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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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Cafés oriundos de quatro tipos de processamento: cafés naturais, descascados, despolpados e desmucilados,
foram submetidos à torração média para averiguar a existência de diferenças químicas e qualitativas entre os
mesmos. A torração média foi adotada por ser a mais apropriada para consumo, apesar da torração escura
ainda ser muito empregada pelas indústrias, originando sabor de queimado, facilitando a perda de voláteis e a
rancificação. Para tal, frutos da cultivar Rubi, colhidos por derriça manual no pano foram submetidos aos
quatro tipos de processamento no Pólo de Tecnologia em Pós-Colheita do Café da Universidade Federal de
Lavras. Após secagem, beneficiamento e torração foram realizadas as seguintes análises químicas no Laboratório
de Grãos e Cereais do Departamento de Ciência dos Alimentos da UFLA: avaliação dos teores de açúcares
totais, redutores e não-redutores, sólidos solúveis totais, acidez, pH e polifenóis. Os tratamentos foram
analisados e comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Diferenças significativas foram constatadas
para as variáveis açúcares redutores e não redutores, sólidos solúveis, pH e acidez. Não houve diferença
significativa entre os tratamentos para as variáveis polifenóis e açúcares totais. O café cereja natural apresentou
valores médios significativamente superiores para as variáveis acidez total titulável, sólidos solúveis totais e
açúcares redutores. O café natural, o descascado e o desmucilado, apresentaram os menores valores para
pH. O café cereja descascado apresentou estatisticamente o maior valor de açúcares redutores e menor valor
para açúcares não redutores e pH. O café cereja despolpado apresentou maiores valores de pH e açúcares não
redutores e menores valores para açúcares redutores, sólidos solúveis e acidez. O café cereja desmucilado,
por sua vez, apresentou maiores valores apenas na variável açúcares redutores, mas obteve menores valores
em açúcares não redutores e em acidez. Neste trabalho se considerarmos a hipótese de que ocorre translocação
de substâncias para os grãos durante o pré-processamento e/ou secagem, e que se reflete nas características
qualitativas do café torrado, pode-se dizer que isto ocorre principalmente no café natural. Talvez, isto se deva
à proteção exercida pela casca, que mantém por um período de tempo mais prolongado teores de água
elevados nas camadas intermediárias (polpa e mucilagem) dos frutos, facilitando a migração de compostos
menores como açúcares e ácidos. Conclui-se assim que, os grãos de café da cultivar Rubi, submetidos ao
despolpamento e torração média exibem menores teores de açúcares redutores, substâncias estas, responsáveis
em grande parte pela doçura da bebida. Os grãos desta mesma cultivar, se descascados, despolpados ou
desmucilados, apresentam após a torração média menores valores de acidez titulável total e sólidos solúveis
quando comparados ao natural.
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