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RESUMO 

 

As comunidades de leveduras associadas à fermentação da cachaça foram 

estudadas em 19 destilarias no Estado de Minas Gerais. Foi realizado o 

acompanhamento da formação do pé-de-cuba e da fermentação de mosto, tanto 

durante o ciclo fermentativo de 24 horas quanto em diferentes épocas do ano 

(início, meio e final de produção da cachaça). Uma sucessão de espécies de 

leveduras foi observada durante a fermentação da cachaça com Saccharomyces 

cerevisiae dominando todo o processo. Espécies de leveduras transientes ou 

contaminantes como Candida guilliermondii, C. stellata, Pichia 

membranifaciens, Kloeckera japonica e Kluyveromyces lactis var 

drosophilarum foram encontradas em números variáveis, provavelmente devido 

à adição diária de caldo de cana fresco. Foi observado que alterações no mosto 

fermentado, como o aumento da acidez e do conteúdo alcoólico, juntamente com 

as altas concentrações de açúcar mantida pela adição diária de caldo de cana no 

fermento podem atuar na seleção de espécies de leveduras prevalentes. Os testes 

realizados em laboratório, visando avaliar a capacidade das linhagens de 

leveduras na produção de micocinas (“killer”) evidenciaram sua presença tanto 

no pé de cuba, quanto no mosto fermentado, sugerindo seu papel como 

responsáveis pela eliminação de algumas espécies contaminantes. No entanto, 

nenhuma linhagem “killer” dominou o fermentação do caldo de cana. Mais que 

60% das linhagens foram neutras às toxinas produzidas pelos isolados “killer”. 

No pé-de-cuba, 56,5% dos isolados foram sensíveis às toxinas, enquanto que as 

linhagens sensíveis compreenderam, aproximadamente, 40% dos isolados nas 

dornas jovens (início da produção de cachaça) e 32,5% nas fermentações velhas 

(final da produção). A maioria dos isolados de S. cerevisiae foram capazes de 

crescem em meio com alta concentração osmótica, entre 25 e 40% e, em 

concentrações de etanol entre 8-12%. Também foram consideradas 

termotolerantes apresentando crescimento entre 37 e 400 C. A capacidade de 

produzir invertase e de acumular trealose em condições normais de crescimento 

(fase estacionária) foi variável entre os isolados estudados, sendo que as 

linhagens de S. cerevisiae foram as que apresentaram os maoires valores, com 

exceção de uma linhagem de C. sake que foi capaz de produzir mais que 200 



µmol/açúcar redutor/mg células/minuto a 300 C. Os resultados mostraram que as 

linhagens de S. cerevisiae testadas capazes de acumular trealose em condições 

de estresse térmico e de etanol apresentaram maior sobrevivência nestas 

condições. Análise de PFGE e PCR das linhagens predominantes de S. 

cerevisiae isolados do mosto fermentado mostraram alto nível de polimorfismo 

genético nas três destilarias amostradas. A alta variabilidade molecular das 

linhagens de S. cerevisiae foi observada em linhagens isoladas da mesma dorna 

e em fermentações com idades diferentes. Nossos resultados mostraram que há 

uma sucessão de linhagens de S. cerevisiae geneticamente diferentes durante o 

processo de fermentação para a produção da cachaça. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The yeast communities associated with the fermentation of cachaça were studied in 19 

distilleries in the State of Minas Gerais. Was performed to monitor the formation of 

starter and fermentation of wine, both during the fermentation cycle of 24 hours and in 

different seasons (beginning, middle and end of production of cachaça). A succession of 

yeast species was observed during fermentation with Saccharomyces cerevisiae 

dominating the process. Yeast species or transient contaminants as Candida 

guilliermondii, C. stellata, membranifaciens Pichia, Kluyveromyces lactis and 

Kloeckera japonica var drosophilarum were found in varying numbers, probably due to 

the daily addition of fresh sugar cane juice. It was observed that changes in fermented, 

such as increased acidity and alcohol content, along with high concentrations of sugar 

maintained by daily addition of sugar cane in yeast can act in the selection of yeast 

species prevalent. Tests conducted in the laboratory, to evaluate the ability of yeast 

strains to produce micocinas ("killer") showed their presence in both starter vat, and in 

fermented, suggesting their role as responsible for the disappearance of some species 

contaminants. However, no strain "killer" dominated the fermentation of sugarcane 

juice. More than 60% of the strains were neutral to the toxins produced by isolates 

"killer". In starter, 56.5% of the isolates were sensitive to toxins, while sensitive strains 

comprised approximately 40% of the isolates in the vats young (early production of 

cachaça) and 32.5% in the fermentation old ( end of production). Most isolates of S. 

cerevisiae were able to grow on medium with high osmotic concentration between 25 

and 40%, and ethanol concentrations between 8-12%. Were also considered a growth 

between 37 and 400 C. The ability to produce invertase and trehalose accumulate in 

normal growth conditions (stationary phase) was variable among the isolates studied, 

with strains of S. cerevisiae showed the higher the values, with the exception of one 

strain of C. sake which was capable of producing more than 200 mmol / reducing sugar 

/ mg cells / min to 300 C. The results showed that strains of S. cerevisiae tested able to 

accumulate trehalose under conditions of heat stress and ethanol showed higher survival 

in these conditions. PFGE and PCR analysis of predominant lineages of S. cerevisiae 

isolated from fermented showed high level of genetic polymorphism in the three 

distilleries sampled. The high molecular variability of strains of S. cerevisiae was 

observed in strains isolated from the same fermentation vat and different ages. Our 



results showed that there is a succession of strains of S. cerevisiae genetically different 

times during the fermentation process for producing the cachaça. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- INTRODUÇÃO 

1.1- Definição e classificação das leveduras 

 

 As leveduras, assim como os fungos filamentosos, pertencem ao Reino 

Fungi. Estas se diferenciam dos fungos filamentosos por apresentarem-se, usual 

e predominantemente, sob a forma unicelular. A reprodução vegetativa faz-se 

geralmente, por esporulação, fissão ou  brotamento, sendo esta última a mais 

comumente encontrada (Brock & Madigan, 1991; Martini, 1992). Normalmente 

não formam filamento ou micélio, e a população celular de leveduras apresenta-

se como um conjunto de células individualizadas. As células leveduriformes 

diferem de outros organismos, como as algas, pois não efetuam fotossintese, 

assim como dos protozoários, pois possuem uma parede celular rígida, além de 

serem facilmente diferenciadas das bactérias em virtude de suas dimensões 

maiores e de suas propriedades morfológicas. As leveduras possuem núcleo 

organizado com membrana nuclear (eucariótica), mas não têm qualquer meio de 

locomoção (flagelos ou cílios). As leveduras são fungos pertencentes a divisão 

Eumycota, classes Ascomycetes, Basidiomycetes e Deuteromycetes (ou fungos 

imperfeitos). Algumas espécies de leveduras não formam esporos sexuados, e 

são consideradas como Fungos Imperfeitos, outras produzem esporos sexuados e 

assim, apresentam clara relação com os ascomicetos ou com os basidiomicetos 

(Martini, 1992).  

 

1.2- Aspectos ecológicos da distribuição das leveduras na natureza 

 

 Os estudos sobre ecologia de leveduras procuram conhecer o modo pelo 

qual esses microrganismos vivem e se propagam na natureza, investigando suas 

populações e interações com vários substratos que possam suportar seu 

crescimento, e com outros grupos de microrganismos (fungos filamentosos, 

bactérias e protozoários). As leveduras são amplamente distribuídas, sendo parte 

da dinâmica biológica e química no solo, no ar, em águas de lagos, rios, mares e 

em associação com outros grupos de microrganismos (fungos filamentosos, 

bactérias e protozoários). São encontradas sobre a pele e trato intestinal de 



animais, em insetos, em plantas (folhas, flores e frutos), musgos, cogumelos, 

grãos de cereais e outros substratos que contenham açúcares. Nos ambientes 

aquáticos (água doce e do mar) são encontradas na coluna d’água, em 

sedimentos, plantas e animais (Morais, 1991; Araújo, 1994). 

 No entanto, a ecologia de leveduras mostra-se mais complexa do que 

apenas uma distribuição aleatória em substratos onde há açúcares em níveis 

detectáveis, pois estas não apresentam a ubiquidade das bactérias e, em geral, 

possuem um habitat mais específico. Muitas leveduras vivem de forma 

saprofítica, necessitando de um substrato orgânico em decomposição para o seu 

crescimento. Entretanto tipos parasíticos são conhecidos e dependem de um 

hospedeiro vivo para suprir suas necessidades nutritivas. Algumas poucas 

espécies parasitas estritas ou facultativas podem causar enfermidades no homem, 

animais e plantas (Ahearn, 1998). 

 O habitat original (primário) das leveduras são as frutas doces e maduras, 

e sucos de frutas (Brock & Madigan, 1991). No caso dos frutos tropicais, o teor 

de açúcares é elevado , sendo que na cana-de-açúcar a sacarose é o açúcar 

predominante (cerca de 80%). As alterações microbianas que ocorrem em sucos 

de frutas naturais, expostos à temperatura ambiente, são normalmente 

fermentações alcóolicas ocasionadas por leveduras, seguidas de oxidação do 

álcool e de ácidos da fruta por leveduras formadoras de película e por bolores 

que crescem na superfície dos sucos de frutas (Furlanetto et al.,1982).  

         Os estudos mais recentes em ecologia de leveduras em ecossistemas 

tropicais caracterizam-se pela grande diversidade de espécies encontradas, e a 

frequência elevada de biótipos desconhecidos e até novas espécies (Naumov et 

al., 1995; Morais et al., 1995; Rosa et al, 1999; Lachance et al, 1998). Porém, 

apesar do reconhecido papel comercial das leveduras, nosso conhecimento 

sobre a diversidade deste grupo e do seu papel no ecossistema é reduzido. O 

conhecimento da biodiversidade pressupõe o inventário taxonômico das 

espécies; a determinação dos nichos ecológicos de linhagens de interesse e o 

entendimento do papel das espécies na estrutura da comunidade microbiana. 

 

1.3- A fermentação alcoólica 



 

          A fermentação alcoólica, tradicionalmente considerada como a 

transformação de açúcares em etanol e gás carbônico é efetuada por um grupo 

restrito de organismos. Além das leveduras do gênero Saccharomyces, 

Schizosaccharomyces e Kluyveromyces, a indústria também utiliza a bactéria 

Zymomonas mobilis. A fermentação alcoólica caracteriza-se pelo catabolismo 

parcial do açúcar pela via Embden-Meyerhoff-Parnas. Na indústria, a 

fermentação desenvolveu-se de modo empírico para a obtenção de bebidas 

fermentadas. Somente a partir do século passado, foram feitas as primeiras 

tentativas para otimização do processo fermentativo, visando o aumento da 

produtividade em etanol. Em termos gerais, a fermentação alcoólica pode ser 

conduzida por três sistemas distintos: convencional, em batelada; descontínuo 

alimentado, e contínuo. O sistema  convencional é feito a partir de mostos 

contendo 100  a 200 g/l de açúcar, com rendimento em torno de 80-90 g/l de 

etanol, e produtividade em torno de 0.5 g/l / hora. As limitações do processo 

utilizando linhagens usuais de Saccharomyces impõem concentrações máximas 

de açúcar e etanol no mosto com rendimento limitado. No entanto, este é o 

processo recomendado para a fermentação em pequena escala, caso da 

produção artesanal de cachaça, e ainda largamente empregado na indústria 

alcooleira, no Brasil (Maia et al., 1994; Orelli et al., 1991). Os sistemas 

contínuos e descontínuos alimentado não são usualmente empregados no Brasil. 

As pesquisas e o melhoramento da etapa fermentativa destinam-se a aumentar o 

rendimento da conversão de açúcar a etanol, otimizando o aproveitamento de 

matéria-prima; aumentar a produtividade em etanol, reduzindo o volume e 

custos operacionais dos reatores; e aumentar a concentração de etanol no mosto 

fermentado, reduzindo os custos de destilação. 

          Na busca de linhagens de leveduras para a aplicação em processos 

etanologênicos, propriedades de tolerância ao etanol e altas concentrações de 

açúcar, bem como um maior rendimento da conversão de açúcar em álcool, são 

pré-requisitos importantes para um processo eficiente (Benitez et al., 1983). O 

etanol, produto resultante da fermentação é um dos principais fatores que 

inibem a taxa de crescimento da levedura e a produção de um teor alcoólico 

máximo (Richer, 1986; Salgueiro et al., 1988). Os efeitos inibitórios do etanol 



podem ser atribuídos a ações específicas em membranas e enzimas (D’Amore 

& Stewart, 1987). Nos sistemas membranosos, o etanol altera a fluidez e 

transporte de glicose, maltose, nitrogênio e aminoácidos, e pode causar a re-

entrada passiva de prótons (Loureiro & van Uden, 1986). A tolerância a 

açúcares é variável entre as linhagens fermentadoras, e o substrato é 

reconhecidamente um agente regulador do metabolismo de leveduras (Salmon 

& Maurício, 1994; Postma et al., 1988). Em geral, a produção de etanol inicia-

se em concentrações a partir de 100 a 200 mg/l de açúcar e, acima de 150 g/l, 

ocorre a inibição das vias metabólicas respiratória e fermentativa. Estes efeitos 

são atribuídos a uma depressão da atividade de água (Jones & Greenfield, 

1986).  Substâncias osmoprotetoras como glicina, betaína e prolina podem 

elevar a viabilidade e a taxa de fermentação em altas concentrações de açúcar 

(Thomas et al., 1994). O oxigênio também é um fator da regulação do 

metabolismo de açúcares em leveduras, sendo que a maioria das espécies 

fermentativas não cresce bem na sua ausência (Visser et al., 1990). Certas 

leveduras utilizam um determinado dissacarídeo somente aerobicamente, 

mesmo que possam fermentar uma ou mais de suas hexoses componentes 

(Weusthuis et al., 1994). Isto parece ser devido a fatores como a inativação de 

hidrolases sob condiçõea anaeróbicas, modificação da conformação do 

transportador pelo oxigênio, ou baixo suporte energético para o transporte em 

anaerobiose (Simms et al., 1991). Já o uso de condições microaerófilas (0,5% 

de saturação) pode aumentar a utilização do substrato, aumentando a tolerância 

ao etanol, talvez pelo aumento do teor de ácidos graxos insaturados na 

membrana celular (Hoppe & Hansford, 1984). A temperatura de fermentação 

também é um fator importante na produção de etanol e a termotolerância parece 

relacionada com à alta produtividade alcoólica (D’Amore et al., 1989; Laluce et 

al., 1993). Geralmente, a temperatura ótima de crescimento é inferior em 5-10 0 

C à temperatura ótima para a produção de etanol. Esta diferença é 

tradicionalmente atribuída ao fato de que várias enzimas de cadeia respiratória 

são mais termossensíveis que as da via glicolítica (Blanchet & Ballerini, 1987). 

Os efeitos inibitórios do estresse térmico incluem desorganização da membrana 

celular e do transporte de nutrientes, levando à dissipação do gradiente de 

prótons através da membrana e queda do pH intracelular (Coote et al., 1994; 

Siningaglia et al., 1993; Viegas et al., 1995). Efeito similar ocorre em linhagens 



de S. cerevisiae submetidas a altas concentrações de etanol  e temperaturas 

elevadas (Rosa & Sá-Correa, 1992; Salgueiro et al., 1988).  

          Recentemente, várias evidências têm sugerido que o nível intracelular de 

trealose pode determinar a sobrevivência de leveduras em condições ambientais 

extremas (Alexandre et al., 1998; Hounsa et al., 1998; Soto et al., 1999; 

Ribeiro et al.,1999). De acordo com Charlemagne et al. (1998), o acúmulo de 

trealose pela célula está diretamente associado à manutenção da viabilidade 

celular. A trealose age como protetor da membrana, regulador da concentração 

de solventes intracelulares em condições desfavoráveis como hiper-

osmolaridade (Hounsa et al., 1998), além de estar associado a respostas 

celulares a estresse ambientais como choque térmico (Neves & François, 1992), 

altas concentrações de etanol e baixos níveis de atividade de água associados 

com a desidratação (Eleuthério & Panek, 1992; Mansure et al., 1994; Banat et 

al., 1998). A produção de etanol através da fermentação por leveduras, 

particularmente nos climas quentes, é dificultada pelas altas temperaturas 

ambientais, e linhagens termoestáveis, além de osmotorelantes e etanol-

resistentes, têm sido buscadas (Fleming et al., 1993). Desta forma, linhagens 

com habilidade de acumular trealose em condições de estresse são de interesse 

nas fermentações nos trópicos.  

  

1.4- A ecologia do gênero Saccharomyces 

 

           A distribuição dos gêneros e espécies de leveduras nos substratos 

naturais depende da presença de compostos metabolizáveis, carbono e 

nitrogênio principalmente, da presença de compostos inibitórios e tóxicos; de 

fatores abióticos preponderantes como pH, temperatura e pressão osmótica, 

bem como da interação com dispersores e vetores (Phaff & Starmer, 1987; 

Morais et al., 1992; Rosa et al., 1994). O perfil nutricional de uma espécie ou 

grupo de espécies relacionadas indica os substratos passíveis de colonização, 

que serão aqueles que possuem os compostos assimiláveis pela espécie 

(Lachance & Starmer, 1986; Morais et al., 1995). Assim, leveduras que 

assimilam muitos compostos são versáteis, e aquelas de perfil nutricional 



restrito colonizam substratos com altas concentrações destes compostos 

(Lachance et al., 1988). O gênero Saccharomyces sensu strictu possui um perfil 

nutricional restrito e especializado na fermentação de açúcares simples, e sua 

distribuição parece limitada ao microhabitat das fermentações, com a exceção 

de S. paradoxus que pode ocorrer naturalmente fora do ambiente das 

fermentações, tendo sido isolado de exudatos de coníferas, insetos, solos, entre 

outros (Cardinali & Martini, 1994). As espécies componentes do grupo 

Saccharomyces sensu lato são ubíquas, tendo sida isoladas de solo, conservas 

de pepino, soro de leite, e frutas fermentadas, incluindo uvas (Vaughan-Martini 

& Martini, 1993; Yarrow, 1984).  Várias pesquisas na Europa e Ásia mostram 

que S. cerevisiae é ramente presente em microhabitats naturais não associados à 

fermentação (Phaff & Starmer, 1987; Naumov et al., 1993). Mesmo as células 

que restam após a fermentação do vinho, quando espalhadas como fertilizantes 

nas vinhas, não são dispersas para outros substratos pelos vetores tradicionais 

de leveduras, as moscas do gênero Drosophila, e são predominentemente 

encontradas no mosto da uva (Rosini et al., 1982). 

          S. cerevisiae também não é frequentemente isolada em ambientes 

tropicais não associados com fermentação. No Brasil, esta levedura foi obtida 

do mosto de uvas, porém não da própria uva, na região de São Paulo e, não 

sendo também, isolada de abacaxi, cajus ou mangas no Estado do Rio de 

Janeiro (de Oliveira, 1980; Robbs et al., 1989) ou de 66 diferentes frutos 

amazônicos (Batista et al., 1961). No entanto, foi isolada de rios e estuários 

contaminados com resíduos de usinas de álcool e em lagoas de resíduos da 

fabricação de farinha de mandioca (Laluce et al., 1988), e de caldo de sorgo 

sacarino (Cereda et al., 1989). Morais et al. (1992) isolaram linhagens de S. 

cerevisiae de Drosophila em ecossistemas de Mata  Atlântica. Além disso, um 

isolado raro foi obtido das águas do estuário da Baía de Guanabara (Hagler & 

Mendonça - Hagler, 1981). Corrêa (1999) isolou 360 linhagens de leveduras 

durante o período de entressafra da produção de cachaça e obteve 4 isolados de 

S.cerevisiae, sendo 3 do solo e 1 da moenda. 

          As linhagens de Saccharomyces estudadas, até agora, têm origem em 

coleções de cultura européia, e não incluem isolados tropicais. Além disso, 

segundo Bull et al. (1992), substratos naturais são a maior fonte de 



microrganismos para inovações tecnológicas. A caracterização e o uso de 

linhagens isoladas do ambiente para a produção de etanol são de interesse em 

biotecnologia (Ezeogu & Okolo, 1994). As linhagens de Saccharomyces 

isoladas em áreas de Mata Atlântica (Morais et al.,1992) podem representar 

biótipos com constituição genética diferente das linhagens conhecidas de 

Saccharomyces, e demonstram que, embora raro, S. cerevisiae pode ser isolado 

de substratos tropicais. Isto requer um esforço de pesquisa que busca a 

biodiversidade como fenômeno e instrumento da criação de tecnologias 

nacionais. Portanto, fermentações não usuais, como aquelas empregadas na 

produção de aguardente podem fornecer novas linhagens, com características 

de interesse para a indústria (Aquarone et al., 1983; Morais et al., 1997). 

 

1.5- Bebidas obtidas por fermentação etanologênica 

 

          As bebidas alcóolicas são tão antigas quanto a humanidade, e tão 

numerosas como as suas etnias. A principal característica de uma bebida 

alcóolica é o fato dela ser obtida por fermentação. A produção de substâncias 

nobres em proporção harmônica é que dão os caracteres organolépticos da 

bebida. Estas se completam, conforme o tipo de bebida, com as que se formam 

durante o envelhecimento. Daí a importância fundamental que tem a matéria-

prima, sua origem, a maneira de preparação do mosto, e em alguns casos, o 

armazenamento do produto neste tipo de indústria. Segundo a legislação 

brasileira, as bebidas alcoólicas podem ser classificadas em fermentadas, 

fermento-destiladas e destilo-retificadas. As bebidas fermentadas incluem 

cervejas, vinho, sake e vinho de frutas. As bebidas destiladas são as 

aguardentes, rum, uísque, arac, conhaque, graspa ou bagaceira, pisco, tequila e 

aguardente de frutas como a cidra. Além destas bebidas de distribuição 

mundial, existem aquelas restritas a determinados povos ou  regiões, como os 

vinhos e cervejas de arroz da Tailândia, Índia, Havaí; os destilados de milho; de 

mandioca, como a tiquira (Maranhão, Brasil); vinhos de palmeiras como o 

laghbi e o toddy (África); e as bebidas alcool-ácidas como o kefyr de leite de 

cabra (Turquia) (Aquarone et al., 1983). As bebidas destiladas são as obtidas 



pela destilação de um líquido contendo álcool etílico como os vinhos de frutas, 

de fermentados de grãos, tubérculos e raízes, de diversas substâncias 

açucaradas, como o caldo de cana-de-açúcar e de subprodutos da indústria do 

açúcar, de agave e de mel. O teor do álcool do líquido original varia, mas quase 

todo ele é separado pela destilação. Nessa operação, inevitavelmente,  são 

destiladas algumas substâncias que acompanham o álcool e que são chamadas 

de impurezas. Elas contribuem para conferir aos diferentes destilados suas 

características de aroma e sabor, que são modificadas ou intensificadas pela 

maturação, ou envelhecimento em tonéis de madeira, sob condições adequadas 

(Aquarone et al., 1983).  

          A fermentação espontânea, isto é, conduzida pela ação da microbiota 

indígena que acompanha os substratos e equipamentos, é prática tradicional na 

indústria de vinhos da Europa, assim como de diversas bebidas africanas,  

brasileiras e  mexicanas (Lachance, 1995; Morais et al.,1997; Sanni & Lonner, 

1993; Thornton, 1991). A fermentação do suco de uva em vinho é uma reação 

microbiana complexa envolvendo o desenvolvimento sequencial de várias 

espécies de leveduras e bactérias do ácido lático (Fleet et al., 1984; Thornton, 

1991).  A qualidade do vinho é dependente da ecologia microbiana destas 

fermentações, pois as diferentes espécies e suas populações determinam  os 

tipos e concentrações das várias substâncias  que contribuem para o sabor e 

aroma do vinho (Rankine & Bridson, 1971). Estudos da fermentação do vinho 

sugerem que a sucessão de leveduras culmina na dominância de S. cerevisiae, 

responsável pela maior parcela da fermentação. Leveduras apiculadas do 

gênero Hanseniaspora e seu anamorfo Kloeckera dominam o estágio inicial de 

colonização do mosto, mantendo populações entre 106 a 107 células/ml durante 

a etapa inicial, e declinam após a concentração de etanol alcançar entre 5 e 6% 

(Fleet et al., 1984; Thornton, 1991). Candida stellata e espécies de 

Saccharomyces senso stricto também dominam no mosto inicial em diferentes 

fermentações, além de populações menores de C. pulcherrima, C. colliculosa, 

Pichia anomala. Pichia kluyveri, P. kudriavzevii, P. terricola, e Rhodotorula 

glutinis que logo desaparecem. Candida krusei, C. valida, Torulaspora 

delbrueckii e Saccharomycodes ludwigii podem ocorrer (Fleet et al., 1984). S. 

cerevisiae domina a fermentação em seu curso medial e final, principalmente 



em temperaturas mais elevadas (200 a 250C), enquanto que C. stellata e C. 

krusei, com tolerância ao etanol semelhante a Saccharomyces (10%), podem 

manter populações similares a 100 C. A presença de P. membranifaciens no 

final da fermentação pode ser prejudicial, porque esta levedura parece degradar 

o vinho, produzindo ácidos e ésteres indesejáveis (Thornton, 1991). O número 

total de leveduras no mosto de uva varia entre 105-106 células/ml e sobe para 

107-108 rapidamente, durante a fermentação tumultuosa, mantendo-se constante 

até o final, quando cai para 105 células/ml (Pardo et al.,1989). A micobiota 

associada à produção de tequila pela fermentação espontânea do mosto de 

agave (Agave americana) é restrita a este nicho, e provém dos equipamentos e 

dornas, exceto P. membranifaciens. O suco de agave é inicialmente colonizado 

por espécies de Hanseniaspora, Kluyveromyces marxianus, e Torulaspora 

delbrueckii, que são substituídos por espécies de Bretanomyces, C. milleri, S. 

cerevisiae e Zygosaccharomyces bailii  (Lachance, 1995). A produção de 

aguardentes nigerianas é resultado da colonização espontânea de substratos 

como milho malteado e sorgo (pito, burukutu, sekete), polpa de arroz 

(agadagidi) e exsudatos de palmeiras como Eleais guineensis e Raphia hookeri 

(vinho de palma). A tipificação da flora complexa dessas fermentações resultou 

na obtenção de várias linhagens osmotolerantes e termorresistentes de 

leveduras, cujo papel no processo fermentativo deve ser esclarecido como parte 

do estabelecimento de tecnologias de culturas iniciadoras (Sanni & Oso, 1988; 

Sanni & Lonner, 1993). As leveduras incluem C. fructus, C. intermedia, C. 

castelli, Geotrichum candidum, K. apiculata, P. ohmeri e S.  cerevisiae como 

espécies mais frequentes. 

 

1.6- Leveduras micocinogênicas (‘killer”) associadas à fermentação de 

bebidas 

 

          Uma característica importante das linhagens fermentadoras é a resistência 

a toxinas produzidas por leveduras contaminantes. Toxinas “killer” ou 

micocinas são moléculas proteicas ou glicoproteicas codificadas por 

determinantes genéticos plasmidiais, virais ou cromossômicos. Linhagens de 



leveduras produtoras são imunes à própria toxina, enquanto podem atuar sobre 

linhagens taxonomicamente relacionadas (Polonelli et al., 1991; Radler & 

Schmitt, 1987; Woods & Bevan, 1968; Young, 1987). Tem sido sugerido que o 

fenômeno micocinogênico é um mecanismo de antagonismo entre leveduras 

durante fermentações espontâneas, e leveduras produtoras podem dominar o 

final das fermentações, principalmente em vinhos (Cansado et al., 1991; Longo 

et al., 1990; van Vuuren & Jacobs, 1992). A prevalência de linhagens 

produtoras de micocinas e com características inadequadas de fermentação 

pode estar relacionada ao atraso no tempo de fermentação e alto índice de 

açúcares residuais, além de maiores concentrações de acidez volátil, 

acetaldeído e ácido lático e bem como diferenças na produção de etanol e 

glicerol (Heard & Fleet, 1987; Jacobs et al., 1988; Rosini, 1983). Em vinhos 

espanhóis, a frequência de leveduras micocinogênicas aumenta durante a 

fermentação sendo S. cerevisiae a mais frequente, além de P. anomala, K. 

thermotolerans, S. exiguus e Torulaspora delbrueckii (Hidalgo & Flores, 1994). 

Vinhos das regiões francesas de Gard e Beaujolais apresentam sistemas 

colonizados somente por linhagens produtoras de micocinas (Cuinier & Gros, 

1983). Linhagens produtoras de micocinas também ocorrem em vinícolas da 

região de Toscana, Itália, e sua dinâmica populacional indica o aumento no 

final das fermentações, e maiores populações em final de safra (Vagnoli et al., 

1993). Já foi proposto que linhagens neutras ou produtoras de micocinas sejam 

utilizadas como iniciadoras do processo fermentativo (Jacobs et al., 1988). 

Esta linha de trabalho tem amplas perspectivas em ecologia e 

biotecnologia de leveduras.  A produção de micocinas (toxinas “killer”) por 

leveduras suscita questões acerca da competição entre leveduras desta 

micobiota, e como esta atividade micocinogênica afeta a cinética das 

fermentações. A fermentação é um modelo interessante para o estudo da 

interação entre leveduras micocinogênicas, sensíveis e resistentes à toxina, já 

que é um substrato líquido e suas características são seletivas para 

determinadas, e não todas, leveduras. Além disso, micocinas de leveduras 

podem ter potencial aplicação seja como sistema de modelo para o estudo da 

regulação, processamento, secreção e interação com a célula, de polipeptídeos 

de eucariotos; como controle biológico de contaminantes de alimentos e 



processos fermentativos; na biotipagem de leveduras patogênicas, com 

sugestões de seu uso terapêutico contra infecções fúngicas em plantas, animais 

e mesmo no homem. 

 

1.7- Contribuição das leveduras para a qualidade das bebidas 

 

          O “bouquet” ou seja, o conjunto dos aromas primários (frutais), 

secundários (da fermentação) e terciários (da maturação) é a essência da 

degustação de um bom vinho ou destilado, definindo a qualidade da bebida 

artesanal e o grau de apreciação e aceitação pelo mercado consumidor. A 

qualidade da bebida está fortemente relacionada à ecologia dos tipos 

microbianos e suas populações durante o processo de fermentação e maturação, 

sendo determinantes tanto do rendimento em etanol como a formação e 

proporções dos compostos secundários (Romano et al., 1994). Dentre as 

frações e compostos cuja síntese é dependente da atividade microbiana estão 

incluídos o glicerol, aldeídos, álcoois superiores, etilacetato, isoamilacetato, 

entre outros (Thornton, 1991). 

          O uso de diferentes linhagens fermentadoras não afeta significativamente 

a acidez, que equivale à presença de ácidos málico, lático, succínico e tartárico, 

e principalmente de ácido acético durante a fermentação de vinhos (Romano et 

al., 1994). Entre os produtos da fermentação, além do etanol, o glicerol é, 

quantitativamente, o principal produto da fermentação, e sua presença dá as 

características de consistência e viscosidade próprias ao corpo de cada bebida. 

Diferenças significantes no conteúdo de glicerol podem ser encontradas em 

vinhos fermentados por diferentes linhagens de Saccharomyces (Rankine & 

Bridson, 1971). Leveduras apiculadas produzem mais glicerol e ésteres que S. 

cereviseae, contribuindo significativamente para a composição do “bouquet” de 

vinhos (Lafon Lafourcade et al., 1984). Os álcoois superiores ou óleo fúsel são 

produtos de fermentações secundárias, e incluem álcoois alifáticos como n-

propanol, l-butanol, 1,3-butediol, e álcoois aromáticos, dos quais o feniletanol é 

o mais importante (Nykanen, 1986). Concentrações elevadas de alcóois 



isoamílicos, iso-butanol e n-propanol alteram as propriedades sensoriais do 

vinho, introduzindo um sabor ardente ou cáustico e aroma desagradável 

(Thornton, 1991). Entre os compostos carbonílicos, o acetaldeído é o maior 

componente, geralmente constituindo 90% do conteúdo total de aldeídos em 

vinhos e bebidas destiladas (Longo et al., 1992; Nykanen, 1986). Sua produção 

está relacionada à condições aeróbicas durante a fermentação, à maturação da 

bebida ou à atividade de filmes de leveduras (“flor yeasts”) em vinhos Jerez 

(Delfim & Costa, 1993). Saccharomyces cerevisiae produz altos níveis de 

acetaldeído, entre 50 a 120 mg/l, enquanto que as leveduras não-

Saccharomyces, K. apiculata, C. krusei, C. stellata, Metschnikowia 

pulcherrima e P. anomala produzem menos de 40 mg/l (Fleet & Heard, 1993; 

Longo et al., 1992). Os ésteres de ácidos graxos são compostos relacionados 

com o aroma e sabor da bebida, e P. anomala e C. krusei parecem produzir 

mais éster acetílicos que S. cereviseae, Schizosaccharomyces pombe e P. 

membranifaciens (Nykanen, 1986). Os monoterpenos originados da clivagem 

enzimática de complexos glicosídicos também compõem o conjunto do 

“flavoaroma” de frutas e bebidas fermentadas (Rosi et al., 1994). Glicosidases 

microbianas e vegetais parecem ser responsáveis pela liberação destes 

compostos a partir de glicosídeos do substrato. O metanol, um composto sem 

relevância para o sabor final, é considerado prejudicial em concentrações acima 

de 0,25 ml/100 ml de álcool anidro na cachaça (Maia et al., 1994). É produto da 

clivagem de pectinas através da hidrólise enzimática microbiana, durante o 

processo fermentativo. A detecção de propriedades enzimáticas, como a 

secreção de pectinases, proteases e glicosidases é de relevância na ecologia das 

leveduras fermentadoras. A aguardente brasileira (Cachaça) não mereceu ainda 

estudos aprofundados de suas características organoléticas. 

 

1.8- A cachaça 

 

          A aguardente de cana é a principal bebida fermento-destilada brasileira. 

Possui graduação alcoólica entre 38 e 540 GL, sendo produzida em diversos 

estados, através de produtores artesanais e industriais.  



A cachaça é obtida pela destilação do mosto fermentado proveniente do 

caldo de cana-de-açúcar. A extração do caldo de cana é feita por esmagamento 

direto nas moendas. Este caldo é filtrado e clarificado por decantação que retira 

parte das impurezas em suspensão e algumas vezes diluído até cerca de 160 

Brix. Normalmente, não se faz tratamento ácido para reduzir o pH, embora 

mostos com pH entre 4,0 e 5,0 sejam os mais favoráveis ao desenvolvimento de 

fermentações completas e rápidas, com baixos níveis de contaminação por 

microrganismos prejudiciais, especialmente por bactérias láticas e acéticas. Um 

dos aspectos mais característicos da produção artesanal de aguardente é a 

fermentação espontânea, usando exclusivamente a microbiota que acompanha o 

caldo, após uma etapa de propagação, feita dentro da própria dorna. A matéria 

prima, a cana-de -açúcar, é cultivada em quase todo o país, com muitas 

variedades conhecidas. Em termos gerais, a cana-de-açúcar constitui-se de 

fibras (8-14%), que são celulose, pentosanas e ligninas; e caldo (86-92%), 

composto de água (65-75%) e cerca de 11-18% de sacarose; a glicose e frutose 

encontram-se em menor percentagem. As variedades de cana podem ser 

classificadas como precoces quando atingem o teor satisfatório de açúcar no 

início da safra (maio a junho), médias colhidas entre julho e agosto, e tardias, 

colhidas no fim da safra (setembro a dezembro). Não há pesquisas sistemáticas 

sobre a micobiota da cana, embora já tenham relatado a presença de leveduras 

dos gêneros Saccharomyces, Torula (=Candida) e Pichia na superfície da cana, 

e dos gêneros Rhodotorula e Candida após 24 h de queima de cana (Aquarone 

et al., 1983). Azeredo (1996) verificou que ocorrem sucessões das espécies de 

leveduras ao longo do desenvolvimento da planta, caracterizando comunidades 

distintas em cada substratos. As espécies prevalentes em todas as amostras 

foram: Cryptococcus laurentii e Debaryomyces hansenii. A comunidade de 

leveduras presente nas folhas foi a mais diversificada, com 27 espécies 

distintas. O caldo de cana é viscoso, devido a albuminas e pectinas, referidas 

usualmente como gomas. A cor verde deve-se a clorofilas, e compostos 

fenólicos. Neste caldo, a contaminação natural envolve bactérias do ácido lático 

como Leuconostoc diastaticus e L. mesenteroides, e Streptococcus spp, além de 

leveduras dos gêneros Candida, Pichia, Rhodotorula e Saccharomyces. Shehata 

(1960) isolou 26 espécies de leveduras no caldo de cana e água de lavagem, 

incluindo C. guilliermondii, C. intermedia, C. krusei, C. stellata, P. fermentans, 



P. membranifaciens e S. cerevisiae. Lima et al. (1974) detectaram a presença de 

C. didensii, C. fabiani, C. intermedia, C. norvergica, C. santamariae, 

Cryptococcus kuetzingii, K. corticis, P. polymorpha, R. pallida, R. rubra, S. 

bayanus e Trichosporon cutaneum nas moendas de usina, que podem contribuir 

na colonização do mosto.  

          Em Minas Gerais por razões históricas e culturais, a produção da cachaça 

ainda segue as práticas artesanais utilizadas por vários séculos. Nestas 

fermentações, o inóculo é realizado naturalmente, por contaminação dos 

microrganismos indígena presentes na cana, solo, maquinários e equipamentos 

utilizados durante o preparo do mosto. Nestas destilarias a produção da bebida 

inicia-se com a preparação do fermento (pé-de-cuba), que visa a propagação da 

microbiota presente no caldo. A composição do fermento pode variar conforme 

a “receita” de cada produtor, havendo casos em que ocorre a mistura de arroz, 

milho moído, frutas e outros substratos ao caldo de cana. A adição de farinha de 

soja, rica em ácidos graxos insaturados, aumenta a resistência celular a 

metabólitos tóxicos como o ácido hexanóico. O caldo de laranja ou limão é 

adicionado para acidificação do substrato. Este tipo de fermento é conhecido 

como “caipira”, e juntamente com o processo de fermentação espontânea e a 

produção artesanal caracteriza a aguardente produzida em Minas Gerais. 

Decorrido um período de 7 a 30 dias da preparação do fermento, alíquotas do 

mesmo são distribuídas às demais dornas, com posterior adição do caldo de 

cana (140 BRIX); essa mistura constitui o mosto de cana-de-açúcar. Após o 

processo fermentativo, que dura aproximadamente 24 h, as células da 

microbiota depositam no fundo da dorna, e o mosto fermentado é então 

destilado. O fermento presente no fundo das dornas é reutilizado nas 

fermentações seguintes. Somente quando ocorrem contaminações é necessário 

a preparação de um novo fermento. Os microrganismos naturalmente 

desenvolvidos incluem leveduras dos gêneros Saccharomyces, 

Schizosaccharomyces, Kloeckera e Pichia sendo que a espécie S. cerevisiae é 

apontada com predominante e principal responsável pela maior parcela da 

fermentação (Morais et al., 1997). 

          O melhoramento da qualidade da cachaça passa, necessariamente, pela 

seleção de uma ou mais linhagens apropriadas, como ocorre na produção de 



vinho. Propriedades fisiológicas específicas, como a resistência aos teores de 

açúcar e etanol no mosto, e produção de compostos aromáticos em níveis 

adequados são relevantes. Outra característica importante é a resistência à 

micocinas de leveduras contaminantes. O espectro de linhagens sensíveis e 

resistentes, e produtoras de micocinas em fermentações espontâneas para 

produção de cachaça artesanal poderá fornecer linhagens potencialmente 

aplicáveis como iniciadoras do processo fermentativo, e evidenciar os 

mecanismos que levam a fermentações defeituosas, ou à eliminação da 

população fermentadora, provocando prejuízos à indústria. A maioria dos 

componentes do aroma básico das bebidas forma-se durante a fermentação e 

são comuns ao vinho, conhaque, uisque, e outros destilados, independe da 

origem do substrato. De acordo com a literatura, as maiores diferenças na 

produção de compostos secundários corresponde a diferentes espécies de 

leveduras (Fleet & Heard, 1993; Zironi et al., 1993), e dentro das espécies, a 

diferentes linhagens (Zea et al., 1994). A influência da linhagem é, portanto, 

fundamental, e o papel das diferentes leveduras associadas à fermentação deve 

ser determinado para seleção das linhagens iniciadoras (Longo et al., 1992; 

Romano et al., 1994). O fenótipo da produção de álcoois superiores, aldeídos e 

outros compostos aromáticos assume importância tecnológica como caráter 

desejável na fermentação de cachaça. A partir do estudo da ecologia e 

taxonomia das leveduras fermentadoras, poderemos evidenciar o requerimento 

e as características desejáveis em leveduras iniciadoras da fermentação de 

aguardente, contribuindo para o avanço tecnológico da indústria aguardenteira 

que mostra grande receptividade à introdução do padrões e técnicas que elevem 

sua qualidade.  

 

1.9- A sistemática de leveduras 

 

          Os critérios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, ecológicos, 

sorológicos e sexuais dos microrganismos são empregados, quando existentes, 

na taxonomia convencional. Este tipo de taxonomia confere aos fenótipos pesos 

diferenciados, o que significa considerar alguns testes mais importantes que 



outros. O perfil fisiológico de uma comunidade de levedura é resultado da soma 

das habilidades fisiológicas das espécies individuais da comunidade. Esta 

conclusão advém da observação de que comunidades de leveduras com 

habilidades fisiológicas similares estão usualmente associadas com habitats 

filogeneticamente similares. Consequentemente, as fontes de carbono 

predominantes no habitat são, em geral, refletidas nos padrões fisiológicos das 

leveduras (Morais, 1991). A taxonomia convencional é importante para o 

trabalho de rápida identificação de microrganismos, entretanto apresenta 

dificuldades de aplicação na classificação de linhagens atípicas, de forma qua a 

análise de ácidos nucléicos tem exercido impacto na taxonomia molecular 

microbiana (Vaughan-Martini & Martini, 1993). 

           A sistemática de leveduras baseada em critérios morfológicos e  

fisiológicos provou ser inadequada para a determinação de espécies, 

principalmente em grupos de leveduras de perfil nutricional restrito, como é o 

caso do gênero Saccharomyces. A introdução de técnicas moleculares 

possibilitou, de modo simples, a separação de taxons através da comparação de 

suas macromoléculas (Martini, 1992).  

          Nas últimas décadas com o rápido desenvolvimento da Biologia 

Molecular, novas técnicas para caracterização, identificação e classificação de 

microrganismos têm surgido. A introdução de técnicas moleculares 

possibilitou, de modo simples, a separação de taxa através da comparação de 

suas macromoléculas (Martini, 1992). Dentre todas as técnicas moleculares de 

identificação empregadas, a análise de cariótipo tem sido uma ferramenta de 

grande utilidade para estudos genéticos, taxonômicos, e melhoramento de 

linhagens industriais (Mortimer & Török, 1995). A ocorrência de 

polimorfismos cromossômicos pode permitir o reconhecimento e controle de 

linhagens comerciais e industriais de leveduras (Westhuizen & Pretorius, 

1994). Desde que os métodos de cariotipagem por bandas eletroforéticas foram 

definidos, os estudos mostram que diferentes S. cerevisiae estão envolvidas 

simultânea ou sucessivamente na fermentação espontânea do vinho, e variam 

segundo fatores tais como região geográfica, condições climáticas e substrados 

(Vezinhet et al., 1992). O estudo do cariótipo descreve o comportamento das 

populações particulares e permite intervir no processo fermentativo, elucidando 



o carater individual de cada fermentação espontânea ou por linhagem iniciadora 

específica (Schuzt & Gafner, 1992; 1994; Sabate et al., 1998). Associada a 

hibridação, com sondas moleculares originadas de sequências genéticas 

clonadas, essa técnica constitui-se em um poderoso instrumento analítico que 

permite detectar polimorfismo quanto ao número, tamanho e intensidade das 

bandas cromossômicas, resultantes, provavelmente, de fenômenos como 

translocação, deleção e amplificação de sequências de DNA (Códon et al., 

1998). Técnicas empregando reações de PCR têm sido utilizada para a 

separação das espécies Saccharomyces sensu stricto que são consideradas 

expressões variáveis de cromossomos integra ou fragmentariamente trocados 

durante as sucessivas gerações na fermentação. O conjunto das espécies 

Saccharomyces sensu stricto até agora foi estudado utilizando-se um pequeno 

número de linhagens de coleções, enquanto que o número real de linhagens 

poderia ser estimado em milhares (Cardinali & Martini, 1994). Isto torna a 

caracterização genômica dos isolados tropicais não só relevante, mas 

absolutamente necessária para a taxonomia destas leveduras. 

          Fundamentalmente, nosso trabalho busca o estudo da diversidade das 

leveduras tropicais, adotando como modelo as leveduras associadas à 

fermentação alcoólica. Pretende entender as interações que permitem a 

colonização do substrato e a sucessão de espécies durante a fermentação, 

definindo os requerimentos necessários para a fermentação satisfatória, do 

ponto de vista industrial, nas condições climáticas do Brasil. E finalmente, 

obter um banco de linhagens para extenso uso na seleção de linhagens 

fermentadoras, e na obtenção de novos produtos e processos utilizáveis. Como 

afirmam Ingledew & Hysert (1994), a fermentação de bebidas, por longo tempo 

considerada uma arte, tornou-se uma indústria rentável, que assegura a 

longevidade e rentabilidade das pesquisas multidiciplinares acerca da 

microbiologia, engenharia e química do processo fermentativo. 

Bebidas e produtos fermentados, além da cachaça, têm grande interesse 

cultural e econômico no Brasil, e este estudo pode ser o modelo para o 

conhecimento e melhoramento de outras fermentações artesanais no país. O 

melhoramento da qualidade da cachaça passa, necessariamente, pela seleção de 

uma ou mais linhagens apropriadas, como ocorre na produção de alguns vinhos. 



Propriedades fisiológicas específicas, como resistência aos teores de açúcar, 

etanol e altas temperaturas encontradas no mosto fermentado, e produção de 

compostos aromáticos em níveis adequados são relevantes. Duas razões 

importantes devem ser destacadas para o uso de linhagens iniciadoras: controle 

de qualidade através da garantia de que o produto final irá apresentar 

características específicas, fornecidas pela linhagem usada e o controle do 

processo pelo acompanhamento das linhagens inoculadas (Querol et al., 1992). 

A partir do estudo da ecologia e taxonomia das leveduras fermentadoras, 

poderemos evidenciar o reconhecimento e as características desejáveis em 

linhagens iniciadoras da fermentação da cachaça, contribuindo para o avanço 

tecnológico da indústria aguardenteira que mostra grande receptividade à 

introdução de padrões e técnicas que elevem sua qualidade e representa um 

mercado que movimenta 6 bilhões de dólares ao ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- OBJETIVOS 

 

   2.1- Objetivo geral 

 

- Estudar a composição e algumas características fisiológicas e genéticas da 

micobiota durante a produção da cachaça artesanal, colocando à disposição 

do setor aguardenteiro informações e linhagens de leveduras potencialmente 

úteis para produção da cachaça. 

 

 

   2.2- Objetivos específicos 

 

- Isolar, identificar e verificar a sucessão das leveduras mais frequentes 

durante o processo de fermentação espontânea na produção da cachaça 

artesanal. 

- Verificar a eficiência dos meios de cultura empregados (Agar WL, SCY e 

Lisina) no isolamento de leveduras Saccharomyces e não-Saccharomyces a 

partir do mosto fermentado  

- Verificar a variação sazonal das linhagens de leveduras durante o período 

de produção da cachaça em diferentes regiões do Estado. 

- Caracterizar a sucessão de leveduras durante o ciclo fermentativo de 24 

horas. 

- Caracterizar as linhagens isoladas do mosto fermentado quanto à resistência 

a toxinas “Killer”, tolerância à altas temperaturas, altas concentrações 

osmótica e de etanol,  atividade invertásica e capacidade de acumular 

trealose em condições de estresse. 

- Diferenciar, através de técnicas moleculares a diversidade das linhagens de 

Saccharomyces cerevisiae presentes nas destilarias estudadas. 

-  Montar uma coleção de linhagens potencialmente úteis para a produção de 

cachaça e colocá-las à disposição do setor aguardenteiro. 
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Introdução 

 Muitas bebidas alcóolicas são produzidas por fermentação espontânea 

consequente do desenvolvimento de microrganismos presentes nos substratos e 

equipamentos utilizados em sua fabricação (Morais et al., 1997; Sanni & 

Lonner, 1993). É através deste processo que o Estado de Minas Gerais produz a 

aguardente de cana-de-açúcar (Cachaça), a mais tradicional bebida alcóolica 

brasileira. A produção anual de cachaça neste Estado é de aproximadamente 150 

milhões de litros, obtidos através da destilação do mosto fermentado do caldo de 

cana. Esta produção dá-se nos meses de maio a dezembro, período corresponde 

ao da safra da cana-de-açúcar. Uma das principais características da produção 

artesanal da cachaça é a preparação do fermento, que consiste na propagação da 

microbiota fermentativa do caldo de cana puro ou acrescido de farinha de milho, 

arroz e/ou soja. Este processo ocorre dentro da própria dorna de fermentação e 

pode durar de 5 a 20 dias até que o número de células de leveduras esteja 

suficiente para adicionar o caldo de cana até completar o volume da dorna e 

iniciar o ciclo fermentativo. O ciclo fermentativo da cachaça corresponde ao 

consumo total do açúcar presente no caldo de cana e ocorre num período que 

pode variar de 18-48 h. As comunidades de leveduras presentes nas 

fermentações estão em constante sucessão, e as espécies presentes no caldo de 

cana fresco são constantemente introduzidas no microambiente das 

fermentações. Saccharomyces cerevisiae é a espécie predominante no final do 

preparo do fermento e durante todo o processo fermentativo (Morais et al., 

1997). 

 A habilidade fisiológica das linhagens de leveduras isoladas do caldo 

fermentado tem especial relevância na compreensão de mecanismos envolvidos 

na colonização do mosto, e na determinação das condições ótimas para uma 

fermentação vigorosa (Pataro et al., 1998). Algumas características próprias da 

fermentação da cachaça como um curto ciclo fermentativo, alta concentração de 

etanol e temperatura elevada podem ser responsáveis pela seleção de linhagens 

altamente adaptadas a estas condições.  

 O dissacarídeo trealose (α-D-glucopiranosil-1,1-α-D-glucopiranosídio) 

parece atuar tanto na estabilização da membrana quanto na proteção de células 

de leveduras em condições de estresse, e seu acúmulo intracelular sugere o 



importante papel na capacidade de tolerar altas concentrações de etanol e o 

estresse térmico (Banat et al., 1998). Na levedura Saccharomyces cerevisiae, 

uma forte correlação entre conteúdo intracelular de trealose e resistência ao 

estresse tem sido demonstrada em diferentes linhagens, e em uma variedade de 

condições de crescimento, durante tratamento térmico subletal e outras 

condições de estresse (Mansure et al., 1994; van Dijck et al., 1995). Neste 

trabalho, a sucessão de espécies de leveduras e as características fisiológicas 

como osmotolerância, capacidade de crescer e fermentar em altas temperaturas, 

atividade invertásica e a dosagem do acúmulo intracelular de trealose em 

condições normais e em resposta ao estresse foram estudadas  durante o ciclo de 

fermentação (24 horas) em três destilarias de cachaça no Estado de Minas 

Gerais. 

Material e Métodos 

 

As leveduras foram isoladas de três destilarias de cachaça no Estado de 

Minas Gerais, como descrito em Morais et al. (1997). As destilarias Germana, 

Brumado Velho e Lapinha localizadas nas cidades de Nova União, Brumadinho 

e Lagoa Santa, respectivamente. As coletas foram realizadas de 4 em 4 horas 

durante o ciclo fermentativo de 24 horas para a produção da cachaça. As 

linhagens foram caracterizadas de acordo com métodos padrões (van der Walt & 

Yarrow, 1984), e identificadas pelas chaves taxonômicas de Kreger-van Rij 

(1984), Barnett et al. (1990) e Kurtzman & Fell (1998). 

 As leveduras isoladas das dornas de fermentação foram crescidas em 

agar Sabouraud (glicose 2%, peptona 1%, extrato de levedura 0,5%, e agar 2%) 

a temperatura ambiente por 24 horas, e 0.1 ml da suspensão contendo 1x107 

células/ml foi inoculada nos seguintes meios: caldo Sabouraud com 15, 20, 25 e 

40% de glicose, para testar a osmotolerância; caldo YM com 8, 10, 12 e 13 g/l 

de etanol (o etanol foi adicionado após esterilização e os tubos foram lacrados 

com parafilme para evitar a evaporação do álcool); e caldo Sabouraud incubado 

em banho-maria nas temperaturas de 35 - 430C para avaliação do crescimento. 

Osmotolerância e etanol resistência foram determinadas a temperatura ambiente 

(25 ± 30 C). O crescimento das leveduras foi avaliado pela turvação do meio 

líquido. Meio Basal de Fermentação (com tubo de Duhran) acrescido de 2% de 

glicose e encubado em banho Maria a 37 - 450 C foi utilizado para avaliar a 



capacidade de fermentar em altas temperaturas e a leitura realizada através da 

verificação da presença de gás nos tubos de Duhran. 

 As leveduras isoladas foram testadas quanto à produção de invertase. A 

atividade invertásica foi medida pelo teste colorimétrico do DNS, como descrito 

em Ekinsanmi & Odunfa (1990). Cada levedura foi crescida em agar  Sabouraud 

por 48 horas, as células foram diluídas em água estéril, lavadas por 

centrifugação, e 0,1 g de peso úmido foi resuspendido em 10 ml de tampão 

acetato, pH 5.0. Um ml de cada suspensão de células foi adicionado a  2 ml de 

solução de sacarose a 4% no mesmo tampão e incubadas por 5 minutos a 300 C. 

Uma unidade de atividade invertásica foi definida como a quantidade de enzima 

que libera um µmol/min de açúcares redutores nestas condições (Ekinsanmi & 

Odunga, 1990). 

 A quantificação da trealose intracelular foi realizada a partir da trealase 

produzida pelo fungo termófilo Humicola grisea var thermoidea (Neves et al., 

1994). As células de leveduras foram crescidas em 50 ml of YEPD (D-glicose 

2%, extrato de levedura 1%, peptona 2%) a temperatura ambiente por 

aproximadamente 24 hs quando a glicose é totalmente consumida. As células 

foram coletadas por filtração usando membranas de 47 µm Millipore. As células 

das leveduras foram coletadas das membranas e imediatamente colocadas em 

vasilhame com nitrogênio liquído. Para cada 0.1g de células acrescentou-se  1ml 

de Na2CO3 (0.25M) e a suspensão fervida por 20 minutos. Após este período, as 

amostras foram centrifugadas a  358 g por 5 min. Em 300µl do sobrenadante foi 

adicionado 150µl de ácido acético (1.2 M), 150µl de uma solução 300 mM de 

tampão acetato de sódio e 30 mM CaCl2 (pH 5.0). Para cada 100 µl desta 

suspensão foi adicionado  100 µl de trealase. O controle foi preparado usando 

trealase inativada pelo calor. As amostras preparadas foram incubadas a 40o C 

por 90 minutos. A preparação foi centrifugada a  8.890 g por 3 minutos. No 

sobrenadante, a glicose liberada foi dosada pelo método da glicose-oxidase 

(Hugget & Nixon, 1957). Uma unidade de trealase foi definida como a 

quantidade de enzima que libera 1 µmol de glicose por minuto nestas condições 

(Neves et al., 1994). 

 Foram selecionadas 2 linhagens de S. cerevisiae de cada destilaria 

estudada, a linhagem que acumulou a maior quantidade de trealose na fase 



estacionária e aquela que acumulou menos. Os testes de choque térmico e 

estresse de etanol foram elaborados como descrito em Ribeiro et al. (1999). 

Choque térmico:: Culturas em fase exponencial de crescimento (presença de 

glicose no meio) foram divididas assepticamente em duas alíquotas. A primeira 

alíquota foi diretamente submetida ao choque térmico em banho-maria a 50.50 C 

por 8 minutos. A segunda alíquota foi primeiro submetida a um pré-tratamento 

ao choque térmico a 400 C por 60 minutos e imediatamente exposta ao choque 

térmico a 500 C for 8 minutos. Estresse de etanol: uma alíquota contendo 100 

mg de células (peso úmido) na fase estacionária de crescimento foi transferida 

para um erlenmeyer estéril e foi adicionado álcool absoluto na concentração 

final de 10% (v/v) – modificado de Mansure et al. (1994) – e incubado a  280C a 

160 rpm por 24 h. O acúmulo de trealose foi medido pela técnica descrita 

anteriormente. A viabilidade celular foi determinada pelo plaqueamento 0,1 ml 

de uma diluição decimal da cultura em água estéril em agar YEPD, em triplicata. 

As placas foram incubadas a 280C por 48 horas. Medida da trealose acumulada e 

da  viabilidade celular foram realizadas antes e imediatamente após os 

tratamentos com etanol e choque térmico. A viabilidade celular em relação a 

cada tratamento foi expresso pela contagem das unidades  formadoras de 

colônias (UFC) antes e após os tratamentos.  

 

Resultados 

 A Tabela 1 apresenta a contagem de espécies de leveduras isoladas 

durante o ciclo de fermentação de 24 horas nas três destilarias estudadas. As 

destilarias Germana, Brumado Velho e Lapinha apresentaram predominância de 

Saccharomyces cerevisiae durante todo o ciclo fermentativo, apresentando 

biotipos diferentes. Espécies de leveduras não-Saccharomyces somente foram 

detectadas durante as fases iniciais do ciclo fermentativo desaparecendo nas 

fases finais. 

 As tabelas 2, 3 e 4 apresentam os resultados dos testes de caracterização 

fisiológica das linhagens de leveduras isoladas nas tres destilarias, 

respectivamente. Foram isoladas 86 linhagens durante o ciclo fermentativo. 

Leveduras osmotolerantes somaram 90,7% dos isolados e foram capazes de 

crescer na presença de 40% de glicose (dados não apresentados). Por outro lado, 

as leveduras não resistentes a esta concentração de açúcar foram isoladas 



somente da destilaria Brumado Velho e corresponderam às espécies C. maltosa-

similar, C. parapsilosis-similar, C. rugopelliculosa, C. azyma e K. japonica. 

 A maioria das linhagens das destilarias Germana e Brumado Velho 

foram capazes de crescer nas temperaturas entre 40 e 420 C sendo que somente 

18,4% e 25,9% delas cresceram a temperatura inferior a 400C. A temperatura 

máxima de fermentação foi  sempre superior ao da temperatura de crescimento 

nas linhagens isoladas das três destilarias, chegando alguns isolados a fermentar 

a 460C.  

 As linhagens isoladas nas três destilarias apresentaram habilidades 

distintas de crescer na presença  de etanol. A maioria dos isolados da destilaria 

Germana (84,2%) cresceram na presença de 12% de etanol enquanto que na 

destilaria Lapinha, somente 9,5% dos isolados cresceram nesta concentração de 

etanol. Por outro lado, a destilaria Brumado Velho não apresentou nenhuma 

linhagem com habilidade de suportar esta concentração de etanol.  

 A capacidade de produzir invertases pelos isolados das três destilarias 

(Tabelas 1, 2 e 3) mostrou-se maior nas linhagens de S. cerevisiae. O mesmo 

ocorreu em relação à capacidade de acumular trealose em fase estacionária de 

crescimento, onde os valores mais baixos foram detectados geralmente nas 

linhagens de leveduras não-Saccharomyces. A destilaria Germana apresentou as 

linhagens de Saccharomyces cerevisiae com os maiores níveis de acúmulo de 

trealose quando comparado com as destilarias Brumado Velho e Lapinha.  

Somente na destilaria Brumado Velho (tabela 3), as linhagens 

apresentaram maiores valores de acúmulo de trealose quando isoladas ao final 

do ciclo fermentativo (T5 e T6), onde as condições de estresse são acentuadas. 

Nas outras destilarias não foi possível observar esta relação. As tabelas 5 e 6 

mostram os valores de acúmulo de trealose intracelular e viabilidade de 

linhagens de S. cerevisiae submetido ao estresse térmico e de etanol. As 

linhagens 1613, 164 e 1701 acumularam trealose após o pre-tratamento a 400 

durante uma hora (tabela 5). A linhagem 1641 apresentou o maior acúmulo de 

trealose intracelular em relação ao controle e uma maior taxa de viabilidade. 

Estes mesmos resultados não foram obtidos nas linhagens 1671, 1681 e 1695. 

Em relação ao estresse de etanol (tabela 6), a linhagem 1681 foi a que 

apresentou maior capacidade de acumular trealose  e maior viabilidade celular 

após a adição de etanol.  



 

Discussão  

 

Saccharomyces cerevisiae foi a levedura responsável por iniciar o ciclo 

de 24 horas para a produção da cachaça nas três destilarias. A incidência de 

espécies não-Saccharomyces nas fases iniciais do ciclo fermentativo da cachaça 

deve-se à adição diária do caldo de cana no fermento. As mudanças na acidez e 

conteúdo de etanol podem atuar juntamente na seleção do S. cerevisiae, a 

levedura prevalente e responsável pela maior parte da fermentação (Morais et 

al., 1997).  

O microambiente da fermentação da cachaça foi seletivo para leveduras 

osmotolerantes e etanol resistentes. As linhagens de leveduras não-

Saccharomyces que foram incapazes de crescer em alta concentração osmótica e 

de etanol foram similares àquelas isoladas do solo dos canaviais por Corrêa 

(1999). Este dado mostra que as leveduras  dos ambientes extra-fermentação são 

carreadas para as dornas e logo nas fases iniciais do ciclo fermentativo 

desaparecem rapidamente, prevalecendo o S. cerevisiae. Em geral, as leveduras 

isoladas apresentaram uma máxima temperatura de crescimento em torno de 

400C. A temperatura média das fermentações de cachaça no Estado de Minas 

Gerais é de 300C podendo atingir até 420C nas regiões mais quentes do Estado. 

Assim, a presença de linhagens termo-resistentes neste ambiente é fundamental 

para a boa condução do processo.  A máxima tmperatura de fermentação obtida  

mostrou-se bem superior à temperatura de crescimento, atingindo até 460C em 

algumas linhagens. Morais et al. (1996) também verificaram este fenômeno 

estudando linhagens de S. cerevisiae isolados de diferrentes ambientes tropicais. 

A temperatura ótima de fermentação é superior em 100C à temperatura ótima 

para o crecimento de S. cerevisiae (Blanchet & Ballerini, 1987). 

A grande variabilidade observada nos valores de atividade invertásica 

indica que dentre as linhagens estudadas ocorreu variações na capacidade de 

hidrolizar a sacarose. Os isolados de S. cerevisiae estudados mostraram 

atividade invertásica superior à produzida por uma linhagem de S. cerevisiae 

isolada de tubérculo de cassava por Ekunsanmi & Odunfa (1990), que 

apresentou atividade invertásica de 30,4 µmol de açúcar redutor / mg célula / 

min. Pataro et al. (1998) isolaram linhagens S. cerevisiae em fermentação de 



cachaça com atividade invertásica superior a 100 µmol de açúcar redutor / mg 

célula / min. 

Leveduras colonizando o microambiente da fermentação para a produção 

artesanal da cachaça estão constantemente submetidas aos estresse térmico, 

osmótico e de etanol. Recentemente, evidências têm indicado que o nível 

intracelular de trealose pode determinar a sobrevivência das leveduras em 

condições ambientais extremas (Neves et al., 1994; Banat et al., 1998). A 

trealose tem mostrado propriedades de proteção ao estresse in vitro e de ser 

acumulada in vivo quando as células encontram-se em fase estacionária ou 

quando submetidas a estresse  (Soto et al., 1999). Nossos resultados mostraram 

que a maioria das linhagens de S. cerevisiae isoladas apresentou alta capacidade 

de acumular trealose em fase estacionária de crescimento. Linhagens de 

Saccharomyces na natureza e de coleções de cultura na Europa e Ásia,  

demonstraram uma forte correlação entre a capacidade de acumular trealose e a 

resistência ao estresse (Ribeiro et al. 1999). Leveduras colonizando ambientes 

tropicais, como os da fermentação da cachaça, estão constantemente submetidas 

ao estresse, e podem ser fonte de novos biótipos capazes de acumular altas 

quantidades de trealose.  

 Os resultados obtidos nos testes de choque térmico mostraram que 

somente as linhagens que não acumularam trealose no frasco controle 

apresentaram relação entre trealose e viabilidade. O acúmulo de trealose no 

controle das demais linhagens deve ter sido porque a levedura entrou em fase 

estacionária antes de serem submetidas ao choque térmico, fase em que é normal 

a detecção de trealose intracelular (Neves et al., 1994). A linhagem 1681 

apresentou uma redução da trealose de cerca de 60% após o estresse de etanol, 

sendo provavelmente capaz de mobilizar a trealose intracelular para proteger as 

suas proteínas de membrana, ocasionando uma maior viabilidade celular (Singer 

& Lindquist, 1998). Nossos resultados ainda exigem um estudo mais detalhado 

da participação do acúmulo intracelular de trealose nas linhagens de S. 

cerevisiae isoladas de ambientes de fermentações espontâneas para a produção 

da cachaça.  
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Tabela 1– Contagem de espécies de leveduras isoladas durante o ciclo de 
fermentação de 24 horas em três destilarias de aguardente.  

 

Destilarias/Espécies Tempo (horas) 
        

Destilaria Germana 0 4 8 12 16 20 24 
Candida bombicola –like 8.0 1.4 1.0 1.7 - 0.1 - 
Saccharomyces cerevisiae 307.0 12.8 18.1 13.0 - - - 
S.cerevisiae (gly+) 22.0 2.0 - 7.0 - - - 
S.cerevisiae (sal+) - - - 2.0 3.2 0.85 1.3 
S.cerevisiae (sal+gly+) - - - - 0.4 0.8 0.1 
Destilaria Brumado Velho        
Candida azyma - 0.2 - - - - - 
Candida guilliermondii - 0.3 - - - - - 
Candida incommunis – like - - - - 0.1 - - 
Candada maltosa – like 0.03 - - 0.03 - - - 
Candida parapsilosis – like 0.03 - 0.03 - - - - 
Candida rugopelliculosa 0.03 - - - - - - 
Kloeckera japonica - - - - 0.06 - - 
S.cerevisiae - 17.2 34.0 110.0 >300 - 780.0 
S.cerevisiae (ma-tr-) - - 52.0 3.0 - - - 
S.cerevisiae (ma-) - - - 96.0 >300 - - 
S.cerevisiae (gly+) - - - - - 205.0 - 
S.cerevisiae (ra-) - - - - - - 180.0 
S.exiguous - 57.0 - - - - - 
S.kluyveri 2.3 - - - - - - 
Destilaria Lapinha        
S.cerevisiae (ri+gly+) 6.9 8.4 5.3 -  -  
S.cerevisiae (ra-tr-gly+)  - - - 10.8  237.0  
S.cerevisiae (ra-gly+) - - - 55.0  -  
S.cerevisiae (tr-gly+) - - - 68.3  25.0  
S.kluyveri 7.0 - - -  -  
Valores expressos em 107 
UFC/ml 

       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2- Caracterização fisiológica das leveduras isoladas durante o ciclo fermentativo 

 (24 horas) na destilaria Germana. 

Tempo 
(horas) 

Espécies Tmax.cres. Tmax.fer. Max.ETOH 
(%) 

Invertase b Trealose c 
 

 1607- S.cerevisiae  39 43 12 60,0 47,46 
 1608- S.cerevisiae 41 43 12 20,0 44,92 

T0a 1609- C.bombicola 
similar 

40 43 12 58,6 67,90 

 1610- S.cerevisiae 39 43 12 77,2 55,43 
 1611- S.cerevisiae gly+ 41 45 12 40,7 59,64 
 1612- S.cerevisiae 41 45 12 27,2 57,06 

 
 1613- S.cerevisiae 41 43 12 44,8 67,70 
 1614- S.cerevisiae 41 45 12 26,4 2,64 

T1 1615- C.bombicola-like 40 45 12 62,0 27,22 
 1616- S.cerevisiae 41 43 12 49,2 50,55 
 1617- S.cerevisiae gly+ 41 45 12 43,4 5,76 
 1618- S.cerevisiae 41 45 12 3,6 27,70 

 
 1619- S.cerevisiae 41 45 12 69,2 46,23 
 1620- S.cerevisiae 41 41 12 46,2 15,59 

T2 1621- C.bombicola-
similar 

40 45 12 52,0 29,55 

 1622- S.cerevisiae 39 41 12 73,2 16,69 
 1623- S.cerevisiae 41 45 12 62,0 30,40 
 1624- S.cerevisiae 40 45 8 18,6 43,66 

 
 1626- S.cerevisiae 39 40 12 69,2 60,00 
 1627- S.cerevisiae as+ 39 45 12 71,2 45,33 

T3 1628- C.bombicola –like 39 42 12 69,2 63,90 
 1629- S.cervisiae gly+ 39 42 12 52,0 64,36 
 1630- S.cerevisiae sa+ 41 45 10 15,4 47,49 
 1631- S.cerevisiae as+ 40 45 12 11,4 66,50 

 
 1632- S.cerevisiae sa+ 39 41 12 77,2 46,29 
 1633- S.cerevisiae sa+ 39 42 12 17,7 26,13 

T4 1634- S.cerevisiae sa+ 41 42 12 57,0 2,15 
 1635- S.cerevisiae gly+ 39 45 8 45,3 7,55 
 1636- S.cerevisiae as+ 41 45 12 15,0 2,96 

 
 1637- S.cervisiae gly+ 39 45 12 62,0 2,07 
 1638- C.bombicola – 

similar 
39 45 12 69,2 2,41 

T5 1639- S.cerevisiae sa+ 39 42 12 71,2 0,58 
 1640- S.cerevisiae as+ 41 45 8 14,2 3,15 

 
 1641- S.cerevisiae 39 42 12 57,0 0,35 
 1642- S.cerevisiae 39 45 8 21,2 0,35 

T6 1643- S.cerevisiae 39 43 12 31,9 1,71 
 1644- S.cerevisiae 39 45 12 60,0 8,54 
 1645- S. cerevisiae 39 45 10 5,3 0,80 
       

 
a T0-adiçãoo do caldo de cana; T1-4horas, T2-8horas, T3-12horas, T4-16horas, T5-20horas,  
T6-24horas apos adição do caldo 
b Invertase -  µmol redução de açúcar/mg célula/min. a 300C 
c Trealose - µmol glicose/g peso úmido 



Tabela 3-  Caracterização fisiológica das leveduras isoladas durante o ciclo fermentativo  
(24 horas) na destilaria Brumado Velho 

 

Tempo 
(horas) 

Espécies Tmax.cres. Tmax.fer. Max.ETOH 
(%) 

Invertase b Trealose c 
 

 1661- S.cerevisiae 41 42 10 28,7 0,23 
 1662- C.maltosa – 

similar 
40 40 - 0,8 0,39 

T0 a 1663- S. cerevisiae 39 42 10 19,1 0 
 1665- C.parapsilosis – 

similar 
40 40 - 0,9 0 

 1666- C.rugopelliculosa 40 42 - 1,3 0,28 
 

 1667- S.cerevisiae 42 45 8 60,2 0,67 
 1668- C.guilliermondii 37 40 - 2,1 0,25 

T1 1669- S.exiguus  43 8 52,0 11,43 
 1670- C.azyma 41 45 8 38,6 0 
 1671- S.cerevisiae 40 42 8 17,0 0 
 1672- C.azyma 37 40 - 1,0 0 

 
 1673- S.cerevisiae ma-tr- 41 45 8 25,3 10,0 

T2 1674- S.cerevisiae 41 42 8 17,5 3,33 
 1675- C.parapsilosis - 

similar 
37 40 - 1,1 0,80 

 
 1656- S.cerevisiae 42 41 10 17,6 7,8 
 1657- S.cerevisiae ma- 42 45 10 28,7 0,30 

T3 1658- S.cerevisiaema-tr- 41 45 10 26,4 0,28 
 1659- C.maltosa – 

similar 
37 40 - 5,0 0,21 

 1660- C.maltosa – 
similar 

37 40 - 7,1 16,70 
 

 1676- S.cerevisiae 41 43 8 73,2 2,65 
T4 1677- S.cerevisiae ma- 40 42 10 31,9 0,33 
 1678- K.japonica 39 37 - 0,8 0,56 

 
T5 1680- S.cerevisiae gly+ 40 45 8 46,2 8,25 
 1681- S.cerevisiae gly+ 41 45 10 21,0 25,78 

 
 1682- S.cerevisiae ra- 41 45 8 26,9 9,46 

T6 1683- S.cerevisiae 41 43 8 24,6 12,83 
 1684- S.cerevisiae 42 43 8 49,2 2,21 
       

 
a T0-adiçãoo do caldo de cana; T1-4horas, T2-8horas, T3-12horas, T4-16horas, T5-20horas, T6-
24horas  
apos adição do caldo 
b Invertase -  µmol redução de açúcar/mg célula/min. a 300C 
c Trealose - µmol glicose/g peso úmido 
 



Tabela 4- Caracterização fisiológica das leveduras isoladas durante o ciclo fermentativo  

(24 horas) na destilaria Lapinha. 

 

Tempo 
(horas) 

Espécies Tmax.cres.Tmax.fer.Max.ETOH 
(%) 

Invertase b Trealose c 
 

 1685- S.kluyveri 41 43 8 40,7 7,30 
 1686- S.cerevisiae 

rb+gly+ 
41 45 8 27,2 8,00 

T0 a 1687- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

41 45 8 31,9 12,14 

 1688- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

41 45 8 21,7 4,78 
 

 1689- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

41 45 8 38,6 13,08 

 1690- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

41 45 8 24,6 5,40 

T1 1691- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

41 45 8 47,8 21,46 

 1692- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

41 45 10 19,1 21,85 
 

 1693- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

42 45 8 29,3 23,17 

 1694- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

41 45 8 9,5 17,05 

T2 1695- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

41 45 8 10,1 28,64 

 1696- S.cerevisiae 
rb+gly+ 

41 42 10 60,2 24,34 
 

 1697- S.cerevisiae ra-tr-
gly+ 

41 45 8 32,8 19,42 

 1698- S.cerevisiae ra-
gly+ 

40 43 8 22,4 8,13 

T3 1699- S.cerevisiae tr-gly+ 41 42 10 42,9 19,24 
 1700- S.cerevisiae tr-gly+ 42 45 8 31,9 19,58 
 1701- S.cerevisiae tr-ra-

gly+ 
40 42 8 26,9 4,2 

 
 1702- S.cerevisiae tr-ra-

gly+ 
41 45 8 18,3 22,63 

 1703- S.cerevisiae tr-ra-
gly+ 

42 45 12 19,0 5,11 

T4 1704- S.cerevisiae tr-gly+ 42 45 12 44,8 12,15 
 1705- S.cerevisiae tr-ra-

gly+ 
41 42 8 45,3 7,35 

       
 
a T0-adiçãoo do caldo de cana; T1-4horas, T2-8horas, T3-12horas, T4-16horas, T5-20horas, T6-
24horas 
 apos adição do caldo 
b Invertase -  µmol redução de açúcar/mg célula/min. a 300C 
c Trealose - µmol glicose/g peso úmido 



Tabela 5 - Acúmulo de trealose intracelular e viabilidade de linhagens de S. cerevisiae 
submetidas ao estresse térmico. 
 

Linhagens de  S. 
cerevisiae 

µ mol de glicose/g de peso úmido Viabilidade celular  
Controlea Pre-

tratamentob 
Choque 
térmicoc 

Controle Pre-
tratamento 

choque 
térmico 

1613 0,37 18,81 1,14 43d 1 (2,5) e 0,01 
1641 0,11 13,88 0,05 1,6 0,3 (18,7) 0,03 
1671 15,02 18,62 10,33 300 0,12(0,04) 0,005 
1681 18,41 17,50 15,06 67 0,3 (0,4) 0,03 
1695 18,45 15,16 11,63 2,3 0,02(0,86) 0,016 
1701 1,86 14,05 3,55 43 0,3 (0,69) 0,03 

a-  Células em crescimento exponencial a 280 C. 
b- Pre-tratamento- células em fase exponencial incubadas a 400C por 1 hora e 
imediatamente transferidas por 8 minutos a 500C. 
c- Coque térmico- Células em fase exponencial incubadas a 500 por 8 minutos. 
d- Valores expressos em UFC X 108 
e- Percentagem de sobrevivência em relação ao controle. 
 

 



Tabela 6- Correlação entre acúmulo de trealose e viabilidade celular de linhagens de S. 
cerevisiae submetidas ao estresse de etanol. 

 

Linhagens de S.cerevisiae µmol glicose/g peso úmido Viabilidade celular  
 Controlea 10% ETOHb Controle 10% ETOH 
     

1613 30,86 26,0 22,6c 0,035 (0,15) d 
1641 39,35 31,83 280 1,5 (0,5) 
1671 28,24 17,35 2 0,028 (1,4) 
1681 44,75 18,51 4,9 0,43 (8,7) 
1695 40,68 23,64 39 0,027 (0,07) 
1701 14,93 9,60 0,5 <105 (<0,2) 

a-  Células em crescimento estacionário a 280 C. 
b- Células em fase estacionária transferidas para frasco contendo 10% de etanol (v/v).  
c- Valores expressos em UFC X 108 
d- Percentagem de sobrevivência em relação ao controle. 
 

 

 

 



7- Trabalho 5: 

 

Pataro, C., Guerra, J.B., Linardi, V.R. & Rosa, C.A. 2000c. Comunidades de 

leveduras associadas a fermentações espontâneas para a produção de cachaça 

no Estado de Minas Gerais. Manuscrito em preparação. 
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Introdução 

 A produção de aguardente de cana (Cachaça) no Brasil ocorre em quase 

todas as regiões do país e é estimada em cerca de 1,5 bilhões de litros/ano com 

um consumo de 30 garrafas por segundo, ou 10 litros/habitante/ano. Esta 

produção pode ser industrial ou artesanal, dependendo, principalmente, da 

tradição que envolve este processo em cada região (Lima, 1983). A estimativa é 

de que existam no Brasil cerca de 30.000 destilarias produzindo cachaça de 

forma artesanal. No Estado de Minas Gerais praticamente toda a cachaça é 

produzida de maneira artesanal e raramente de maneira semindustrial. O 

processo artesanal caracteriza-se, principalmente, pela utilização da microbiota 

natural do substrato e equipamentos para a fermentação do caldo de cana 

(Morais et al., 1997; Pataro et al 1998, 2000a). Após o período da fermentação, 

o vinho é destilado em alambiques de cobre, que são os destiladores tradicionais 

no Estado. Outra característica desta produção artesanal é a obtenção do 

fermento, que antecede a introdução do caldo de cana nas dornas, e que consiste 

na pré-multiplicação da microbiota natural do caldo de cana com a adição de 

alguns suplementos nutricionais (farelo de milho, arroz e soja). 

 O Estado de Minas Gerais é dividido em diferentes regiões e cada uma 

apresenta sua própria maneira de produzir a cachaça, principalmente no que se 

refere aos substratos adicionados para a produção do fermento e da forma e 

tempo em que este é preparado. Pataro et al. (2000a) observaram que existe 

variações na composição de espécies da micobiota fermentadora entre diferentes 

destilarias, mas que em todas houve a predominância de Saccharomyces 

cerevisiae durante o processo fermentativo. 

 As cachaças feitas no Estado de Minas Gerais são conhecidas por 

apresentarem algumas características de aroma e sabor que as identificam com a 

região onde foram produzidas. Apesar desta distinção, até o momento não foi 

realizado nenhum estudo sobre a ocorrência de espécies e biótipos de leveduras 

nestas regiões. Assim, nosso estudo pretende conhecer a micobiotade algumas 

destilarias localizadas em diferentes regiões de Minas Gerais, verificando a 

diversidade de espécies de leveduras durante a fermentação do caldo de cana 

para a produção da cachaça. 



 

Materiais e Métodos 
 

Local das Coletas 

 As coletas foram feitas em 19 destilarias do Estado de Minas Gerais, em 

regiões que se destacam na produção de cachaça artesanal. Foram escolhidas as 

seguintes regiões do Estado: Metalúrgica, Norte, Sul, Jequitinhonha e Zona da 

Mata (Figura 1). Estas regiões foram escolhidas por serem as mais 

representativas da produção de cachaça no Estado. A destilaria Pingaqui, 

localizada na cidade de Viçosa, foi escolhida por produzir cachaça em escala 

semi-industrial. O objetivo de estudar esta destilaria foi o de obter dados para 

fazer uma comparação da micobiota de fermentações artesanais com uma feita 

em escala semi-industrial. 

 

Coleta de Amostras, Isolamento e Identificação das Leveduras 
 

 As amostras foram coletadas nas dornas de fermentação das destilarias 

escolhidas, nos meses de maio-junho (início da produção de cachaça), agosto-

setembro (meio) e outubro-novembro (final da produção). Todas as amostras 

foram coletas em frascos estéreis de 500 ml, transportadas em gelo e 

processadas no máximo em 5 horas. Diluições decimais de cada amostra foram 

inoculadas (0,1 ml), em triplicata, nos seguintes meios de cultura: ágar WL 

(Difco), ágar SCY (caldo de can 10%, extrato de levedura 0,1%, ágar 2% e 

cloranfenicol 10 mg%) e agar lisina (“Yeast carbon base” 1.17%, lisina 0.056% 

e agar%). As placas foram incubadas a temperatura ambiente e as leituras feitas 

do terceiro ao décimo dia. Cada morfotipo diferente de colônia de levedura foi 

contado, repicado e purificado para posterior identificação. As leveduras 

isoladas foram armazenadas em meio GYMP (glicose 2%, extrato de malte 1%, 

extrato de levedura 0,5%, fosfato de potássio dibásico 0,2% e ágar 2%) 

inclinado. As culturas foram estocadas em geladeira sob uma camada de óleo 

mineral esterilizado.  Todas as leveduras isoladas foram identificadas segundo 

procedimento padrão (van der Walt & Yarrow, 1984) e as chaves taxonômicas 



presentes em Kreger-van Rij (1984), Barnnet et al. (1990) e Kurtzman & Fell 

(1998). 

 

Resutados e Discussão 
 

Foram isoladas 580 leveduras para a identificação taxonômica nas 19 

destilarias estudadas. As tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 mostram a frequencia de 

ocorrência das espécies e biotipos de leveduras em cada destilaria e por região 

amostrada. Em geral, amostras de fermentações coletadas no início da safra de 

produção de cachaça apresentaram um maior número de espécies do  que 

amostras coletadas no meio e final da safra. Com exceção de duas destilaria, 

Saccharomyces cerevisiae foi predominante em todas as amostras de 

fermentação. Nas destilarias Preciosa e Lapinha, Schizosaccharomyces pombe 

predominou nas coletas realizada no início e meio da safra, respectivamente 

(tabela 5). A maioria das outras espécies que foram isoladas nas destilarias 

podem ser consideradas como contaminantes do processo fermentativo. Somente 

quatro espécies de afinidade basidiomicética (Rhodotorula mucilaginosa, 

Cryptococcus albidus, C. keutzingii e Pseudozyma antarctica) foram isoladas 

durante este estudo. Estas espécies de leveduras são geralmente associadas com 

superfície de folhas e caule de plantas (Phaff & Starmer, 1987; Azeredo et al. 

1998), e podem ter contaminado o caldo durante o processo de moagem da cana.  

A utilização do meio de cultura, agar lisina, possibilitou o isolamente de 

um maior número de espécies de leveduras pois Saccharomyces cerevisiae não é 

capaz de utilizar lisina como única fonte de nitrogênio (Vaughan-Martini & 

Martini, 1998). Os dois outros meios utilizados (agar WL e SCY) podem ter 

favorecido o crescimento de S. cerevisiae por esta levedura estar quase sempre 

em populações maiores do que as outras espécies. Com isto, foi possivel 

verificar o nível de contaminação por leveduras não-Saccharomyces durante o 

processo fermentativo. A destilaria Pingaqui foi a que apresentou o maior 

número de espécies não-Saccharomyces durante as coletas, principalmente em 

fermentações médias e velhas. Esta destilaria utiliza o processo semi-industrial 

para a produção da cachaça o que pode ter favorecido o aparecimento de 



contaminações. Espécies não-Saccharomyces provavelmente não conseguem 

dominar as fermentações nas destilarias porque são menos resistentes às 

concentrações de etanol presente no mosto do que S. cerevisiae (Morais et al. 

1997; Banat et al. 1998). Pichia membranifaciens foi isolada em três destilarias. 

Esta levedura esta associada com a formação de biofilmes na superfície de 

dornas de fermentação, e são consideradas como prejudicias ao processo 

fermentativo (Lachance 1995). 

Vários biótipos de S. cerevisiae foram isolados em praticamente todas as 

destilarias. Estes biótipos podem representar diferentes linhagens de S. 

cerevisiae que provavelmente predominam alternada ou simultaneamente 

durante o processo fermentativo.  No entanto, somente com estudos moleculares 

isto poderá ser comprovado. Pataro et al. (2000) mostraram que durante a 

fermentação para a produção da cachaça existe uma alta diversidade molecular 

entre as linhagens de S. cerevisiae. A ocorrência de diferentes biótipos de S. 

cerevisiae também tem sido observada durante a produção de tequila, vinhos e 

rum (Lachance 1995; Vagnoli et al 1993; Fahrasmane & Ganou-Parfait 1998).  

A alta diversidade observada de biótipos de S. cerevisiae pode ser em função das 

características artesanais da produção de cachaça. Ciclos fermentativos curtos 

(16-48 horas) realizados durante todo o período de safra, altas concentrações de 

etanol e temperaturas altas de fermentação são as principais características da 

produção de cachaça. Estes fatores podem estar agindo como uma pressão 

seletiva para a ocorrência desta alta diversidade de biótipos de S. cerevisiae. 
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FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA DE AMOST RAS DE MOSTO DE 
CACHAÇA NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1- Frequência de ocorrência de espécies de leveduras  nas Destilarias da 
região sul do estado de Minas Gerais. 

Espécies Idade das Dornas 
 Jovem Média Velha 
Destilaria Bocaina    
Candida apicola 10,0 -  
Candida ingens 10,0 - - 
Candida membranifaciens 3,0 - - 
Kluyveromyces lactis var lactis 920,0 - - 
Pichia membranifaciens 0,7 - - 
Saccaromyces cerevisiae 379,3 170,0 390,1 
S.cerevisiae Tr- 500,0 853,0 370,0 
S.cerevisiae Gal-Su-Tr-Ra- 20,0 - 1,9 
S.cerevisiae Ra- 10,0 - - 
S.cerevisiae Gly+ 41,5 - - 
S.cerevisiae Inulina+Gly+ 3,0 - - 
S.cerevisiae Ma- 3.0 50,0 - 
S.cerevisiae D-Ar+ - 3,0 - 
S.cerevisiae Ma-Tr-Ra- - 260,0 - 
S.cerevisiae Ra-Ma-Tr-D-Ar+ - 20,0 - 
S.cerevisiae Ra-Ma- - 2,0 - 
Schizosaccharomyces pombe 30,0 970,0 130,0 
Destilaria Tabaroa    
Saccharomyces cerevisiae  51,1 - 
S.cerevisiae Tr-Ra- 100,0 - - 
S.cerevisiae Gly+ - - 199,0 
S.cerevisiae Gly+Tr- 16,0 - - 
S.cerevisiae Gal-Ma-Ra- 0,3 - - 
S.cerevisiae Gly+Me+ 600,0 - - 
S.cerevisiae Mb+ >107 - - 
S.cerevisiae Su-Ra- 15,0 - - 
S.cerevisiae Ra-Me+ 216,0 - - 
S.cerevisiae Ma-Su-Ra-Mb+ 1900,0 - - 
S.cerevisiae Ma-Mb+ 67,0 - - 
S.cerevisiae Me+St+ >107 - - 
S.cerevisiae D-Ar+ - 107.25 - 
Schizosaccharomyces pombe - - 3,7 
Valores expressos em 106 cels/ml 
ND- não determinado 



Tabela 2- Frequência de ocorrência de espécies de leveduras nas Deltilarias 
Pingaqui e Velha Aroeira na região da Zona da Mata de Minas Gerais 
 

Espécies Idade das Dornas 
 Jovem Média Velha 
Destilaria Pingaqui    
Candida sp. - - 5,0 
Candida guilliermondii - - 0,6 
Candida membranifaciens 0,13 3,3 - 
Candida norvergensis - 1,5 - 
Candida pelliculosa - - 65,0 
Candida steatolytica - 0,5 - 
Hansenula subpelliculosa - - 8,3 
Kloeckera apis - - 2,0 
Kloeckera japonica - 1,3 2,3 
Kluyveromyces lactis var lactis - 11,25 - 
Rodothorula rubra - - 79,0 
Saccharomyces cerevisiae - 71,25 110,0 
S.cerevisiae Me+St+ 35,1 - - 
S.cerevisiae Me+Ra- 4,7 - - 
S.cerevisiae Me+ 0,29 - - 
S.cerevisiae Tr-Mb+ 6,6 - - 
S.cerevisiae Ra-Me+ 0,3 - - 
S.cerevisiae Ra-Tr-Ma- - - 1,3 
S.cerevisiae Tr- - - 270,0 
S.cerevisiae Ra- - - 0,16 
Destilaria Velha Aroeira    
Candida guilliermondii - - 2,7 
Candida pelliculosa like - - 0,2 
Saccharomyces cerevisiae 160,0 - - 
S.cerevisiae Ra-L-Ar+ 610,0 - - 
S.cerevisiae Ra- 2100,0 - - 
S.cerevisiae Tr- 110,0 - - 
S.cerevisiae Tr-Mb+ 40,0 - 2500,0 
S.cerevisiae Tr-Ra- 3,0 - - 
S.cerevisiae Me+ 73,8 1600,0 - 
S.cerevisiae Tr-Ma-Mb+ - - 490,0 
Valores expressos em 106 cels/ml; ND- não determinado 



Tabela 3. Frequência de ocorrência de espécies de leveduras  nas destilarias da 
região do Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais. 

Espécies Idade das Dornas 
 Jovem Média velha 
Destilaria J    
Candida colliculosa - - ND 
Candida famata - - ND 
Candida guilliermondii 1,6 - ND 
Candida maltosa-like 20,0 - ND 
Hanseniaspora subpelliculosa - - ND 
Saccharomyces cerevisiae >107 662,5 ND 
S.cerevisiae D-Ar+ - 30,0 ND 
S.cerevisiae Ra- - 1,0 ND 

Destilaria Ag    
Hansenula jadinii – like - 770,0 ND 
S. cerevisiae 171,2 1780,0 ND 
S.cerevisiae – D-Ar+ - 460,0 ND 
S.cerevisiae – inulina+ - 690,0 ND 
Destilaria Lua Cheia (Salinas)    
Candida sp. ND       8,5   ND 
Candida bombi ND 0,225 ND 
Candida valida ND 80,0         ND 
S. cerevisiae ND 2,0 ND 
S.cerevisiae Ra- Tr- ND 2,8 ND 
S.cerevisiae Ra- ND 3,0 ND 
Destilaria Peladinha (Salinas)    
Saccharomyces cerevisiae Ra- Tr- Ga- ND 150,0 ND 
Destilaria Seleta (Salinas)    
Candida guilliermondii ND 0,1 ND 
Candida holmii ND 33,0 ND 
Candida stellata ND 2,0 ND 
Candida versatilis ND 28,0 ND 
Saccharomyces cerevisiae ND 315,3 ND 
S.cerevisiae Ra- ND 12,25 ND 
S.cerevisiae D-Ar+ Mb+ ND 150,0 ND 
S.cerevisiae Mb+ ND 55,0 ND 
S.cerevisiae D-Ar+ ND 1100,0 ND 
Destilaria Preciosa (Salinas)    
Candida sp. 0,1 5,0 ND 
Saccharomyces cerevisiae Tr- 40,0 - ND 
Schizosaccharomyces pombe 1020,0 285,0 ND 
Destilaria Onça     
Candida guilliermondii - 0,1 - 
Saccharomyces cerevisiae 781,5 36,1 2630 
S.cerevisiae Ra- 440,0 - - 
S.cerevisiae Ra-Tr- 1120,0 11,0 - 
S.cerevisiae La+ - 0,3 - 
S.cerevisiae D-Ar+ - 160,0 - 
Valores expressos em 106 cels/ml, ND- não determinado. 



Tabela 4.- Frequência de ocorrência de espécies de leveduras nas Destilarias 
Montes Claros e Embaia Saia região Norte de Minas Gerais 
 

Espécies Idade das Dornas 
 Jovem Média velha 
Destilaria Princesa do Norte    
Candida sp. 65,0 - ND 
Candida famata 0,05 - ND 
Saccharomyces cerevisiae 257,35 127,6 ND 
S.cerevisiae Ra-Tr- 313,3 - ND 
S.cerevisiae D-Ar+ 222,5 - ND 
S.cerevisiae Mb+Mz+D-Ar+ 130,0 - ND 
S.cerevisiae Mb+ D-Ar+Tr- 10,5 - ND 
S.cerevisiae Inulina+ - 55,0 ND 
Destilaria Embaia Saia    
Saccharomyces cerevisiae >107 ND ND 
S.cerevisiae Man+ 88,0 ND ND 
Valores expressos em 106 cels/ml 
ND- não determinado 
 
 
 
 

 

 



Tabela 5.- Frequência de ocorrência de espécies de leveduras  nas Destilarias 

Caprichosa Brumado Velho,Cisalpino, Germana, Lapinha e Vira Saia na Região 

Metalúrgica de Minas Gerais  

Espécies Idade das Dornas 
 Jovem Média Velha 
Destilaria Caprichosa    
Candida haemulonii like 2,1 - ND 
Kluyveromyces lactis var 
drosophilarum 

1,0 - ND 

Saccharomyces cerevisiae 27,5 - ND 
S.cerevisiae Gly+ 10,0 - ND 
S.cerevisiae Tr- 61,9 - ND 
S.cerevisiae Mz+ 0,3 - ND 
S.cerevisiae Ra- - 33,5 ND 
Destilaria Brumado Velho    
Candida apicola like 0,16 - - 
Hansenula subpelliculosa 229,0 - - 
Pichia membranifaciens - 12,0 - 
Pseudozyma antarctica 1,0 - - 
Saccharomyces cerevisiae 4,5 - 374 
S.cerevisiae Ga-Ma- 3,0 - - 
S.cerevisiae Ma-Ra- 42,0 - - 
S.cerevisiae Gly+ 12,0 - - 
S.cerevisiae L-Ar+  - 304,0 - 
S.cerevisiae Ra- - 1114,3 - 
S.cerevisiaeRa-Tr- - 0,3 - 
S.cerevisiae Ra-Ma- - 690,0 - 
S.cerevisiae Inulina+    6,1 - - 
S.kluyveri-like Mb-Tr- - 0,3 - 
Destilaria Cisalpino    
Candida sp. 1,6 - ND 
Candida guilliermondii 3,0 - ND 
Cryptococcus keutzingii 40,0 - ND 
Saccharomyces cerevisiae 28,1 460,6 ND 
S.cerevisiae Man+ 9,3 - ND 
S.cerevisiae L-Ar+  463,0 - ND 
S.cerevisiae L-Ar+Ra- 41,6 - ND 
S.cerevisiae Tr- - 338.75 ND 
S.cerevisiae Tr-Ra- - 86,0 ND 
Destilaria Germana    
Candida sp - 3,0 - 
Candida azyma –like - 110,0 - 
Candida famata - 0,6 - 
Candida guilliermondii 1,0 - - 
Candida membranifaciens 6,0 - - 
Candida parapsilosis 0,6 - - 

 



 
Tabela 5 - continuação 

   

Hanseniaspora valbyensis - 0,6 - 
Kloeckera javanica 0,2 - - 
Pichia membranifaciens 5,0 - - 
Saccharomyces cerevisiae 230,0 83,2 3756 
S.cerevisiae Ra- 87,9 3,0 - 
S.cerevisiae Tr-Ra- 30,5 - - 
S.cerevisiae Gly+ 95,0 - - 
S.cerevisia Mb+ 2,7 - - 
S.cerevisiae Ga-Mb+ 150,0 - - 
S.cerevisiae L-Ar+  53,0 - - 
S.cerevisiae L-Ar+X+ Tr-Ra- 6,0 - - 
S.cerevisiae Ra-Mz+ 0,6 - - 
S.cerevisiae Gly+X+ - 531,9 - 
S.cerevisiae Ra-Tr-Gly+ - 70,5 - 
S.cerevisiae Gly+Tr- - 1,0 - 
S.cerevisiae Tr- - 120,0 - 
S.kluyveri - 7,7 - 
Wickerhamiella domercqiae 0,3 - - 
Destilaria Lapinha 
Candida bombi - 3,0 - 
Cryptococcus albidus var. albidus - - 3 
Cryptococcus keutzingii 40,0 - - 
Kluyveromyces lactis var 
drosophilarum 

20,0 - - 

Saccharomyces cerevisiae 30,6 - 565 
S.cerevisiae Gly+ 75,6 0,6 - 
S.cerevisiae Tr- - 69,6 - 
S.cerevisiae Tr-Ra- - 15,7 - 
Schizosaccharomyces pombe - 1033,0 - 
 
Destilaria Vira Saia    
Candida sp. 93,0 - ND 
Candida bombicola-like 6,0 - ND 
Candida famata 63,0 - ND 
Candida valida 23,0 - ND 
Kluyveromyces lactis var 
drosophilarum 

526,0 - ND 

Pichia sp. 5,0 - ND 
Saccharomyces cerevisiae 387,7 76,6 ND 
S.cerevisiae Tr-Ra- 35,0 - ND 
S.cerevisiae Ga-Ma- 0,2 - ND 
S.cerevisiae psm+ - 5,5 ND 
S.cerevisiae L-Ar+  - 86,5 ND 
S.cerevisiae Tr-L-Ar+  - 63,7 ND 
S.kluyveri- like 20,0 - ND 
Schizosaccharomyces pombe 3,0 - ND 
Valores expressos em 106 cels/ml 
ND- não determinado 



8- DISCUSSÃO 

 

          O termo “natural” é convencionalmente usado em microbiologia de 

bebidas para designar a fermentação do substrato pelas leveduras naturalmente 

presentes no ambiente, ao contrário do processo “conduzido” que requer o uso 

de leveduras selecionadas para iniciar a fermentação (Martini, 1993). A 

fermentação natural é prática tradicional na indústria de vinhos da Europa 

(Rosini, 1982; Querol et al., 1992), assim como em diversas bebidas africanas 

(Sefa-Dedeh et al., 1999; Sanni e Loner, 1993; Sanni e Oso, 1998), no México 

(Lachance, 1995; Cedeño, 1995) e no Brasil (Morais et al., 1997; Pataro et al., 

1998). É através deste processo natural que é produzida a aguardente de cana 

(Cachaça) em Minas Gerais. Estudos realizados nas destilarias de cachaça no 

Estado de Minas Gerais mostraram que a colonização do caldo de cana 

corresponde a uma sucessão de espécies de leveduras. Saccharomyces 

cerevisiae foi a espécie dominante ao final da formação do fermento e durante 

todo o processo fermentativo (Morais et al., 1997; Pataro et al., 1998, 2000c). 

Estudos sobre a microbiota envolvida no processo fermentativo natural para a 

produção de bebidas alcóolicas nigerianas (Sanni & Lonner, 1993) e na 

fermentação do agave para a produção da tequila no México (Lachance, 1995) 

mostraram a espécie S. cerevisiae como responsável pela maior parcela da 

fermentação e a espécie dominante no processo. Similarmente, a produção de 

vinhos por fermentações espontâneas corresponde a uma sucessão de espécies 

de leveduras que resulta na prevalência de S. cerevisiae (Fleet et al., 1984). 

Martini (1993) considerou o mosto produzido a partir do suco de frutas como 

sendo um meio de cultura, principalmente por apresentar alguns fatores 

seletivos como baixos valores de pH (que previne o crescimento de bactérias) e 

altas concentrações de açúcar 16-18% (favorecendo o crescimento de leveduras 

associadas com fermentação). Essas condições características do mosto são 

responsáveis pela forte pressão seletiva que funciona em favor das leveduras 

capazes de fermentar nessas condições, principalmente  S. cerevisiae. Somente 

em três das 19 destilarias estudadas houve a dominância de 

Schizosaccharomyces pombe, principalmente nas fermentações mais velhas, 

isto é, acima de 70 dias da produção do fermento. Schizosaccharomyces spp. 



são comumente isolados das fermentações para produção de bebidas alcóolicas 

e estão associadas com problemas na qualidade do vinho, com o 

comprometimento de aroma e sabor (Kunkee & Bisson, 1993). Estas leveduras 

são naturalmente prevalentes na fermentação do rum, onde S. pombe é usado 

em algumas destilarias de rum (Watson, 1993). No entanto, em cachaça não foi 

estudado a influência dessa levedura sobre a qualidade da bebida. 

          Durante a formação do pé-de-cuba, a atividade microbiana promoveu 

uma acidificação do mosto e um aumento do conteúdo alcóolico. Essas 

alterações no mosto fermentado, juntamente com as altas concentrações de 

açúcar mantida pela adição diária de caldo de cana no fermento podem atuar na 

seleção de espécies de leveduras prevalentes e linhagens que possam conduzir o 

processo durante os 4-6 meses de produção da cachaça por ano (Morais et al., 

1997). Thornton (1991) observou que na fermentação de vinhos a tolerância ao 

etanol e a adaptação a altas temperaturas no processo determinam a persistência 

e/ou o desaparecimento de outras espécies de leveduras.  

          S. cerevisiae e C. sake, em menor proporção, foram as iniciadoras do 

ciclo fermentativo para a produção da bebida, que usualmente acontece em 

aproximandamente 24 h. Outras espécies isoladas durante este período foram 

introduzidas ao fermento através da adição do caldo de cana fresco e são 

consideradas espécies transientes ou contaminantes. O aumento do conteúdo 

alcóolico no mosto acompanha o aumento populacional do S. cerevisiae e, 

provavelmente, leva o desaparecimento das leveduras inoculadas com o caldo 

no mosto, incluindo as espécies de Kloeckera no final do ciclo fermentativo, de 

maneira similar à sucessão de leveduras na formação do fermento. A análise 

das populações de leveduras isoladas nas diferentes destilarias mostrou que 

algumas espécies foram específicas de cada destilaria. Por outro lado, outras 

espécies, como S. cerevisiae e S. paradoxus, foram isoladas em diversas 

destilarias, indicando que a adição diária do caldo de cana ao mosto fermentado 

pode ser o responsável pela introdução de outras espécies de leveduras nas 

dornas. 

          A idade das dornas, isto é, tempo após a preparação do fermento parece 

ter influência na variação de espécies de leveduras na fermentação da cachaça. 



Dornas contendo fermento recente (7 a 30 dias) produzem mosto com alto teor 

alcóolico e apresentam maior número populacional total e de S. cerevisiae 

quando comparado as dornas contendo fermento médio (31 a 45 dias) e velho 

(46 a 70 dias) (Morais et al., 1997). Na maioria das destilarias estudadas 

ocorreu um decréscimo nas populações de S. cerevisiae durante o período de 

fermentação podendo ser atribuido ao consumo dos nutriente adicionados 

(farelo de milho, arroz ou soja) durante a formação do fermento; às altas 

temperaturas nas dornas de fermentação, especialmente no final de produção da 

cachaça, a qual ocorre no período de verão e pela presença de metabolitos 

secundários que podem inibir o crescimento do S. cerevisiae. O número médio 

de espécies de leveduras  foi semelhante entre as dornas com diferentes idades, 

embora as fermentações mais velhas apresentaram maior diversidade de 

espécies que as fermentações jovens e médias (Morais et al., 1997; Pataro et 

al., 2000 a, c). O isolamento de P. membranifaciens nas dornas velhas de 

algumas destilarias pode ser prejudicial ao “bouquet” da bebida, como ocorre 

na fermentação de vinhos (Thornton, 1991). 

          Os meios de cultura utilizados no isolamento das leveduras do mosto 

mostraram-se adequados. O agar SCY foi usado com a intenção de reproduzir 

as condições nutricionais presentes nas dornas de fermentação. Neste meio, a 

sacarose do caldo de cana foi a mais importante fonte de açúcar. A elevada 

contagem de leveduras obtida neste meio foi devido, provavelmente, à seleção 

de S. cerevisiae que geralmente possuem alta atividade invertásica, fator 

importante para a assimilação da sacarose. Entretanto, este meio não favorece o 

crescimento de espécies não-Saccharomyces  presentes em menor número que a 

espécie dominante. O agar WL  mostrou ser mais eficaz que o SCY, 

possibilitando o isolamento de algumas espécies não-Saccharomyces. No 

entanto, o meio agar Lisina possibilitou o isolamento de um maior número de 

espécies de leveduras pois S. cerevisiae não é capaz de utilizar lisina como 

fonte de nitrogênio (Vaughan-Martini & Martini, 1998). Com isto, foi possível 

verificar o nível de contaminações por leveduras não-Saccharomyces na 

formação do fermento e em todo o ciclo fermentativo da cachaça. 

          Linhagens micocinogênicas (“killer”) foram isoladas tanto durante o 

processo fermentativo quanto na formação do fermento. Nenhuma das espécies 



de leveduras killer dominou a fermentação durante a produção da cachaça. As 

linhagens “killer” isoladas do fermento apresentaram um maior espectro de 

atividade do que as isoladas das dornas de fermentação, sendo capazes de matar 

todas as espécies consideradas transientes ou contaminantes. Provavelmente, a 

resistência à toxinas killer pode não ser determinante da colonização do mosto, 

embora a sensibilidade a fatores “killer” parece ter levado à exclusão de 

algumas espécies durante a sucessão.  Também a produção de toxinas “killer” 

parece não ter sido suficiente para a colonização do mosto, já que as leveduras 

“killer” não persistiram nas dornas (Morais et al., 1997; Pataro et al., 1998).  

Em vários casos, algumas linhagens sensíveis coexistiram com linhagens killer 

predominante em fermentações de vinhos, provavelmente porque o efeito 

“killer” depende da proporção de células “killer” e sensíveis no começo da 

fermentação, que deve ser de  aproximadamente 1:1 (Heard & Fleet, 1986; 

Vagnoli et al., 1993; van Vuuren et al., 1992).  A dominância de uma certa 

levedura “killer” é dependente dos conjuntos das condições ambientais como 

temperatura e pH que impede a secreção da toxina ativa no mosto fermentado 

(Bussey, 1972; Longo et al., 1990). Entretanto, em ambientes como o mosto 

fermentado, essa característica pode  não oferecer vantagem significativa, uma 

vez que linhagens “killer” não adaptadas as condições de fermentação são 

rapidamente substituídas. É possível concluir que a produção de toxinas “killer” 

não é um fator determinante na comunidade fermentativa (Lachance, 1995), a 

menos que esteja associada a outras características (resistência ao etanol, a altas 

concentrações de açúcares, entre outras), o que pode explicar a predominância 

de algumas populações de S. cerevisiae produtoras de micocinas durante a 

fermentação  de alguns vinhos em diferentes regiões da Europa (Vagnoli et al., 

1993). 

          A habilidade fisiológica das linhagens de leveduras isoladas do 

mosto fermentado tem especial relevância na compreensão dos mecanismos 

envolvidos na colonização do mosto, e na determinação de condições ótimas 

para manter uma fermentação vigorosa. As linhagens de leveduras isoladas nas 

diferentes detilarias de cachaça mostraram-se adaptadas às condições observadas 

nas dornas de fermentação (Pataro et al., 2000 a, b ). As linhagens de S. 

cerevisiae apresentaram maior resistência às condições típicas encontradas no 



processo fermentativo com, elevada concentração osmótica e de etanol. 

Leveduras colonizando o microambiente da fermentação para a produção 

artesanal da cachaça estão constantemente submetidas ao estresse térmico, 

osmótico e de etanol. Recentemente, evidências têm indicado que o nível 

intracelular de trealose pode determinar a sobrevivência das leveduras em 

condições ambientais extremas (Neves & François, 1992; Banat et al., 1998). A 

trealose tem mostrado propriedades de proteção ao estresse in vitro e de 

acumular-se in vivo quando células encontram-se em fase estacionária ou 

quando submetidas a estresse  (Soto et al., 1999). Nossos resultados mostraram 

que a maioria das  linhagens de Saccharomyces cerevisiae isoladas apresentaram 

alta capacidade de acumular trealose em fase estacionária de crescimento. 

Linhagens de Saccharomyces na natureza e de coleções de cultura na Europa e 

Ásia,  demonstraram uma forte correlação entre a capacidade de acumular 

trealose e a resistência ao estresse. Leveduras colonizando ambientes tropicais, 

como o da fermentação da cachaça, estão constantemente submetidas ao 

estresse.  

 Resultados obtidos nos testes de choque térmico mostraram que somente 

as linhagens que não acumularam trealose no controle apresentaram relação 

entre trealose e viabilidade. O acúmulo de trealose no controle das demais 

linhagens deve ter sido porque a levedura entrou em fase estacionária antes de 

serem submetidas ao choque térmico, fase em que é normal a detecção de 

trealose intracelular. Uma das linhagens submetidas ao estresse de etanol, que 

apresentou uma redução da trealose de cerca de 60% após o estresse, 

provavelmente foi capaz de mobilizar a trealose intracelular para proteger as 

proteínas da levedura, ocasionando uma maior viabilidade celular (Singer & 

Lindquist, 1998). Nossos resultados ainda exigem um estudo mais detalhado da 

participação do acúmulo intracelular de trealose nas linhagens de S. cerevisiae 

isoladas de ambientes de fermentações espontâneas para a produção da cachaça.  

          O emprego de técnicas moleculares como a cariotipagem, hibridação e 

PCR são usadas para mostrar a diversidade molecular das linhagens de S. 

cerevisiae responsáveis pela fermentação de bebidas, sendo as linhagens de 

vinho as mais bem estudadas (Mortimer & Török, 1995; Códon et al., 1998).  

Bidene et al. (1992) mostraram que o polimorfismo encontrado nas linhagens 



de S. cerevisiae pode estar associado ao tamanho do cromossomo e sua 

reorganização estrutural. De acordo com Longo & Vezinhet (1993) as espécies 

de leveduras envolvidas com a fermentação de bebidas são diplóides e várias 

das diferenças observadas podem ser atribuídas a estrutura heterozigótica que 

podem promover diferenças no tamanho dos cromossomos homólogos. Este 

fato ocorre mais frequentemente nos cromossomos I, VI e VIII, os quais podem 

apresentar diferentes bandas correspondentes ao mesmo cromossomo. 

Provavelmente, devido a este fato, pode-se observar a ocorrência de um 

aumento no número de bandas em alguns isolados, principalmente nos 

cromossomos I e IV. As bandas que apresentaram menor modificação 

correspondem ao cromossomo IX, que difere dos demais por ser menos 

suceptível à mudanças estruturais. O curto ciclo fermentativo do mosto de cana 

(em torno de 24 horas) parece ser um dos responsáveis pelo aumento da 

suceptibilidade das linhagens aos rearranjos estruturais no genoma. As técnicas 

de cariotipagem, hibridação usando as sondas Ade2 e YNLO75W para os 

cromossomos XV e XIV, respectivamente e, a análise de PCR (com “primer” 

EI 1) mostraram-se úteis na distinção de linhagens e foram capazes de revelar a 

alta diversidade molecular das linhagens de S. cerevisiae prevalentes nas dornas 

de fermentação da cachaça. A ocorrência de polimorfismo cromossômico pode 

permitir o reconhecimento e controle de linhagens comerciais e industriais de 

leveduras, principalmente S. cerevisiae (Westhuzen & Pretorius, 1992). Desta 

forma, o estudo molecular tem permitido descrever o comportamento das 

populações particulares e intervir no processo fermentativo, elucidando o 

caráter individual de cada fermentação espontânea ou por linhagem iniciadora 

específica (Schutz & Gafner, 1992; 1994). 

 

 

 

 

 

 



9- CONCLUSÕES 

 

- A colonização do caldo de cana-de-açúcar correspondeu a uma sucessão de 

espécies de leveduras, sendo S. cerevisiae  a espécie dominante no final da 

formação do fermento e durante todo o processo fermentativo da produção 

da cachaça; 

- A acidificação do mosto, o aumento no conteúdo alcóolico e osmótico 

podem ter sido as principais alterações  responsáveis pela seleção de 

linhagens prevalentes de S. cerevisiae; 

- Espécies como Candida guilliiermondii, C. stellata, Pichia 

membranifaciens, Kloeckera japonica e Kluyveromyces lactis var. 

drosophilarum isoladas do mosto fermentado podem ter sido introduzidas 

nas dornas através da adição do caldo de cana fresco e podem ser  

consideradas espécies transientes ou contaminantes; 

- Mostos produzidos a partir de um pé-de-cuba recente apresentaram maior 

número populacional de leveduras do que as fermentações média e velha; 

por outro lado, as fermentações mais velhas apresentaram maior diversidade 

de espécies de leveduras que as recentes e médias;  

- O ágar WL e principalmente o ágar Lisina foram eficazes no isolamento de 

leveduras não-Saccharomyces, possibilitando verificar o número de 

contaminações por espécies de leveduras transientes na maioria das 

destilarias; 

- Linhagens de leveduras micocinogênicas (“killer”) foram isoladas tanto no 

fermento quanto nas dornas de fermentação; as linhagens “killer” do 

fermento apresentaram um maior espectro de atividade do que as linhagens 

isoladas das dornas de fermentação, sendo capazes de matar todas as 

espécies de leveduras transientes; 

- Nenhuma das espécies de leveduras “killer” dominaram a fermentação 

durante a produção da cachaça nas destilarias estudadas; 



- As linhagens de leveduras isoladas nas diferentes destilarias de cachaça 

mostraram-se adaptadas às condições observadas nas dornas de 

fermentação, como altas temperaturas, elevada concentração osmótica e de 

etanol; 

- No geral, as linhagens de S. cerevisiae prevalentes, isoladas durante a 

produção da cachaça, produziram altos valores de invertase, e acumularam 

trealose durante a fase estacionária. Em algumas linhagens, o acúmulo de 

trealose pode ser correlacionado com uma maior viabilidade sob condições 

de estresse. 

- As linhagens de S. cerevisiae prevalentes nas diferentes destilarias 

estudadas apresentaram um alto grau de diversidade molecular. 
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11- Lista de Abreviações 

 

Abreviações Descrições 

  

DAr D-arabinose 

Ga galactose 

Gly glicerol 

La lactose 

LAr L-arabinose 

Ma maltose 

Man D-manitol 

Me melibiose 

Mz melizitose 

Psm pseudomicelio 

Ra rafinose 

Ri D-ribose 

Sa salicina 

St amido 

Su sacarose 

Tr trealose 

  

 

 


