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RESUMO

O café moca possui grãos com formato ovoide, causados pela falta de 
fecundação de uma loja do ovário do fruto. Durante a torra ocorrem transformações 
físicas e químicas nos grãos, liberando gases que formam os princípios aromáticos 
responsáveis pelo aroma e pelo sabor do café torrado e que conduzem a expansão 
do grão. Objetivou-se nesse trabalho avaliar a capacidade de expansão volumétrica 
unitária dos grãos de café moca, e sua comparação aos grãos convencionais. Foram 
utilizados grãos beneficiados, Coffee arabica L. As temperaturas de torrefação foram 
de 260, 300 e 340°C. As amostras foram removidas a cada minuto. O volume dos 
grãos foi determinado utilizando paquímetro digital. A umidade foi determinada por 
meio de secagem em estufa com circulação de ar a 105 °C por 24h. O aumento 
volumétrico unitário variou de 58,16% (340°C) a 92,54% (260°C) para o moca, sendo 
que o eixo “b” foi o que apresentou maior aumento durante a torra (22,40 a 32,62%). 
Para o convencional, o aumento variou de 58,16% (340°C) a 92,54% (260°C), sendo 
que o eixo “c” foi o que apresentou maior aumento durante a torra (22,40 a 32,62%). 
Concluiu-se que a capacidade de expansão dos grãos moca foi maior na menor 
temperatura, o que não ocorreu com os grãos convencionais. Ainda o eixo “b” foi o 
que apresentou maior expansão para o moca e o “c” para o convencional.
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INTRODUÇÃO

Os grãos moca se diferenciam dos grãos chatos por serem arredondados, 
mais compridos do que largos, mais afinados nas pontas e possuírem uma ranhura 
central no sentido longitudinal. O café moca é proveniente da não fecundação de 
um dos óvulos do fruto que normalmente apresenta duas lojas. Assim, apenas 
um grão se desenvolve, preenchendo o vazio deixado pelo outro e tomando a 
forma arredondada (TEIXEIRA, 1999). Os mercados mais exigentes, geralmente, 
toleram no máximo 10% de grãos moca para lotes classificados como grãos 
chatos. Na comercialização de sementes são tolerados no máximo 12% de grãos 
moca (BRASIL, 1992). 

Segundo Matiello et al. (2002), a presença de elevado número de grãos 
mocas indica que está havendo alguma deficiência na fecundação, fenômeno 
relacionado basicamente a problema genético, com interferência, ainda, de 
fatores climáticos e de nutrição. Na base e até no meio dos ramos produtivos, 
os frutos são maiores e apresentam maior porcentagem de grãos chatos. Já na 
ponta dos ramos, os grãos são menores e ocorre maior porcentagem de grãos 
moca.

A torra é o processo mais importante e determinante na qualidade do café. 
Nesta etapa o interior do grão vai sendo sujeito a temperaturas elevadas (entre 
os 200 e 250ºC) em um período de 6 a 30 minutos, de acordo com o tipo de café. 
Durante esse processo, ocorre uma destilação a seco (pirólise), com aumentos 
de temperatura contínuos, acompanhada de modificações na destruição, 
transformação e formação de compostos do grão. Ao passo que, as físicas são 
essencialmente de natureza volátil e conferem o flavour característico do café 
torrado (FERRÃO, 2009).

De acordo com Sivetz e Desrosier (1979), o processo de torrefação pode 
ser divido em três etapas consecutivas: secagem, torrefação e resfriamento. Na 
primeira, a perda de massa é por causa da eliminação de água e liberação de 
compostos voláteis presentes nos grãos. Nesse estágio, os grãos mudam da cor 
verde para a amarela. Na segunda, é caracterizada por reações exotérmicas 
de pirólise, que resultam na modificação da composição química dos grãos, em 
razão da liberação de grandes quantidades de gás carbônico. As cores dos grãos 
mudam de marrom-claros à escuros por causa, principalmente, da caramelização 
dos açúcares. Já a terceira etapa é necessária para promover o resfriamento 
imediato por injeção de ar frio ou aspersão de água, para evitar a carbonização 
do produto.

A última etapa da torrefação é caracterizada pela expansão dos grãos, 
cujo volume duplica. O aumento de volume do café durante a torra pode ser 
quantificado pelas medidas dos seus três principais eixos (PITTIA et al., 2001), 
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mas não há relatos na literatura especializada das medições volumétricas 
diretas. Durante esses três processos que englobam a torrefação, o estudo das 
consequências (alterações no teor de água, na cor e na expansão dos grãos) 
torna-se necessário e a modelagem matemática é importante análise para 
predição desses dados. Essa avaliação pela modelagem fornece parâmetros 
para o estudo de transferência de calor e massa, durante o processo de secagem, 
para dimensionar as torrefadoras e possibilitar maior praticidade, em relação à 
predição da qualidade do produto final.

Objetivou-se nesse trabalho avaliar a capacidade de expansão volumétrica 
unitária dos grãos de café moca, submetidos a diferentes condições de temperatura 
de torra: 260°C, 300°C e 340°C, e sua comparação aos grãos convencionais, 
submetidos às mesmas condições experimentais.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido Laboratório de Propriedades Físicas e 
Avaliação da Qualidade de produtos Agrícolas pertencente ao CENTREINAR, 
localizado na Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG. Foram utilizados 
grãos de café moca, retidos na peneira 12, e grãos de café convencionais retidos 
em peneira 16, ambos da espécie Coffea arábica L. variedade Catuaí Vermelho, 
provenientes de uma beneficiadora de café localizada em Viçosa. 

No processo de torrefação, amostras de 350g foram colocadas em um 
torrefador a gás de combustão direta com quatro cilindros rotativos a 45rpm. 
Utilizou-se o termômetro infravermelho, marca Mult–Temp portátil, que 
fornece leituras entre -50°C e 500°C com tempo de resposta de 1 segundo. 
As temperaturas de torrefação foram de 260°C, 300°C e 340°C e a massa da 
amostra atingiu 230°C. Essas temperaturas são utilizadas para representar as 
torras clara, média e escura, respectivamente.

Utilizou-se o densímetro (one-pint dry U.S.) para medir massa específica 
aparente, além de paquímetro e picnômetro tipo Hubbard para medir volume 
unitário. O experimento foi realizado com cinco repetições para cada temperatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi escolhido o grão de café convencional retido em peneira 16 para se 
comparar ao moca retido em peneira 12, pois esses grãos possuem valores 
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semelhantes de massa específica, e por tanto, as comparações tornam-se viáveis.
Os resultados mostraram que a torrefação dos grãos foi considerada uniforme. 

Os grãos torrados apresentaram umidade entre 1,5 e 2,2%. Os resultados com 
relação à perda de massa e expansão volumétrica estão representados nas 
tabelas a seguir (Tabela 1 e 2).

Tabela 1. Resultados provenientes da torra de grãos de café moca 

Resultados para Grão Moca 

Temperatura 
(˚C) 

Perda de massa 
(%) 

Expansão volumétrica 
(%) 

Expansão por eixo (%) 

a b c 

260 18.1069371 92.6 22.51 32.619 25.26 

300 16.38524614 82 19.982 27.521 19.78 

340 19.58291673 65.9 14.65 22.405 11.61 

 

Tabela 2. Resultados provenientes da torra de grãos de convencional

Resultados para Grão Convencional 

Temperatura 
(˚C) 

Perda de massa 
(%) 

Expansão volumétrica 
(%) 

Expansão por eixo (%) 

a b c 

260 18.0674682 81.9 16.58 26.57 33.25 

300 17.11326615 82.6 19.77 22.89 31.58 

340 19.88273574 89.9 18.95 21.46 34.25 

 

Pode-se perceber que o grão moca apresentou uma perda de massa média 
de 18%; uma maior expansão volumétrica na menor temperatura de torrefação, 
pois nessas condições, o processo de torra foi mais demorado, quando se 
compara às demais condições estudas. Além disso, dentre os eixos, o que mais 
se expandiu foi o “b”, em relação aos demais.

Já, com relação aos grãos convencionais, verifica-se que a maior expansão 
se deu na maior temperatura, e dentre os eixos avaliados, o que apresentou 
maior expansão foi o “c”.

Os resultados supracitados estão de acordo com os obtidos por outros 
pesquisadores como França, 2002; e Vargas-Elias, 2011 e 2013.

Esse comportamento de expansão diferenciada entre os grãos deve-se 
principalmente ao formato de cada um. Uma vez que o grão moca apresenta 
um formato mais arredondado (se aproxima de um elipsoide), diferente do grão 
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convencional, que possui uma face achatada. Essas diferenças morfológicas 
fazem com que cada grão se expanda de forma diferenciada durante o processo 
de torra.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que a capacidade de expansão dos grãos moca foi maior 
na menor temperatura, pois nessas condições de torra, o processo foi mais 
demorado, quando comparado aos demais. Isso foi verificado tanto na expansão 
volumétrica aparente quanto na unitária. 

Além disso, foi possível verificar que o eixo “b” foi o que apresentou maior 
expansão.

Por outro lado, o grão convencional apresentou maior capacidade de expansão 
na maior temperatura e o eixo que apresentou maior expansão foi o “c”.

Essas diferenças de comportamento referentes a expansão durante a torra, 
deve-se às diferenças morfológicas dos grãos estudados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

BRASIL. Ministério da Agricultura. Regras para análise de sementes. Brasília, 
DF: LANARV/SNAD/MA, 1992. 365 p.

COPACE. Apostila de propriedades físicas de produtos agrícolas. CENTREINAR, 
Viçosa, MG, 2014.

FERRÃO, J. O Café, A bebida negra dos sonhos claros, Lisboa, Chaves Ferreira 
Publicações, 2009.

FRANÇA, A.S.; OLIVEIRA, L.S.; VITORINO, M.D. Efeito da taxa de aquecimento 
na evolução da perda de massa e teor de umidade de grãos de café durante a tor-
ra. Revista Brasileira de Armazenamento, v. especial, n. 4, p. 3-8, 2002. 

MATIELLO, J. B.; SANTINATO, R.; GARCIA, A. W. R.; ALMEIDA, S. R.; FERNAN-
DES, D. R. Cultura de café no Brasil: novo manual de recomendações. Rio de 
Janeiro: MAPA/PROCAFE, 2002. 387 p.



809

PITTIA, P.; DALLA ROSA, M.; LERICI, C.R. Textural changes of coffee beans as 
affected by roasting conditions. Lebensmittel-Wissenschaft und- Technologie, v. 
34, n. 3, p. 168-175, 2001.

SIVETZ, M.; DESROSIER, N.W. Coffee technology. Westport, Connecticut: AVI 
Publishing Company, 1979. 716 p.

TEIXEIRA, A. A Classificação do café. In: ZAMBOLIM, L. Produção de café com 
qualidade. Viçosa: UFV, 1999.

VARGAS-ELÍAS, G. A. Avaliação das propriedades físicas e qualidade do café 
em diferentes condições de torrefação. (Dissertação de mestrado em Engenharia 
Agrícola). Viçosa. Universidade Federal de Viçosa. 2011. 114 p. 

VARGAS-ELÍAS, G. A.; CORRÊA, P. C. BAPTESTINI, F. M.; SOUZA, N. R.; ZEY-
MER, J. S. Classificação dos grãos de café torrados pela massa específica aparente 
em duas metodologías. Anais XLIII Congresso de Engenharia Agrícola CONBEA. 
Foraleza, CE. 2013. 4 p


