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de café (Coffea arabica L.) visando índice de

qualidade para bebida

Marco Antônio Martin Biaggioni
1

, Evelise Oliveira Coelho
2

, Leonardo Augusto

Correia de Melo
3

, Samir Paulo Jasper
4

, Reni Saath
5

1

 Professor Doutor, Depto. Eng. Rural, FCA/UNESP. Botucatu, SP - Brasil, (14)3811-7165, e-mail:

biaggioni@fca.unesp.br.

2

 Graduando em Agronomia na Faculdade de Ciências Agronômicas (UNESP-

Botucatu, SP), Bolsista PET-SESu/MEC, e-mail: eocoelho@fca.unesp.br.

3

 Graduando em Agronomia na Faculdade de Ciências Agronômicas (UNESP-

Botucatu, SP), Bolsista PET-SESu/MEC, e-mail: lacmelo@fca.unesp.br.

4

 Engenheiro Agrônomo, Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Energia na

Agricultura, FCA/UNESP. Botucatu, SP, e-mail:  jasper@fca.unesp.br.

5

 Engenheira Agrícola, Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Energia na

Agricultura, FCA/UNESP. Botucatu, SP, e-mail: ersaath@fca.unesp.br.06

Resumo

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o uso dos testes de condutividade elétrica e acidez

graxa, em grãos, como indicadores de qualidade da bebida de café. Os cafés foram submetidos

aos testes bioquímicos e classificados segundo notas baseadas nas classes de médias obtidas

no teste de Tukey. Concluiu-se que estes testes constituem ferramentas capazes de diferenciar a

qualidade dos lotes de café, sendo a condutividade elétrica mais sensível em lotes de café com

boa bebida, enquanto a acidez graxa para os lotes cafés com pior qualidade.
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Introdução

Devido a importância socioeconômica do café para o Brasil, pesquisadores e produtores estão

em busca da melhor forma de produzir cafés com todos os atributos necessários para serem

inseridos no mercado internacional, ou seja, bebida de alta qualidade. A qualidade do café depen-

de da interação entre fatores das fases de pré e pós-colheita, que garantam ao grão as caracte-

rísticas de sabor e aroma desejados (Villela 2002), estando estes estreitamente relacionados aos
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diversos constituintes físico-químicos e químicos. Compostos como açúcares, ácidos, compostos

fenólicos (ácido clorogênico), cafeína, compostos voláteis, ácidos graxos, proteínas e enzimas,

também, conferem ao café um sabor e aroma peculiares (Goulart et al., 2003).

Segundo Goulart et al. (2007), a degeneração das membranas celulares, e subsequente perda

de controle de permeabilidade, representam os primeiros eventos que caracterizam a deteriora-

ção do grão de café. Desta forma, testes para avaliar a qualidade de sementes baseados na

perda de integridade das membranas foram desenvolvidos.

Das muitas análises, o teste de condutividade elétrica (Andrade et al., 1995) e o de acidez graxa

(Barros, 2004; Marques et al., 2008) sãos métodos rápidos, eficazes e de baixo custo na execu-

ção. O método da condutividade elétrica é usado para medir os exsudatos das sementes, que

certamente refletem a integridade do sistema de membranas. Vários trabalhos evidenciaram a

existência de relação entre a desorganização das membranas celulares e a perda de constituin-

tes dos grãos, com o aumento da quantidade de exsudatos determinados na água de embebição

(Schoettle & Leopold, 1984; Marcos Filho et al., 1990).

Os ácidos graxos, por sua vez, fazem parte da composição química dos grãos de café, podendo

caracterizar a sua qualidade. Diferenças nos teores de acidez graxa podem ser encontradas em

altos níveis, devido às condições de processamento e armazenagem do produto. Esteves (1960),

Coradi et al. (2008) e Jordão et al. (1974) notaram que, sempre que o período de armazenagem

do café aumenta, pior é a qualidade do produto e maior a acidez graxa.

Wajda e Walczyk (1978) e Vidal (2001), estudando a presença dos ácidos graxos em café duran-

te o armazenamento, observaram que a liberação dos mesmos não é uniforme e que a degrada-

ção se dá de forma diferente de um ácido para outro. Verificaram, ainda, que a condição de

armazenamento com temperaturas e umidades mais elevadas provocava maior deterioração da

qualidade do café (Afonso Júnior, 2001; Kurzrock et al., 2004). Biaggioni et al. (1998) e Coradi et

al. (2008) destacam que a umidade relativa acima de 60%, atua como fator determinante no

aumento da acidez graxa ao longo do tempo de armazenamento.

Considerando a possibilidade de adoção de mais índices de qualidade para bebida do café, basea-

dos em métodos sensíveis, rápidos e de boa precisão, o presente trabalho tem por objetivo ava-

liar a variação do nível de ácidos graxos livres e da condutividade elétrica em grãos de diferentes

lotes de café, tendo como referência a análise sensorial da bebida.

Material e métodos

O trabalho foi conduzido na Fazenda Experimental Lageado, no Departamento de Engenharia

Rural (Laboratório de Processamento de Produtos Agrícolas) e na Unidade de Processamento de

Grãos, da Faculdade de Ciências Agronômicas do Campus da UNESP-Botucatu, SP. Analisaram-

se sete tipos de café (Coffea arabica L.) procedentes da Cooperativa Regional de Cafeicultores

de Guaxupé (COOXUPÉ), localizada em Guaxupé, MG, apresentados na Tabela 1.

As amostras foram submetidas às análises de condutividade elétrica (Marcos Filho et al., 1987),

acidez graxa (AACC, 1995) e teor de água (Brasil, 1992). Com o objetivo de comparar os diferen-
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tes lotes de café, realizou-se análise de variância, segundo delineamento inteiramente casualizado,

com sete repetições. A comparação múltipla de médias foi realizada pelo teste de Tukey ao nível

de 5% de probabilidade.

Tabela 1. Café analisados e suas características

Café                                                                             Características

A Café derriçado no pano, cor esverdeada, aspecto bom, bebida dura para melhor, seca boa, com

presença acentuada de grãos verdes.

B Café derriçado no pano, cor esverdeada, aspecto bom / regular, bebida dura para melhor, seca boa,

mas apresenta grãos brocados.

C Café derriçado no pano com cor esverdeada, aspecto bom, bebida dura para melhor, de boa seca.

D Café derriçado no pano, aspecto bom, cor esverdeada, bebida apenas mole, seca boa (menos de

15% de catação).

E Café de aspecto bom / regular, cor esverdeada, bebida dura com xícaras rio e seca má / intermedi-

ária.

F Café de aspecto regular, cor esverdeada, seca intermediária ou boa (apresenta mais de 80% de

peneira 16 abaixo).

G Café de aspecto regular / fraco, bebida rio e de seca variada.

Ponderação dos testes de qualidades: visando obter um índice de qualidade único, que resul-

tasse da contribuição dos testes isolados de condutividade elétrica e acidez graxa, atribui-se

notas aos lotes de café, de acordo com as classes de média obtidas no teste de Tukey, conforme

a Tabela 2. Posteriormente, efetuou-se a média das notas oriundas dos testes de condutividade

elétrica e acidez graxa, atribuindo-se um índice de qualidade final, conforme o conceito na

Tabela 3.

Tabela 2. Notas atribuídas aos cafés conforme a classe de média de Tukey.

Classes de Média de Tukey Nota

A 10,00

AB 8,57

B 7,14

BC 5,71

C 4,29

CD 2,86

D 1,43

Tabela 3. Escala de avaliação dos cafés.

Nota Conceito

10,00 – 8,00 5

8,00 – 6,00 4

6,00 – 4,00 3

4,00 – 2,00 2

2,00 – 0,00 1
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Resultados e discussão

A Tabela 4 mostra os resultados do teste de análise variância e comparação múltipla de médias

aos testes de condutividade elétrica e acidez graxa nos sete lotes de café testados.

Tabela 4. Resultados médios dos testes de condutividade elétrica (mS.cm
-1

.g
1

) e acidez graxa (mL KOH.
-1

.100

g MS) de sete lotes de café.

Condutividade Elétrica       Acidez Graxa

Café        (mS.cm
-1

.g
-1

) (mL KOH.
-1

.100g MS)

A 2.287,14 D 4,43 C

B 1.510,64  BC 3,25 A

C 1.179,50  A 3,14 A

D 1.389,00  B 3,30 A

E 1.548,14  C 3,84 B

F 1.472,21  BC 3,41 AB

G 2.228,14  D 5,10 D

Verifica-se, pela análise da Tabela 4, que o teste de condutividade elétrica foi sensível sendo

capaz de separar os sete lotes de café avaliados em cinco classes de qualidade, classificando o

café C como o melhor e os cafés A e G como os piores. O teste de acidez graxa, também,

diferenciou os setes lotes de café em cinco classes, porém, classificou quatro cafés (B, C, D e F)

como melhores bebida e apenas o G como o pior café dos sete lotes analisados.

Observa-se, assim, que, para as melhores bebidas, o teste de condutividade elétrica foi mais

sensível, possibilitando classificar os cafés B, C e D em três categorias distintas. A acidez graxa,

por outro lado, mostrou maior sensibilidade para as piores bebidas (A e G).

Em vista das informações da Tabela 4, montou-se a Tabela 5 por meio de ponderação, ordenan-

do-se os cafés segundo uma escala decrescente.

Tabela 5. Classificação dos lotes de café obtida pela ponderação dos testes bioquímicos.

Café Nota Conceito Classificação

C 10,00 5 1°

D 8,57 5 2°

B 7,86 4 3°

F 7,14 4 4°

E 5,72 3 5°

A 2,86 2 6°

G 1,43 1 7°

Avaliando os dados das Tabelas 4 e 5, pode-se observar que os testes de condutividade elétrica

e de acidez graxa mostraram os menores valores para o café C e D, porém, a condutividade
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elétrica diferiu estatisticamente em relação aos dois cafés, indicando uma condutividade elétrica

inferior para o café C, corroborando com a hipótese de Prete (1992) que verificou uma relação

inversa entre a qualidade da bebida e a condutividade elétrica. O mesmo observou-se na análise

ponderada, tendo o café C apresentado nota 10, enquanto o café D recebeu nota 8,57. O concei-

to de ambos os cafés foi, porém, cinco, destacando-se a excelente qualidade da bebida já cons-

tatada na análise sensorial.

Ainda pela análise das Tabelas 4 e 5, verifica-se que o café B não diferiu estatisticamente no teste

de acidez graxa, entretanto, a condutividade elétrica diferenciou estatisticamente do café C. Em-

bora, pesquisadores tenham demonstrado haver uma relação entre o teor de acidez e a qualida-

de de bebida (Coradi et al. 2008), não foi observada essa diferença entre os cafés B, C e D.

Ressalta-se que os testes rápidos citados podem auxiliar o cafeicultor na separação de lotes,

enquanto não se dispõe dos resultados da análise sensorial, de natureza subjetiva, expressa pelo

aroma e sabor, efetuada por profissional do ramo. Entretanto, utilizando esses dois testes rápi-

dos, simultaneamente, pode-se obter uma diferenciação mais segura dos cafés, neste caso,

ocorreu utilizando o método de ponderação, ou seja, notas e conceitos, conferindo ao café B uma

nota de 7,86 e conceito quatro, inferior aos cafés C e D.

No café F, verificou-se a mesma classificação do café B, entretanto, a este café atribui-se uma

nota inferior, devido ao teste de acidez graxa que acusou uma inferioridade do café F em relação

ao café B.

O teste de condutividade elétrica tem se apresentado como indicador consistente da integridade

de membranas celulares, o que pode ser atribuído ao café E. Desta forma, os maiores valores de

condutividade elétrica ocorreram em função da degradação das membranas, conferindo a estes

cafés uma bebida de qualidade inferior aos cafés C e D, o que é confirmado pelo teste de acidez

graxa e pelo método de ponderação dos cafés (nota e conceito).

Ainda pela análise das Tabelas 4 e 5, observa-se que o café A e G apresentaram os valores mais

elevados de condutividade elétrica e acidez graxa, tendo, porém, o café A diferido significativa-

mente do café G no teste de acidez graxa. Corroborando com análise sensorial da bebida, verifi-

cou-se pela análise ponderada que o café G obteve nota 1,43 classificando-se como o pior café,

enquanto o café A ficou na sexta posição (nota 2,86). Estes valores elevados da condutividade e

da acidez graxa dos grãos podem ter sido ocasionados, provavelmente, pela ocorrência de fer-

mentações indesejáveis nos grãos, devido ao longo período de secagem pois Pimenta (1995)

afirma que a presença de açúcares nos frutos de café ocasiona a fermentação da mucilagem

durante a secagem causando um aumento da acidez e deterioração da qualidade da bebida.

Conclusão

Concluí-se, com este trabalho, que os testes de condutividade elétrica e de acidez graxa podem

ser utilizados para diferenciação de lotes de café. A utilização da análise ponderada, envolvendo

os dois testes, proporcionou uma classificação mais próxima da análise sensorial da bebida.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13172



173

Referências bibliográficas

AACC – American Association of Cereal Chemists. Methods 02-02A: Fat acidity – rapid method,

for grain. In: Approved methods of the American Association of the Cereal Chemists. St.

Paul: AACC, 1995. v.1, paginação irregular

AFONSO JÚNIOR, P. C. Aspectos físicos, fisiológicos e da qualidade do café em função da

secagem e do armazenamento. 373 p. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola). Universidade

Federal de Viçosa. Viçosa. 2001.

ANDRADE, R. N. B.; SANTOS, D. S. B.; SANTOS FILHO, B. G.; MELLO, V. D. C. Correlação

entre testes de vigor em sementes de cenoura armazenadas por diferentes períodos. Pesquisa

Agropecuária Gaúcha, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 153-162, 1995.

BARROS, R. E. Teste de acidez graxa na avaliação da qualidade de arroz. 2004. 65 f. Disser-

tação (Mestrado em Agronomia /Energia na Agricultura)–Faculdade de Ciências Agronômicas,

Universidade Estadual Paulista, Botucatu.

BIAGGIONI, M. A. M.; FERREIRA, W. A. Variação na germinação e nível de ácidos graxos livres

durante o armazenamento de milho colhido mecanicamente. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE

ENGENHARIA AGRÍCOLA, 27, 1998, Poços de Caldas. Anais... Lavras: UFLA/SBEA, 1998.

BRASIL. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária. Regras para análise

de sementes. Brasília, 1992.

CORADI, P. C.; BORÉM, F. M.; OLIVEIRA, J. A. Qualidade do café natural e despolpado após

diferentes tipos de secagem e armazenamento. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e

Ambiental, v.12, n.2, p.181–188, 2008. Campina Grande, PB.

ESTEVES, A. B. Acidificação, ao longo do tempo da gordura do grão de café cru. Estudos

Agronômicos, v.1, n.4, p.297-317, 1960.

GOULART, P. de F. P.; ALVES, J. D.; CASTRO, E. M. de; FRIES, D. D.; MAGALHÃES, M. M.;

CABRAL de MELO, H. Aspectos histoquímicos e morfológicos de grãos de café de diferentes

qualidades. Revista Ciência Rural, Santa Maria, v. 37, n. 3, p 662-666, maio-jun. 2007.

GOULART, P. F. P.; ALVES, J. D.; MALTA, M. R.; MAGALHÃES, M. M.; PEREIRA, R. G. F. A.,

MEYER, L. E. Análise comparativa entre lixiviação de potássio, condutividade elétrica, teor de

ácido clorogênico e métodos de quantificação da atividade da polifenol oxidase em extratos

semipurificados de amostras de café de diferentes padrões de qualidade. Revista Brasileira de

Armazenamento, Viçosa, Edição Especial, n. 7, p. 78-85, jul.-dez. 2003

KURZROCK, T.; KOLLING-SPEER, I.; SPEER, K. Effects of controlled storage on the lipid fraction

of green Arabica Coffee Beans. Food Chemistry, v.66, p.161-168, 2004.

JORDÃO, B. A.; GARRUT, R. S.; ANGELUCCI, E.; TANGO, J. S.; TOSELO, Y. Armazenamento

de café a granel em silo com ventilação natural. In: 2° Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras,

1974, Poços de Caldas – MG. Anais.... Poços de Caldas: MIC-IBC, 1974, p.385.

MARCOS FILHO, J.; SILVA, W.R. da; NOVEMBRE, A. D. C.; CHAMMA, H. M. C. P. Estudo com-

parativo de métodos para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes de soja, com ênfase

ao teste de condutividade elétrica. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.25, p.1805-1815, 1990.

MARQUES, E. R.; BORÉM, F. M.; PEREIRA, R. G. F. A.; BIAGGIONI, M. A. M. Eficácia do teste de

acidez graxa na avaliação da qualidade do café arábica (Coffea arabica L.) submetido a diferen-

tes períodos e temepraturas de secagem. Revista Ciência e Agrotecnologia, v. 32, n. 5, p.

1557-1562, 2008.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13173



174

PIMENTA, C. J. Qualidade do café (Coffea arábica L.) originado de frutos colhidos em qua-

tro estádios de maturação, Lavras: UFLA, 1995. 94p. (Dissertação Mestrado em Ciências dos

Alimentos).

SCHOETTLE, A.W.; LEOPOLD, A.C. Solute leakage from artificially aged soybean seeds after

imbibition. Crop Science, v.24, p. 835- 838. 1984.

VIDAL, H. M. Composição lipídica e a qualidade do café (Coffea arabica L.) durante armaze-

namento. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola), Viçosa: UFV, 2001, 93p.

VILLELA, T. C. Qualidade do café despolpado, desmucilado, descascado e natural, durante

o processo de secagem. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos), Lavras: UFLA, 69p.

2002.

WAJDA, P.; WALCZYK, D. Relationship between acid value of extracted fatty matter and age of

green coffee bean. Journal Science Food Agricultural, v.29, n.7, p.377-380, 1978.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13174


