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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E SENSORIAIS DE CAFÉS PROVENIENTES DE ALGUNS MUNICÍPIOS
PRODUTORES DA ZONA DA MATA DE MINAS

Sílvio J. de R. CHAGAS, Marcelo R. MALTA

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais/EPAMIG, Centro Tecnológico do Sul de Minas, Caixa
Postal 176, 37200-000- Lavras - MG. Email: epamig@ufla.br.

A topografia montanhosa, a variação da altitude e do clima, condiciona a ocorrência de diferentes microclimas
na região da Zona da Mata de Minas, ocasionando a produção de cafés de qualidade inferior, principalmente
devido à ocorrência de microorganismos que provocam fermentações indesejáveis. O presente trabalho teve
como objetivo principal caracterizar qualitativa, química e sensorialmente cafés produzidos em alguns municí-
pios da Zona da Mata de Minas e correlacionar os resultados obtidos com a qualidade do produto final. Foram
coletadas amostras de café beneficiado nos anos de 1996/97 e 1997/98 em 10 propriedades cafeeiras de 9
municípios, totalizando 90 amostras. Os municípios selecionados foram os seguintes: Viçosa, Ervália, Matipó,
Manhuaçú, Manhumirim, Raul Soares, Caratinga, Divinópolis e Laginha. As amostras foram enviadas ao Labo-
ratório de Qualidade do Café da EPAMIG-CTSM em Lavras-MG, onde foram realizadas as seguintes análises
químicas: umidade, índice de coloração, acidez titulável total, açúcares (redutores, não redutores e totais),
polifenóis, atividade enzimática da polifenoloxidase e análise sensorial (prova de xícara). Pela atividade da
polifenoloxidase sobressaíu-se com café de melhor qualidade o município de Ervália, com valores superiores a
67,66 U/min/g de amostra, classificando-se como “bebida estritamente mole”. Os municípios de Viçosa, Raul
Soares, Matipó, Caratinga e Manhuaçú apresentaram valores da polifenoloxidase entre 57,84 e 60,66 U/min/
g de amostra, sendo classificados como de “bebida dura”. Os demais municípios como Manhumirim, Divino e
Laginha, apresentaram valores da polifenoloxidase inferiores a 55,99 U/min/g de amostra, sendo classificados
como “bebida riada/rio”.
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