deixadas para fermentar de maneira espontânea. É
um processo que pode se dividir em duas fases.
Na primeira fase, ocorre a intervenção de leveduras e bactérias de ácido
láctico, que convertem os açúcares presentes na polpa em etanol e açúcares
redutores. Na segunda fase, apresentam-se bactérias de ácido acético, que
contribuem principalmente no aumento da temperatura da massa em fermentação
esse aumento na temperatura inativa o embrião da semente de cacau.
No estudo da microbiota de cacau, o uso das ferramentas moleculares permite
a identificação de micro-organismos, inclusive não cultiváveis, além de permitir
também um monitoramento constante e rápido do processo de fermentação.
Esse trabalho utilizou ferramentas moleculares associadas ao cultivo
microbiano para estudo da diversidade e do monitoramento do processo fermentativo,
através da prospecção de uma cepa que pudesse ser usada como inóculo de partida
já que, na atualidade, o processo de fermentação de cacau não conta com uma
regulação ou padronização que permita a replicação das características de um cacau
de alta qualidade.
A seleção de um inóculo é de vital importância na indústria do chocolate. A
cepa proporcionará uma base de qualidade desejada no produto final e poderá ser
replicada com relativa facilidade. Atualmente, o controle da base de qualidade não é
possível, pois a fermentação de cacau é realizada de forma espontânea, sem devido
controle dos diferentes fatores que influenciam no processo.
Levando em consideração as investigações feitas anteriormente, a seleção de
uma cepa beneficiará o crescimento econômico da indústria local de cacau e
chocolate na região.
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2 REVISÃO
Importância do cacau
O cacau (Teobroma cacao) é uma planta de cultivo de grande importância
econômica pois é utilizado principalmente na indústria do chocolate (MISNAWI &
TEGUH 2010). Na América Central a produção de cacau é muito importante para os
agricultores, já que 82% não tem outra atividade que gere lucro (GALINDO, 1985).
O cacau ocupa o terceiro lugar, depois do açúcar e café, na produção mundial
de matérias primas (ANON, 2007). Uma distinção é feita entre o cacau comum –
representante de 95% da produção mundial e proveniente das variedades forasteiro
– e o cacau fino ou aromático, proveniente das variedades crioulo ou trinitário e
representante de 5% da produção mundial (MARIA L.Q.R & KATTY M.D.M 2004). A
produção sul-americana representa aproximadamente 14% da produção mundial. As
principais regiões produtoras do Brasil são o sul do estado da Bahia, Espírito Santo,
Pará e Rondônia. Na década de 50, o Brasil foi o principal produtor de cacau ao nível
mundial, lugar ocupado hoje por países do oeste da África (SCHWAN & WHEALS
2004; LIMA, et al., 2011).
Dentre todas as variedades de cacau que existem, a nacional (Brasil) tem a
maior demanda, é utilizada para a produção dos chocolates mais finos (SAMARRIBA
& BEER, 2011). O cacau é um alimento altamente nutritivo, originário da América, na
atualidade África (Costa do Marfim, Gana e Nigéria) é responsável pela maior
produção (MARIA L.Q.R & KATTY M.D.M 2004).
A produção de cacau mostra uma rápida expansão nas últimas décadas
(ANON, 2007). Em 1970, a colheita mundial de cacau foi apenas de 1,5 mil toneladas
em 4,1 hectares e em 1995, 3,0 mil toneladas de cacau foi colhida em 6,7 hectares,
isso representa uma duplicação da produção de cacau e um aumento de 50% na área
cultivada em apenas 25 anos (RICE & GREENBERG, 2000). A atual produção
concentra-se na África, particularmente na Costa do Marfim e Gana: o primeiro com
aproximadamente 60% e o segundo com 20% da produção mundial (ANON, 2007).
Na Nigéria, a dimensão média das áreas de produção é de 1,7 hectares, no Equador
atinge até 4,5 hectares e na Costa do Marfim, existem fazendas com média de 2,8
hectares. No Brasil, pelo contrário, existem fazendas maiores que 1.000 hectares
(RICE & GREENBERG, 2000).
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A fermentação dos grãos de cacau é o primeiro passo para a produção de um
chocolate de alta qualidade (SCHWAN & WHEALS 2004). Atualmente, é um dos
poucos processos microbianos que ainda é feito de maneira espontânea na indústria
de alimentos (SCHWAN & WHEALS 2004; LIMA, et al., 2011).
Estudos anteriores mostram que leveduras, bactérias de ácido láctico (ALB) e
bactérias de ácido acético (AAB) são os principais micro-organismos que intervêm no
processo de fermentação do cacau (SCHWAN & WHEALS 2004; LIMA, et al., 2011).
Esses micro-organismos são responsáveis pela formação de etanol, ácido láctico,
ácido acético e calor produzido na fermentação (LOPEZ & DIMICK 1995; MISNAWI &
TEGUH 2010).
Existe uma variação considerável entre as diferentes fermentações, já que a
natureza espontânea das fermentações de polpa de cacau conduz à variações na
microbiota presente durante o processo fermentativo (SCHWAN & WHEALS 2004).
Devido à variabilidade associada com a técnica de fermentação espontânea, quase
todos os processos de fermentação de alimentos a granel, hoje em dia, são inoculados
com cultivo de partida definidos, a fim de obter parâmetros de fermentação
reproduzíveis e qualidade constante do produto (DIAZ, et al., 2013). Os produtos
alimentícios fermentados de maneira espontânea, como cervejas especializadas,
vinho e outras bebidas, representam uma parte significativa do mercado, sendo a
microbiota que participa nessas fermentações de interesse biotecnológico
(GONZÁLEZ & BARRI 2007; LOPANDIC, et al. 2008; NOVA, et al., 2009; BOKULICH,
et al., 2012; DIAZ, et al., 2013).
Vários estudos têm investigado a diversidade microbiana da fermentação
espontânea de polpa de cacau (LOPANDIC, et al. 2008). A maior parte dos trabalhos
de pesquisa é baseada em técnicas dependentes de cultivo (SCHWAN & WHEALS
2004). No entanto, métodos alternativos moleculares, como eletroforese em gel com
gradiente de desnaturação (DGGE), são mais eficientes (PAPALEXANDRATOU, et
al., 2011). Esses métodos podem servir como uma fonte rápida de informação da
estrutura da microbiota, além de poderem detectar a presença de espécies, inclusive
não cultiváveis (CAMU, et al., 2007; PAPALEXANDRATOU, et al., 2011).
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A fermentação da polpa de cacau já foi investigada em diferentes localizações
geográficas e com aplicações de diferentes métodos experimentais(SCHWAN &
WHEALS 2004). Os subgrupos dominantes de micro-organismos presentes na
fermentação espontânea se identificam sempre como leveduras, ALB e AAB
(SCHWAN & WHEALS 2004). As leveduras produzem enzimas pectinolíticas que
quebram a polpa de cacau e convertem os açúcares disponíveis em etanol, ácidos
orgânicos e compostos voláteis (LOPEZ & DIMICK 1995, SCHWAN & WHEALS
2004).
As espécies de leveduras dos gêneros Candida, Cryptococcus, Debaryomyces,
Eremothecium, Kluyveromyces, Kodamaea, Lodderomyces, Meyerozyma, Pichia,
Rhodotorula,
Trichosporon,

Saccharomyces,
Vanderwaltozyma,

Saccharomycopsis,

Schizosaccharomyces,

Wickerhamomyces,

Yarrowia

e

Zygosaccharomyces já foram detectadas em diferentes fermentações de polpa de
cacau (DANIEL, et al., 2009; ILLEGHEMS, et al., 2012).
Entretanto, existe pouca coerência nos gêneros e espécies de leveduras
relatadas, incluindo fermentações feitas dentro do mesmo país. Isso acontece devido
à natureza espontânea da fermentação (DANIEL, et al., 2009).

Sucessão microbiana

O sabor característico do chocolate é o resultado de reações bioquímicas de
um conjunto de compostos que se encontram na semente do cacau, principalmente
carboidratos (DANIEL et al., 2009).
Durante o processo de fermentação do cacau, as sementes ainda com polpa
são depositadas em caixas ou cochos de madeira, deixando a massa de cacau
fermentar espontaneamente (ILLEGHEMS, et al., 2012). Essa massa de cacau é
revolvida a cada 12 horas até acabar o processo (SALMINEN, et al 2004).
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Na fermentação, o cocho é coberto com folhas de bananeira. As leveduras e
ALB se apresentam principalmente na primeira fase da fermentação (ILLEGHEMS, et
al., 2012). Esses micro-organismos metabolizam açúcares e ácido cítrico para
produzir ácido láctico, ácido acético e etanol (SALMINEN, et al 2004). As AAB se
encontram principalmente na segunda fase da fermentação e são responsáveis pela
oxidação aeróbia e exotérmica do etanol em ácido acético, resultando em um aumento
da temperatura que contribui para a inativação do embrião da semente (LOPEZ &
DIMICK 1995; SCHWAN & WHEALS 2004).
Na primeira fase da fermentação, as leveduras aumentam sua população
exponencialmente em uma fase anaeróbia, na qual ocorre a conversão do açúcar da
polpa em etanol. Posteriormente, as leveduras usam esse etanol como fonte de
carbono (ILLEGHEMS, et al., 2012). O álcool produzido também inibe o crescimento
das leveduras, dando início a um processo denominado autólise, no qual ocorre a
liberação de enzimas por parte das leveduras presentes (ILLEGHEMS, et al., 2012).
Essas enzimas são de grande importância, já que são as principais responsáveis pelo
sabor característico do chocolate (LIMA, et al., 2011).
Por contado revolvimento da massa de cacau, que permite a entrada de
oxigênio e a conversão dos açúcares em álcool, inicia-se a segunda etapa da
fermentação (FOETTERER, 2006). Essa etapa é aeróbia e proporciona as condições
necessárias para o crescimento de bactérias acéticas que oxidam o etanol em ácido
acético, CO2 e água (SALMINEN, et al 2004).
O crescimento desse tipo de micro-organismo produz um aumento significativo
na temperatura da massa de cacau até alcançar aproximadamente 40°C nas primeiras
24 horas. Depois de 48 horas do processo de fermentação, o revolvimento da massa
de cacau é feito com regularidade até o final da fermentação (FOETTERER, 2006).
Dessa forma, a temperatura não ultrapassa os 45°C, evitando assim a inibição
de algumas enzimas presentes (pectinolíticas e proteolíticas) (LIMA, et al., 2011). O
processo de revolvimento da massa permite que a fermentação seja uniforme em
todas as sementes de cacau e a entrada de oxigênio na massa (FOETTERER, 2006).
Uma vez terminado o processo de fermentação, inicia-se o processo de secagem
(LOPEZ & DIMICK 1995).
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O efeito principal e mais importante do processo de fermentação é a morte do
embrião da semente de cacau, uma vez que, se ele não é inibido, provoca um sabor
desagradável no chocolate final (DANIEL, et al., 2009).. Essa morte ocorre pelo efeito
do calor e pela produção de ácidos durante a fermentação (SALMINEN, et al 2004).
Nesse processo, as paredes celulares das sementes são parcialmente degradadas,
ocasionando o intercâmbio de nutrientes e enzimas entre a semente e a polpa em
fermentação e o início de processos secundários, os de maior interesse para o sabor
do chocolate, como a reação de Maillard (LIMA, et al., 2011).

Atividade enzimática no cacau

A atividade enzimática no cacau é conhecida desde o século XX (LOPEZ e
DIMICK, 1991). As primeiras atividades estudadas relacionaram-se com as alterações
de coloração e a perda de adstringência (REINECCIUS, 2006). A grande maioria
dessas enzimas é da classe oxidase (polifenol oxidase, peroxidase) (PORTE et al,
2007). Da mesma forrma, foram estudadas as hidrolases, as carboidrases e
lipases(Somoza 2005). No entanto, apesar das proteases presentes no cacau terem
sido estud adas até a década de 90, essas enzimas não haviam sido descritas,
caracterizadas ou isoladas (LOPEZ e DIMICK, 1991).
A atividade de protease no cacau foi descrita pela primeira vez em meados do
século XX (REINECCIUS, 2006). Na década de 90, estudos conclusivos sobre a
produção de precursores do sabor das amêndoas de cacau foram conduzidos na
Suíça e na Alemanha (REINECCIUS, 2006). Na atualidade, sabe-se que as
endoproteases e exopeptidases estão envolvidas na geração de peptídeos e
aminoácidos livres, esses últimos considerados os principais precursores de sabor
(Somoza 2005). As invertases e glicosidases são responsáveis pela liberação de
açúcares redutores indispensáveis para a formação do sabor durante a torrefação
(HANSEN et al., 1998; LOPEZ & DIMICK 1991).
As proteases ou peptidases são enzimas pertencentes ao grupo das
hidrolases(Somoza 2005). São catalisadoras das reações de hidrólise nas ligações
peptídicas e podem apresentar atividade sobre as ligações éster e amida. As
proteases, em geral, apresentam especificidade de substratos em maior ou menor
6

proporção (PORTE et al, 2007). A grande maioria das proteases é relacionada aos
aminoácidos envolvidos nas ligações peptídicas a serem hidrolisadas (HANSEN et al.,
1998; LOPEZ & DIMICK 1991).
Essas enzimas são caracterizadas de acordo com o seu modo de ação e
podem ser classificadas como exopeptidases, que atuam na extremidade da cadeia
polipeptídica, e endopeptidases, que atuam nas ligações no interior da cadeia protéica
(REINECCIUS, 2006). Dentre as exopeptidases, encontram-se enzimas denominadas
carboxipeptidases, proteases que atuam sobre a extremidade C-terminal da cadeia
polipeptídica, permitindo a liberação de aminoácidos livres ou dipeptídeos(Somoza
2005). Essas enzimas são muito importantes para o cacau, uma vez que são
relacionadas com o aroma e sabor caraterístico do chocolate (KOBLITZ, 2008).
As endopeptidases podem ser classificadas também pela natureza química de
seu sítio ativo, assim como por seu mecanismo de ação em grupos distintos (PORTE
et al, 2007). Dentre as endopeptidases, se encontram as proteases aspárticas,
enzimas de grande interesse na formação do sabor do cacau, já que contém ácido
aspártico em seu sítio ativo (KOBLITZ, 2008). As endopeptidases têm grande
afinidade por ligações que envolvem aminoácidos apolares, aromáticos e que
apresentam maior atividade em valores de pH baixos (KOBLITZ, 2008).
Na fermentação de cacau, as endoproteases e carboxipeptidases catalisam a
atividade proteolítica, originando oligopeptídeos e aminoácidos (KOBLITZ, 2008). As
endoproteases além de produzirem oligopeptídeos, quebram proteínas que se
encontram principalmente nos resíduos de aminoácidos hidrofóbicos presentes na
semienches de cacau (PORTE et al, 2007). As carboxidases, por sua vez, convertem
oligopeptídeos em precursores de sabor (MISNAWI et al., 2002). No período de
fermentação, as endoproteases apresentaram atividade ótima em pH ácido (3,0) e
são capazes de continuar ativas durante 4 dias (REINECCIUS, 2006). Entretanto, as
carboxipeptidases apresentam atividade em um pH de aproximadamente 6,0
(HANSEN et al., 1998).
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A reação de MAILLARD

O grande atributo do chocolate é seu sabor incomparável e único. O equilíbrio
e a combinação de diversos e variados compostos contribuem para a formação do
flavour característico do chocolate (BECKETT 1994). A complexidade do flavour é
evidente já que, ainda hoje, a indústria química não consegue reproduzir o sabor e o
aroma característico do chocolate (MISNAWI et al., 2002). O flavour final do chocolate
depende de muitos fatores, como a genética, condições ambientais, condições de
colheita, processo de fermentação, processo de secagem e do método de produção
do chocolate (REINECCIUS, 2006). Quando o processo de colheita dos frutos do
cacau inicia, são fomentados diversos processos bioquímicos que contribuem para a
formação do sabor do chocolate (SHIBAO, J. et. al. 2011). A fermentação das
sementes de cacau facilita a remoção da polpa e impede a germinação das
amêndoas. Na etapa da fermentação é onde se desenvolvem os principais
precursores do sabor para o chocolate (BECKETT 1994).
O fato de que os alimentos escurecem quando são aquecidos é conhecido
desde a descoberta do fogo (REINECCIUS, 2006). No entanto, somente em 1912, o
bioquímico francês Louis-Camille descreveu pela primeira vez esse fenômeno,
causado por uma sucessão de reações químicas (SHIBAO, J. et. al. 2011). O
bioquímico demonstrou que aminoácidos e açúcares redutores iniciam uma sequência
de reações complexas durante o aquecimento, sintetizando melanoidinas como
produto final (Somoza 2005).
A reação de Maillard ocorre em uma ampla faixa de temperatura e é uma das
mais importantes, uma vez que envolve complexas reações relacionadas com o sabor
e pigmentação dos alimentos (Schmitt & Breinig 2002). Essa reação permite a união
entre uma amina e um açúcar redutor (PORTE et al, 2007). As carbonilas se
encontram quase sempre como açúcares redutores nos alimentos. As aminas, por
outro lado, podem ser encontradas como aminoácidos ou proteínas. (REINECCIUS
2006).
A reação de Maillard pode ser dividida em três etapas. A etapa inicial é a
condensação de um grupo amino e um açúcar redutor (SHIBAO, J. et. al. 2011). A
etapa intermediária favorece a fragmentação do açúcar, ocasionando a liberação de
um grupo amino. Na etapa final, ocorrem reações de fragmentação, desidratação,
polimerização e ciclização em grupos aminos (REINECCIUS, 2006).
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Esta degradação dos grupos aminos também é conhecida como degradação
de Strecker (Schmitt & Breinig 2002). Os aminoácidos são degradados, provocando
fenômenos como desafinação e descarboxilação. Essas reações podem variar,
dependendo de fatores como pH, temperatura e natureza dos reagentes (BOEKEL,
2006). Em geral, os principais produtos da reação de Maillard são compostos voláteis
e melanoidinas. Mais de 3500 compostos voláteis são relacionados com a reação de
Maillard, os principais produtos causadores do flavour dos alimentos (REINECCIUS,
2006).
Os produtos da reação são um grupo de compostos químicos heterogêneos,
entre os que se encontram carboximetilisina, hidroximetilfurfural, pentosidina,
pirralhinha, glicosepana, entre outro compostos, que podem ter uma grande variação
de peso molecular, os produtos estão presentes em alimentos que foram sometidos
a qualquer tipo de tratamento térmico (SHIBAO, J. et. al. 2011).

A importância da atividade KILLER

As leveduras são organismos unicelulares que apresentam uma reprodução
assexuada por brotamento ou fissão binária (Fuentefria et al, 2008). Sua nutrição é
heterotrófica, mediante a absorção de nutrientes do ambiente e esses organismos não
formam corpos de frutificação (Kurtzman & Fell 1998).
As leveduras micocinogênicas ou Killers são organismos responsáveis por
produzirem toxinas extracelulares letais para outras leveduras, denominadas
leveduras sensíveis (Golubev, 1997). Esse fenômeno foi descrito pela primeira vez
por Makower e Bevan, em cepas de Saccharomyces cerevisiae (Buzzini & Martini
2000). As leveduras micocinogênicas apresentam imunidade à sua própria toxina,
podendo apresentar suscetibilidade à toxinas produzidas por outras leveduras.
O mecanismo e a natureza das leveduras micocinogênicas indicam que o
fenômeno Killer é um método de competição por interferência, no qual a cepa
produtora da toxina inibe outras leveduras evitando que as mesmas tenham acesso
aos recursos (Fuentefria et al, 2008). Na última década, muitas aplicações industriais
e farmacêuticas têm sido descobertas para o fenômeno Killer, tais como a inibição de
fungos patógenos para o homem (Schmitt & Breinig 2002).
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Algumas leveduras já apresentam atividade contra fungos fitopatógenos, o que
indica um potencial para biocontrole antimicótico desses organismos. As cepas de
Cândida sp.
crescimento

e Dipodascus capitatus, por exemplo,
do

fungo

causador

cacau (CABRAL et al., 2009).
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características Killer estão sendo utilizadas na biotipagem de espécies patogênicas
como Candida albicans e Staphylococcus epidermidis (Fuentefria et al, 2008).
A característica Killer é um fator importante para o isolamento de leveduras
utilizadas na indústria de alimentos e bebidas fermentadas. No entanto, no processo
fermentativo pode haver contaminação. Por isso, é fundamental encontrar leveduras
micocinogênicas

que

possam

dominar

o

processo

de

fermentação

(CABRAL et al., 2009).
O fenômeno Killer caracteriza-se por produzir exotoxinas com atividade
antimicrobiana, mediadas por receptores de parede específicos da célula em microorganismos suscetíveis (CABRAL et al., 2009). Essas leveduras estão aptas a
destruir células e atuam em organismos da mesma espécie ou espécies distintas,
além de serem caracterizadas por estarem presentes em substratos com alta
concentração de açúcar e baixo pH. (POLONELLI et al., 1993).
As toxinas Killer possuem massa molecular que varia de 18 a 300 kDa,
dependendo da espécie de levedura (SOARES; SATO, 2000). A produção de toxinas
Killer pode representar uma grande vantagem na competição de leveduras no mesmo
hábitat. Essas leveduras podem se classificar em três fenótipos: Killer, sensível e
neutra (BRITES, 2003).
Em geral, a estabilidade e a atividade da toxina Killer são relacionadas a fatores
como: pH, temperatura e composição físico-química do meio (CABRAL et al., 2009).
Normalmente, as toxinas Killer atuam em valores de pH ácido, variando entre 4 e 5, e
temperatura entre 20°C a 25°C (Soares e Santo 2000).
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3 OBJETIVOS

Geral
❖ Caracterização e isolamento de leveduras que possam servir como inóculo de
iniciação.

Específicos
❖ Isolamentos

de

micro-organismos

lácticos,

acéticos e

leveduras

na

fermentação.
❖ Seleção de leveduras que possam funcionar como um inóculo de partida, a fim
de permitir um melhor controle da fermentação e potencializar a qualidade do
cacau fermentado.
❖ Estudo molecular da diversidade de leveduras.
❖ Estudo dos parâmetros físico-químicos durante a fermentação.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Coletas de cacau durante o processo de fermentação
As coletas desse estudo foram feitas na fazenda “Capela Velha” (Rodovia
Ilhéus-Uruçuca, 14°38'37.1"S 39°15'16.8"W). O processo tradicional de fermentação
de cacau foi feito em cocho desenhado especificamente para o experimento (0,50m
altura, 0,50m comprimento, 1,0m largura). O cocho contava com uma divisão no meio
que facilitava o revolvimento da massa em fermentação. O experimento foi montado
em duplicata, sendo as amostras coletadas a cada 12 horas, partindo do tempo zero
até a conclusão da fermentação.
As amostras foram coletadas manualmente, utilizando-se luvas de látex
estéreis na mesma profundidade da massa em fermentação (30cm), procurando-se
sempre o centro do cocho. Foram coletadas duas amostras por vez e colocadas
imediatamente a -20°C. Uma das amostras foi reservada para testes moleculares e
extração do DNA. A outra amostra foi utilizada para o isolamento e contagem de microorganismos, medição do pH da polpa e do cotilédone. Simultaneamente, foram
medidas as temperaturas ambiente e da massa de cacau em fermentação.

4.2 Medida das temperaturas

A medida da temperatura ambiente foi realizada de 12 em 12 horas juntamente
com a coleta das amostras. O termômetro utilizado, Termo-Higrômetro Digital, pode
medir uma temperatura interna de 0°C a 50°C e uma temperatura externa de -50°C a
70°C, além de poder medir a umidade relativa do ar em até 95% e contar com um
sensor de temperatura de 2,40m no final do cabo. A temperatura e umidade relativa
do ar foram medidas antes de iniciar a coleta manual do cacau.
A medição da temperatura no interior da massa em fermentação foi feita com
o termômetro digital Gulterm 180, que conta com uma faixa de temperatura de -30°C
a 180°C, precisão de 0,8%, frequência de amostragem de 3 leituras por segundo e
uma sonda de haste pontiaguda em aço inox 304 Ø3 x 180mm.
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A medição da temperatura foi feita antes da coleta manual do cacau, em uma
profundidade de 30 centímetros, no centro da massa em fermentação, aguardando de
30 a 60 segundos para o termômetro se estabilizar. Antes da medição de cada
temperatura, limpou-se o termômetro com álcool 70% a fim de evitar a contaminação
cruzada entre os cochos de fermentação.

4.3 Medida do pH

Para a medição do pH, foi utilizado um potenciômetro Phtek modelo PHS-3B,
que pode medir pH com uma faixa de 0,00 a 14,00 e temperatura com uma faixa de
0°C a 100°C. A medição do pH da polpa foi feita diretamente a partir das amostras
coletadas a cada 12 horas, colocando-se o eletrodo do potenciômetro no interior da
polpa.
Para a medição do pH do cotilédone, foi necessário retirar a membrana externa
da semente de cacau com a ajuda de uma faca. Posteriormente, 10 sementes foram
colocadas em um liquidificador até formar uma pasta. Dessa pasta, foi feita a medição
de pH do cotilédone.

4.4 Isolamento e contagem de micro-organismos

O isolamento e contagem de micro-organismos foram realizados através da
técnica de diluição seriada que consiste na preparação de diluições de amostras
utilizando pipetas estéreis e pipetadores. Foram colocadas 10 sementes das amostras
em 10mL de solução salina (0,85%) e agitadas por 120 segundos. 1mL dessa diluição
foi transferido para o tubo de ensaio, da diluição de 1:10 (10-1) até 1:1.00000000(108).
Após isso, foi transferida uma alíquota de 0,1mL de cada diluição para a placa
de Petri, contendo o meio de cultura, Sabouraud, MRS, carbonato de cálcio, e
espalhada com uma alça de Drigalski. A alça foi flambada e a alíquota foi
homogeneizada, deslizando-se vagarosamente a alça sobre o meio de cultura
contendo o micro-organismo.
As bactérias lácticas foram cultivadas em meio MRS (dextrose 20g/L, agar
12g/L, peptona protéica 10g/L, extrato de carne 10g/L, extrato de levedura 5g/L,
acetato de sódio 5g/L, citrato de amônia 2g/L, fosfato dissódico 2g/L, tween80 1g/L,
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Sulfato de magnésio 0,10g/L, sulfato de manganês 0.05 g/L). As bactérias acéticas
foram cultivadas em meio de carbonato de cálcio (CaCO3 20g/L, extrato de levedura
10g/L, etanol 20ml/l, ágar 20g/L). As leveduras foram cultivadas em meio Sabouraud
(glicose 40g/L, pluripeptona10g/L, ágar 15g/L, cloranfenicol 0.05g/L), (figura 3).
As bactérias lácticas e acéticas foram incubadas na estufa bacteriológica a
37 oC, por 24 horas. As leveduras foram incubadas na estufa bacteriológica a 28 oC,
por 24 horas.
O isolamento de micro-organismos foi feito depois da contagem, utilizando
como parâmetros morfológicos: cor, textura, opacidade, tamanho, elevação, borda e
formato da colônia. Os micro-organismos foram selecionados, inoculados em novas
placas e incubados por 48 horas, a 28°C, para o isolamento. Cada micro-organismo
foi isolado em respectivo meio de cultura. Depois do isolamento, os micro-organismos
foram mantidos a -20°C para sua preservação e em tubos inclinados que continham
glicerol.

4.5 Ensaios microbiológicos para estudo enzimático
4.5.1 Atividade de protease
A atividade de protease foi testada em meio sólido, que continha: peptona 5g/L,
extrato de levedura 3g/L, ágar-ágar 13g/L e 1.5% de leite. A levedura foi inoculada e
incubada durante 48 horas, a 27°C e a atividade de protease foi indicada pelos halos
de hidrólises, provocados pela levedura.
4.5.2 Atividade Killer
A atividade Killer foi testada em meio YEPG (glicose 20g/L, peptona 20g/L,
extrato de levedura 10g/L, agar 17g/L, pH 4,2, citrato-fosfato a 0,05 mol/L tamponado)
com 0,003% (w/v) de azul de metileno. As leveduras foram utilizadas como
indicadores de sensibilidade da atividade Killer (Hansenula anomala, CCMB 339, H.
mrakii CCMB 340, H. califormica CCMB 346, H. canadense, CCMB 338, Hasenula sp.
CCMB 343, Pichia sp. CCMB 342, Hansenula dimennae CCMB 344, H. anomala
CCMB341 e H. anomala CCMB 345).
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As estirpes indicadoras foram cultivadas em caldo Sabouraud, durante 24
horas, a 27°C. Foi feita uma diluição seriada e, em seguida, a densidade celular foi
ajustada a 106 células/mL. Essas suspensões foram espalhadas no meio YEPGmetileno, usando uma alça estéril de Drigalski. Após 30 min, foram inoculados, na
superfície do ágar, 10 µL da cultura de levedura isolada a partir do sobrenadante da
fermentação de cacau e previamente cultivada em caldo Sabouraud (24horas a 27°C).
Os testes foram realizados a 27°C, durante 48h. A atividade Killer foi indicada
pelos halos de inibição de crescimento formados ao redor das leveduras.

4.6 Extração do DNA dos isolados

As leveduras foram inoculadas em caldo Sabouraud e incubadas em shaker, a
temperatura ambiente, por 24 horas, a 150rpm. 1,0ml de cada uma das leveduras
foram transferidos para micro tubos de 1,5ml, centrifugados por três minutos, a
5.900g. O sobrenadante foi descartado e 600μL de solução de lise foram adicionados.
Após esse procedimento, seguiu-se uma incubação a 65ºC, por 30 minutos,
com agitação por inversão a cada cinco minutos. Igual volume de fenol/clorofórmio
(24:1) foi adicionado e, após breve agitação, as suspensões foram centrifugadas a
15.400g por 10 minutos. Foram transferidos 500μL da fase superior para Tubos
Ependorfe novos de 1,5ml e foram adicionados 500μL de clorofórmio/álcool isoamilico
(1,1).
As amostras foram centrifugadas mais uma vez, por igual período e rotação, e
400μL da fase superior foram transferidos para Tubos Ependorfe novos de 1,5ml. A
esses tubos, foram adicionados 800μL de etanol absoluto gelado, permanecendo por
16 horas, a -20°C, para precipitação do DNA.
Após a precipitação, o DNA foi coletado por centrifugação, a 15.400g, por 10
minutos, lavado em etanol a 70% por duas vezes, secado a temperatura ambiente por
30 minutos e, em seguida, ressuspendido em 60μL de tampão TE pH8,0 (TRIS
10mM/EDTA 1mM) e mantido a -20°C.
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4.7 Reação da polimerase em cadeia (PCR)

A reação de polimerase em cadeia foi feita com o primer NL1 (5´-GCA TAT
TAA GCG GAG GAA AAG -3´) e NL4 (5´-GGT CCG TGT TTC AAG ACG G-3´), que
amplificam a região 28s do DNA.
Essa reação inicia-se com um ciclo de 94°C/3min, desnaturação, seguida de
35 ciclos de 94°C/1min, desnaturação, 52°C/1min de anelamento, 72°C/1min de
extensão e, finaliza-se com 72°C/7min de extensão final. O produto do PCR foi
utilizado para o sequenciamento.

4.8 Sequenciamento

A identificação dos isolados foi feita depois da contagem e isolamento em
placas, mediante o método de sequenciamento, usando a técnica de Sanger. Para
isso, foi necessária a extração do DNA total das leveduras selecionadas. O DNA
obtido foi submetido a uma PCR com os primers NL1 e NL4.
O produto da PCR foi purificado com o Purelink Quick PCR purification
(invitrogen) e enviado para a empresa Ludwing Biotec, onde foi sequenciado pelo
equipamento ABI-Prism 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems).
As sequências foram analisadas utilizando-se o Phrap/Phred/Cap3 e as
sequências de alta qualidade foram comparadas com o banco de dados GenBank por
meio do nBlast (Altschul SF. Gish W, M, 1990, Altschul SF. Gish W, 1998, Huang, X.
Madan, A. 1999).
4.9 MSP-PCR Fingerprinting

O PCR Fingerprinting foi feito com o DNA dos isolados, utilizando-se o primer
(5´-GTG GTG GTG GTG GTG -3´). A PCR iniciou-se com um ciclo de desnaturação,
a 94 °C/5 min, seguida por 40 ciclos de 94°C/30min de desnaturação, 55°C/45seg de
anelamento e 72°C/1,5min de extensão, terminando com um ciclo de 72°C/6 min de
extensão final. Os produtos da PCR foram separados em géis de agarose a 1,8%(p/v)
e corridos em tampão 1X TAE a 15V, por 960min. Os géis foram coloridos com GelRed
para visualização com luz UV, e o marcador de peso molecular 1Kb (invitrogen) foi
utilizado para comparar os tamanhos das bandas.
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5 RESULTADOS

5.1 Temperatura e pH da fermentação

A figura 1 mostra a medição da temperatura durante o processo e as mudanças
da temperatura ambiente e no cocho de fermentação. Nota-se que a temperatura da
massa fermentativa alcança valor máximo a 60 horas. Paralelamente, na figura 2, foi
feita a medição do pH da polpa e da semente durante todo o processo de fermentação
.

Figura 1 – Variação da temperatura durante o tempo de fermentação. A figura mostra a temperatura da
massa fermentativa, na qual foi inserida um termômetro no centro da massa, a cada 12 horas. A
temperatura ambiente foi medida externamente.
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Figura 2 – Variação do pH da massa fermentativa e pH do cotilédone em comparação com a
temperatura (T.M) da massa, medido após coleta a cada 12 horas de fermentação.

O pH da polpa se mostra inicialmente bem ácido (3,5) e se mantém assim nas
primeiras 36 horas da fermentação. Decorrido esse tempo, ocorre a diminuição da
acidez, alcançando a massa pH 6,5 na hora 108 da fermentação.
Como observado na figura, o pH do cotilédone revela um meio ácido no início
(pH 5) e contínuo durante quase todo o processo de fermentação e alcança um nível
levemente ácido em 144 horas da fermentação. A temperatura da massa em
fermentação parece não interferir nas variações do pH.
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5.2 Contagem e isolamento de micro-organismos

A contagem e isolamento de microorganismos foram realizados com o objetivo
de prospecção de uma linhagem com potencial biotecnológico para ser utilizado como
linhagem iniciadora em fermentação de cacau. Foram isolados e contados em meios
distintos: leveduras, bactérias de ácido láctico e bactérias de ácido acético.
A contagem de leveduras e bactérias de ácido láctico (Figura 3A e 3B)
comprova a presença desses micro-organismos durante toda a fermentação. As
figuras 3A e 3B também revelam uma queda na contagem desses micro-organismos
(leveduras e bactérias de ácido láctico), a 60 horas, coincidindo com o pico máximo
de temperatura no interior da massa.
A contagem de bactérias de ácido acético (Figura 3C) se inicia com uma
quantidade alta, com queda abrupta da população nas primeiras horas até
desaparecem da fermentação e retornarem a partir de 36h. As bactérias de ácido
acético reiniciam o crescimento até a hora 60, coincidindo com o pico maior da
temperatura na massa. Deste modo, 26 morfotipos de bactérias do ácido acético
foram observados e isolados.
Das bactérias de ácido láctico, foi possível isolar 42 micro-organismos de 53
morfotipos distintos. Dentre 46 morfotipos de leveduras observados, 45 foram
isolados, sendo esses os de mais fácil manipulação. O total de micro-organimos
isolados foi de 113. Esses micro-organismos foram colocados em meios de
manutenção até o momento da exploração de seu potencial biotecnológico.
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Figura 3 – Contagem de micro-organismos contra temperatura na massa (T.M) em fermentação.
Bactérias lácticas (A), leveduras (B) e bactérias acéticas (C). A contagem de UFC foi realizada a cada
12 horas de fermentação, desde o tempo zero até 144 horas após diluição seriada da polpa. As
leveduras foram cultivadas em meio Sabouraud e incubadas em estufa a 28 oC, por 24 a 48 horas. As
bactérias lácticas foram cultivadas em meio? MRS. As bactérias acéticas foram cultivadas em meio de
carbonato de cálcio e foram incubadas na estufa a 37 oC, por 24 a 48 horas.
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5.3 Testes prospectivos para levedura

Os testes enzimáticos realizados para a seleção do inóculo foram feitos
exclusivamente para leveduras, por acreditar-se que esses sejam os iniciantes e
principais micro-organismos em toda a fermentação. As linhagens LBM 12, LBM 56,
LBM 121, LBM 230, LBM 330, LBM 357 e LBM 432 foram positivas para o teste de
protease em meio sólido contendo leite (Figura 4).

Figura 4 – Atividade proteolítica das leveduras em placas de ágar leite. A atividade proteolítica foi
testada em meio sólido contendo 1,5% de leite. A presença do halo (H) ao redor da colônia indica
hidrólise da proteína do leite. Da esquerda para a direita, atividade das linhagens LBM 121, LBM 357,
LBM 430, LBM 432, LBM 230 e LBM 56.
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As linhagens então foram submetidas ao teste de levedura Killer (Figura 5). A
linhagem LBM 12 foi positiva contra as cepas CCMB 341 e CCMB 344. A linhagem
LBM 342 foi positiva para todas, exceto para a cepa CCMB342. A linhagem LBM 357
foi negativa para CCMB 344, CCMB 342, e CCMB346 e a LBM 121 e 56 foram
positivas contra CCMB338, CCMB341 e CCMB346. A linhagem LBM 330 não
apresentou atividade contra CCMB342. Nenhuma das linhagens foi positiva
contra Pichia S.P CCMB 342.

Figura 5 – Atividade Killer testada em meio YEPG adicionado de 0,003% de azul de metileno. A
atividade Killer (micocinogênica) é indicada pelos halos (H) de inibição de crescimento formados ao
redor dos poços e pela formação de uma pigmentação azul ao redor da colônia. S é a levedura sensível.
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5.4 Sequenciamento e identificação

As linhagens de leveduras com atributos desejáveis à fermentação foram então
submetidas a sequenciamento filogenético e comparados por similaridade aos
organismos mais próximos (Tabela 1). As linhagens LBM 56 e 121 apresentaram
similaridade com Starmerella bacillaris; LBM 330 e LBM 432 com Galactomyces
geotrichum; LBM357 com Pichia manshurica; e LBM12 com Henseniaspora opuntiae.
A linhagem 230 não teve identificação.
Foi verificado que o tempo, pH da polpa, pH do cotilédone, temperatura da
massa, temperatura ambiente e umidade relativa do ar se mostravam distintos para
cada uma das linhagens durante a fermentação (Tabela 2).

Tabela 1 – Resultado da identificação molecular das linhagens LBM 12, LBM 56, LBM
121, LBM 330, LBM 357 e LBM 432

ID

Closest blast match

Acesso

Similaridade
(%)

LBM330 Galactomyces geotrichum strain LMA- JQ668740

99

70
LBM357 Pichia manshurica strain Y61a

FR870032

99

LBM432 Galactomyces geotrichum strain LMA- JQ668740

99

70
LBM56

Starmerella bacillaris strain CEC F9

JN083813

100

LBM121 Starmerella bacillaris strain CEC F9

JN083813

100

LBM12

Hanseniaspora opuntiae strain CEC KP966890

99

16A1
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Tabela 2 – Parâmetros físico-químicos durante o isolamento das Linhagens LBM 12,
LBM 56, LBM 121, LBM 230, LBM 330, LBM 357 e LBM 432

Linhagem

Horas

pH

pH do

Temperatura

da

Cotilédone

da massa (cº) relativa

polpa

Umidade

Temperatura
ambiente (cº)

do ar

LBM12

0

3.41

5.06

24.25

66%

28.00

LBM56

12

3.36

4.91

25.85

77%

23.10

LBM121

36

3.35

4.66

29.35

67%

25.20

LBM230

84

4.00

4.66

44.50

68%

26.60

LBM330

96

4.04

4.63

45.01

80%

23.10

LBM357

108

6.40

5.17

45.35

68%

27.50

LBM432

144

6.82

5.63

40.45

76%

23.20

5.5 PCR-Fingerprint

Foi realizado um PCR-Fingerprinting, com o objetivo de verificar a diversidade
e similaridade molecular entre as linhagens LBM 12, LBM 56, LBM 121, LBM 230,
LBM 330, LBM 357 e LBM 432. Com o resultado do gel, foi feita uma matriz de dados,
observando a presença e ausência de bandas no gel. Na matriz de dados, foi gerado
um dendograma de similaridade de Dice, no qual as linhagens LBM 330 e LBM 432
apresentaram 100% de similaridade, assim como LBM 56 e 121 (Figura 6).
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Figura 6 – Gel de microssatélite PCR fingerprint do DNA das linhagens LBM12, LBM56, LBM121,
LBM230, LBM330, LBM432, e LBM357, amplificados com primer GTG-5 (A), onde M corresponde ao
molecular 1Kb usado para comparar os tamanhos das bandas. Dendograma de similaridade de DICE
mostrando similaridade entre as bandas do gel e consequentemente entre o DNA genômico de cada
linhagem (B).

Foi realizado um PCR-Fingerprinting com as leveduras restantes para verificar
a similaridade e diversidade de leveduras isoladas durante o processo de
fermentação. Com o resultado do gel, foi feita uma matriz de dados observando a
presença e ausência de bandas no gel. Da matriz de dados, foi gerado um
dendograma de similaridade (Figura 7).
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Figura 7 – Gel de microssatélite PCR fingerprint e dendograma de similaridade, onde MKB corresponde
ao marcador de peso molecular para comparar os tamanhos das bandas. Dendograma de similaridade
de DICE mostrando similaridade entre as bandas do gel e consequentemente entre o DNA genômico
de cada linhagem.
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6 DISCUSSÃO

Durante a fermentação de cacau de safra temporã, foi montado um cocho de
fermentação experimental com a finalidade de se isolar micro-organismos com
potenciais biotecnológicos. Medidas de pH, umidade e temperatura foram necessárias
no monitoramento das mudanças físicas e de sucessão microbiana típicas da
fermentação.
Como já esperado na sucessão de leveduras, foi observada a presença de
leveduras durante toda a fermentação, confirmando dados já publicados em outros
trabalhos. Esse fenômeno comprova que esses micro-organismos são conhecidos
como iniciadores (FERREIRA et al. 2015).
As variações de pH e temperatura parecem, a princípio, não influenciar na
contagem, exceto na hora 60, em que ocorre uma variação de pelo menos 20°C para
cima, coincidindo com a queda na contagem de leveduras e bactérias de ácido láctico,
mas não em escala logarítmica. Nesse momento de mudança súbita de temperatura,
a contagem de bactérias de ácido láctico também decresce para, em 72 h, começar a
subir até o final da fermentação. A contagem de bactérias de ácido acético, que chega
a zerar entre 12 e 60 horas, começa a aumentar com elevação da temperatura e pH.
Os dados de temperatura, pH e umidade combinados (temperatura acima de
40º C, pH levemente ácido e umidade de 68%) demonstram que a reação de Maillard
poderá ocorrer a partir de 108 horas até o final da fermentação. O isolamento de
linhagens promissoras neste momento da fermentação (108 h) pode ser de
fundamental importância. Micro-organismos que suportam essas condições produzem
proteases e quebram açúcares em compostos reduzidos são bem promissores para
a ocorrência de uma boa fermentação.
Entre os microrganismos isolados nesse trabalho, destacam-se 7 linhagens
diferentes de leveduras. As linhagens foram assim denominadas: LBM 56 e LBM 121
identificadas como Starmerella bacillaris; LBM 330 e LBM 432 como Galactomyces
geotrichum; LBM357 como Pichia manshurica; e LBM12 como Henseniaspora
opuntiae. Todas são produtoras de protease.
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Um fato bastante importante pode estar relacionado à linhagem LBM 357
(Pichia manshurica). Esse fato está relacionado ao tempo de fermentação no qual a
linhagem foi isolada (108 h), em que a temperatura era de 45.35°C, com umidade
relativa de 68% e o pH da massa fermentada era de 6,4. Linhagens de Pichia
manshurica e Henseniaspora opuntiae já foram descritas em outras fermentações de
cacau (PAPALEXANDRATOU et al. 2011; MAURA et al. 2016).
Embora estudos como o de Maura e colaboradores 2016 estejam mais
relacionados à diversidade e domínio de espécies, apresentam grande importância,
pois revelam que essas duas espécies de leveduras estão entre as que dominam a
fermentação. Essa informação reforça ainda mais a importância do uso do inóculo de
partida.
Ainda que esses sejam ensaios iniciais, acredita-se na hipótese de que as
linhagens LBM 12, LBM 56, LBM 121, LBM 230, LBM 330, LBM 357 e LBM 432,
quando inoculadas separadamente ou em conjunto, possam influenciar diretamente
no flavour do produto final, seja ele chocolate, nibs, etc. Isso também pode ser
observado na melhoria da fermentação, que confere atributos sensoriais devido à
geração de compostos voláteis, responsáveis pelo aroma e sabor (aldeídos e
cetonas), cor (melanoidinas) e textura, como ocorre na reação de Maillard.
Todas as linhagens selecionadas como possíveis agentes iniciadores de
fermentação de cacau apresentaram atividade Killer contra pelo menos uma linhagem
sensível testada. Leveduras com característica Killer são bem conhecidas como
participantes de inóculos simples ou mistos, para a melhoria da qualidade do produto
de fermentação (VELAZQUEZ et al. 2016).
A apresentação das duas características (produção de protease e toxinas killer)
no mesmo micro-organismo pode ser altamente promissora. Deste modo, qualquer
uma das linhagens é promissora. No entanto, acredita-se que as isoladas a partir da
hora 108 (LBM 432 Galactomyces geotrichum e LBM357 Pichia manshurica) nesse
estudo, sejam as mais promissoras por estarem presentes no momento em que os
parâmetros de pH, temperatura e umidade atendem aos princípios físicos da reação
de Maillard.
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Os resultados do PCR-Fingerprinting com (GTG)5 mostram também as
diferenças de padrão de bandas entre as linhagens. Nota-se que leveduras
identificadas como mesma espécie apresentam padrões idênticos de bandeamento
do (GTG)5 e diferente entre os outros gêneros. Essa pode ser uma técnica confiável,
já que foi possível identificar os organismos similares e diferenciar os demais.
Embora seja confiável a nível de similaridade de espécies, o mesmo não pode
ser dito paras as diferenças de linhagem. A exemplo disso, observa-se que as
linhagens LBM 432 e LBM 330 pertencem a mesma espécie e apresentam o mesmo
perfil com 100% de similaridade no dendograma de Dice.
No entanto, foram isoladas em tempos distintos, com parâmetros físicos
diferentes. E ainda apresentaram resultados diferentes contra diferentes linhagens
sensíveis, quando realizado teste Killer.
Por fim, as leveduras selecionadas neste estudo ainda não foram utilizadas
como inóculo em fermentação de cacau. Cada uma delas e suas combinações podem
conduzir a produtos finais com diferentes características de flavour. O inóculo de cada
uma dessas espécies é muito promissor e inédito.
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7 CONCLUSÕES

A escolha de um bom inóculo depende de diferentes características, como
atividade Killer e produção de protease. O isolamento desse tipo de leveduras, com
essas características, durante tudo o processo, pode indicar que são microorganismos com um grande nível de competitividade.
Pode-se inferir que essas leveduras dominam a fermentação espontânea de
cacau. A presença de leveduras com atividade Killer durante toda a fermentação
revela um grande potencial de aplicação biotecnológica para essas leveduras.
Das leveduras isoladas e identificadas, as linhagens LBM-432 Galactomyces
geotrichum e LBM-357 Pichia manshurica são as que apresentam um maior potencial
para ser utilizado como inóculo, já que foram isoladas nas características físicoquímicas adequadas para se apresentar a reação de Maillard.
Portanto, acredita-se que são aquelas que proporcionam os meios e recursos
necessários para que a reação aconteça. O PCR-Fingerprinting mostrou ser uma
técnica confiável para o agrupamento de micro-organismos por gênero e espécie.
Embora seja confiável a nível de similaridade de espécies, o mesmo não pode
ser dito paras as diferenças de linhagem. Essa técnica não consegue diferenciar
diferentes linhagens da mesma espécie ou gênero. O PCR-Fingerprinting não é uma
técnica recomendável para monitorar uma cepa starter durante o processo de
fermentação.
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APÊNDICE

SECADOR DE CACAU COM CALDEIRA DE VAPOR ELÉTRICO

Inventor (es): Alberto Montejo Diaz (MEX); Rachel Passos Rezende (BA/BR); Adriana
Cristina Reis Ferreira (BA/BR); João Carlos Teixeira Dias (BA/BR).

Resumo
O secador de cacau com caldeira de vapor elétrico é um equipamento projetado com
a finalidade de melhorar a etapa de secagem do cacau, uma das fases mais críticas
do processo de beneficiamento, principalmente durante os climas mas frios e
chuvosos da safra. Este protótipo possui uma caldeira de vapor quente, que trabalha
com energia elétrica regulada e/ou energia solar, a fim de reduzir os custos do
consumo de energia para o produtor. A secagem da massa de cacau acontece dentro
de uma casa de secagem de alvenaria, onde o cacau é espalhado em uma tela de
metal que receberá o calor, através de uma tubulação por onde passa o vapor quente.

Palavras-chave: Secador de cacau. Caldeira. Secagem. Protótipo.
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Patente
O objetivo da presente patente é impactar de maneira positiva e significativa a
agroindústria do cacau, melhorando a etapa de secagem que é uma etapa de vital
importância na produção dos diferentes derivados do cacau. Este secador permitirá
uma secagem das amêndoas de cacau de forma mais segura, eficiente e rápida,
permitindo ao produtor uma maior segurança na qualidade de seu produto. Uma vez
que a secagem da massa de cacau é realizada tradicionalmente, por secagem em
fogo a lenha, que contamina o cacau com fumaça e impacta negativamente o meio
ambiente.
Este protótipo é um equipamento que foi dimensionado especificamente, para um
controle rigoroso de temperatura de aquecimento e que permite que a regulagem da
temperatura seja realizada pelo produtor. O desenho versátil do equipamento permite
que ele seja redimensionado em diferentes escalas, podendo ser montado em
diferentes tamanhos, permitindo também ser adaptado dentro das estruturas de
secagem artificial a lenha, reduzindo assim os custos de instalação. O equipamento
apresentado tem a capacidade de trabalhar com energia elétrica regulada, o que
permitirá que funcione por temperatura e tempo controlado, permitindo uma secagem
homogênea, nem muito rápida nem muito lenta. Este equipamento também pode
trabalhar com energia solar para redução dos custos por consumo de energia.
A caldeira (Fig.4) pode ser dimensionada em diferentes escalas, proporcionando um
fluxo de vapor constante, de forma que a temperatura dentro da casa de secagem não
sofra grandes variações, permitindo uma secagem uniforme e constante das
amêndoas de cacau. Esta caldeira conta com um coletor solar e com um sistema de
recirculação do ar que permitem a redução do consumo de energia e uma melhor
eficiência.
A tubulação (Fig.2) é a parte essencial deste equipamento, uma vez que permitirá o
aquecimento do ar quente que possibilitará a secagem das amêndoas de cacau. Esta
tubulação é um conjunto em zig zag de diferentes partes soldadas entre si, e que
podem ser montada em diferentes tipos de materiais como aço inoxidável, cobre, ou
ferro galvanizado, dependendo da exigência do produtor.
A tela de secagem (Fig.1) e a casa de secagem são estruturas que normalmente o
produtor já possui em sua fazenda, para abrigar os antigos secadores a le0nha. O
equipamento apresentado poderá ser adaptado dentro destas casas em diferentes
dimensões, conforme volume de produção e estrutura de cada fazenda. Contanto que
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a tela de secagem do protótipo seja sempre de metal. O aproveitamento da casa de
secagem e da tela permitirá uma grande redução nos custos de instalação do
equipamento.
Para uma melhor compreensão da patente objeto do presente pedido, são anexadas
figuras, das quais:
Figura.1: Representa a tela de secagem;
Figura.2: Representa a tubulação de secagem;
Figura.3: Representa uma visão superior da tubulação e da tela de secagem;
Figura.4: Representa a caldeira de vapor;
Figura.5: Representa a caldeira, tubulação e a tela de secagem;
Figura.6: Representa uma visão geral do equipamento, dentro da casa de secagem.

FIGURA 1. A figura mostra a tela de secagem, onde o cacau será espalhado para
secar por tratamento de calor. Os furos (1) na tela deverão ser suficientemente,
grandes para permitir o escoamento do mel de cacau, mas não tão grandes para evitar
a passagem das amêndoas de cacau. Esta tela de metal pode ser feita de diferentes
formatos como circular, quadradas, entre outras.
FIGURA 2. Tubulação de secagem: a tubulação consiste em um padrão em zig zag
que permite um melhor aproveitamento do calor e do vapor que que circulará por ela.
Será formada por tubos retos (1); unidos mediante a curvas (2); que são soldadas (3)
entre elos para evitar a fuga do vapor de água; possui uma entrada de vapor (4); e
uma saída de vapor (5). Esta tubulação é feita de materiais resistentes para evitar
corrosão como o aço inoxidável, cobre, ou ferro galvanizado, ficando a critério do
produtor.
FIGURA 3. Mostra o conjunto da tela de secagem e tubulação de secagem. Este
conjunto é feito mediante soldaduras.
FIGURA 4. Mostra a caldeira que tem a possibilidade de funcionar com energia
elétrica ou solar, já que possui um coletor solar (1) que transforma a energia do sol
em energia elétrica, proporcionando assim uma vantagem na economia dos custos
para o produtor. A energia elétrica é transferida mediante a fios condutores de energia
(2) para uma serpentina de aquecimento (3), esta serpentina aquece a água (4) dentro
da caldeira até ferver, fazendo com que o vapor circule pelo tubo de saída (5), e
posteriormente este vapor volte menos quente pelo tubo de entrada (6). Esta caldeira
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possui um corpo cilíndrico para sua maior eficiência, mas o tamanho e forma podem
variar, dependendo das exigências do produtor.
FIGURA 5. Mostra o conjunto de caldeira (1); tubulação (2); tela de secagem (3). Nesta
figura se mostra a direção da circulação do vapor, onde o vapor mais quente viaja
através da saída da caldeira (4) e circula até a entrada de vapor na tubulação (5), é
recomendável que esta rede de tubos (6) seja o mais curto possível para evitar a perda
do calor. O vapor recorrerá a tubulação até chegar na saída (7); esse vapor
posteriormente, poderá voltar até a entrada de vapor da caldeira (8); mediante uma
outra tubulação (9) para reutilizar a maior quantidade de energia calorifica possível, e
assim reduzir os custos para o produtor.
FIGURA 6. A figura mostra o conjunto completo de coletor solar (1); caldeira de vapor
(2); tubulação (3); tela de secagem (4); e casa de secagem (5). O fluxo de ar (6) é
ascendente dentro da casa de secagem.
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