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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

ADAPTAÇÃO DE UM DESCASCADOR DOMÉSTICO DE CAFÉ PARA A PREPARAÇÃO DE AMOSTRA
COM VISTAS À DETERMINAÇÃO DE OCRATOXINA A (OTA)

Regina Coeli A. FRANÇA1, Eugênia A. VARGAS1, Antônio Augusto O. CRISTOFOLO2
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A necessidade da avaliação da contaminação de OTA (Ocratoxina A) em amostras de café em coco,
considerando de forma independente a contribuição da casca e dos grãos de café, sem a contaminação
cruzada na moagem consecutiva de diferentes amostras, resultou na modificação de um descascador de
café disponível comercialmente. A utilização inicial do descascador doméstico de café marca Pinhalense
(modelo DRC-2), composto por estrutura metálica (compacta); moega de entrada com registro de carga;
cilindro descascador (compacto) com rotor, vazadeira e bica de condução/entrada na coluna de ventilação,
coluna de separação da palha com ventilador, registro de ar e saída da palha, (caixa coletora de grãos e
motor), com o propósito de descascar amostras de café em coco para serem utilizadas na determinação
de OTA mostrou-se ineficiente, já que o mesmo não possibilitava uma limpeza criteriosa e descontaminação
das partes internas, no sentido de evitar a contaminação cruzada das amostras. Desta forma, observou-
se a necessidade da adaptação do mesmo, para atender as necessidades do Laboratório de Controle de
Qualidade e Segurança Alimentar - LACQSA no preparo de amostras. Na adaptação do equipamento,
foram feitas secções nos blocos anteriormente compactos como o cilindro descascador e a estrutura
metálica superior nos quais foram colocadas presilhas para permanecerem devidamente fechados após a
limpeza e no momento da operação. Também foi feita uma adaptação de utilização de saco de TNT no
tubo de saída da palha para recolher as cascas e resíduos destinados à análise de Ocratoxina A, que é
lavado e seco após cada amostra. O equipamento adaptado permite a limpeza (aspiração e jato de ar
comprimido) de todos os compartimentos por onde passa o café durante e após o descascamento,
evitando desta forma a contaminação cruzada entre amostra, resultando na separação de grãos e cascas
e evitando a dispersão de pó para o ambiente. O equipamento adaptado atendeu as necessidades do
LACQSA no monitoramento do café e poderá ser disponibilizado para outros laboratórios e instituições
de pesquisa, assim como para a própria indústria.
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