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RESUMO

O objetivo principal do trabalho foi avaliar a qualidade dos grãos e da bebida 
do café (Coffea arabica L.) armazenados em dois tipos de embalagens (silo-bag 
e saco de juta) e processamentos (coco e pergaminho) aos 150 dias. O ambiente 
de armazenamento proporcionou condições médias de temperatura e umidade 
relativa do ar ambiente em 27,6oC e 71,2%, respectivamente. Para avaliação da 
qualidade foram feitas análises bioquímicas, físicas e sensorial. Concluí-se que 
a sacaria de juta obteve as melhores bebidas com notas 71,41 (pergaminho) e 
71,08 (coco), de acordo com a prova de xícara. Para as análises de condutividade 
elétrica, açúcares totais o processamento do café em pergaminho ofereceu menor 
dano aos grãos, corroborando a análise sensorial para o mesmo processamento. 
Para as análises de massa específica, ácidos graxos livres e atividade da 
enzima polifenoloxidase não foram observadas diferenças significativas entre os 
tratamentos. Para as condições de armazenamento o silo-bag não agregou maior 
proteção ao café armazenado.
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INTRODUÇÃO

O café (Coffea arabica L.) é um produto agrícola que cresce cada vez mais 
no mercado consumidor mundial. O seu valor comercial é acrescido devido 
ao aumento do nível de sua qualidade, ou seja, quanto melhor seus aspectos 
como cor, aparência e sanidade dos grãos, além do aroma e sabor da bebida, 
maiores os preços do produto no mercado. Deste modo, a inovação e o uso das 
tecnologias de produção, colheita e pós-colheita de café, já existentes, se tornam 
imprescindíveis para uma produção de melhor qualidade.

O Brasil na safra de 2013 colheu 48,59 milhões de sacas de 60 kg de café 
beneficiado. A área plantada da cultura totaliza 2.341,73 mil hectares; mostrando 
crescimento de 0,54% sobre a área de 2.329,36 mil hectares na safra de 2012 
(CONAB, 2013). 1

O uso inadequado das técnicas de colheita e pós-colheita podem provocar 
danos aos frutos de café, pois, afetando as membranas da parede celular, a 
deterioração dos grãos ocorre de maneira expressiva, ocasionando a perda de 
qualidade (BORÉM, et al., 2008). Entre outras finalidades, o armazenamento 
do café tem como objetivo manter a qualidade do produto por um determinado 
período, correspondendo às demandas de mercado (CORADI et al., 2008). 

O café pode ser armazenado em coco ou pergaminho, normalmente é 
acondicionado em sacos de juta. Atualmente, em cafés finos para exportação, 
são utilizadas, também as embalagens de polipropileno (SILVA, 2009). 

No país são usados dois diferentes métodos para o processamento do café: 
via seca e via úmida, sendo utilizado mais o processamento via seca, onde os 
frutos são secos em sua forma integral (café em coco), já os cafés obtidos por via 
úmida são denominados de café pergaminho (BORÉM et al., 2008).

Neste contexto o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade dos grãos 
e da bebida do café (Coffea arabica L.) submetidos a diferentes tipos de 
acondicionamento (silo-bag e saco de juta), através de dois processamentos 
distintos (coco e pergaminho) armazenados com temperatura e umidade relativa 
do ar ambiente, aos 150 dias.
1 

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – UNESP, Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA, Câmpus 
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de Botucatu/SP, Departamento de Engenharia Rural. O café utilizado no 
experimento foi colhido na Fazenda Palmital, localizada no município de Cabo 
Verde/MG, colhidos no dia 14/05/2013, da variedade Catuaí 144. Foram utilizados 
grãos de café processados em coco e em pergaminho, já secos em terreiro (2 
dias para o pergaminho e 4 dias para coco) e o restante em secadores rotativos  
(35°C para pergaminho e 45°C para coco) conforme procedimento padrão da 
propriedade.

Os cafés foram acondicionados em dois tipos de embalagens com 8 kg 
de produto: silo-bag (embalagem impermeável) e sacaria convencional (sacos 
de juta), e mantidos por cinco meses em um ambiente de armazenamento 
com umidade relativa e temperatura do ar natural. Os silo-bag apresentam 
dimensões de 50 cm x 45 cm, são revestidos com lona plástica especial de 
alta resistência constituída por camadas de polietileno de alta densidade e uma 
camada de PVC hermético. As amostras foram coletadas nos tempo 0 e 5 meses 
de armazenamento. A quantidade de amostra para a realização das análises foi 
de 800g para cada embalagem.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em fatorial 
triplo 2x2+2 com três repetições cada. Os tratamentos consistiram em dois tipos 
de embalagem (sacaria convencional e silo-bag), dois tipos de processamento 
(pergaminho e coco) mais o controle para cada processamento (tempo zero). 
Após aquisição dos dados, os mesmos foram submetidos à análise de variância 
e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey à 1 e 5% de probabilidade.

Tabela 1. Dados relativos ao ambiente de armazenamento, quanto aos fatores tem-
peratura e umidade relativa do ar durante os 150 dias de armazenamento.

Ambiente Natural 

Tempo de Armazenamento 

Meses T (°C) UR (%) 

5 27,6 71,2 

 

Caracterização da Qualidade do Café

Foram realizadas análises físicas, bioquímicas e sensorial, sendo elas: o 
teor de água, massa específica, condutividade elétrica, ácidos graxos livres e 
qualidade da bebida.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verifica-se na Tabela 1 que a sacaria de juta não interferiu no teor de água 
dos cafés pergaminho e coco após cinco meses de armazenamento, mantendo 
as médias próximas ao controle. Por outro lado, os cafés armazenados em silo-
bag tiveram comportamento diferentes de acordo com o processamento, sendo 
a menor média encontrada para o café em pergaminho de (9,48%) e a maior 
média para o café em coco de (16,83%).

Para a análise de massa específica, comparando os tipos de embalagem com 
os processamentos, não houve diferença significativa para todos os tratamentos, 
variando de 390,53 Kg m-3 do café pergaminho em silo-bag até 399,64 Kg m-3 
do café coco em sacaria de juta. Avaliando apenas as embalagens o silo-bag 
obteve a menor média de massa especifica em relação ao saco de juta, onde a 
média da embalagem silo-bag se manteve mais próximo do controle.

Comparando os resultados da tabela 2 de condutividade elétrica após cinco 
meses de armazenamento em ambiente natural, pode-se afirmar que o silo-bag 
apresenta desempenho semelhante ao de sacaria de juta, devido ao fato de que 
os valores ficarem próximos ao controle.

Tabela 1. Valores médios de Teor de água (%), Massa específica (kg m-3) e dos 
grãos de café, aos 150 dias de armazenamento, em função dos tipos de embala-
gem, processamento e ambiente de armazenamento processamento.

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna para a interação processamento/embalagem, 
letra minúscula itálico negrito na coluna para embalagem, letra minúscula na coluna para processa-
mento e símbolo (+) e (-) na coluna para controle, não diferem entre si a 1%* ou 5%** de probabili-
dade, pelo teste de Tukey.

 Tratamentos Teor de Água Massa Específica 

CONTROLE 
Pergaminho 11,20±4,90 + 394,77±1,14 

Coco 11,20±1,27 + 384,48±2,85 - 

MédiaProces. xEmb. 

Perg/Juta 10,81±0,35 BC+ 398,04±2,71 

Coco/Juta 11,72±0,82 B+ 399,64±4,17 

Perg/Bag 9,48±0,07 C 390,53±4,78 - 

Coco/Bag 16,83±1,11 A 394,26±4,33 

MédiaEmbalagem 
Juta 11,26 b 398,84 a 

Bag 13,15 a 392,4 b 

MédiaProcessamento 
Perg 10,15 b 394,3 a 

Coco 14,30 a 396,95 a 

Valor de F 
Processamento x 
Embalagem 

60,92* 0,21 
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Quando comparados os processamentos, o café em pergaminho obteve os 
menores valores de condutividade elétrica em relação ao café em coco. 

Tabela 2. Valores médios de Condutividade elétrica (μS cm-1 g-1) e Ácidos graxos 
livres (mL de KOH 0,1 N 100 g-1) dos grãos de café, aos 150 dias de armazenamento, 
em função dos tipos de embalagem, processamento e ambiente de armazenamento 
processamento.

  Tratamentos Cond. Eletric Ác. Graxos 

CONTROLE 
Pergaminho 13,58±1,71 + 19,55±4,90 

Coco 23,25±4,10 - 19,50±1,27 - 

MédiaProces. xEmb. 

Perg/Juta 13,53±0,73 B+ 15,79±1,17 

Coco/Juta 20,90±1,40 A- 15,56±0,60 

Perg/Bag 13,21±0,30 B+ 15,03±0,35 

Coco/Bag 24,96±4,02 A- 15,97±0,66 

MédiaEmbalagem 
Juta 17,22 a 15,68 a 

Bag 19,09 a 15,50 a 

MédiaProcessamento 
Perg 13,37 b 15,41 a 

Coco 22,93 a 15,77 a 

Valor de F Processamento x Embalagem 3,08 1,81 

 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna para a interação processamento/embalagem, 
letra minúscula itálico negrito na coluna para embalagem, letra minúscula na coluna para processa-
mento e símbolo (+) e (-) na coluna para controle, não diferem entre si a 1%* ou 5%** de probabili-
dade, pelo teste de Tukey.

Nota-se pela tabela 3 que antes do início do armazenamento, o valor 
das notas para os cafés em pergaminho e coco eram de 79,5 e 79,0 pontos 
respectivamente, classificados, segundo a SCAA como cafés de boa qualidade, 
apenas mole. Fato este que, não possibilita aos grãos atingirem a categoria de 
cafés especiais, que seriam notas a cima de 80 pontos.

De acordo com os resultados da Tabela 3, a maior nota referente à análise 
sensorial foi encontrada para o café em pergaminho acondicionado em saco 
de juta, caracterizado como bebida frutada e sabor amadeirado, sendo que, 
não se diferiu estatisticamente do mesmo processamento acondicionado em 
silo-bag. Por outro lado, mesmo observando a maior nota para este tratamento 
o mesmo perdeu qualidade de bebida em relação ao controle, diferindo-se 
estatisticamente. Já a menor média da analise sensorial foi encontrada para 
os grãos em coco acondicionados em sacos de juta (49,3), com características 
descritas como cheiro de terra molhada com sabor queimado.
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Tabela 3. Valores médios coordenada da Análise sensorial (0 a 100 pontos) dos 
grãos de café, aos 150 dias de armazenamento, em função dos tipos de embala-
gem, processamento e ambiente de armazenamento.

  Tratamentos Sensorial 

CONTROLE 
Pergaminho 79,5 + 

Coco 79,00 - 

MédiaProces. xEmb. 

Perg/Juta 71,42±0,57 A 

Coco/Juta 68,83±1,18 B 

Perg/Bag 71,25±0,50 A 

Coco/Bag 49,83±0,62 C 

MédiaEmbalagem 
Juta 70,13 a 

Bag 60,54 b 

MédiaProcessamento 
Perg 71,33 a 

Coco 59,33 b 

Valor de F Processamento x Embalagem 448,04 ** 

 Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna para a interação processamento/embalagem, 
letra minúscula itálico negrito na coluna para embalagem, letra minúscula na coluna para 
processamento e símbolo (+) e (-) na coluna para controle, não diferem entre si a 1%* ou 5%** de 
probabilidade, pelo teste de Tukey.

Saath et al. (2012) avaliando diferentes tipos de secagem e dois processamentos 
(pergaminho e coco) encontrou as melhores notas da analise sensorial para o 
café em pergaminho. Marques et al. (2008) associam a elevação da temperatura, 
bem como, o tempo de armazenamento com a redução da qualidade da bebida, 
resultados estes, semelhantes aos encontrados neste trabalho, uma vez que 
após os cinco meses de armazenamento todos os tratamentos independentes do 
processamento e embalagem perderam qualidade da bebida.
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