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RESUMO

O ozônio tem sido utilizado em alimentos, como sanificante buscando reduzir 
a carga de microrganismos, porém, a sua atuação sobre os tecidos vegetais 
também pode comprometer a qualidade do produto. O presente trabalho tem 
como objetivo avaliar a qualidade do café arábica, lavado em diferentes tempos 
a uma dose constante de ozônio e submetido à secagem. Nos tratamentos foram 
utilizados 2 kg de café da roça por amostra, colocados no tanque do aparelho 
ozonizador. Em seguida, iniciou-se a ozonização mantendo as amostras 
submersas por diferentes períodos (0 min, 05min, 10min, 20 min e 30 min), com 
frequente agitação da água e taxa constante de 1 ppm de ozônio solubilizado. 
Após cada tratamento, as amostras de café foram colocadas para secar, em 
bancadas suspensas expostas ao sol. Logo após a secagem, foram realizadas 
as análises de qualidade (análise microbiológica, condutividade elétrica, 
acidez graxa, açúcar total, compostos fenólicos totais e análise sensorial). O 
delineamento foi inteiramente ao acaso, com cinco tempos de ozonização (0, 
5, 10, 20, 30 min) e quatro repetições, sendo utilizada a análise de variância, 
complementadas com o teste de Tukey. Os resultados obtidos mostraram 
que, após a lavagem com água ozonizada houve redução da carga parcial de 
microrganismos, porém, não foi verificado efeito latente do tratamento. Nas 
análises de qualidade do café, o ozônio aumentou os valores de condutividade 
elétrica e diminui o teor de açucares total, entretanto, não alterou a qualidade 
sensorial da bebida.
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INTRODUÇÃO

Dentre as espécies mais cultivadas, destaca-se o café arábica (Coffea 
arábica L.), que apresenta melhor qualidade de bebida proporcionando café 
de maior valor comercial (ILLY; VIANNI, 1996). Segundo dados da CONAB 
(2013), a safra fechou o ano de 2013, com 49,15 milhões de sacas de 60 quilos 
beneficiadas de café. 

Algumas espécies de fungos podem se associar aos grãos de café durante 
a pós-colheita, ocasionando alterações indesejáveis (FERREIRA et al., 2011). 
O alto potencial enzimático dos fungos transforma a matéria orgânica presente 
no substrato dos frutos em nutrientes, alterando as propriedades físicas e a 
composição química do café (PIMENTA; VILELLA, 2003). 

No processamento e secagem dos frutos, podem ocorrer alterações 
fisiológicas, capazes de comprometer a qualidade da bebida. Alguns trabalhos 
vêm buscando correlacionar a manutenção da qualidade química e físico-
química dos grãos de café, com a qualidade sensorial da bebida durante a pós-
colheita do produto (BORÉM et al., 2008). Dentre essas análises destacam-se 
à quantificação analítica dos açúcares, os compostos fenólicos, a condutividade 
elétrica e a prova de xícara (PEREIRA et al., 2002).

Para Chiatonne et al. (2008), o uso do ozônio nos alimentos reduz a carga 
de microrganismos e esporos à níveis que dependem da sua forma de aplicação 
e de sua concentração. A grande vantagem de seu uso perante outros agentes 
higienizantes é que o ozônio age diretamente na parede celular de microrganismo, 
inviabilizando a recuperação dos microrganismos após o ataque, além de não 
deixar residual químico nos alimentos.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – UNESP, Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA, Câmpus 
de Botucatu/SP. O experimento foi instalado na Fazenda Experimental Lageado. 
Os tratamentos experimentais foram realizados no Laboratório de Processamento 
de Produtos Agrícolas, pertencente ao Departamento de Engenharia Rural. 
Buscou-se no experimento, simular a lavagem do café, durante o processamento 
por via seca. Nos tratamentos, utilizou-se 2 kg de café (6 litros) para cada 
amostra, acondicionadas sacos de tela plástica com malhas de 1.5 x 0.5 cm, 
que foram colocadas no tanque do aparelho ozonizador até completar o volume 
de 105 L (Figura 1).  Durante o experimento, alíquotas da água do sistema foram 
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coletadas e analisadas quanto ao teor de ozônio solubilizado, com a utilização 
do medidor digital de ozônio. Logo após a ozonização foi realizada uma análise 
microbiológica, com intuito de verificar o potencial de redução dos microrganismos 
nos frutos de café, em diferentes tempos de exposição ao ozônio. O café foi 
seco em bancadas suspensas simulando a secagem em terreiros, até atingir 
umidade aproximada de 12%, após a secagem foram realizadas as análises 
microbiológicas e de qualidade do café.

 


Figura 1. (1) Gerador de ozônio durante seu enchimento de água, com volume de 
105 L. (2) Equipamento fechado durante a ozonização das amostras.

Para Análise microbiológicas dos grãos foi utilizado o método de 
plaqueamento em caixas gerbox, utilizando-se papel tipo Blotter umedecidos com 
água destilada, nas quais foram incubados 12 grãos obtidos de cada amostra, 
e colocadas na B.O.D sob a temperatura de 25oC, durante sete dias. Depois 
desse período, as placas foram examinadas em microscópio estereoscópico 
para identificação de fungos toxigênicos.

A avaliação da acidez graxa foi realizada conforme procedimento determinado 
pela AACC (1995). A condutividade elétrica dos grãos crus foi determinada 
adaptando-se a metodologia proposta por Krzyzanowsky et al. (1991). Os 
açúcares totais foram obtidos pelo método de Lane-Enyon, descrito na AOAC 
(2005), e determinados pela técnica de SOMOGY adaptada por Nelson (1944). 
Os teores de açúcares totais foram determinados, pela espectrofotometria em 
comprimento de onda de 490 nm e 520 nm, respectivamente. A determinação 
dos compostos fenólicos totais do café foi realizada de acordo o método de Folin 
Denis, descrito pela Association of Official Agriculture Chemists-AOAC (1990).  

O café foi classificado com critérios numéricos, quanto ao sabor e  
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Momentos Tratamentos Fusarium 

spp. 

Colletotrichu

m spp. 

Cladosporiu

m spp. 

Rhizotopus 

spp. 

Aspergillus 

spp. 

 

 

Após 

ozonização 

0 min 72,2  80,5  - - - 

5 min 30,6  94,4  - - - 

10 min 44,4  94,4  - - - 

20 min 11,1  97,2  - - - 

30 min 5,5  97,2  - - - 

 

 

Após 

secagem 

0 min - 94,4  77,7  - - 

5 min - 100  80,5  8,33 a - 

10 min - 100  61,1  33,3 a - 

20 min - 100  83,3  33,3 a 2,7  

30 min - 100  80,5  - - 



aroma. Foram utilizadas notas que, compreendidas em determinado intervalo, 
caracterizaram os diferentes rupos de bebida. Os valores adotados foram de 
acordo com a classificação descrita por (SSCA 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, são apresentados os valores percentuais da contagem de 
grãos, contaminados com fungos nas amostras de café em coco, logo após 
a ozonização e secagem. Verifica-se que a aplicação de ozônio, foi eficaz no 
controle do fungo do gênero Fusarium spp., reduzindo cerca de 95% da presença 
desta espécie, porém, não houve diminuição da percentagem de fungos do 
gênero Colletrotrichum spp.

Tabela 1. Valores percentuais de colonização por fungos no café, após a ozonização 
e secagem. 

Após a secagem, observa-se que não houve diferença, entre os tempos de 
ozonização em comparação ao controle.  Houve o prevalecimento de fungos do 
gênero Colletrotrichum spp. e Clasdosporium spp., e em menores percentuais 
do gênero Rhizotopus spp. Os resultados corroboram Favarin et al. (2004), que 
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avaliando a qualidade da bebida de café de frutos cereja submetidos a diferentes 
manejos pós-colheita,  observaram que, a desinfecção por cloreto de benzalcônio 
antes da secagem, foi eficiente na diminuição do número de frutos infectados 
por Cladosporium spp.. Nos tratamentos nos quais os frutos permaneceram por 
mais tempo infectados e em contato com as fontes de contaminação (frutos 
deteriorados, passas e secos), a desinfecção não foi eficiente.  

Os resultados da qualidade do café, submetido a diferentes tempos de 
exposição ao ozônio na água, estão descritos na tabela 2. Observa-se que, 
a ozonização não apresentou efeito imediato na variação do teor de ácidos 
graxos livres dos grãos, para os tratamentos testados. Os diferentes tempos de 
ozonização aumentaram a condutividade elétrica, o poder oxidante do ozônio 
pode ter causado dano à membrana celular levando à maior lixiviação de 
eletrólitos teciduais. Houve redução estatística nos valores de açucares totais 
após a secagem com o aumento do café à exposição de ozônio. 

Tabela 2. Características químicas e bioquímicas do café, submetidos à diferentes 
tempos de ozonização após a secagem.

As médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste 
Tukey (p≤0,05).

Não ocorreu variação estatística no teor de compostos fenólicos com os 
tratamentos aplicados. A Qualidade da bebida do café não se alterou entre os tempos 
de ozonização, corroborando Nascimento et al. (2008) e Armstrong et al. (2008). 
Acredita-se que a ozonização na dose aplicada de 1ppm não interfira na qualidade 
da bebida de café, 

Tratamentos Acidez Graxa  

(mL 100 g-1 

M.S) 

Cond. 

elétrica 

(S cm-1 g-1) 

Açúcares 

Totais 

% 

Comp. 

Fenólicos 

(mg 100g -1) 

Analise 

sensorial 

Notas 

0 min 14,56 a 35,99 a 9,07 a 39,44 a 76,50 a 

5 min 14,44 a 39,57 ab 8,23 ab 37,44 a 77,75 a 

10 min 13,69 a 34,98 a 8,05 b 36,31 a 76,62 a 

20 min 14,13 a 40,32 ab 7,56 b 47,90 a 77,12 a 

30 min 15,00 a 46,98 b 7,48 b 36,09 a 78,06 a 

CV(%) 8,59 11,72 4,96 22,03 1,41 
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