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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE LIXIVIAÇÃO DE POTÁSSIO, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, ÁCIDO
CLOROGÊNICO E MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DA POLIFENOL OXIDASE EM
EXTRATO SEMIPURIFICADO DE AMOSTRAS DE CAFÉ DE DIFERENTES PADRÕES DE QUALIDADE
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Este trabalho teve por objetivo a análise comparativa entre lixiviação de potássio, condutividade elétrica, teor
de ácido clorogênico e entre métodos de quantificação da atividade da polifenol oxidase em extratos
semipurificados de amostras de café, provenientes de várias regiões do estado de Minas Gerais. Essas amostras,
após classificadas por degustadores especializados, foram transportadas para o  laboratório, refrigeradas a
50C, onde permaneceram até o momento das análises.  Nas condições em que foram realizados os experimentos
concluiu-se que: os valores de lixiviação de potássio  e  condutividade  elétrica aumentaram com a piora da
qualidade dos cafés. Ao contrário do teor de ácido clorogênico que não variou em função da qualidade da
bebida, a atividade da polifenol oxidase mostrou interposição entre os cafés classificados como estritamente
mole, mole,  apenas mole e duro e entre os cafés riado e duro. A amplitude de variação da atividade da
polifenol oxidase, quantificada pelo método espectrofotométrico e pelo oximetro, para as seis classes de café,
mostra a existência de interposições entre as faixas de amplitude, tomadas com base na classificação quanto
à qualidade da bebida pelos degustadores. A lixiviação de potássio, a condutividade elétrica e a atividade da
polifenol oxidase se adequam para separar amostras de café consideradas de melhor qualidade (estritamente
mole, mole, apenas mole) das de pior qualidade (duro e riado), colocando em último lugar, a amostra rio. Estas
características não se apresentaram adequadas em separar cafés dentro de suas diferentes classes.
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