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O consumidor de café estimulado pelo marketing, pela oferta de diversas marcas comerciais, pelo preço e,
sobretudo pelas informações acerca da qualidade deste produto estar mais acessível, vem se tornando mais
exigente neste âmbito. As indústrias de torrefação e moagem, em geral, adotam o critério de persistir no
blend elaborado para cada linha de produto, que tenha uma boa aceitação pelo consumidor. No entanto, em
geral, os torrefadores desconhecem a composição química da matéria prima utilizada, que pode se tornar
variável a cada lote, causando alterações nos aspectos sensoriais da bebida, dos quais estes compostos
químicos são precursores. A resposta do consumidor é eminente: na busca por um produto que satisfaça suas
preferências, ele não exibe nenhuma dificuldade em experimentar novas marcas. Este abandono da fidelidade
a uma determinada marca, vem causando preocupações ao torrefadores. Para verificar estas variações nos
aspectos sensoriais da bebida de cafés correspondentes a lotes diferentes, o presente trabalho estudou 11
marcas comerciais de café torrado e moído da Região Sul de MG, coletados nos meses de janeiro, abril e julho
de 2000 em estabelecimentos comerciais. As amostras foram identificadas por códigos e as datas de fabricação,
o prazo de validade e a presença do selo de pureza da ABIC foram considerados. No preparo da infusão foram
utilizados 7 gramas de pó de café para 100ml de água. Os aspectos sensoriais foram observados em análise
realizada por 3 provadores treinados, que desconheciam a procedência das amostras, em três repetições.
Nesta classificação foram discriminados o aroma (bom ou regular), o corpo (encorpado, semi-encorpado ou
fraco), a acidez (alta, normal ou baixa), amargor (forte ou normal) e descritos o grau de torração (média ou
escura) e o tipo de moagem (fina ou média). Os resultados obtidos comprovaram existir variações nas
características sensoriais como alterações na acidez, corpo, aroma e amargor das bebidas nas diferentes
épocas de coleta, principalmente no mês julho, para todas as marcas. As amostras das marcas avaliadas
apresentaram torração escura em pelo menos uma época de coleta, com exceção da marca L que apresentou
torração média nas 3 épocas de coleta. O uso da torração escura tem sido apontado como uma tática das
torrefadoras para mascararam aspectos indesejáveis da matéria prima utilizada.
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