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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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Aminas biogênicas são bases orgânicas nitrogenadas, de baixo peso molecular, nas quais um, dois ou três
átomos de hidrogênio da amônia estão substituídos por grupamentos alquila ou arila. As aminas desempenham
importantes funções fisiológicas e metabólicas nos organismos vivos, como as poliaminas que estimulam e
regulam o crescimento celular, a putrescina, a espermina e a espermidina que desempenham importante papel
na regulação da função do ácido nucléico e estabilização da membrana. Algumas aminas são psicoativas,
atuando como neurotransmissores do sistema nervoso central. Outras, como a tiramina, feniletilamina e
dopamina, são vasoativas, atuando direta ou indiretamente no sistema vascular. Atuam também como hormônios,
reserva de nitrogênio, substâncias naturais de crescimento dos microrganismos e vegetais. Os perfis e teores
de aminas em vegetais, frutas ou hortaliças variam dependendo da espécie vegetal e do tipo de tecido. São
poucos os estudos em referência à presença de aminas em café. Tendo em vista a grande amplitude de
classificações de café, com base na quantificação da presença de grãos defeituosos, e o fato da qualidade do
produto final de consumo estar estritamente correlacionada a estas classificações, torna-se evidente a
necessidade de se avaliar os teores de aminas biogênicas nos diversos tipos de grãos (defeituosos e não-
defeituosos), bem como os efeitos da torrefação sobre o destino destas aminas. Neste sentido, o presente
trabalho se caracteriza como uma primeira etapa de avaliação do efeito do processo de torrefação sobre o
teor de aminas bioativas. Utilizou-se como matéria-prima dos ensaios de torrefação, 1500 g de grãos de café
previamente classificados por tipo e pela prova de xícara como tipo 3/4, bebida mole. O sistema utilizado na
torrefação dos grãos consistiu de um cilindro rotativo acoplado a um sistema de captação dos gases de
exaustão. Os ensaios de torra foram finalizados quando se verificava a queima dos grãos, caracterizada pela
liberação excessiva de fumaça, pelo cheiro característico de café queimado, e por uma coloração escura dos
grãos. Foram feitas análises por cromatografia líquida de alta eficiência, visando a identificação e quantificação
das seguintes aminas: putrescina, cadaverina, tiramina, histidina, serina, agmatina, espermidina, espermina,
feniletilamina e triptamina. Dentre estas, foram detectadas putrescina, cadaverina, tiramina, espermina,
espemidina e feniletilamina, ao longo do processo de torrefação. As concentrações de putrescina, espermidina,
espermina e feniletilamamina diminuíram durante a torrefação. Observou-se ainda que a putrescina, amina de
maior predominância, teve sua concentração variando de 6,07 mg/100 g no grão cru  para  0,01 mg/100 g no
grão torrado, não sendo constatada sua presença após a queima dos grãos.  As aminas cadaverina, tiramina e
feniletilamina, apesar de não serem encontradas no grão cru, foram detectadas ao longo da torra, antes de se
iniciarem as reações de pirólise.
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