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Resumo

Avaliou-se a qualidade do café colhido em diferentes porcentagens de frutos cereja, Lote 1 (90,9%),

Lote 2 (81,5%), Lote 3 (65,4%) e Lote 4 (44,7%), secos em terreiros de cimento e suspenso pela

caracterização físico-química e sensorial. Após a secagem realizaram-se análises de condutividade

elétrica, lixiviação de potássio, acidez titulável total e avaliação sensorial. Verificou-se que os

valores médios de condutividade elétrica, lixiviação de potássio, aumentaram com a redução na

porcentagem de frutos cereja em cada lote e que a qualidade da bebida de café não foi afetada

negativamente dentre os atributos sensoriais avaliados que inferissem bebida de pior qualidade.

Palavras-chave: Café natural, processo de secagem, prova de xícara.

Introdução

O grau de maturidade dos frutos do cafeeiro é considerado um dos principais fatores que interfe-

rem na qualidade final do café. A desuniformidade de maturação é uma das principais dificulda-

des a serem superadas durante a colheita (PIMENTA et al., 2005). Essa desuniformidade é uma

característica intrínseca do cafeeiro, devido às inúmeras floradas que podem ocorrer em um

mesmo ciclo produtivo (NOGUEIRA et al., 2005); com predominância de frutos cereja e verde no

início da colheita e no final, predominância de frutos secos, com grande variação desses estádios

durante todo o ciclo produtivo (PIMENTA & CHALFOUN, 2001).

Depois de colhido, o café pode ser preparado de duas formas: por via seca e via úmida. Na forma

de preparo por via seca, o fruto é seco na sua forma integral (com casca, polpa e mucilagem),

dando origem aos cafés denominados coco ou natural. Na forma de preparo por via úmida, origi-
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nam-se os cafés despolpados, descascados e desmucilados (SILVA et al., 2001; BORÉM et al.,

2006).

A averiguação da qualidade quanto à bebida é determinada segundo o sabor e o aroma, caracte-

rísticas organolépticas indispensáveis que o café apresenta na prova de xícara, que são depen-

dentes dos componentes químicos existentes no grão e diretamente relacionados com a eficiên-

cia do processo de secagem (CORADI et al., 2008; MARQUES et al., 2008).

AMORIM (1978), visando atestar a qualidade do café por meio de avaliações físico-químicas,

destacou as medidas da condutividade elétrica e da lixiviação de potássio nos exsudados do grão

cru como forma de avaliação do nível de desestruturação da membrana celular do grão de café.

O teor de acidez titulável em grãos de café varia em função das condições climáticas durante a

colheita e a secagem, tipo de processamento e estádio de maturação dos frutos (PIMENTA et al.,

2008). Avaliando a qualidade da bebida do café, ARCILA-PULGARIN & VALÊNCIA-ARISTIZÁBAL

(1975) verificaram que os frutos de café no estádio de maturação verde possuem menores teores

de acidez titulável e que esses valores aumentam à medida que se intensifica o processo de

maturação dos frutos.

Diante do exposto e da falta de trabalhos que demonstrem as alterações que ocorrem após a

secagem do café em coco, realizou-se o presente trabalho para verificar a qualidade do café

colhido em diferentes porcentagens do estádio de maturação cereja, processados por “via seca”

em terreiro de cimento e em terreiro suspenso pela caracterização físico-química e sensorial

(prova de xícara).

Material e métodos

O trabalho foi realizado na Unidade de Processamento de Café (UPC/Aeroporto) e no Laboratório

de Grãos da Área de Armazenamento de Produtos Agrícolas do Departamento de Engenharia

Agrícola (DEA) da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O café (Coffea arabica L.), cultivar Catuaí Vermelho, procedente do município de Viçosa, MG, foi

colhido, na mesma safra e mesma lavoura, pelo sistema de derriça manual no pano e de forma

seletiva, em diferentes porcentagens do estádio de maturação cereja: Lote 1 (90,9%), Lote 2

(81,5%), Lote 3 (65,4%) e Lote 4 (44,7%).

O café em coco, após a lavagem e uma pré-secagem em terreiro de cimento de dois dias, para

redução do teor de água inicial em torno de 70% base úmida (b.u.), foi subdividido em dois lotes

de igual tamanho, permanecendo uma parte no terreiro de cimento e a outra parte destinada à

secagem em terreiro suspenso. A cada dois dias, no final da tarde, amostras de três litros de café

foram coletadas para determinação do teor de água. Concluído o processo de secagem até o teor

de água próximo de 11% b.u., recomendado para o armazenamento, os lotes de café foram

beneficiados e submetidos às seguintes análises: condutividade elétrica, lixiviação de potássio,

acidez titulável total e análise sensorial (prova de xícara).

A análise do teor de água foi feita utilizando-se o café em coco. As avaliações de condutividade

elétrica e lixiviação de potássio foram feitas nos grãos de café beneficiado e a acidez titulável em
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grãos de café beneficiado, todos sem defeitos visíveis, retidos em peneiras de crivo circular 16

acima e moído em moinho da marca Fristsch, modelo Pulverisette utilizando-se uma peneira de

30 “meshes”.

O experimento foi conduzido segundo esquema fatorial 4 x 2 (quatro lotes de café em coco, em

diferentes porcentagens do estádio de maturação cereja: Lote 1 (90,86%), Lote 2 (81,54%), Lote

3 (65,40%) e Lote 4 (44,70%) e dois tipos de terreiro durante a secagem, terreiro de cimento e

terreiro suspenso no delineamento inteiramente casualizado (D.I.C.) com três repetições.

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA). As médias foram comparadas utili-

zando o teste de Tukey adotando-se o nível de 5% de probabilidade. Estas análises estatísticas

foram realizadas utilizando-se o SAEG versão 9.1 (SAEG, 2007).

A análise estatística das avaliações sensoriais foi conduzida segundo mesmo esquema fatorial

descrito acima para as análises físico-químicas, no entanto, no delineamento em blocos

casualizados (D.B.C.) para os atributos gosto ácido (ACI), gosto amargo (AMA), gosto doce (DOC),

aroma global (ARG), corpo (COR), adstringência (ADT), sabor fermentado (FER) e sabor de

ranço (RAN). As avaliações foram realizadas por seis provadores profissionais cada um avalian-

do os quatro lotes de café submetidos aos dois tratamentos. O programa estatístico utilizado foi o

SAS® através do PROC GLM (General Linear Models) para WindowsTM, versão 8.0 (SAS Institute

Inc., 1999).

Resultados e discussão

O teor de água inicial dos frutos de café, após passarem pelo processo de lavagem, foi de 60,7%;

67,4%; 67,7% e 52,9% b.u., para os Lotes, 1, 2, 3 e 4, respectivamente, colhidos em diferentes

porcentagens do estádio de maturação cereja e teor de água final de 9,7% b.u., com intervalo de

variação de 2,1 pontos percentuais para os quatro lotes de café.

Os valores médios da condutividade elétrica e da lixiviação de potássio dos lotes de café em

coco, colhido em diferentes porcentagens do estádio de maturação cereja, após o processo de

secagem em terreiro de cimento e em terreiro suspenso, estão apresentados na Tabela 1 e na

Tabela 2, respectivamente. Analisando estes dois parâmetros de qualidade fisiológica dos grãos

de café, observa-se que a interação lote x terreiro foi significativa a 5% de probabilidade.

Verifica-se que houve um aumento significativo (P<0,05) da condutividade elétrica e da lixiviação

de potássio em função da redução das porcentagens do estádio de maturação cereja, observada

nos dois tipos de terreiro empregados durante o processo de secagem, terreiro de cimento e

terreiro suspenso. Este aumento significativo nos valores destes parâmetros de qualidade fisioló-

gica dos grãos de café pode ser atribuído à incidência de fungos filamentosos, que estiveram

presentes em todas as etapas durante o estudo dos lotes de café em coco.

Não foi verificada diferença significativa (P>0,05) na acidez dos Lotes 2 (81,5%) e 3 (65,4%)

quando passaram pelo processo de secagem em terreiro de cimento (Tabela 3). Apenas o Lote 4

(44,7%), seco em terreiro de cimento e em terreiro suspenso, com valor médio de acidez titulável

total de 252,88 e 287,65 mL NaOH 0,1N 100 g
-1

, respectivamente, e o Lote 1 (90,9%), seco em
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terreiro suspenso com 262,36 mL NaOH 0,1N 100 g
-1

, foram considerados altos. Estes valores

encontrados apresentam-se dentro da faixa de 211, 20 mL NaOH 0,1N 100 g
-1

 para cafés de

melhor qualidade  (bebida estritamente mole) a 284,50 mL NaOH 0,1N 100 g
-1

 para cafés de pior

qualidade (bebida rio), proposta por CARVALHO et al. (1994), que observaram que valores mais

elevados de acidez titulável total indicam haver, nos cafés de pior qualidade, maior grau de fer-

mentação.

Tabela 1. Valores médios de condutividade elétrica (μS cm
-1

 g
-1

), para os lotes de café em coco, em função

dos tipos de terreiro.

Tipo de terreiro Condutividade elétrica (μS cm
-1

 g
-1

)

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Cimento 139,52 D a

161,61 C a

185,13 B a

196,03 A a

Suspenso 123,59 D b

152,25 C b

179,11 B b

188,89 A b

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula nas colunas não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo

teste de Tukey.

Tabela 2. Valores médios de lixiviação de potássio (ppm), para os lotes de café em coco, em função dos

tipos de terreiro.

Tipo de terreiro Lixiviação de potássio (ppm)

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Cimento 27,34 D a

30,42 C a

42,23 A a

38,49 B a

Suspenso 18,50 C b

28,24 B b

38,05 A b

37,63 A a

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula nas colunas não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo

teste de Tukey.
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Tabela 3. Valores médios da acidez titulável total (NaOH 0,1N 100 g
-1

 de amostra), para os lotes de café em

coco, em função dos tipos de terreiro.

Tipo de Terreiro Acidez titulável total (NaOH 0,1N 100g
-1

 de amostra)

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Cimento 237,08 B b

205,47 C b

214,95 C a

252,88 A b

Suspenso 262,36 B a

237,08 C a

186,50 D b

287,65 A a

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula nas colunas não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo

teste de Tukey.

O resultado estatístico segundo o PROC GLM (SAS Institute Inc., 1999) da avaliação de qualida-

de para os atributos sensoriais da bebida de café em função dos lotes de café em coco em

diferentes estádios de maturação cereja é apresentado na Tabela 4.

Tabela 4. Resumo da análise de variância dos atributos sensoriais da bebida de café em função dos lotes de

café em diferentes porcentagens de frutos cereja.

Atributos Lotes de café em diferentes porcentagens de frutos cereja

Média

R
2

C.V. (%)

Desvio Padrão

F

P > F

ACI 5,34

0,5396

11,41

0,8165

1,10

0,3608
ns

AMA 5,45

0,5895

9,88

0,7751

0,60

0,6188
ns

Continua...
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Tabela 4. Continuação.

Atributos Lotes de café em diferentes porcentagens de frutos cereja

DOC 4,76

0,8962

12,24

1,1810

0,43

0,7302
ns

ARG 6,78

0,6042

10,17

0,9565

2,12

0,1128
ns

COR 5,47

0,7773

15,97

1,7361

0,33

0,8005
ns

ADT 1,37

0,4695

40,89

0,6918

0,97

0,4184
ns

FER 1,83

0,2451

88,71

1,4708

1,62

0,2010
ns

RAN 1,25

0,1333

80,00

0,7933

0,67

0,5776
ns

ACI: gosto ácido, AMA: gosto amargo, DOC: gosto doce, ARG: aroma global, COR: corpo, ADT: adstringência, FER: sabor fermen-

tado, RAN: sabor de ranço.
 ns

: não significativo.

Observa-se que as diferenças na porcentagem de frutos cereja dos quatro lotes estudados, Lote

1 (90,9%), Lote 2 (81,5%), Lote 3 (65,4%) e Lote 4 (44,7%), não foi um fator determinante por
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causar diferença (P>0,05) em nenhum dos 8 atributos sensoriais avaliados. Isto sugere que nem

sempre são os lotes de café com elevada porcentagem de frutos cereja os responsáveis diretos

por classificar a bebida como de melhor qualidade.

O mesmo procedimento estatístico adotado para a avaliação dos atributos sensoriais da bebida

de café, em função dos diferentes percentuais de frutos cereja em cada lote, foi feito para os tipos

de terreiro utilizados, de cimento e suspenso. O resultado estatístico desta avaliação é apresen-

tado na Tabela 5.

Tabela 5. Resumo da análise de variância dos atributos sensoriais da bebida de café em função dos tipos de

terreiros utilizados durante o processo de secagem.

Atributos Tipos de terreiro

Média

R
2

C.V. (%)

Desvio Padrão

F

P > F

ACI 5,34

0,5017

11,57

0,8270

0,09

0,7703
ns

AMA 5,45

0,5734

9,83

0,7727

0,27

0,6059
ns

DOC 4,76

0,8931

12,11

1,6614

0,16

0,6890
ns

ARG 6,78

0,5397

10,70

1,0092

0,02

0,8962
ns

Continua...
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Tabela 5. Continuação.

Atributos Tipos de terreiro

COR 5,47

0,7869

15,25

1,6920

2,94

0,0940
ns

ADT 1,37

0,4337

41,21

0,7096

0,26

0,6132
ns

FER 1,83

0,2001

89,04

1,5942

2,53

0,1192
ns

RAN 1,25

0,0907

79,92

0,9454

0,08

0,7741
ns

ACI: gosto ácido, AMA: gosto amargo, DOC: gosto doce, ARG: aroma global, COR: corpo, ADT: adstringência, FER: sabor fermen-

tado, RAN: sabor de ranço.
 ns

: não significativo.

Analisando os dados da Tabela 5, verifica-se que, como ocorrido para o fator lote em diferentes

porcentagens de frutos cereja, não foi observada diferença significativa (P>0,05) entre os tipos de

terreiro empregados durante o processo de secagem.

No estudo da caracterização físico-química e sensorial do café em coco, colhido em diferentes

porcentagens do estádio de maturação cereja, considerando as condições experimentais descri-

tas, conclui-se que: os lotes de café em coco com maiores porcentagens de frutos cereja e o tipo

de terreiro suspenso, empregado durante o processo de secagem, apresentaram menor influên-

cia na qualidade fisiológica e físico-química dos grãos de café e que as diferenças nas porcenta-

gens de frutos cereja e dos tipos de terreiro empregados durante o processo de secagem não

afetaram negativamente a qualidade final da bebida de café.
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