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RESUMO 

 

A acrilamida é uma substância que pode provocar danos ao sistema nervoso em humanos, 

além de apresentar propriedades genotóxicas e carcinogênicas, confirmadas em estudos 

experimentais com animais. O principal caminho para a formação da acrilamida envolve 

a reação de Maillard, entre aminoácidos e açúcares redutores, sendo a asparagina 

identificada como o principal aminoácido precursor. A utilização da enzima asparaginase 

é uma das melhores formas para a redução da formação de acrilamida em alimentos como 

a batata. Porém, em café, o resultado sensorial não foi satisfatório até o momento. O 

presente trabalho de tese de doutorado teve como objetivo principal produzir, a partir de 

tratamento com a enzima asparaginase, cafés especiais torrados com níveis reduzidos de 

acrilamida e altos teores de compostos bioativos, sem alteração no perfil sensorial da 

bebida. Para isso, foram testadas cargas de 1000 a 3000 ASNU de asparaginase. O 

trabalho de tese foi dividido em 4 estudos. No Estudo 1, três amostras de café Arábica 

(Coffea arabica) e uma de Conilon (Coffea canephora), foram tratadas com asparaginase. 

Análises de acrilamida e do perfil de voláteis foram realizadas por CG-MS; análises de 

asparagina e compostos bioativos foram realizadas por HPLC e LC-MS nos grãos crus e 

torrados; além de acidez titulavel, pH e teor de açucares redutores. Foi realizado teste 

sensorial com avaliadores profissionais, de acordo com o método da Specialty Cup 

Association (EUA- Europa). No Estudo 2, duas amostras de café arábica (tratadas e não 

tratadas) foram testadas sensorialmente com avaliadores não treinados, consumidores de 

café, utilizando os seguintes métodos: triangular, aceitação, intenção de compra e CATA 

(Check all that apply). Também foi realizado a análise do perfil dos compostos voláteis 

das amostras tratadas e não tratadas por CG-MS. No Estudo 3, foi utilizado o método de 

mapeamento projetivo para distinguir grãos especiais Arábica e Conilon tratados e não 
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tratados com asparaginase. No estudo 4, o efeito da informação sobre a redução da 

acrilamida na aceitação e intenção de compra de cafés tratados foi avaliado em 

consumidores brasileiros e americanos. Como principais resultados, houve redução de 

aproximadamente 40 a 68% na formação de acrilamida nas quatro amostras testadas. Nos 

cafés Arábica, a redução de acrilamida variou de 45 a 68%, e no conilon, de 40 à 60%. 

Não houve diferença sensorial importante entre as amostras tratadas e não tradadas, tanto 

pelos avaliadores treinados, quanto pelos não treinados. As cargas (2000 e 3000 ASNU 

foram melhores do que a de 1000 ASNU, sem diferença significativa entre elas). A 

redução de ácidos clorogênicos variou entre 25%, enquanto diferenças nos teores de 

trigonelina e cafeína e outros parâmetros químicos avaliados foi mínima (cerca de 5%). 

A Acidez titulável aumentou e o pH diminuiu com o aumento da carga enzimática. Nos 

Estudos de 1 a 3, de maneira geral, esses resultados foram levemente percebidos na prova 

dos avaliadores treinados (n= 5 provadores) que atribuíram maior nota aos cafés tratados 

com as cargas de 2000 e 3000 ASNU, e pelos avaliadores no teste de aceitação e CATA 

(n= 103 ) , com maior aceitação da carga de 2000 ASNU. No Estudo 4, foi percebido que 

apesar de haver uma tendência dos consumidores pelos produtos identificados com baixo 

teor de acrilamida, ainda se faz necessário disseminar a informação sobre essa substância 

no Brasil a fim de possibilitar a escolha do consumidor baseada em aspectos relacionados 

à saúde e não somente no sabor. Ainda assim, a maior partes dos consumidores brasileiros 

e americanos entrevistados mostraram-se favoráveis à criação deste produto e 

manifestaram intenção de compra. 
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ABSTRACT 

Acrylamide is a substance that can cause damage to the nervous system in humans, in 

addition to having genotoxic and carcinogenic properties, confirmed in experimental 

studies with animals. The main pathway for the formation of acrylamide involves the 

Maillard reaction, between amino acids and reducing sugars, with asparagine being 

identified as the main precursor amino acid. The use of the enzyme asparaginase is one 

of the best ways to reduce the formation of acrylamide in foods such as potatoes. 

However, in coffee, the sensory result has not been satisfactory so far. The main objective 

of this doctoral thesis work was to produce, from treatment with the enzyme asparaginase, 

special roasted coffees with reduced levels of acrylamide and high levels of bioactive 

compounds, without altering the sensory profile of the drink. For this, loads of 1000 to 

3000 ASNU of asparaginase were tested. The thesis work was divided into 4 studies. In 

Study 1, three samples of Arabica coffee (Coffea arabica) and one of Conilon (Coffea 

canephora), were treated with asparaginase. Analyzes of acrylamide and volatile profile 

were performed by CG-MS; analyzes of asparagine and bioactive compounds were 

performed by HPLC and LC-MS on raw and roasted grains; in addition to titratable 

acidity, pH and reducing sugar content. Sensory testing was performed with professional 

evaluators, according to the Specialty Cup Association (USA-Europe) method. In Study 

2, two samples of Arabica coffee (treated and untreated) were sensorially tested with 

untrained evaluators, coffee consumers, using the following methods: triangular, 

acceptance, purchase intention and CATA (Check all that apply). The analysis of the 

profile of volatile compounds in samples treated and untreated by CG-MS was also 

performed. In Study 3, the projective mapping method was used to distinguish special 

Arabica and Conilon grains treated and untreated with asparaginase. In study 4, the effect 
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of information on the reduction of acrylamide on the acceptance and purchase intention 

of treated coffees was evaluated in Brazilian and American consumers. As main results, 

there was a reduction of approximately 40 to 68% in the formation of acrylamide in the 

four samples tested. In Arabica coffees, the reduction of acrylamide varied from 45 to 

68%, and in conilon, from 40 to 60%. There was no significant sensorial difference 

between the treated and untranslated samples, both by trained and untrained evaluators. 

The loads (2000 and 3000 ASNU were better than that of 1000 ASNU, with no significant 

difference between them). The reduction of chlorogenic acids varied between 25%, while 

differences in the levels of trigonelline and caffeine and other chemical parameters 

evaluated were minimal (about 5%). Titratable acidity increased and pH decreased with 

increasing enzyme load. In Studies 1 to 3, in general, these results were slightly perceived 

in the test of the trained evaluators (n = 5 tasters) who rated the coffees treated with the 

2000 and 3000 ASNU loads, and by the evaluators in the acceptance test and CATA (n = 

103), with greater acceptance of the 2000 ASNU load. In Study 4, it was noticed that 

although there is a consumer trend for products identified with low acrylamide content, it 

is still necessary to disseminate information about this substance in Brazil in order to 

enable consumer choice based on aspects related to health and not only in flavor. Even 

so, most of the Brazilian and American consumers interviewed were favorable to the 

creation of this product and expressed their intention to purchase. 
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INTRODUÇÃO  

O café é uma bebida amplamente consumida no mundo inteiro e, por isso, tem 

sido alvo de muitas pesquisas em relação à presença de substâncias benéficas à saúde, 

como compostos fenólicos, trigonelina, melanoidinas, dentre outras, bem como buscando 

novas substâncias que sejam potencialmente benéficas ou prejudiciais. Segundo vários 

estudos, o consumo diário e moderado (3 a 4 xícaras/dia) da bebida contribui para a 

prevenção de várias doenças, como o câncer de cólon, fígado e mama, doença de 

Parkinson entre outras (Friedman & Levin, 2008; Dias et al., 2009).  As centenas de 

estudos relatando os benefícios do café fizeram com que hoje ele seja reconhecido como 

bebida funcional. Por isso, todas as substâncias que possam prejudicar seu potencial efeito 

benéfico ao organismo devem ser evitadas ou eliminadas, porém, sem afetar as 

características sensoriais da bebida, bem como os teores de compostos bioativos.  

O processo de torrefação do café é, aparentemente, simples em termos de 

estabelecimento das condições de processamento, mas, do ponto de vista químico, é 

extremamente complexo, pois centenas de reações químicas acontecem simultaneamente 

(Farah et al., 2006), produzindo alguns compostos benéficos à saúde e outros 

potencialmente prejudiciais, como a acrilamida. A acrilamida foi classificada pela 

Agência Internacional de Pesquisas em Câncer como uma substância potencialmente 

cancerígena e neurotóxica (IARC, 1994), formada quando alimentos ricos em 

carboidratos são fritos, assados ou torrados, acima de 120°C (calor seco), (Arisseto & 

Toledo, 2008) na reação de Maillard, mas as rotas químicas de formação não estão 

completamente elucidadas (Fabien et al., 2005; Nursten, 2005). Evidências apontam a 

asparagina como o principal precursor envolvido no mecanismo de formação da 

acrilamida durante a reação de Maillard (Neri, 2004).  
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O teor de acrilamida encontrado no café torrado é relativamente baixo, 

considerando-se o potencial de formação resultante da presença abundante de asparagina 

e de açúcares redutores. Isto se deve ao fato de sua formação ocorrer rapidamente e em 

altas concentrações no início do processo de torrefação, e diminuir um pouco após  de 

alcançar o nível máximo (Alves et al, 2010). No entanto, torrar o café demasiadamente 

acaba por diminuir os teores dos compostos benéficos à saúde, como ácidos clorogênicos 

e trigonelina, (Farah et al., 2006; Guenther et al, 2007; Farah 2012).  

Há uma grande discrepância nos níveis de consumo de acrilamida por meio da 

dieta em populações de diferentes países, além da ampla variação que acontece nos 

grupos populacionais específicos (crianças, adolescentes, adultos, homens e mulheres). 

O foco para redução dos níveis de acrilamida deve estar tanto em alimentos fontes desta 

substancia quanto naqueles mais consumidos (Friedman & Levin, 2008).  

Os altos níveis de acrilamida em batata frita chamaram a atenção da sociedade a 

partir de estudos de pesquisadores suecos no fim da década de noventa, publicado em 

2002 (Arisseto & Toledo, 2006). Desde então, a indústria de alimentos em todo o mundo 

tem colaborado com cientistas, a fim de reduzir os níveis de acrilamida em alimentos. A 

Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA, 2011) publicou em 2011 um 

relatório sobre os níveis de acrilamida em diversos alimentos. Embora os teores em café 

não sejam tão altos quanto os da bata frita e batata chips, dado o aumento do consumo de 

café ao longo dos anos, a ingestão de acrilamida presente na bebida também aumentou, o 

que preocupa autoridades no âmbito da saúde. A OMS estabeleceu o limite de consumo 

diário desta substância em 1 μg/kg pc/dia de acrilamida ou 60 μg, assumindo-se um peso 

corpóreo de 60 kg (WHO, 2002).   
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A utilização de uma abordagem enzimática para modificar vias de reação foi 

proposta pela primeira vez por Amrein et al (2004). A asparaginase converte o principal 

aminoácido precursor asparagina em ácido aspártico e amônia (Ciesarova et al., 2006). 

Os produtos comerciais contendo asparaginase tornaram-se disponíveis por volta de 

2008, e as primeiras aplicações focaram em batatas (FDE, 2011). Os resultados em batatas 

fritas mostraram-se promissores, com redução de até 90% sem alteração nas propriedades 

sensoriais do produto (Medeiros et al, 2011).   

É importante ressaltar que alternativas para a não produção ou retirada (através de 

adição de substâncias químicas protetoras, antioxidantes ou antimutagênicas) desta 

substância do café, no mínimo, implicaram em mudanças sensoriais do produto (Guenther 

et al, 2007). Resultados preliminares de ensaios de laboratório, mostraram que o sabor do 

café foi significativa e negativamente influenciado pelo tratamento enzimático. 

Principalmente cafés arábica, conhecido por seu apreciado aroma nas bebidas, foram 

severamente afetados, muitas vezes levando a perfis inodoros e insípidos (Parzefall, 2008; 

Stadler, 2005). O presente trabalho de tese de doutorado visa produzir cafés torrados com 

níveis reduzidos de acrilamida, sem alterações negativas nos perfis sensorial e de 

compostos bioativos da bebida. 
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REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

CAFÉ  

O café é, há décadas, o produto alimentício mais comercializado e, portanto, a 

bebida mais consumida no mundo. As razões para este alto consumo incluem a melhoria 

na qualidade da xícara, através da seleção de variedades e criação de excelentes bebidas; 

melhorias nas práticas agrícolas; criação de lojas especializadas; e mudança na imagem 

do café através da disseminação de informações sobre os benefícios da saúde em relação 

ao seu consumo a longo prazo (Farah, 2009). O sabor característico e a riqueza do aroma 

do café também fazem dele uma bebida única, com quase mil compostos voláteis, sendo 

identificados em café torrado (Yeretzian et al., 2003). 

Embora mais de 80 espécies de café tenham sido identificadas no mundo (Clarke, 

2003), apenas duas são economicamente importantes: Coffea arabica, também conhecida 

como café arábica, é responsável por cerca de 60-70% do mercado mundial de café, e 

Coffea canephora, ou Robusta, como é conhecido internacionalmente, com os restantes 

30-40% (ICE, 2018). No Brasil, a variedade de Coffea canephora cultivada é a Conilon, 

e por isso chamamos esse café de Conilon. Os cafés arábica e Conilon são diferentes em 

muitas formas, incluindo o clima ideal  de cultivo, aspectos físicos, composição química 

e características da bebida obtida a partir da torrefação de suas sementes (Farah, 2009).  

A fração não volátil do café verde é composta principalmente de carboidratos e 

fibras, proteínas, peptídeos e aminoácidos livres, lipídios, minerais, ácidos orgânicos, 

ácidos clorogênicos, trigonelina, cafeína e água. Destes componentes, cafeína,  

trigonelina e ácidos clorogênicos são compostos bioativos característicos que contribuem 

de maneira importante para o sabor da bebida após a torrefação dos grãos (Farah, 2009). 

A cafeína, o principal alcalóide encontrado no café, é um derivado metilado da xantina 
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com características amargas (Poisson et al, 2017). No entanto, este composto é 

responsável por apenas cerca de 10% do sabor amargo da bebida de café (Flament, 2002, 

Farah, 2009). Trigonelina é uma metil-betaína biologicamente derivada da metilação 

enzimática do ácido nicotínico. Contribui para amargor e como precursor para a formação 

de ácido nicotínico e diferentes classes de compostos voláteis durante o processo de 

torrefação (Farah et al., 2006). O teor de água das sementes verdes do café arábica varia 

de cerca de 8,5 a 10% (Farah, 2004).  

Durante a torrefação, a composição dos grãos muda drasticamente como 

consequência das reações de Maillard, caramelização, pirólise, entre outras, com 

degradação e alterações de vários compostos e formação de outros, incluindo compostos 

bioativos e substâncias de alta e média volatilidade, que desempenham papel importante 

na formação de aroma e sabor da bebida (Tabela 1). A composição do café torrado varia 

de acordo com a matéria-prima, grau de torrefação e parâmetros de torrefação, como 

tempo, temperatura e velocidade em que o processo ocorre (Farah, 2009). 

 

TABELA 1 Principais reações de torrefação que impactam a qualidade sensorial do 

café  

Reações 

 

Precursores envolvidos Compostos Formados (Qualidade do Sabor) 

Reação de Maillard Açúcares redutores 

N-compostos 

Dicetones (amanteigado) 

Pyrazinas (terra, 

torrado,Nozescastanhas) 

Tiazol (torrado, parecido com 

pipoca) 

Enolonas (tipo caramelo,saboroso) 

Tióis (sulfurosos, semelhantes a 

café) 

Ácidos alifáticos (ácido) 

Degradação de Strecker Aminoácidos 

Dicetonas derivadas da reação de 

Maillard 

Aldeídos de Strecker (malte,verde, parecido com o 

mel) 
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Caramelização Açúcares livres (sacarose após inversão) Enolonas (tipo caramelo,saboroso) 

Degradação dos ácidos 

clorogênicos 

Ácidos clorogênicos Fenóis  (fumaça,  cinzas, 

amadeirados,fenólico, medicinal) 

  Lactonas (amargo) 

  
Indanos (amargo, áspero) 

Oxidação lipídica Ácidos graxos insaturados Aldeídos (gordura, sabão, verde) 

Fonte: Farah, 2009. 

A cafeína não é significativamente alterada durante a torrefação do café, mas 

pequenas perdas podem ocorrer devido à sublimação. Em termos de composição 

percentual, um aumento no teor de cafeína pode ser observado devido à perda de outros 

compostos. A instabilidade térmica dos ácidos clorogênicos, ocasiona muitas alterações 

durante a torrefação, incluindo isomerização, epimerização, lactonização, degradação a 

compostos de baixo peso molecular (incluindo os voláteis fenóis e catecóis) e 

incorporação a melanoidinas. Dependendo do grau de torrefação, seus teores podem 

chegar a menos de 5% do seu conteúdo original (Farah & Donangelo 2006). A trigonelina 

é degradada, produzindo uma grande variedade de compostos, incluindo o ácido 

nicotínico, também chamado de niacina, vitamina B3 ou vitamina PP (Trugo & Macrae, 

1989).  

Estudos mostraram que os principais fatores que afetam a extensão da formação 

de acrilamida na maioria dos alimentos são os teores de asparagina livre e de açúcares 

redutores nas matérias-primas, temperatura, pH e teor de água. Quando a asparagina e os 

açúcares redutores estão presentes, crescem os níveis de acrilamida a temperaturas 

superiores a 120 °C, em um ambiente de baixa umidade e condições neutras ou 

ligeiramente básicas, que favorecem a reação de Maillard (Fernandes, 2019).  



19 

 
 

 

A reação de Maillard representa a principal rota para a formação de acrilamida no 

café, sendo iniciada pela condensação da asparagina com os açúcares redutores, quando 

os grãos são submetidos a altas temperaturas de torrefação (Guenther et al, 2007). No 

entanto, a dinâmica do acúmulo de acrilamida é um pouco diferente, porque a torrefação 

do café ocorre em temperaturas substancialmente mais altas do que as normalmente 

usadas nos processos de fritura e cozimento, geralmente na faixa de 220°C a 250°C. 

Nessas temperaturas, as reações que levam à formação e eliminação da acrilamida são 

muito ativas e podem coexistir com o tempo, o que dificulta seu estudo (Fernandes, 2019).  

A formação de acrilamida começa rapidamente no início do processo de 

torrefação e diminui logo após alcançar o teor máximo. Portanto, o grau de torrefação 

será um fator chave no conteúdo de acrilamida, com cafés de torra clara apresentando 

quantidades significativamente maiores do que os de torra escura (Guenther et al,2007; 

Bagdonaite et al, 2008; Lantz et al, 2006; Senyuva & Gokmen, 2005; Taeymans et al, 

2004).  

 

ACRILAMIDA EM ALIMENTOS  

Durante a construção de um túnel na Suécia em 1997, a utilização de material 

selante contendo altos níveis de acrilamida foi responsável pela contaminação ambiental 

de lençóis freáticos localizados na região da construção. Este acidente, que resultou na 

morte de peixes e paralisia do gado, foi atribuído a uma reação de polimerização 

incompleta do material, com liberação de acrilamida no ambiente. Adicionalmente, 

trabalhadores envolvidos na construção do túnel relataram o aparecimento de sintomas 

como paralisia e formigamento nas mãos e nos pés. Ao se avaliar quantitativamente a 
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exposição destes trabalhadores à acrilamida, observou-se que o grupo de indivíduos 

expostos à substância também estavam contaminados (Törnqvist et al., 2000).  

Os níveis de adutos de acrilamida encontrados no sangue de indivíduos não 

expostos se tornaram uma questão preocupante, já que as fontes de exposição até então 

conhecidas, como a água, cosméticos e a fumaça de cigarro, foram consideradas não 

significativas para explicá-los, o que sugeriu a existência de uma nova fonte de exposição. 

A ocorrência de acrilamida na fumaça de cigarro poderia indicar que esta substância era 

formada durante combustão incompleta ou aquecimento de matéria orgânica (Bergmark, 

1997). Isso os levou a crer que os riscos associados à acrilamida não são recentes e, 

provavelmente, a população vinha sendo exposta a esta substância por algumas gerações 

(IARC, 1994).  

A formação de acrilamida durante o aquecimento foi posteriormente confirmada 

em estudos experimentais pela identificação de acrilamida na hemoglobina, em animais 

alimentados com ração frita a 200°C, sendo que a presença desta substância não foi 

observada no sangue de animais alimentados com ração não frita (Tareke et al., 2000). 

Em 2002, os mesmos pesquisadores comunicaram a descoberta de altos níveis de 

acrilamida em diversos alimentos submetidos a tratamento térmico a altas temperaturas 

(Tareke et al., 2002).  

Devido às preocupações sobre os possíveis efeitos tóxicos à saúde humana 

relacionados à ingestão de acrilamida pela dieta, a Agência das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizaram 

um encontro, em junho de 2002, para discutir as consequências sanitárias da presença 

deste contaminante em alimentos. Diversas recomendações foram estabelecidas com a 

finalidade de se obter mais informações e da realização de novos estudos para um melhor 
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entendimento dos riscos que a ingestão de acrilamida por meio de alimentos representava 

para a saúde humana (FAO/WHO, 2002). Segundo a Agência Internacional de Pesquisa 

sobre o Câncer (IARC), da OMS, acrilamida é classificada como uma substância 

provavelmente carcinogênica em humanos (grupo 2A) e, além disso, pode ser tóxica aos 

sistemas nervoso e reprodutivo de homens e animais em determinadas doses (IARC, 

1994).  

Em estudos experimentais com animais, a acrilamida ingerida oralmente é 

rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e amplamente distribuída nos tecidos. 

Roedores e seres humanos metabolizam a acrilamida em um epóxido reativo 

(glicidamida), em uma reação catalisada pelo citocromo P450 (CYP2E1). A conjugação 

da acrilamida com glutationa é um caminho alternativo para o seu metabolismo Em 

humanos existem diferenças no metabolismo devido à variabilidade interindividual na 

quantidade da enzima CYP2E1. A biodisponibilidade absoluta da acrilamida varia entre 

23 e 48% em roedores para uma dose de 0,1 mg/kg pc, e tanto a acrilamida quanto a 

glicidamida são rapidamente eliminadas na urina. A glicidamida é muito mais reativa com 

o DNA do que a acrilamida e vários adutos da base purina tem sido identificados in vitro. 

Em relação à hemoglobina, acrilamida e glicidamida podem se ligar covalentemente aos 

aminoácidos da proteína do sangue para formar adutos (FAO/WHO, 2005).  

Embora os estudos realizados com animais experimentais tenham apontado a 

carcinogenicidade e a neurotoxicidade como possíveis consequências da exposição à 

acrilamida, a neurotoxicidade é o único efeito adverso identificado em estudos 

epidemiológicos envolvendo populações humanas ocupacionalmente expostas (Lo 

Pachin, 2005) como os sintomas do sistema nervoso periférico dos trabalhadores do túnel 

(Törnqvist et al., 2000, Hagmar et al.,2001).  
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De modo geral, os resultados destas avaliações indicaram que alimentos ricos em 

carboidratos submetidos a altas temperaturas apresentam altos níveis de acrilamida. A 

acrilamida foi encontrada em uma ampla variedade de alimentos caseiros e processados, 

comumente consumidos diariamente em todo o mundo, incluindo batatas chips, batatas 

fritas, pão, torradas, biscoitos, cereais matinais, e café (Tabela 2), o que a torna um 

problema alimentar amplo, não limitado a um ou alguns alimentos em particular. 

Alimentos que não sejam submetidos a calor seco como fritura, grelha, forno, durante seu 

processamento ou preparação, ou seja, alimentos crus ou cozidos em água não apresentam 

níveis significativos de acrilamida pois não são submetidos à reação de Maillard. 

(Arriseto & Toledo 2006; Fernandes, 2019). 

 

TABELA 2: Grupos de alimentos e teores de acrilamida avaliados pela  

FAO/OMS e pelo JECFA 

 

Grupo de alimentos  

 FAO/OMS    JECFA   

 n  Média 

(µg/kg)  

Máximo  

(µg/kg)  

n  Média 

(µg/kg)  

Máximo  

(µg/kg)  

Batata chips  38  1312  2287  874  752  4080  

Batata frita  39  537  3500  1097  334  5312  

Biscoitos e torradas  58  423  3200  1270  350  7834  

Pão  41  50  162  1294  446  3436  

Cereais matinais  29  298  1346  369  96  1346  

Café  3  200  230  205  288  1291  

Produtos à base de 

cacau  

2  75  100  23  220  909  

Bebidas alcoólicas  1*  <30  <30  66**  6,6  46  

Peixes e frutos do mar  4  35  39  52  25  233  

Carnes  2  52  64  138  19  313  

Laticínios  -  -  -  62  5,8  36  
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Frutas processadas  -  -  -  37  131  770  

(n) Número de amostras  *cerveja  **vinho, cerveja e gim ARISSETO& 

TOLEDO, 2006. 

 

 

Os dados europeus de monitoramento da acrilamida compilados pela Autoridade  

Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) para os anos 2011-2013 (EFSA, 2015) 

estão resumidos na Figura 2.1. Como pode ser visto, os maiores níveis de acrilamida 

foram observados em substitutos de café (1499 e 4500 µg kg-1 na média e 95º percentil, 

respectivamente). O nível de acrilamida na categoria “Café (base seca)” foi em média 

522 µg kg – 1 e 1054 µg kg – 1 no percentil 95, sendo menor em “Café torrado”(média: 

249 µg kg − 1; percentil 95: 543 µg kg − 1) do que em “café solúvel (base seca)” (média: 

710 µg kg − 1; percentil 95: 1122 µg kg − 1). Isso se explica pelo fato do café solúvel ser o 

extrato concentrado do pó de café.  

 

FIGURA 1: níveis de acrilamida em grupos de alimentos selecionados de países europeus: valores médios. P95 = 

percentil 95 (EFSA, 2015). Mean: média; P95: Percentil 95; Potato fried products: batatas fritas; Potato crisps and 

snacks: batata tipo chips e salgadinhos; Soft bread: pão de forma; Breakfast cereals: cereais matinais; Biscuits, crackers, 

crisp bread and similar: Biscoitos, cream-crackers, pães e similares; Coffee: café; Baby foods: papinhas; Products based 

on potatoes, cereals and cocoa: produtos a base de batatas, cereais e cacau. 

 

A primeira avaliação da exposição dietética à acrilamida foi relatada por JECFA 

(Joint FAO/WHO Expert Committeeon Food Additives) em 2006, que estimou uma 
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ingestão dietética de acrilamida para a população geral, incluindo crianças entre 1 µg/kg 

– 1pc dia − 1(na média) e 4 µg/kg – 1pc dia − 1 (para um consumidor com alto percentual de 

distribuição) (JECFA, 2006). Embora os dados subsequentes de vários países tenham 

apresentado estimativas de consumo um pouco menores, esses valores foram confirmados 

pelo JECFA em 2011, para fins de avaliação de segurança.   

Com base nos teores médios de acrilamida de 43.419 amostras de alimentos da 

maioria dos países europeus em 2010-2013 e dados nacionais de consumo, o EFSA 

estimou a média e percentil 95  de exposição dietética à de acrilamida em inquéritos e 

grupos etários de 0,4 a 1,9 µg kg − 1 peso corporal (pc) por dia e 0,6 a 3,4 μg kg − 1pc por 

dia, respectivamente (EFSA, 2015). O café foi o segundo principal contribuinte para a 

exposição total da dieta (imediatamente a seguir à categoria “Produtos fritos à base de 

batata (exceto batata frita e snacks) representando até 34% da exposição média total da 

acrilamida. Quando considerados apenas os consumidores, os maiores níveis de consumo 

de café são observados nas faixas etárias da terceira idade, com mediana  e 95º percentil 

de consumo em, respectivamente, 17 a 21g de equivalente seco por dia e 40 a 45g de 

equivalente seco por dia (Ahn et al, 2002). Se considerarmos o teor médio de acrilamida 

no café declarado no mesmo relatório - 522 µg kg − 1 - ingestão diária de acrilamida do 

café de 8,9–11,0 µg e 20,9–23,5 µg deve ser considerada (Fernandes, 2019).  

A maneira mais eficaz de reduzir a acrilamida em alimentos aquecidos é reduzir 

os níveis de precursores nos alimentos crus. Como a asparagina foi descrita como o fator 

limitante para a formação de acrilamida no café, possíveis estratégias de mitigação pré-

processamento foram focadas na redução da asparagina em grãos de café verde. A 

degradação enzimática da asparagina presente em matérias-primas anteriormente ao 

processamento térmico por meio da asparaginase tem se mostrado uma das mais 
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promissoras estratégias de mitigação da formação de acrilamida em uma variedade de 

alimentos (Fernandes, 2019).  

 

UTILIZAÇÃO DA ENZIMA ASPARAGINASE EM CAFÉS  

 

O uso de asparaginase, uma enzima que converte a asparagina em ácido aspártico 

e amônia, foi primeiramente sugerido por Zyzak et al,e tem sido objeto de vários pedidos 

de patente. Atualmente, existem duas empresas que fornecem a enzima comercialmente. 

A sua utilização é reconhecida como segura pelas autoridades dos EUA. O JECFA 

também avaliou favoravelmente o uso da enzima como aditivo alimentar pelo (JECFA, 

2007).  

Melhores resultados do pré-tratamento da asparaginase de grãos de café verde 

podem ser obtidos através da incubação da grãos verdes (crus) molhados de uma maneira 

similar àquela empregada no processo de descafeinação usualmente aplicada pela 

indústria, e infundindo asparaginase durante as etapas deste processo. Usando essa 

abordagem em escala de laboratório, reduções de 55-74% nos níveis de acrilamida do 

café torrado foram alcançadas por Hendriksen et al, 2013, utilizando doses da enzima que 

variaram de 2000 a 4000 ASNU, enquanto Xu et al, 2016, utilizando doses ligeiramente 

superiores da enzima, de 6000 a 20.000 ASNU, relataram  diminuição nos níveis  de 

acrilamida m café torrado da ordem de 69-86%, tornando uso da enzima viável. Nenhum 

estudo foi publicado sobre a perfil sensorial dos cafés tratados com a enzima 

asparaginase, mas relatos em congressos demonstram que o uso da asparaginase alterou 

consideravelmente as características sensoriais da bebida. 
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ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS: MÉTODOS TRADICIONAIS E 

INOVADORES  

 

  A análise sensorial é realizada em função das respostas transmitidas pelos 

indivíduos às várias sensações que se originam de reações fisiológicas e são resultantes 

de certos estímulos, gerando a interpretação das propriedades intrínsecas aos produtos. 

Para isto é preciso que haja entre as partes, indivíduos e produtos, contato e interação. O 

estímulo é medido por processos físicos e químicos e as sensações por efeitos 

psicológicos (Faria & Yotsuyanagi, 2002).  

As sensações produzidas podem dimensionar a intensidade, extensão, duração, 

qualidade, gosto ou desgosto em relação ao produto avaliado. Nesta avaliação, os 

indivíduos, por meio dos próprios órgãos sensórios, numa percepção somato-sensorial, 

utilizam os sentidos da visão, olfato, audição, tato e gosto (IAL, 2008).  

A percepção sensorial é a sensação adquirida quando experimentamos um 

alimento e são divididas em quatro categorias básicas: aparência, propriedades como cor, 

forma, tamanho, consistência, ; odor e aroma, percebidos e avaliados no momento da 

inalação; textura, sensação obtida pela pele da face, mão ou boca; e sabor e gosto, um 

conjunto de sensações percebidas por mais de um órgão de sentido (paladar, olfato, tato).  

(IAL, 2008).  

Os órgãos do sentindo estão interagindo constantemente com o meio em que se 

encontram e, sendo assim, a estrutura de um laboratório de análise sensorial é de extrema 

importância para que se obtenha um resultado confiável, pois fatores externos, do 

ambiente, podem induzir a erros, julgamentos tendenciosos e declínio da sensibilidade. 

Caso seja possível escolher o local para implantação do laboratório de análise sensorial, 
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deve-se preferir um local com as seguintes características: fácil acesso; longe de fonte de 

ruídos (quadras poliesportiva, área de máquinas e etc.); evitar lugares que exalam odores 

fortes (banheiros, local para depósito de lixo) ou próximos a outros laboratórios, como de 

análises físico-químicas e microbiológicas, devido aos odores dos reagentes, bem como 

risco de contaminação por patógenos (IAL, 2008).  

O controle geral da estrutura física das instalações é fundamental, e deve sempre 

buscar a naturalidade e neutralidade no que se refere às cores do ambiente, ventilação, 

iluminação, temperatura, odores e ruídos (IAL, 2008).  

A opção por um determinado método sensorial aplicado para desenvolvimento de 

produtos está condicionada a certos questionamentos, a saber: Existe preferência ou 

aceitação do produto pelos consumidores? Há diferença perceptível entre: o produto em 

estudo e o produto convencional? Os produtos apresentam diferenças perceptíveis? Quais 

suas intensidades? Com base nas respostas, os métodos sensoriais serão selecionados 

(Meilgaard et al, 1991). 

 

TESTE TRIANGULAR OU DE DIFERENÇA  

 

O objetivo dos testes discriminativos, também chamados testes analíticos, é 

avaliar efeitos específicos por meio de discriminação simples, ou seja, os testes indicam 

se as amostras são iguais ou diferentes. Esses métodos são aplicáveis tanto para fins de 

controle de qualidade quanto para fins de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, 

quando se visa estabelecer o possível efeito de novos ingredientes ou de diferentes 

processos sobre as características sensoriais do produto (Faria & Yotsuyanagi, 2002).  
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O objetivo do teste triangular é verificar se existe diferença perceptível entre dois 

produtos através da comparação de três amostras, das quais duas delas são iguais e uma 

diferente. No procedimento do teste pode-se pedir para o julgador identificar a amostra 

diferente ou para identificar a amostra com maior intensidade de algum atributo 

(Meilgaard et al, 1991). O teste poderá ser aplicado nas seguintes condições: Quando 

objetiva identificar se houve alterações no produto ao se modificar algum tipo de 

ingrediente, alterações durante etapas no processamento, armazenamento ou embalagem; 

determinar se existe diferença global entre os produtos, se  é possível identificar atributos 

específicos afetados pelo processamento aplicado; para selecionar e monitorar julgadores 

com habilidade de discriminar as diferenças desejadas; para detectar pequenas diferenças 

existentes entre as amostras, motivo pelo qual é utilizado antes de outros testes, 

lembrando que este tipo de teste não avalia o grau de diferença, nem quais atributos são 

responsáveis por essa diferença (Meilgaard et al, 1991). 

 

ACEITAÇÃO E INTENÇÃO DE COMPRA   

 

Os testes orientados aos consumidores podem ser quantitativos e qualitativos. Os 

quantitativos avaliam a resposta de um grande número de consumidores. O número de 

pessoas recrutadas varia geralmente de 100 a 400, considerando suas preferências, gostos 

e opiniões. Lembrando que essas pessoas não são treinadas, ou seja, o próprio consumidor 

indica diretamente sua satisfação, preferência ou aceitação de um produto (Meilgaard et 

al, 1991).  
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Os testes quantitativos são aqueles que produzem dados numéricos e análise 

estatística e os testes qualitativos produzem observações, como por exemplo, prever que 

tipo de bebida os adolescentes vão gostar daqui a dez anos (Ares et al. 2014).  

 Testes de aceitação e intenção de compra, podem ser de aceitabilidade ou avaliação 

hedônica (os testes de escala hedônica são utilizados para medir indiretamente o grau de 

preferência ou aceitabilidade, ou seja, o grau de satisfação de um produto). No teste de 

aceitação, o consumidor diz se gostou ou não de um determinado produto, avaliando o 

grau de satisfação ou insatisfação em relação a um produto, a partir de uma escala 

hedônica, por exemplo. Já no teste de intenção de compra, também a partir de uma escala, 

que pode ser hedônica, o consumidor avalia se compraria ou não aquele produto 

(Meilgaard et al, 1991).  

 

CHECK ALL THAT APLLY (CATA)  

 

A metodologia qualitativa Check-All-That-Apply (CATA) é a que mais vem 

sendo utilizada para coletar informações sobre a percepção dos consumidores sobre as 

características sensoriais dos produtos. O formato da questão CATA permite aos 

consumidores escolher todos os atributos possíveis para descrever o produto, a partir de 

uma lista apresentada (Meilgaard et al, 1991).   

De acordo com Dooley et al. (2010), os termos desta lista podem ser gerados por 

um painel de avaliadores treinados ou por um grupo de consumidores, ao testar o produto 

(por exemplo, em um grupo focal). Além disso, os descritores não são limitados aos 

atributos sensoriais do produto, mas também podem estar relacionados ao uso do produto 

ou ao conceito em que se encaixam. Como as respostas CATA estão diretamente ligadas 
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à percepção dos consumidores das características do produto, essas respostas podem ser 

utilizadas como dados suplementares, para maximizar a aceitação dos produtos.  

Ares et al. (2014) investigaram a reprodutibilidade do questionário CATA na 

caracterização sensorial de diferentes produtos, através da introdução de uma segunda 

sessão de avaliação. Nas duas sessões, os mesmos consumidores avaliaram o mesmo 

conjunto de amostras sob condições idênticas. O estudo revelou uma alta 

reprodutibilidade do método, que é bastante capaz de detectar diferenças e caracterizar os 

diferentes produtos, conforme previamente relatado (Jaeger et al., 2013; Bruzzone et al., 

2012; Lado et al., 2010).  

A metodologia CATA é descrita como eficiente para descrever e discriminar os 

produtos, sendo suas principais vantagens a simplicidade, e a rapidez com que as análises 

são efetuadas. Estudos que comparam sua eficiência em relação ao uso de avaliadores 

treinados relatam altas correlações detectadas entre as avaliações, evidenciando que os 

consumidores são capazes de avaliar os atributos sensoriais de uma forma semelhante 

(Bruzzone et al., 2012; Ares et al., 2010).   

Sua principal limitação, segundo Dolley et al. (2010), reside no fato de não serem 

medidas as intensidades dos atributos apresentados na lista. Por causa disso, em 

comparação com outras técnicas, pode apresentar menor poder de discriminação, 

principalmente quando as amostras possuem diferenças sutis nas intensidades dos 

atributos (Antúnez et al., 2017).  

A discriminação entre as amostras é verificada através da aplicação do teste 

estatístico Q de Cochran, amplamente utilizado nos dados de frequência dos atributos da 

lista CATA, para inferência das diferenças dos produtos por atributo (Castura; Meyners, 

2014). Além disso, a técnica requer um grande número de consumidores. Embora não 
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haja investigação suficiente que indique um número adequado de participantes, um 

estudo com relevância estatística deve provavelmente considerar o uso de 100 

consumidores ou mais. 

 

MAPEAMENTO PROJETIVO   

 

Vários autores compararam recentemente o mapeamento projetivo, bem como 

outros métodos descritivos rápidos, com a técnica de perfil convencional, destacando que 

a técnica foi aplicada com êxito para vários fins (Dehlholm et al., 2012; Valentin et al., 

2012, Varela; Ares, 2012). O princípio do mapeamento projetivo é semelhante ao sorting 

ou ordenação, diferindo na tarefa de classificação, na qual os avaliadores são solicitados 

a posicionar as amostras em uma superfície plana, como, por exemplo, uma folha de 

papel.   

Os avaliadores são instruídos a posicionar amostras percebidas como semelhantes 

mais próximas umas das outras, enquanto que as amostras menos similares são colocadas 

mais afastadas. Desta forma, todas as amostras são posicionadas com relação umas às 

outras. Normalmente, os avaliadores decidem sobre os próprios critérios de discriminação 

e é comum obter informações descritivas dos produtos, adicionando algumas palavras 

que descrevem cada amostra. A superfície utilizada para posicionar as amostras pode 

apresentar distintas formas: retângulo, quadrado, círculo e elipse (Dehlholm, 2014). 

Porém, Hopfer e Heymann (2013), ao avaliarem a influência do formato da superfície, 

perceberam que o espaço fornecido influencia na representação dos produtos e que os 

avaliadores tendem a usar mais o eixo horizontal do que o vertical. Isto indica que uma 

configuração quadrangular pode levar a uma menor discriminação das amostras. 
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Portanto, a utilização de uma superfície retangular, como uma folha A4, é a mais 

indicada.  

Em relação ao tamanho da superfície, nenhum estudo verificou se existe uma 

relação entre diferentes tamanhos de uma mesma geometria. No entanto, diferentes 

formatos A4, A3 (Risvik et al., 1994, 1997), 60 cm × 40 cm (Pagès, 2005), 60 cm × 60 

cm (Kennedy; Heymann, 2009; Nestrud; Lawless, 2010), e 40 cm de diâmetro 

(Dehlholm, 2012) já foram utilizados por diferentes autores. As distâncias entre amostras 

no mapeamento projetivo são geralmente tratadas por modelos algoritmos, como a 

distância euclidiana, e significam as diferenças entre as amostras posicionadas de acordo 

com as instruções de avaliação, ou seja, produtos mais próximos, mais similares, e 

produtos mais distantes, mais diferentes.   

Mesmo quando as instruções inicialmente podem parecer claras, há variação na 

maneira pela qual os avaliadores as interpretam. Vários autores sugeriram que as 

estratégias de projeção podem variar de avaliador para avaliador (Dehlholm, 2012; 

Hopfer; Heymann, 2013), dependendo do tipo e do nível de treinamento. Portanto, é 

recomendado que o profissional sensorial dedique mais tempo para introduzir o método 

para avaliadores iniciantes, de modo que toda a área da projeção seja utilizada. 

 

TESTE DE INFORMAÇÃO  

 

Ao se pensar em desenvolvimento de novos produtos como fator de inovação na 

indústria de alimentos, deve-se saber que o objetivo final de tudo que se desenvolve é a 

aceitação do consumidor e reconhecer a força que este indivíduo tem para o sucesso de 

um negócio. O entendimento dos fatores que determinam o comportamento do 
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consumidor em relação a um produto é fundamental para inovação deste. Os testes 

informativos são considerados testes que avaliam o comportamento do consumidor. 

(Minim, 2013).  

Em desenvolvimento de alimentos é comum encontrar estudos de análise sensorial 

de alimentos como forma de prever a aceitação do consumidor em relação a um produto 

final desenvolvido. Esta análise tradicional, que enfoca os atributos intrínsecos ao 

produto, é uma ferramenta utilizada para estudar as características sensoriais dos 

alimentos a fim de garantir o padrão de qualidade, esta determina a aceitação e à rejeição 

do produto em relação a suas características intrínsecas como sabor, odor, aroma e 

textura. Todavia a decisão de compra de um produto alimentício inovador em um ponto 

de venda é baseada em informações extrínsecas ao produto, relacionadas ao marketing de 

produto, como o preço, a marca, informações contidas na embalagem, design. As 

características extrínsecas aos produtos são chamadas de não sensoriais e o estudo delas 

em conjunto com a análise sensorial tradicional é fundamental para garantir o sucesso de 

um produto alimentício inovador no mercado (Bárcenas et al. 2001; Caporale et al. 2006; 

Enneking et al. 2007; Di Monaco et al.2004).  

O estudo com consumidores é uma forma de previsão do comportamento do 

consumidor em relação ao produto que está sendo desenvolvido, a partir dos resultados 

pode ser tomar a decisão de continuar ou não investindo no desenvolvimento, com isto, 

é possível para a empresa uma grande economia financeira (Kotler, 2006). 
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ANALISE SENSORIAL DE CAFÉ    

 

O café tem camadas de complexidade com aromas, sabores e texturas que se 

manifestam de óbvio a pouco detectável, tanto agradável quanto desagradável. A 

preparação do café envolve dezenas de escolhas para as muitas variáveis que influenciam 

o gosto e a essência da bebida final. Portanto, a análise sensorial se torna de grande 

importância (Revi, 2019).  

O método de avaliação profissionalmente de cafés especiais é conhecido como 

cupping ou prova de xícara, e foi um método criado pelo SCA, para padronização deste 

teste sensorial. 

Cupping, é uma especialização no campo da análise sensorial, em que os 

provadores profissionais são treinados em painéis calibrados para os desafios únicos do 

café. Avaliar produtos alimentares profissionalmente requer numerosas horas de prática 

para alcançar proficiência. O provador profissional é um instrumento para os testes 

sensoriais treinados, mas podem variar pela capacidade, genética, saúde, ambiente e 

experiências de vida que podem ter impacto nos sistemas sensoriais da pessoa, tanto física 

quanto psicologicamente (Revi, 2019).  

A prova de xícara de café (cupping) é o termo utilizado para a avaliação olfativa 

e gustativa de várias qualidades de um café, embora os provadores profissionais possam 

avaliar o café de forma mais ampla. Além do paladar e do olfato, alguns provadores 

também podem usar seus outros sentidos antes e durante o processo de avaliação do café, 

como avaliações visuais dos grãos verdes (não torrados), sugestões auditivas feitas pelo 

café na torra da amostra e sensações táteis de sensação na boca. ou 'corpo' do café. Este 

teste refere-se à prática de avaliar o café usando protocolos específicos de água derramada 
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sobre café moído em um número definido de xícaras por amostra, eliminando tantas 

variáveis (tamanho da moagem, tempo, temperatura ou técnica) quanto possível (SCA, 

2008).  

A Specialty Coffee Association (SCA), desenvolveu um protocolo para a avalição 

da qualidade de café a partir da prova de xícara. E este protocolo (cupping) inclui pontos 

como: padronização das xícaras utilizadas, quantidade e temperatura da água utilizada, 

quantidade dos cafés a serem avaliados, o ponto da torra dessas amostras, número de 

repetições da prova e preparo do ambiente para sempre manter a mesma padronização 

(SCA, 2008).  

O objetivo deste protocolo de degustação é permitir uma correta caracterização 

sensorial de um determinado café. A qualidade do café, ao ser avaliada através deste 

método, é expressa através de uma escala numérica centesimal. Os resultados entre 

amostras podem, posteriormente, ser comparados (SCA, 2008).  

O formulário de degustação (SCA) fornece possibilidade de avaliação de onze 

importantes atributos para o café: Fragrância/Aroma, Uniformidade, Ausência de  

Defeitos (Xícara Limpa), Doçura, Sabor, Acidez, Corpo, Finalização, Equilíbrio, 

Defeitos e Avaliação Global (Figura 2). 
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FIGURA 2:  Planilha de avaliação sensorial de café - metodologia SCA. 

 

Resultados altamente positivos decorrem da percepção de um equilibrado 

conjunto formado pelos atributos avaliados. Os defeitos da bebida implicam em 

resultados pouco expressivos, decorrentes de interferências desagradáveis no sabor. A 

Avaliação Global é baseada na memória sensorial que um degustador possui, sempre 

tomando por referência cafés de mesma origem e natureza (SCA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 
 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 A formação de acrilamida ocorre na reação de Maillard que também gera aroma, 

sabor e cor em alimentos. Por isso, é difícil encontrar um método de redução da 

acrilamida eficaz que não afete as propriedades sensoriais originais dos alimentos.  

 A acrilamida obtida pela dieta não causa toxicidade aguda no corpo humano. No 

entanto, como presente em nossa dieta, os efeitos a longo prazo, como a 

carcinogenicidade, são muito mais que uma preocupação. Pesquisas confirmaram a 

carcinogenicidade da acrilamida em ratos de laboratório, quando administradas doses 

elevadas, embora não haja ainda evidências que comprovem sua carcinogenicidade em 

humanos. No entanto, a sua redução na dieta é considerada extremamente importante por 

entidades reguladoras.  

 O café é muito popular no Brasil e o seu consumo está aumentando em outras 

regiões do mundo, portanto é de extrema importância a redução de acrilamida em tal 

produto. Embora possa parecer interessante a idéia de utilizar a torrefação para a 

diminuição dos níveis de acrilamida, um grau de torra classificado como escuro para os 

grãos de café degradaria também componentes do café considerados benéficos à saúde 

além de modificar seu perfil sensorial. Por isso, justifica-se o uso de outras tecnologias 

naturais visando a redução de acrilamida no café torrado, enquanto preservando o sabor 

e aroma originais da bebida. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL:   

Desenvolver cafés especiais com teores reduzidos de acrilamida e sem alterar os de 

compostos bioativos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Avaliar o efeito de cargas de asparaginase sobre os teores de asparagina nos grãos 

crus e sobre a formação de acrilamida em grãos torrados de café arábica com 

características sensoriais diferentes; 

• Determinar a composição não volátil de cafés torrados tratados e não tratados;.   

• Realizar análise higiênico-sanitária dos cafés torrados   

• Realizar avaliação sensorial com profissionais nos cafés torrados tratados e não 

tratados, para seleção final da carga enzimática;   

• Relacionar a composição volátil e não volátil dos cafés torrados com os resultados 

a análise sensorial; 

• Selecionar a carga enzimática para obtenção de uma bebida com teores reduzidos 

de acrilamida, sem alterações prejudiciais nas características sensoriais e nos 

teores de compostos bioativos;  

• Avaliar o efeito do tratamento dos grãos verdes de café com diferentes cargas de 

asparaginase sobre o aroma e as características sensoriais da bebida, utilizando 

avaliadores não treinados; 
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• Verificar o efeito da aplicação da enzima asparaginase (carga de melhor 

performance nos estudos 1 e 2) sobre os aspectos químicos e sensoriais da espécie 

Coffea canephora; 

• Avaliar o efeito da aplicação da enzima em diferentes tipos de cafés sobre a 

percepção e aceitação de consumidores da cidade do Rio de Janeiro.   

• Investigar se a  informação a respeito da ocorrência de acrilamida no café e seus 

potenciais efeitos no organismo, interfere sobre a aceitação  da bebida de café da 

cidade do Rio de Janeiro; 

• Investigar se a possibilidade de um processamento natural para reduzir os teores 

de acrilamida aumentaria a aceitação deste produto. 

 

Os resultados referentes aos objetivos serão apresentados na forma de 4 estudos que 

serão aprofundados e submetidos a publicação em periódicos científicos.  
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ESTUDO 1: Avaliação do perfil não volátil e volátil de cafés especiais tratados com 

asparaginase para redução de acrilamida. 

  O café é uma bebida amplamente consumida em todo o mundo e, portanto, tem sido 

objeto de intensa pesquisa relacionada a resultados potencialmente benéficos e adversos 

à saúde. O consumo moderado diário (3 a 4 xícaras / dia) da bebida contribui para a 

prevenção de várias doenças, como câncer de cólon e mama, fígado, diabetes tipo II, 

doenças de Alzheimer e Parkinson, entre outras(Friedman& Levin, 2008; Dias et al. 2009, 

de Paula Lima & Farah, 2019). Tais propriedades têm sido atribuídas à ação conjunta de 

compostos bioativos, principalmente ácidos clorogênicos, cafeína, trigonelina, 

melanoidinas e fibras solúveis, entre outros (Farah, 2017). 

  Por outro lado, devido ao considerável teor de acrilamida do café, formada durante 

a torrefação, juntamente com seu grande consumo em todo o mundo, a bebida pode ser 

considerada como um dos principais contribuintes para a ingestão alimentar humana de 

acrilamida (Guenther et al., 2007). Assim, algumas técnicas de redução da formação de 

acrilamida têm sido estudadas em diversos tipos de alimentos, incluindo o café. A 

utilização da enzima L-aparaginase tem sido a mais aplicada (FDE, 2011). No café, essa 

abordagem já foi testada anteriormente, e foi capaz de reduzir o nível de acrilamida entre 

35 e 76%, dependendo da carga enzimática utilizada. No entanto, a abordagem não obteve 

sucesso em termos de resultado sensorial (Guenther 2007, Xu et al, 2015). Além disso, e 

provavelmente a causa do insucesso, foi relatada mudança na composição química dos 

grãos durante o tratamento. Este trabalho utilizou condições de tratamento diferentes e 

para assegurar a similaridade química e sensorial com as sementes não tratadas, e, 

portanto, o sucesso do produto, é necessário avaliar tanto o perfil químico quanto o perfil 

sensorial das amostras tratadas com asparaginase. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Avaliar o efeito de diferentes cargas de asparaginase sobre os teores de asparagina nos 

grãos crus de cafés arábica especiais com características sensoriais diferentes e sobre a 

formação de acrilamida em grãos torrados; 

Determinar a composição química não volátil e volátil desses cafés buscando alterações 

durante o tratamento; 

 Avaliar a partir de provadores profissionais a seleção da melhor carga por suas 

características sensoriais;  

Realizaranálise higiênico-sanitária  nos cafés torrados; 

 

1.1 MATERIAL E MÉTODOS  

1.1 1 DESENHO EXPERIMENTAL DO ESTUDO 

Amostras de quatro tipos de café verde foram tratadas com três concentrações de 

solução de asparaginase, seguidas de torrefação em dois graus de torra (média clara – 

escala Agtron #65 e média – escala Agtron #55, SCAA). Cafés não tratados foram usados 

como controles. Os teores de asparagina; acidez titulável; pH; açúcares redutores; cafeína; 

trigonelina e umidade foram avaliados nos cafés verdes e torrados. Já os teores de 

acrilamida, sólidos solúveis e a identificação dos compostos voláteis foram avaliados 

apenas nos cafés torrados. Análises microbiológicas foram realizadas apenas nos cafés 

torrados e moídos utilizados no teste sensorial. Ao final das análises, amostras de cafés 

arábicas especiais (tratadas e não tratadas) foram selecionadas para avaliação sensorial 

por avaliadores treinados (Figura 5.1). 
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 FIGURA 1.1: Desenho experimental do Estudo 1. 

 

Três amostras de C.arabica, classificadas como cafés especiais (mais de 80 pontos 

por provadores profissionais, de acordo com o protocolo de cupping da Specialty Cup 

Association-SCA, EUA/Europa), e uma de conilon regular foram utilizadas. As três 

amostras de café arábica foram provenientes de Patrocínio, localizada na região do 

Cerrado de Minas Gerais, Domingos Martins, localizada na região da Serra do Caparaó, 

no Espírito Santo, e Bom Jardim, Estado do Rio de Janeiro, todas da safra de 2018. A 

Amostra Conilon foi também proveniente de Bom Jardim, Estado do Rio de 

Janeiro.Todas as amostras foram processadas após a colheita por variações do método 

semi-seco. 

 

1.1.3 TRATAMENTO ENZIMÁTICO:  

Amostras não tratadas foram consideradas como Controle 1. Antes do tratamento 

enzimático, os grãos de café foram tratados com fluxo de vapor (100 ° C) por 30 minutos 

em autoclave para facilitar a penetração da enzima em suas paredes celulares. Uma 
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alíquota desta amostra foi coletada e avaliada química e sensorialmente como controle de 

tratamento de vapor (Controle 2).  

Em seguida ao tratamento com vapor, três cargas enzimáticas da solução de enzima 

asparaginase comercial (Acrylaway ™, Novozymes - Dinamarca, líquida) foram testadas: 

1000 ASNU, 2000 ASNU e 3000 ASNU, adicionando-se 0,1; 0,2; ou 0,3mL da solução 

enzimática, respectivamente, para cada 100 g de café.  

 Em cada béquer foram adicionados 60 mL de água destilada e as amostras foram 

agitadas (agitação média) em um agitador a 60 °C por 1 h. Em seguida, o líquido foi 

escorrido e os grãos secos em estufa ventilada a 40 °C, por 2h. Os tratamentos foram 

realizados em triplicata. Todas as condições de aplicação da enzima asparaginase foram 

testadas (Porto et al, 2019). 

 

1.1.4 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ   

Os grãos de café verde foram torrados em dois graus de torrefação (ou pontos de 

torra), determinados por comparação com discos de cor do “Roast Colour Classification 

System” (Agtron-SCAA, Reno, NV, EUA, 1995) (# 65- Light Medium e # 55 Medium). 

A torra média-clara foi escolhida por ser oficialmente utilizada para avaliação da 

qualidade do café, já que revela claramente as notas agradáveis e desagradáveis da bebida. 

A torra média foi escolhida por ser uma das mais consumidas no mundo, e por permitir 

ainda a percepção das nuances da bebida. A torrefação foi realizada em um torrador tipo 

tambor (Gene Café, China), por 12 min, a 245 °C, e por 14 min, a 245 °C, para alcançar 

os respectivos graus de torrefação. A cor instrumental dos cafés torrados e moídos foi 

determinada por um medidor de cor (Colorgap 1A, LEOGAP São Paulo, Brasil).   
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Os cafés torrados foram moídos e passados em peneira de 0,5 mm (muito fina) para 

análises químicas no pó e em peneira de 0,8 mm (média / fina) para a preparação da 

bebida para análise química e sensorial (Farah, 2006; ABIC 2013).  

 

1.1.5 PREPARO DAS BEBIDAS PARA A PROVA DE XÍCARA (CUPPING)  

Seguindo o protocolo do SCA (SCA, 2019; Revi, 2019), a concentração de café na 

bebida ótima é 5,5% m/v, correspondendo, por exemplo, a 8,25 gramas de café moído em 

150mL de água, em conformidade com o ponto médio do gráfico de equilíbrio ótimo para 

obtenção da Golden Cup, com todas as nuances dos grãos. A amostra foi moída 

imediatamente antes da degustação, 15 min antes da infusão com água. A água, 

aproximadamente 93ºC, foi despejada sobre o café moído (moagem média 0,8mm) na 

xícara em movimentos circulares. As amostras, após a hidratação, permaneceram sem 

perturbação por 3 a 5 minutos para, então, serem avaliadas.  

 

1.1.6 ANALÍSE DE ASPARAGINA 

As análises da identificação e quantificação de asparagina foram realizadas no 

Laboratório de Cromatografia Líquida na Embrapa Agroindústria de Alimentos – CTAA. 

O preparo das amostras para as análises de asparagina foi realizado de acordo com 

Abbood (2009). Foi pesado 1g de café (moído) em balão de 25mL, e, sem avolumar, foi 

acrescentado HCL 0,1M; o balão foi submetido a ultrassom por 20 min e somente depois 

foi avolumado com HCL 0,1M. A solução contida no balão foi transferida para tubos 

Falcon de 50mL. Em seguida, o tubo foi centrifugado por 10 min a 4500rpm. Após a 

centrifugação, a amostra foi micro filtrada em microfiltro 0,22µm e o filtrado (cerca de 

1mL) transferido para tubos tipo Eppendorf.  
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   Para a hidrólise ácida da asparagina, foram pesados 2mg de padrão de ácido 

aspártico e asparagina em um mesmo balão de 50mL, completado com HCL 0,1M. Logo 

em seguida, foi realizada a derivatização.Para a reação de derivatização, a estufa foi pré-

aquecida a 55°C e foi retirada uma alíquota de 10µL do padrão de calibração para um vial 

e 70µL do tampão borato (AccQ-FluorBorate Buffer) foram adicionados no vial , seguido 

de agitação vigorosa em agitador por 5s. Uma alíquota de 20µL de AQC (AccQ-

FluorReagentPowder) foi transferida ainda para o mesmo vial, que foi agitado em 

agitador durante 10 s e aguardado 1 min para o fim da reação. Todo o volume da reação 

foi transferido para o redutor de volumes e levado para a estufa a 55± 1°C por 10 min. A 

analisa foi realizada por HPLC. 

 

1.1.7 ANÁLISE DE ACRILAMIDA  

As análises de acrilamida foram realizadas no laboratório REQUIMTE da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, em Portugal, de acordo com Soares et al, 2006.  

Dispersão da fase sólida da matriz:O teor de acrilamida e a capacidade de extração 

foram analisados utilizando-se uma metodologia previamente validada, baseada na 

dispersão da fase sólida da matriz. Resumidamente, uma alíquota de 2,5 mL de bebida 

(ou 0,5 g de café moído) foi misturada com o padrão interno (25 mL) e dispersa com 

solvente(previamente condicionado com metanol e água). A mistura foi então transferida 

para uma coluna ISOLUTE C18 / Multimode SPE pré-condicionada e cuidadosamente 

comprimida com uma fita no topo. Um coletor de vácuo Visiprep SPE57030-U (Supelco, 

Bellefonte, PA, EUA) foi usado para manipular os cartuchos, e a eluição de acrilamida 

será obtida com 4 + 4 mL de água, com 5 min entre as etapas de imersão. Todas as 

amostras foram analisadas em duplicatas.  
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Bromação:A etapa de bromaçãofoi realizada como já descrito (Soares et al., 2006). 

Brevemente, brometo de potássio calcinado (1 g), ácido bromídrico (150 lL) e solução 

saturada de bromo (2 mL) foram adicionados ao extrato coletado. A mistura foi mantida 

em gelo, no escuro, pelo menos por 1 h. Tiossulfato de sódio (150 lL) foi usado para 

neutralizar o excesso de bromo. Após a adição de NaCl (4 g), a análise prosseguiu à 

extração dupla líquido-líquido com acetato de etila / n-hexano 4: 1 (v / v) (10 + 5 mL). O 

extrato orgânico coletado foi seco com Na2SO4 anidro, centrifugado, concentrado (N2, 

60) a cerca de 0,5 mL e injetado no cromatógrafo gasoso.  

Cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro  de massa: A análise cromatográfica 

foi realizada em um cromatógrafo a gás (Agilent GC-6890N) equipado com um injetor 

de split-splitless e um amostrador automático (série Agilent 7683B) acoplado a um 

detector seletivo de massa (Agilent MSD-5975N, Agilent, Palo Alto, CA, EUA), de 

acordo com Soares et al. (2006). A separação cromatográfica foi realizada em uma coluna 

capilar MDN-12 (30 m 0,25 ml 0,25 mm d.i.) da Supelco (Bellefonte, PA, EUA) e hélio 

(1 mL / min, fluxo constante) foi usado como gás carreador. O volume de injeção da 

amostra foi de 1 lL (pressão sem pulso 32w, 60s, 280°C). A temperatura do forno foi 

inicialmente programada a 85 °C por 1 min, aumentando de 15 °C / min até 280 °C (10 

min de espera) e a linha de transferência a 280ºC.O detector seletivo de massa foi ajustado 

no modo de monitoramento iônico selecionado (SIM), selecionando três fragmentos 

característicos de cada acrilamida derivatizada (2,3-dibromopropionamida: m / z 106, 150 

e 152) e padrão interno derivatizado (2,3- 13C3dibromopropionamida: m / z 110, 153 e 

155). A identificação do pico foi realizada pelo tempo de retenção e comparação com os 

padrões. A quantificação foi realizada com base no padrão interno usando íons m / z 150 

e 155, para 2,3-DBPA e 2,3-13C3-DMPA, respectivamente.  
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1.1.8.  ANÁLISE DE ÁCIDOS CLOROGÊNICOS 

As análises de ácidos clorogênicos (CGA) foram realizadas no Laboratório de 

Química e Bioatividade de Alimentos e Núcleo de Pesquisa em Café -NUPECAFE do 

Instituto de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conforme descrito por 

Farah et al (2006).  

Extração de CGA:Grãos de café torrados foram triturados (IKA, A11 Basic, 

Alemanha) para passarem por uma peneira de 500nm e extraídos em triplicata com água 

quente (95 ° C - MilliQ), de acordo com modificação do método de Trugo & Macrae 

(1984), descrito em detalhe por Farah et al. 2006. Meio grama de café moído foi suspenso 

em 60 mL de água quente e agitado à temperatura ambiente por 15 min a 300rpm. A 

mistura foi filtrada em papel de filtro (Whatman N°1) e lavada com 30 mL de água.Os 

extratos foram clarificados para a precipitação de proteínas e outros compostos de alto 

peso molecular com 1mL de cada uma das soluções de Carrez, K2Fe (CN) 6 (0,3 M) e 

Zn (OAc) 2 (1,0 M). O balão foi avolumado com água para 100mL, e a mistura foi agitada 

durante 5s e deixada em repouso durante 10 min. A precipitação coloidal foi então filtrada 

(Whatman N°1) e o filtrado utilizado diretamente para análise por HPLC-DAD.  

Padrões:5- Ácido cafeoilquínico (5-CQA), foi adquirido da Sigma-Aldrich (St Louis, 

MO, EUA). Uma mistura de 3-CQA (3- Ácido cafeoiquínico), 4-CQA (4- Ácido 

cafeoiquínico) e 5-CQA foi preparada a partir de 5-CQA, usando o método de 

isomerização de Trugo&Macrae (1984). As lactonas 3CQL (3-cafeoilquínico-1,5-

lactona) e 4-CQL (4-cafeoilquínico-1,5-lactona) foram sintetizados, utilizando o método 

de modificação à baixa temperatura, como descrito por Farah et al (2006). Para diCQA, 

uma mistura de 3,4-; 3,5- e 4,5-diCQA (3,4-diCQA: 3,4-ácido-dicafeoilquínico; 3,5-

diCQA: 3,5-ácido-dicafeoilquínico; 4,5-diCQA: 4,5-ácido-dicafeoilquínico) de Carl Roth 



48 

 
 

 

(Karlsruhe, Alemanha) foi utilizada apenas para confirmação de picos. Foi utilizado o 

sistema de numeração IUPAC (1976) para identificação de CGA.  

Análise de CGA:Os extratos foram analisados, utilizando um sistema de cromatografia 

com detecção por feixe de diodos  (HPLC – DAD)(modelo Shimadzu LC-10-AD),bomba 

de alta precisão (Shimadzu modelo LC-10-AD, , Kyoto, Japão) e fase reversa (coluna 

C18 Phenomenex). Os dados cromatográficos foram registrados e integrados no software 

de computador Class VP (Shimadzu), com condições cromatográficas consistindo em 

0,3% de ácido fórmico aquoso (eluente A) e metanol (eluente B) como fase móvel.  Além 

da identificação dos picos por LC-MS (Farah ET AL, 2006) , espectros de UV foram 

utilizados para a confirmação de picos. A quantificação de todos os CGA e CGL foi 

realizada utilizando a área do padrão 5-CQA combinada com os coeficientes de extinção 

molar do CGA e precursores diretos de CGL como explicado em Farah et al (2006). O 

limite de quantificação para o CGA nestas condições foi de 0,003 µg / mL (área do pico 

equivalente a três vezes a área do ruído da linha de base. Os resultados foram apresentados 

em base úmida como média ± desvio padrão (DP).  

 

1.1.9ACIDEZ TITULÁVEL E pH  

As análises de acidez titulável e pH, foram realizadas no laboratório de Bioprocessos 

na Embrapa Agroindústria de Alimentos - CTAA.  

O extrato utilizado para obtenção do pH e acidez titulável foi preparado a partir de 2 

g de café moído diluídos em 50 mL de água destilada e submetido à agitação por 1 h em 

agitador mecânico, a 150 rpm. A solução foi filtrada e o pH medido por potenciômetro 

digital. Uma alíquota de 5 mL do filtrado foi diluída em 50 mL de água destilada. A acidez 
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titulável total foi determinada por titulação com NaOH 0,1N, utilizando uma solução de 

fenolftaleína 1% como indicador, e expressa em mL de NaOH 0,1 N por 100g de amostra 

(AOAC, 1990).  

 

1.1.10 DETERMINAÇÃO DE AÇÚCARES REDUTORES  

As análises de açúcares redutores foram realizadas no laboratório de Bioprocessos na 

Embrapa Agroindústria de Alimentos – CTAA.  

Desenvolvimento da curva padrão: A curva padrão foi feita com glicídio padrão mais 

adequado: glicose, ácido galacturônico e xilose. As unidades de hexose resultantes (αD-

glucose e β-D-frutose), em meio fortemente alcalino e a quente, formam enedióis que 

cedem elétrons para reduzir o reagente 3,5-di-nitrosalicitato (de cor amarelo forte) a 3- 

amino-5-nitro-salicilato (de cor laranja-marrom forte). Cada mol de açúcar redutor 

presente na solução forma 1mol de 3-amino-5-nitro salicilato. Portanto, pela 

determinação da luz absorvida a 540nm pelo 3-amino-5-nitrosalicilato, pode-se 

determinar a concentração de açúcar redutor presente na solução. A sensibilidade da 

técnica de determinação de açúcar redutor pelo DNS é de 1-20 μmol de glucose (Miller, 

1959).  

Açúcar redutor da mistura de reação (DNS):Foi Adicionado 1 mL de reagente DNS a 

1 mL da mistura de reação nos tubos de amostra, no tempo zero e no branco. Colocou-se 

todos os tubos em água fervente (100oC) por 5min, resfriou-se em banho de gelo e foi 

completado o volume a 15mL com água destilada em cada tubo, agitando até 

homogeneizar a solução. Foi usado o branco para zerar o espectrofotômetro, 

determinando as absorbâncias das amostras a 540nm.  
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1.1.11ANÁLISE DE CAFEÍNA E TRIGONELINA  

As análises foram realizadas no Laboratório de Química e Bioatividade de Alimentos 

e Núcleo de Pesquisa em Café -NUPECAFE do Instituto de Nutrição da UFRJ.   

Extração de compostos bioativos: Grãos de café torrados foram moídos (IKA, A11 Basic, 

Alemanha) para passar por uma peneira de 500nm e extraídos em triplicata com água 

quente (95°C - MilliQ), de acordo com  modificação do método de Trugo&Macrae 

(1984), descrito em detalhes por Farah et al. 2006. O café moído foi suspenso em 60mL 

de água quente e agitado à temperatura ambiente por 15 min a 300rpm. A mistura foi 

filtrada através de papel de filtro (Whatman No. 1) e lavada com 30mL de água. Os 

extratos foram clarificados para a precipitação de proteínas e outros compostos de alto 

peso molecular com 1mL de cada uma das soluções de Carrez, K2Fe (CN) 6 (0,3 M) e 

Zn (OAc) 2 (1,0 M) para cafeína e com acetato de chumbo (60% ) para análise de 

trigonelina. Em seguida, o extrato foi avolumado com água para 100mL, a mistura foi 

agitada durante 5s e deixada em repouso durante 10min. A precipitação coloidal foi então 

filtrada (Whatman No.1) e o filtrado foi utilizado diretamente para análise por HPLC-

DAD.   

Padrões: A cafeína e trigonelina (cloridrato de trigonelina) foram adquiridos da Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, EUA).  

Análises cromatográficas: Os extratos foram analisados utilizando um sistema de HPLC-

DAD - fase reversa com uma bomba de alta precisão (Shimadzu modelo LC-10AD, 

Kyoto, Japão), DAD (modelo Shimadzu LC-10-AD) e uma coluna C18 (Phenomenex, 

5µm, 250 x 4.6 mm, Estados Unidos). Os dados cromatográficos foram gravados e 

integrados no software de computador Class VP (Shimadzu). Análises de cafeína e 

trigonelina foram realizadas em sistema isocrático, operando a 272nm para cafeína e 
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264nm para trigonelina. As condições cromatográficas consistiram em 40% de metanol 

como fase móvel para cafeína e com 5% de metanol para trigonelina. Os resultados foram 

apresentados em base úmida (wb) como média ± desvio padrão (DP).  

1.1.12 UMIDADE  

O teor de umidade do café torrado moído foi determinado no Laboratório de Química 

e Bioatividade de Alimentos e Núcleo de Pesquisa em Café -NUPECAFE no Instituto de 

Nutrição da UFRJ, com um analisador de umidade MX-50 (A & D Company, Japão).  

 

1.1.13ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS  

As análises foram realizadas no laboratório de Micotoxinas na Embrapa 

Agroindústria de Alimentos – CTAA.  

Para se obter um perfil de segurança do produto, foram realizadas análises 

microbiológicas de determinação e contagem de aeróbios totais, bolores e leveduras e 

termotolerantes a 45ºC (Número Mais Provável-NMP), de Escherichia coli também por 

plaqueamento direto em três diferentes ágares seletivos, conforme NBR 10204 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1988).  

Coliformes Totais: Procedimento de três tubos NMP para coliformes: uma amostra de 

25g foi diluída 1:10 com 225 ml de solução salina esterilizada (0,85%) em um Stomacher 

estéril e homogeneizadas durante 1min. Toda a amostra foi diluída 10 vezes em série, 

utilizando como inóculo para o procedimento NMP três tubos de coliformes, como acima 

descrito.  

Suspensão: 1 ml a partir de cada tubo foi transferido para ser diluído em caldo Lauril 

Sulfato de Triptose e incubada a 35 ° C durante 24-48 h.   
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Inoculante: tubos com formação de gás, inoculados por 48 horas a 35º C, foram 

transferidos para um caldo Verde Brilhante Lactose (BGBL) incubadas a 35ºC por 24/48h 

e outros tubos com formação de gás, inoculados por 48 horas a 35º C, foram transferidos 

para Caldo EC. 

Análises pela técnica de plaqueamento direto para determinação de E.coli:As análises 

foram realizadas utilizando-se três diferentes meios seletivos: Agar Eosina Azul de 

Metileno-EMB, Agar MacConkey (ambos HiMedia, Índia) e ágar Fluorocullt ECD Agar 

(Merck, Alemanha). Todas as diluições das amostras foram inoculadas em cada meio 

seletivo em triplicatas e incubadas por 48 h a 35ºC, exceto para o ECD Agar que foi 

incubado por 24 h a 44º C. Neste último a visualização de colônias de Escherichia coli 

foi realizada através de lâmpada UV (366 nm).  

Contagem de aeróbios totais em placa e contagem de bolores e leveduras:Plaqueamento 

direto em Plate Count Agar (HiMedia, Índia) e Potato Dextrose Agar (Acumedia, USA) 

respectivamente, a partir de diluições decimais seriadas das amostras. Todas as análises 

foram realizadas em duplicatas com uma repetição. Cepas de Enterococcusfaecalis 

ATCC 33186 e Escherichia coli ATCC 25922 foram utilizadas, respectivamente como 

controles negativos e positivos de fermentação e produção de gás.  

 

1.1.14 ANÁLISES DE COMPOSTOS VOLÁTEIS  

As análises de voláteis foram realizadas no laboratório REQUINTE da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto, em Portugal de acordo com Petisca et al (2010).  

Foram pesados 1,5g de café em pó com granulometria apropriada, colocados em um 

frasco de 15mL e, subseqüentemente selados com septos de PTFE-silicone (Supelco, 

Bellefonte, PA, EUA). Fibra CAR / PDMS (Supelco, ellefonte, PA) foi usada para extrair 
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os compostos voláteis. O equilíbrio do frasco da amostra foi realizado em temperatura 

ambiente durante 30 minutos; A fibra CAR / PDMS foi então exposta ao headspace acima 

da amostra por 30 minutos, seguido por dessorção térmica das substâncias adsorvidas na 

porta do injetor da análise GC-MS.  

Análise HS-SPME-GC: As análises foram realizadas usando um Hewlett-Packard (HP), 

modelo 6890 (Hewlett-Packard Company, Palo Alto, E.U.A.), GC equipado com um 

injetor splitless adequado para análise SPMEe detector de espectrometria de massa (MS) 

Agilent 5973 (Agilent Technologies, Santa Clara, E.U.A.). O hélio foi usado como o gás 

de transporte com uma taxa de fluxo de 1mL / min. Os componentes foram separados 

numa coluna capilar SPB-5 de 60 m x 0,32 mm x 1,0 mm de espessura de filme (Supelco, 

Bellefonte, PA). O programa de temperatura do forno foi de 5 min a 40º C e depois de 

3ºC / min a 200 ºC por 5 min. A temperatura do injetor foi de 290 ºC. A detecção foi por 

espectrometria de massa na corrente total de íons obtida por impacto de elétrons a 70 eV. 

Os constituintes foram identificados comparando os espectros experimentais com os 

espectros do banco de dados Nist 98 (Biblioteca Espectral de Massa NIST / EPA / NISH, 

versão 1.6, E.U.A.), utilizando um fator de correspondência superior a 97%. Com base 

na resolução de pico, suas áreas foram calculadas a partir da corrente total de íons ou 

estimadas a partir das integrações realizadas em íons selecionados. As áreas de pico 

resultantes foram expressas em unidades arbitrárias de área. 

 

1.1.15 PROVA DE XÍCARA (CUPPING)  

Todas as cinco amostras (café tratado apenas com o pré-tratamento com vapor, café 

controle carga de 1000, 2000 e 3000 ASNU) dos dois tipos de cafés arábica, da Serra do 

Caparaó - ES e do Cerrado - MG,  foram caracterizadas e classificadas por um painel de 
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cinco provadores profissionais com certificado de Q-graders pela SCA (EUA), em 

Patrocínio, Minas Gerais, seguindo a padronização da técnica de prova de xícara, ou 

cupping, pelo SCA (Tabela 5.1). Os resultados foram apresentados a partir da análise por 

ANOVA. 

 

TABELA 1.1 : Escala de qualidade de cafés avaliados por provadores Q-graders 

 
Escala de qualidade – SCA  

Bom  Muito bom  Excelente  Excepcional  

6.00  7.00  8.00  9.00  

6.25  7.25  8.25  9.25  

6.50  7.50  8.50  9.50  

6.75  7.75  8.75  9.75  

 

1.1.15 ESTATÍSTICA  

Os resultados das análises cromatográficas foram estatisticamente testados para 

diferenças entre as amostras de grãos verdes, cascas de frutos e folhas de café conilon, 

usando ANOVA, seguido pelo teste de Tukey. Correlações de Pearson serão 

determinadas entre o teor de compostos bioativos, entre as amostras tratadas e não 

tratadas analisadas. Grupos de amostras foram estatisticamente testados com ANOVA, 

seguido pelo teste de Tukey. Para isso, o software GraphPad Prism® versão 7.0 (San 

Diego, Estados Unidos) foi utilizado e os resultados considerados com grau de 

significância de 5%. Os resultados dos compostos voláteis associados aos da sensorial 

foram analisados por meio de análise múltipla fatorial. 
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1.2 RESULTADOS 

- Asparagina e acrilamida 

Após a aplicação da enzima asparaginase nos grãos de café e conilon  verdes, 

observamos a eficácia da enzima em relação à redução dos teores do aminoácido 

asparagina, considerado o precursor para a formação de acrilamida durante o processo de 

torrefação dos grãos (Fernandes, 2019). Com a utilização da carga de 3000 ASNU, houve 

redução média nos teores de asparagina de aproximadamente 40% (Tabela 1.2) 

Halford et al, (2013), também demonstraram redução no teor de asparagina no 

café arábica, a partir da utilização de diferentes cargas enzimáticas. A maior redução 

encontrada por eles foi de 36% com a carga de 2000 ASNU, e partir da carga de 4000 

ASNU, houve uma estagnação da redução do aminoácido asparagina. Essa estagnação, 

também foi encontrada nas análises preliminares realizadas, porém a partir da carga 

enzimática de 3000 ASNU (Porto et al, 2019). 

Foi testada a influência do tratamento com vapor fluente (100°C). (tempos de 0, 

15, 30 e 60 min) na redução do teor de asparagina, das amostras de café verde. O 

tratamento com vapor é utilizado para abrir os poros dos grãos verdes (crus) de café e 

assegurar um contato maior e suficiente da enzima com a asparagina presente no grão 

como um todo (HENDRIKSEN, 2013). Resultados prévios mostraram que, no tempo de 

15 min, o tratamento de vapor reduziu, em média, 10% do teor de asparagina em relação 

ao controle (grãos não tratados). Nos tempos de 30 e 60 min houve redução de 15% no 

teor de acrilamida (Porto et al, 2019). Portanto, apenas a utilização do tratamento com 

vapor, provavelmente já contribuiu para a redução de asparagina. 

Em todas as amostras verdes de café arabica e conilon tratadas, observou-se 

comportamento similar em relação à redução do teor de asparagina: à medida e que a 
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carga enzimática aumentou houve redução gradual nosteores deste aminoácido (média de 

25%, 35% e 40% para as três cargas, respectivamente) (Tabela 1.2) 

Esta tendência de redução nos teores de asparagina conforme o aumento da carga 

enzimática aplicada, também foi observada em relação aos teores de acrilamida formada 

nos cafés torrados, com redução média de 40% 45% 60%, respectivamente, sem diferença 

significativa entre as cargas enzimáticas aplicadas de 2000 e 3000 ASNU (Tabela 1.2) 

A redução de acrilamida nas amostras tratadas enzimaticamente variou de 45%  a 

68% (torra média) nos cafés arábica e de 40% a 60% na amostra conilon (Figura 1.1). 



 

Tabela 1.2: Quantificação de asparagina e acrilamida nas amostras de café arábica da Serra do Caparaó – ES, arábica do Cerrado – MG, arábica 

de Bom Jesus – RJ e conilon de Bom Jesus– RJ, verdes e torradas, tratadas e não tratadas enzimaticamente.  

Resultados das medias ± desvio padrão de triplicatas de experimento. Letras sobrescritas diferentes em uma mesma coluna significam diferença (p≤0,05) *A 

quantificação da acrilamida, só ocorreu em café torrados; Letras maiúsculas sobrescritas diferentes (p≤0,05) são diferentes dos seus pares de um mesmo grau de torra. Letras 

minúsculas diferentes representam diferenças entre seus pares do outro grau de a torra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostras Asparagina (mg/100g) Acrilamida (µg/kg)* 

Café arábica Serra do Caparaó – ES 
 

Café verde Torra #65 

 

        Torra #55 Torra #65  Torra #65 

(% de redução) 

Torra #55 Torra #55 

(% de redução) 

Controle 0.19±0,02a 0,027±0a 0,026±0a 352±2,03A,a - 342±2,11A,b - 

Tratamento c/ vapor 0.15±0,01b 0,026±0b 0,025±0b 214±1,17B,a 40% 232±1,29B,b 32% 

1000 ASNU 0.14±0b 0,025±0c 0,024±0c 177±2,63C,a 50% 173±2,5C,a 50% 

2000 ASNU 0.12±0,03c 0,024±0d 0,023±0,02d 119±4,1D,a 66% 168±3,08C,b 51% 

3000 ASNU 0.11±0,02d 0,023±0e 0,022±0,01e 111±4,05D,a 68% 131±1,46D,b 62% 

Café arábica Cerrado – MG 

 Café verde Torra #65 

 

       Torra #55 Torra #65 

 

Torra #65 

(% de redução) 

Torra #55 Torra #55 

(% de redução) 

Controle 0,14 ± 0,02a 0,028±0,02a 0,026 ± 0a 207±2,6A,a - 390±1,54A,b - 

Tratamento c/ vapor 0,12 ± 0,03b 0,027±0,03b 0,025 ± 0b 204±2,08A,a 2% 329±1,75B,b 16% 

1000 ASNU 0,1 ± 0,02c 0,026±0,02c 0,024 ± 0c 192±1,2B,a 7,3% 250±2,63C,b 36% 

2000 ASNU 0,09 ± 0,03d 0,025±0d 0,023±0,02d 126±4,81C,a 40% 214±5,8D,b 45% 

3000 ASNU 0,08 ± 0,11e 0,024±0,03e 0,023±0,02e 117±4,16C,a 44% 203±5,3D,b 48% 
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Continuação da tabela 1.2 

 

Resultados das medias ± desvio padrão de triplicatas de experimento. Letras sobrescritas diferentes em uma mesma coluna significam diferença (p≤0,05) *A quantificação da 

acrilamida, só ocorreu em café torrados; Letras maiúsculas sobrescritas diferentes (p≤0,05) são diferentes dos seus pares de um mesmo grau de torra. Letras minúsculas 

diferentes representam diferenças entre seus pares do outro grau de a torra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café arábica Bom Jesus – RJ 

 Café verde Torra #65 

 

       Torra #55 Torra #65 

 

Torra #65 

(% de redução) 

Torra #55 Torra #55 

(% de redução) 

Controle 0,13±0a 0,026±0a 0,025±0a 265±1,63A,a - 348±1,14A,b - 

Tratamento c/ vapor 0,12±0b 0,025±0,01b 0,024±0,01b 207±1,11B,a 22% 322±1,84B,b 8% 

1000 ASNU 0,11±0c 0,024±0c 0,023±0c 185±2,3C,a 30% 306±2,91C,b 20% 

2000 ASNU 0,08±0,01d 0,023±0,01d 0,022±0,01d 168±3,4D,a 37% 146±1,74D,b 58% 

3000 ASNU 0,07±0,01e 0,023±0e 0,022±0e 159±5,3D,a 40% 145±1,09D,b 58% 

Café conilon Bom Jesus – RJ 

 Café verde Torra #65 

 

        Torra #55 Torra #65 

 

Torra #65 

(% de redução) 

Torra #55 Torra #55 

(% de redução) 

Controle 0,24±0,02a 0,034±0a 0,032±0a 586±1,18A,a - 571±1,09A,b - 

Tratamento c/ vapor 0,21±0,01b 0,033±0,01b 0,031±0,01b 527±2,1B,a 10% 536±1,15B,b 6% 

1000 ASNU 0,2±0c 0,032±0c 0,03±0c 349±2,4C,a 40% 232±2,3C,b 59% 

2000 ASNU 0,19±0d 0,031±0,01d 0,029±0,01d 324±1,8D,a 45% 229±2,15C,b 60% 

3000 ASNU 0,18±0e 0,030±0e 0,029±0e 321±2,5D,a 45% 228±2,08C,b 60% 
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Figura 1.2. Teores de acrilamida e percentual de redução em amostras de café arábica A: Serra do Caparaó – ES, B: Cerrado – MG e C: Bom Jesus – RJ e d: 

conilon Bom Jesus – RJ torradas não tratadas e tratadas enzimaticamente com asparaginase. #55 – grau de torra médio; #65 – graus de torra médio claro (SCA, 

USA). Letras maiúsculas iguais representam similaridade entre as amostras de uma mesma torra. Letras minúsculas iguais representam similaridade das mesmas 

amostras (p<0,05)
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Na última década, houve vários estudos monitorando a redução da formação de 

acrilamida em alimentos por meio do tratamento com a enzima asparaginase. O primeiro 

estudo foi realizado por Zyzak et al. em 2003, imediatamente após a revelação do 

mecanismo de formação da acrilamida em alimentos. No entanto, a pesquisa de Zyzak 

foi focada no mecanismo de formação, e não na eficiência da mitigação. Ele usou a 

enzima asparaginase líquida comercial para hidrolisar a asparagina, a fim de verificar se 

a mesma seria realmente o precursor da acrilamida. A enzima asparaginase alcançou uma 

redução de 88% de asparagina que levou à redução de 99% de acrilamida em um lanche 

de purê de batata, aquecido em forno micro-ondas, com força total até a sua coloração ser 

alterada para o marrom (Zyzak et al., 2003).  

Pedreschi, Kaack e Granby (2008) foram os primeiros a publicar resultados 

utilizando uma enzima asparaginase líquida comercial (Acrylaway) para redução da 

formação de acrilamida. Eles estabeleceram que a temperatura e o pH ótimos para esta 

enzima eram 60°C e 7,0, respectivamente. Com isso, alcançaram redução de 67% na 

formação de acrilamida em batatas fritas, sob essas condições. 

Já para o café, a redução da acrilamida pode ser alcançada através da incubação 

dos grãos verdes úmidos com a enzima asparaginase. Um experimento em escala 

laboratorial, indicou que uma dosagem, considerada baixa, variando de 2000 à 6000 

ASNU de asparaginase líquida alcançou redução de acrilamida que variou entre 55 a 74% 

nos cafés (Hendriksen et al., 2013), apesar dos autores terem citado que houve  drástica 

mudança no sabor do café, especialmente a redução da doçura do café arábica, não foi 

realizado em conjunto, um estudo sensorial para quantificar e descrever essas mudanças 

no perfil sensorial do café. 

Xu et al (2016), utilizando doses ligeiramente superiores da enzima asparaginase 

líquida, de 6000 a 20.000 ASNU, relataram diminuição nos níveis de acrilamida em café 
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torrado da ordem de 69-86%. Entretanto, como citado anteriormente, Porto et al (2019), 

verificaram estagnação enzimática a partir da carga de 3000 ASNU em relação à redução 

do aminoácido asparagina. 

 

- Ácidos clorogênicos e lactonas 

Os CGAs são importantes na formação do aroma do café torrado e têm grande 

influência sobre a qualidade final da bebida (Farah, Monteiro, Calado, Franca & Trugo, 

2006). Além disso, diversos efeitos benéficos à saúde têm sido atribuídos aos CGAs, 

sendo que tais efeitos poderiam ser explicados principalmente pela potente atividade 

antioxidante desses compostos (Moreira, Monteiro, Ribeiro-Alves, Donangelo & Trugo, 

2005). Algumas das propriedades farmacológicas in vitro e in vivo dos CGAs são as 

atividades hipoglicêmica, antiviral, hepatoprotetora e imunoprotetora(Farah & 

Donangelo, 2006). 

Nove isômeros de CGA foram identificados e quantificados em todas as amostras 

de café analisadas (arábicas Serra do Caparaó – ES, Cerrado – MG e Bom Jesus – RJ, e 

conilon Bom Jesus – RJ): 3-CQA, 4-CQA, 5-CQA, 3-FQA, 4-FQA, 5-FQA, 3,4-diCQA, 

3,5-diCQA e 4,5-diCQA (Tabela 1.3). 

O teor total de CGA nas amostras de café verde variou em média de 3,09 a 

5,83g/100g na base seca- bs  nos cafés arábica (Serra do Caparaó – ES, Cerrado – MG e 

Bom Jesus – RJ) e 7,44 a 8,80g/100g bs no café conilon (Bom Jesus – RJ). Já para as 

amostras torradas, o teor total de CGA variou em média de 2,09 a 4,92g/100g bs e 1,27 a 

2,52g/100g bs, nos cafés arábicas (Serra do Caparaó – ES, Cerrado – MG e Bom Jesus – 

RJ) de torra média-clara e média, respectivamente. Os teores nas amostras torradas de 

café conilon (Bom Jesus – RJ) variaram, em média, de 6,03 a 7,21g/100g bs e de 4,43 a 

5,91g/100g bs, nas torras média-clara e média, respectivamente. 
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Todas as amostras, em todos os tipos de café analisados, apresentaram o mesmo 

padrão de redução, tanto para os ácidos clorogênicos, quanto para as lactonas formadas 

durante a torrefação. Houve redução significativa entre as amostras tratadas e não 

tratadas, que aumentou com o aumento da carga enzimática aplicada, chegando a 

aproximadamente, em média, 25% dos ácidos clorogênicos em todas as amostras de cafés 

verdes na carga de 3000 ASNU, quando comparadas às amostras tratadas 

enzimaticamente com o controle (não tratada). Houve também redução nos cafés 

torrados, média de 30% de redução nos cafés de torra média-clara e de 40% de redução 

nos cafés torra média, também em todas as amostras de cafés na carga de 3000 ASNU. 

Durante a torrefação do café, os CGA são parcialmente degradados por pirólise, 

gerando lactonas fenólicas e outros derivados. Cinamoil-1,5-γ-quinolactonas (CGL) são 

as principais lactonas de CGA no café torrado, sendo produzidas pela perda de uma 

molécula de água e formação de uma ligação éster intramolecular entre os carbonos 1 e 

5 do QA (Farah, de Paulis, Trugo & Martin, 2005). Juntamente com os CGAs, as CGLs 

também contribuem para o aroma e o amargor do café e, apesar de estarem presentes em 

baixas concentrações, seu impacto na qualidade final da bebida pode ser significante. As 

CGLs também foram estudadas pelos seus potenciais efeitos hipoglicêmicos (Shearer et 

al., 2003) e por suas ações nos receptores opióides e de adenosina cerebrais (de Paulis et 

al., 2004).Assim como ocorreu com o teor dos ácidos clorogênicos, houve também um 

padrão de redução semelhante em todas as amostras de café analisadas (arábicas Serra do 

Caparaó – ES, Cerrado – MG e Bom Jesus – RJ e conilon Bom Jesus – RJ), em relação 

às lactonas majoriárias quantificadas , 3 CQL(3-cafeoilquinolactona) e 4 CQL(4-

cafeoilquinolactona). Houve redução média de aproximadamente 30% do 3 CQL e 4 CQL 

nos cafés de torra média-clara (escala Agtron #65) e de aproximadamente 35% nos cafés 

de torra média (escala Agtron #55), em relação às amostras não tratadas.  
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De maneira geral, os teores de CGA nas amostras torradas estão de acordo com 

dados já publicados (Trugo et al., 1984, Farah et al., 2006a, Farah et al., 2005). A perda 

de CGA observada durante a torrefação do café (até 95% de perda de CGAno café com 

grau de torra escuro), extensivamente relatada na literatura (Farah & Donangelo, 2006, 

Farah et al., 2005, Farah et al., 2006), é consequência do rompimento, em função do 

aquecimento, de ligações covalentes carbono-carbono, resultando na isomerização nos 

estágios iniciais do processo de torrefação e epimerização, lactonização e degradação nos 

estágios finais desse processo (Farah & Donangelo, 2006, Farah et al., 2005, Farah et al., 

2006). 

Como esta é o primeiro relato sobre teores de CGA e CGL em cafés tratados com 

asparaginase, não há dados na literatura para a realização de comparações. O tratamento 

com vapor tem sido utilizado para redução de componentes que estimulam a produção de 

ácido clorídrico no estômago e parece ser a causa da redução dos CGA (Tabela 1.3). 
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Tabela 1.3: Teores de  ácidos clorogênicos e lactonas das amostras de café arábica (Serra do Capraó – ES, Cerrado – MG e Bom Jesus – RJ) e 

conilon (Bom Jesus – RJ), verdes e torradas, tratadas e não tratadas om asparaginase. 

Amostras 

CQA 

Totais(mg/100

g) 

 

3-CQA 

(mg/100g) 

4-CQA 

(mg/100g) 

 

5-CQA 

(mg/100g) 

 

FQA 

Totais(mg/10

0g) 

 

3-FQA 

(mg/100g) 

 

4-FQA 

(mg/100g) 

 

5-FQA 

(mg/100g) 

 

diCQA 

Totais 

(mg/100g) 

 

3,4-diCQA 

(mg/100g) 

 

3,5-diCQA 

(mg/100g) 

 

4,5-diCQA 

(mg/100g) 

 

CQLTotai

s 

(mg/100g) 

3-CQL 

(mg/100g) 

4-CQL 

(mg/100g) 

 CGA Totais 

(mg/100g) 

 

Arabica Cerrado – MG verde 

Controle 1 3103,40±0,1a 

 
302,57±1,7a 490,23±0,9a 

 

2910,61±0,6a 

 

251,08±0,5a 

 

62,83±0,8a 

 

12,48±0,7a 

 

175,78±0,6a 

 

257,92±1,2a 

 

194,80±0,6a 

 

23,88±0,8a 

 

39,24±1,3a 

 
- - - 

3612,40±1,3a 

 

Controle 

vapor 

3673,28±0,15b 

 

254,21±1,5b 

 

410,91±0,57b 

 

2908,16±0,6b 

 

221,37±0,7b 

 

53,84±0,7b 

 

11,54±0,6a 

 

154,00±0,5b 

 

201,89±1,5b 

 

151,73±0,5b 

 

9,97±0,4b 

 

40,20±1,05a 

 
- - - 

3096,54±1,2b 

 

1000 

ASNU 

2970,11±0,11c 

 

292,45±1,3c 

 

445,24±0,8c 

 

2932,43±0,7c 

 

204,79±0,5c 

 

51,07±0,6c 

 

8,05±0,6b 

 

115,68±0,4c 

 

221,90±1,35c 

 

381,05±0,3c 

 

29,91±0,6c 

 

110,95±1,11b 

 
- - - 

4796,80±1,25c 

 

2000 

ASNU 

2838,46±0,13d 

 

263,63±1,25d 

 

422,67±0,8d 

 

2152,17±0,5d 

 

122,95±0,5d 

 

51,15±0,6d 

 

7,39±0,7c 

 

114,42±0,5d 

 

225,65±1,5d 

 

155,66±0,6d 

 

23,62±0,7d 

 

46,38±1,2c 

 
- - - 

3287,06±1,3d 

 

3000 

ASNU 

2277,28±0,12e 

 

241,24±1,7e 

 

399,10±0,7e 

 

2136,95±0,8e 

 

103,98±0,67e 

 

54,19±0,5e 

 

7,34±0,8d 

 

112,45±0,4e 

 

227,77±1,7e 

 

176,20±0,4e 

 

24,75±0,5d 

 

56,83±1,5d 

 
- - - 

3729,03±1,5e 

 

Arabica Cerrado – MG, Torra media-clara (Agtron #65) 

Controle 1 2251±0,11a 
620,32±0,09a 

 

338,93±0,8a 

 

1291,74±0,45a 

 

193,73±0,2a 

 

20,73±0,7a 

 

61,34±0,5a 
 

111,66±0,3a 

 

236,52±1,9a 

 

90,78±0,4a 

 

54,85±0,5a 

 

90,88±1,2a 

 

272,01±0,3

3a 

 

170,67±0,4a 

 

101,33±0,5a 

 
2953,26±1,5a 

Controle 

vapor 
1857,55±0,1b 

501,39±0,08b 

 

292,16±0,5b 

 

1064±0,6b 

 

153,92±0,3b 

 

20,10±0,8a 

 

41,77±0,7b 

 

92,05±0,4b 

 

186,04±2,1b 

 
73,44±0,8b 39,80±0,3b 

 

72,79±1,9b 

 

313,26±0,5
b 

 

215,05±0,62b 98,20±0,3b 

 

2510,78±1,4b 

 

1000 

ASNU 
3660,54±0,09c 

1071,93±0,09
c 

 

350,63±0,9c 

 

2237,97±1,5c 

 

235,16±0,6c 

 

19,99±0,6a 

 

80,31±0,6c 

 

134,85±0,6c 

 

292,75±1,4c 

 

71,76±0,2c 

 
80,77±0,6c 140,22±1,56c 

 

192,33±0,5

7c 

 

126,22±0,31c 

 

66,11±0,2c 

 

4380,79±1,26c 

 

2000 

ASNU 
2961,36±0,15d 

796,78±0,10d 

 

490,69±0,65d 

 

1673,89±0,37d 

 

181,51±0,11d 

 

20,73±0,8a 

 

40,04±0,7b 

 

120,73±0,4d 

 

425,84±1,2d 

 

170,9±0,4d 

 
94,11±0,5d 160,83±1,15d 

 

299,77±0,4

8d 

 

201,44±0,7d 

 

98,33±0,68b 

 

3868,49±1,63d 

 

3000 

ASNU 
3798,93±0,10e 

1041,51±0,10
e 

 

514,9±0,5e 

 

2242,52±0,6e 

 

292,11±0,4e 

 

33,00±0,2b 

 

78,1±0,4d 

 

181,00±0,4e 

 

 

 

 

565,77±1,5e 

 

 

 

 

211,38±0,3e 

 

124,99±0,1
e 

229,4±1,82e 

 

238,03±0,4

1e 160,83±0,2e 77,2±0,4d 

 
4894,85±1,5e 
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Arabica Cerrado – MG,Torra média (Agtron #55) 

Controle 1 1051,21±0,09a 224±0,2a 291,995±0,7a 535,215±0,8a 112,29±0,13a 10,52±0,1a 40,89±0,5a 60,88±0,3a 62,33±1,7a 20,84±0,11a 10,71±0,1a 30,78±1,49a 174,62±0,3

7a 111,83±0,1a 62,79±0,2a 1400,46±1,6a 

Controle 

vapor 
1011,84±0,08b 225,11±0,1a 271,35±0,6b 514,89±0,53b 82,07±0,2b 11,55±0,46b 20,10±0,33

b 50,42±0,45b 56,02±2,1b 21,85±0,2a 11,39±0,5a 21,67±1,75b 130,43±0,5

1b 80,74±0,3b 49,69±0,6b 1279,26±1,22b 

1000 

ASNU 
894,87±0,09c 203,16±0,1b 240,885±0,6c 515,87±0,75b 151,87±0,3c 9,93±0,14c 53,74±0,6c 88,20±0,6c 53,81±1,24c 31,13±0,3b 20,76±0,3b 39,27±1,53c 212,04±0,1

c 140,83±0,5c 71,21±0,2c 1349,95±1,8c 

2000 

ASNU 
946,095±0,10d 211,48±0,3c 262,83±0,5d 515,38±0,2b 162,49±0,11d 10,27±0,1a 50,42±0,75

d 101,79±0,72d 54,91±1,3c 40,89±0,15c 20,10±0,15
b 47,65±1,9d 208,64±0,2

d 138,27±0,27d 70,37±0,7c 1425,88±1,78d 

3000 

ASNU 
1408,32±0,10e 315,27±0,5d 350,835±0,5e 450,33±0,1c 90,70±0,1e 9,5±0,2c 40,14±0,2a 41,06±0,39e 90,72±1,8d 19,47±0,1d 9,97±0,2a 10,63±1,25e 133,94±0,4

e 81,95±0,1b 51,99±0,1d 1673,05±1,3e 

 

 

Arabica Serra do Caparaó – ES verde 

Controle 1 3551,67±0,2a 254,06±0,23a 685,72±0,4a 2611,89±0,1a 285,55±0,12a 51,65±0,2a 32,11±0,3a 201,79±0,4a 308,18±1,5a 221,99±0,11a 23,95±0,3a 62,23±1,3a - - - 4145,41±1,2a 

Controle 

vapor 
3452,28±0,3b 245,39±0,3b 614,73±0,3b 2592,16±0,11b 311,13±0,2b 69,11±0,1b 30,04±0,5b 211,97±0,6b 297,46±1,9b 213,92±0,2b 32,12±0,1b 51,41±1,8b - - - 4060,88±1,8b 

1000 

ASNU 
2699,83±0,14c 211,32±0,15c 461,61±0,23c 2026,89±0,3c 290,46±0,34c 92,67±0,35c 18,91±0,4c 178,88±0,1c 231,78±1,56c 179,28±0,1c 11,39±0,2c 41,10±1,5c - - - 3222,07±1,6c 

2000 

ASNU 
2740,13±0,33d 269,31±0,1d 449,82±0,5d 2020,99±0,22c 213,68±0,1d 48,99±0,3d 18,5±0,3c 146,19±0,3d 198,01±1,27d 153,74±0,3d 12,34±0,15

d 31,93±1,7d - - - 3151,82±1,3d 

3000 

ASNU 
3353,51±0,4e 258,82±0,1e 569,78±0,52e 2524,90±0,3b 269,89±0,1e 47,84±0,5d 30,15±0,2b 191,89±0,1e 281,32±1,3e 201,45±0,15e 29,71±0,1e 50,15±1,37e - - - 3904,72±1,9e 

 

 

Arabica Serra do Caparaó – ES, Torra media-clara (Agtron #65)  

Controle 1 2442,99±0,4a 680,63±0,12a 310,26±0,5a 1452,1±0,12a 175,26±0,2a 19,87±0,4a 54,04±0,2a 101,34±0,11a 305,32±1,4a 113,34±0,12a 81,35±0,3a 110,62±1,4a 220,87±0,3
a 140,15±0,4a 80,72±0,4a 3144,45±1,9a 

Controle 

vapor 
1611,58±0,2b 436,97±0,4b 242,78±0,3b 931,82±0,3b 172,11±0,15b 20,71±0,33b 51,25±0,4b 100,14±0,2b 83,18±1,8b 11,47±0,2b 30,83±0,4b 40,88±1,68b 231,83±0,2

1b 150,99±0,2b 80,84±0,4a 2098,71±1,7b 

1000 

ASNU 
2325,295±0,4c 670,795±0,3c 333,085±0,2c 1321,41±0,3c 198,63±0,4c 31,75±0,2c 54,77±0,7c 112,11±0,67c 101,795±1,3c 31,215±0,4c 30,245±0,1

1b 40,335±1,2b 296,025±0,

35c 194,24±0,3c 101,78±0,3b 2921,75±1,3c 

2000 

ASNU 
1583,63±0,5d 240,625±0,4d 441,035±0,1d 901,97±0,4d 122,73±0,3d 10,61±0,4d 41,36±0,4d 70,76±0,38d 182,765±1,27

d 71,055±0,37d 30,85±0,4b 80,86±1,7c 295,66±0,4
c 180,71±0,1d 114,94±0,6c 2184,79±1,2b 



 

3000 

ASNU 
2851,08±0,5e 759,325±0,6e 461,52±0,5e 1630,23±0,5e 203,96±0,4e 30,945±0,4c 51,05±0,3e 121,97±0,22e 372,525±1,9e 140,995±0,5e 81,15±0,4a 150,38±1,23d 262,065±0,

47d 171,06±0,5e 91±0,4d 3689,63±1,4d 

Arabica Serra do Caparaó – ES, Torra média (Agtron #55) 

Controle 1 1336,81±0,3a 281±0,15a 361,39±0,6a 694,41±0,2a 271,51±0,11a 31,25±0,22a 70,31±0,17
a 169,94±0,3a 103,91±1,3a 30,77±0,11a 32,39±0,5a 40,74±1,4a 192,6±0,14

a 121,84±0,6a 70,75±0,3a 1904,83±1,3a 

Controle 

vapor 
1049,85±0,2b 231,9±0,3b 267,12±0,2b 550,82±0,3b 151,08±0,3b 21,11±0,6b 40,03±0,8b 89,94±0,23b 102,77±1,22a 30,10±0,34a 30,21±0,3b 42,45±1,7a 153,44±0,2

7b 91,27±0,31b 62,17±0,4b 1457,14±1,63b 

1000 

ASNU 
1035,62±0,1c 219,36±0,23c 264,44±0,3c 551,82±0,3c 224,84±0,26c 24,12±0,3c 80,83±0,3c 119,89±0,3c 120,27±1,7b 40,20±0,3b 40±0,6c 40,06±1,34a 208,09±0,6

c 127,93±0,7c 80,15±0,35c 1588,83±1,4c 

2000 

ASNU 
1512,95±0,3d 345,26±0,3d 348,77±0,3d 818,91±0,4d 193,24±0,33d 33,13±0,5d 59,26±0,2d 100,84±0,34d 81,58±1,8c 21,95±0,27c 19,26±0,31

d 40,37±1,45a 160,51±0,7
d 100,45±0,2d 60,06±0,17d 1948,29±1,2d 

3000 

ASNU 
1463,14±0,11e 301,22±0,22e 410,92±0,5e 750,99±0,3e 291,72±0,4e 39,71±0,3e 70,06±0,24

a 181,94±0,1e 201,09±1,28d 59,27±0,38d 60,89±0,45
e 80,92±1,8b 226,76±0,3

e 144,87±0,32e 81,88±0,7e 2182,71±1,57e 

 

Arabica Bom Jardim – RJ verde 

Controle 1 5057,51±0,2a 466,17±0,3a 788,94±0,15a 3802,39±0,1a 302,85±0,5a 79,41±0,23a 12,45±0,43
a 210,98±0,4a 471,50±1,3a 323,36±0,37a 50,92±0,12

a 97,22±1,18a - - - 5831,87±1,15a 

Controle 

vapor 
3881,2±0,3b 391,82±0,6b 524,38±0,4b 2964,99±0,3b 309,34±0,3b 76,88±0,25b 21,75±0,33

b 210,70±0,32a 253,95±1,8b 179,84±0,26b 21,76±0,34
b 52,34±1,54b - - - 4444,49±1,23b 

1000 

ASNU 
4392,68±0,11c 406,78±0,8c 718,9±0,7c 3267±0,4c 311,54±0,36c 80,34±0,36c 7,88±0,32c 223,32±0,5b 477,08±1,23c 335,02±0,11c 47,68±0,26

c 94,38±1,2c - - - 5181,3±1,3c 

2000 

ASNU 
3353,90±0,2d 320,34±0,34d 546,82±0,2d 2486,74±0,53d 255,45±0,47d 62,06±0,3d 21,53±0,6d 171,85±0,6c 385,8±1,5d 263,68±0,7d 50,87±0,61

d 71,25±1,33d - - - 3995,15±1,6d 

3000 

ASNU 
3951,09±0,5e 343,62±0,3e 599,22±0,32e 3008,25±0,3e 292,44±0,21e 64,95±0,6e 26,46±0,31

e 201,03±0,47e 504,88±1,7e 359,16±0,33e 37,03±0,3e 108,69±1,5e - - - 4748,42±1,7e 

 

Arabica Bom Jardim – RJ, Torra média-clara (Agtron #65) 

Controle 1 3883,25±0,3a 1122,07±0,1a 530,07±0,2a 2231,11±0,3a 325,1±0,11a 31,92±0,12a 91,33±0,23
a 201,84±0,21a 242,01±1,2a 90,79±0,2a 50,42±0,11

a 100,79±1,2a 475,17±0,3
a 271,28±0,6a 203,89±0,4a 4925,53±1,2a 

Controle 

vapor 
3497,49±0,22b 944,73±0,3b 521,10±0,31b 2031,65±0,8b 188,78±0,3b 10,63±0,3b 63,77±0,1b 114,37±0,45b 228,34±1,33b 83,55±0,33b 51,73±0,34

a 93,06±1,5b 279,67±0,5
b 169,49±0,43b 110,18±0,2b 4187,18±1,6b 

1000 

ASNU 
2949,77±0,1c 450,65±0,3c 830,85±0,5c 1668,27±0,2c 194,4±0,8c 11,34±0,5b 70,03±0,6c 113,02±0,8b 253,40±1,4c 91,94±0,63a 50,78±0,5a 110,68±1,33c 201,13±0,2

c 119,87±0,3c 81,26±0,31c 4201,40±1,49c 

2000 

ASNU 
2632,15±0,5d 760,83±0,11d 350,83±0,11d 1520,49±0,7d 162,11±0,2d 10,19±0,3b 50,36±0,2d 101,56±0,7c 171,39±1,7d 60,095±0,9c 43,45±0,3b 67,84±1,42d 360,55±0,4

3d 239,21±0,7d 121,33±0,5d 4194,29±1,6d 



 

3000 

ASNU 
2845,80±0,7e 783,74±0,15e 401,94±0,7e 1660,11±0,1e 210,19±0,32e 19,93±0,2c 57,92±0,4e 132,34±0,2e 203,11±1,24e 70,155±0,3d 44,66±0,7b 88,29±1,7e 262,62±0,3

7e 160,96±0,2e 101,66±0,7e 3601,37±1,8e 

 

 

 

Arabica Bom Jardim – RJ, Torra média (Agtron #55) 

Controle 1 1247,19±0,3a 354,99±0,24a 150,87±0,34a 741,32±0,12a 259,9±0,6a 19,83±0,7a 78,67±0,2a 161,39±0,3a 128,73±1,73a 40,93±0,3a 33,88±0,2a 53,915±1,3a 320,44±0,4

6a 220,79±0,3a 99,65±0,7a 1956,26±1,3a 

Controle 

vapor 
725,74±0,1b 204,85±0,3b 110,38±0,6b 410,51±0,3b 76,62±0,3b 9,32±0,5b 24±0,3b 43,3±0,22b 34,04±1,9b 10,75±0,5b 11,42±0,33

b 11,87±1,74b 100,69±0,2

7b 61,03±0,5b 39,66±0,32b 1937,1±1,97b 

1000 

ASNU 
1650,62±0,2c 448,27±0,4c 260,73±0,37c 941,62±0,7c 149,77±0,2c 18,01±0,8a 40,31±0,4c 91,45±0,4c 93,08±1,34c 30,95±0,71c 20,77±0,4c 41,355±1,6c 212,17±0,3

7c 130,74±0,5c 81,42±0,5c 2105,64±1,57c 

2000 

ASNU 
905,08±0,3d 242,57±0,44d 141,45±0,8d 521,06±0,4d 95,9±0,8d 10,67±0,6b 31,30±0,7d 53,92±0,7d 45,09±1,6d 12,07±0,8d 9,96±0,3d 23,055±1,23d 122,87±0,7

6e 81,09±0,27d 41,78±0,3d 1968,94±1,8d 

3000 

ASNU 
2027,64±0,3e 570,22±0,32e 236,33±0,5e 1221,08±0,8e 169,01±0,6e 18,30±0,28a 50,09±0,5e 100,61±0,2e 112,75±1,5e 42,91±0,3e 19,01±0,6e 50,83±1,11e 212,87±0,3

e 121,61±0,6e 91,26±0,1e 2522,29±1,4e 

 

Conilon Bom Jardim – RJ verde 

Controle 1 7091,7±0,5a 680,93±0,11a 1075,77±0,6a 5334,99±0,4a 850,45±0,1a 204,62±0,2a 40,67±0,1a 605,16±0,6a 861,10±1,2a 613,79±0,37a 77,67±0,2a 169,64±0,4a - - - 8803,26±1,2a 

Controle 

vapor 
5914,76±0,3b 579,70±0,3b 955,55±0,34b 4379,51±0,7b 733,21±0,7b 197,73±0,7b 36,26±0,22

b 499,22±0,9b 812,58±1,7b 554,05±0,8b 98,89±0,3b 159,63±0,33b - - - 7460,56±1,5b 

1000 

ASNU 
6826,2±0,1c 674,44±0,23c 962,51±0,2c 5189,33±0,3c 795,11±0,34c 201,11±0,3c 30,93±0,1c 563,06±0,32c 997,06±1,43c 686,40±0,2c 124,35±0,4

c 186,29±0,7c - - - 8618,465±1,3c 

2000 

ASNU 
6021,2±0,1d 540,8±0,4d 1012,66±0,2d 4467,78±0,8d 749,34±0,27d 195,96±0,4d 29,97±0,3c 523,41±0,5d 674,34±1,62d 477,8±0,6d 61,58±0,1d 134,96±0,45d - - - 7444,94±1,8d 

3000 

ASNU 
6937,8±0,2e 657,73±0,5e 939,29±0,3e 5340,80±0,54e 706,78±0,3e 149,99±0,3e 35,00±0,8d 521,78±0,3e 736,02±1,8e 501,57±0,7e 62,86±0,11

e 171,59±0,21e - - - 8380,63±1,7e 

 

Conilon Bom Jardim – RJ, Torra media-clara (Agtron #65) 

Controle 1 4615,62±0,3a 1290,40±0,6a 613,21±0,11a 2712±0,37a 683,7±0,1a 80,73±0,25a 170,74±0,5
a 432,22±0,34a 394,495±1,3a 151,26±0,3a 70,83±0,18

a 172,39±0,5a 389,72±0,7
a 257,11±0,11a 132,60±0,2a 6083,53±1,3a 

Controle 

vapor 
5614,99±0,24b 1552,88±0,7b 761,36±0,32b 3300,74±0,3b 804,24±0,6b 101,66±0,32b 201,78±0,3

2b 500,8±0,27b 555,31±1,8b 210,74±0,4a 113,11±0,6
b 231,45±0,3b 239,44±0,2

2b 163,35±0,8b 76,09±0,5b 7213,99±1,7b 

1000 

ASNU 
5315,43±0,5c 1559,64±0,3c 699,68±0,5c 3056,10±0,3c 773,27±0,8c 80,74±0,71c 190,73±0,7

c 501,79±0,8b 442,79±1,7c 170,54±0,9c 91,62±0,32
c 180,62±0,1c 270,13±0,4

c 175,08±0,4c 95,05±0,3c 6801,62±1,8c 

2000 

ASNU 
4682,48±0,2d 1315,17±0,2d 651,30±0,8d 2716,01±0,9d 645,20±0,3d 62,89±0,8d 171,24±0,8

d 411,06±0,3c 408,8±1,9d 150,94±0,6a 74,79±0,7d 183,06±0,1d 300,23±0,3
d 191,43±0,5d 108,75±0,9d 6036,72±2,1d 



 

3000 

ASNU 
4788,22±0,6e 1252,20±0,12

e 665,06±0,77e 2870,95±0,2e 723,84±0,3e 71,26±0,29e 180,73±0,3

4e 471,84±0,6d 402,57±1,34e 155,09±0,3d 76,74±0,3e 170,73±0,2e 332,72±0,1

1e 225,12±0,7e 107,6±0,2e 6247,35±1,6e 

 

 

 

 

 

Conilon Bom Jardim – RJ, Torra média (Agtron #55) 

Controle 1 3936,52±0,6a 812,05±0,2a 1091,33±0,1a 2033,13±0,1a 499,98±0,9a 54,18±0,6a 143,95±0,7
a 301,85±0,1a 357,03±1,6a 141,62±0,2a 44,28±0,2a 171,12±0,3a 520,05±0,3

a 357,16±0,9a 162,88±0,3a 5313,59±1,9a 

Controle 2 3168,45±0,3b 691,39±0,15b 835,06±0,4b 1641,99±0,25b 464,19±0,32b 41,15±0,8b 131,93±0,5
b 291,1±0,5b 246,36±1,8b 91,55±0,8b 44,06±0,3a 110,75±0,6b 560,23±0,9

b 359,23±0,21b 200,99±0,25b 4439,23±1,8b 

1000 

ASNU 
4318,68±0,24c 1802,18±0,7c 345,28±0,3c 2171,21±0,3c 635,47±0,86c 68,89±0,3c 161,71±0,3

5c 404,86±0,7c 276,95±1,4c 105,11±0,9c 59,37±0,8b 112,46±0,8c 451,06±0,8
c 301,93±0,3c 149,13±0,1c 5682,16±1,37c 

2000 

ASNU 
3553,81±0,13d 742,16±0,1d 1010,41±0,3d 1801,23±0,7d 615,35±0,5d 72,46±0,23d 151,82±0,9

d 391,06±0,32d 250,805±1,2d 90,74±0,2d 30,01±0,7c 130,05±0,3d 470,34±0,2
d 298,04±0,1d 172,29±0,1d 4890,31±1,5d 

3000 

ASNU 
4430,55±0,5e 1019,6±0,1e 1020,25±0,7e 2390,64±0,2e 758,13±0,2e 79,78±0,7e 215,17±0,8

e 463,18±0,4e 346,33±1,9e 131,26±0,1e 67,94±0,3d 147,12±0,6e 380,16±0,1
e 259,09±0,6e 121,06±0,8e 5915,18±1,8e 

Médias ± desvio padrão de analises em triplicatas. Letras diferentes para a mesma amostra e composto indicam diferença por ANOVA  (p≤0.05) TV: tratamento com vapor 

CQA Totais: Ácidos cafeoilquínicos total; 3-CQA: 3-ácido-cafeoilquínico; 4-CQA: 4-ácido-cafeoilquínico; 5-CQA: 5-ácido-cafeoilquínico; FQA Totais: Ácidos 

feruloilquínicos total; 3-FQA: 3-ácido-feruloilquínico; 4-FQA: 4-ácido-feruloilquínico; 5-FQA: 5-ácido-feruloilquínico; diCQA Totais: Ácidos dicafeoilquínicos total; 3,4-

diCQA: 3,4-ácido-dicafeoilquínico; 3,5-diCQA: 3,5-ácido-dicafeoilquínico; 4,5-diCQA: 4,5-ácido-dicafeoilquínico; CQL Totais: lactonas totais; 3-CQL: 3-cafeoilquínico-1,5-

lactona; 4-CQL: 4-cafeoilquínico-1,5-lactona; CGA Totais: Ácidos clorogêncios totais.
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Açúcares redutores, cafeína e trigonelina: 

A cafeína representa apenas 10% do sabor amargo da bebida de café (Flament, 

2002), já a trigonelina, que é uma metil betaína derivada biologicamente da metilação 

enzimática do ácido nicotínico,  também contribui para o amargor da bebida de café, 

alémde ser  precursora  de diferentes classes de compostos voláteis durante o processo de 

torrefação (Farah et al., 2006). 

A cafeína não é significativamente alterada durante a torrefação do café, mas 

pequenas perdas podem ocorrer devido à sublimação. Em termos de composição 

percentual, pode ser observado um aumento no teor de cafeína devido à perda de outros 

compostos.  

Houve aumento médio de cerca de 5% nos teores de cafeína e redução também de 

cerca de 5% nos de trigonelina, nas amostras verdes tratadas em relação às não tratadas 

nos cafés, arabica e conilon analisados. Esse aumento e redução se refletiram nas 

amostras torradas em ambas as torras, média e média clara. O aumento de cafeína é  

provavelmente relativo e deve-se à perda de outros componentes da amostra. 

Os teores de açúcares redutores totais nas amostras cruas de café foram diferentes 

para cada tipo de café analisado. No café arábica do Cerrado, houve um aumento no teor 

de açúcares redutores de aproximadamente 12% na medida em que a carga enzimática 

aplicada nas amostras aumentou. Já nas amostras de café arábica da Serra do Caparaó, 

não houve diferença significativa entre as amostras. 

Quando os cafés verdes foram torrados, observamos uma redução no teor de 

açúcares redutores já esperada por conta das altas temperaturas utilizadas no processo de 

torrefação e o envolvimento desses açucares nas reações de formação de cor e sabor do 

café, conhecidas como reações de Maillard (Farah, 2019). Ainda assim, esses resultados 

estão de acordo com resultados encontrados na literatura para as duas espécies não 
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tratadas (MESSIAS et al, 2012; Knopp et al, 2006). É interessante observar que nas 

amostras dos cafés torrados, enquanto houve aumento progressivo nos teores de açúcares 

redutores na amostra arábica do Cerrado – MG, à medida que a carga enzimática 

aumentou, até a carga de 3000 ASNU, com média de aumento de aproximadamente 17%. 

Já na amostra arábica da Serra do Caparaó – ES, também houve aumento no teor de 

açúcares redutores de aproximadamente 14%, porém até a carga de 2000ASNU. 

 

Tabela 1.4: Teores de açúcar redutor, cafeína e trigonelina nas amostras de café arábica 

(Serra do Capraó – ES, Cerrado – MG e Bom Jesus – RJ) e conilon (Bom Jesus – RJ), 

verdes e torradas, tratadas e não tratadas com asparaginase. 

Amostras 
Açúcares redutores 

(g/100g) 

Cafeína 

(g/100g) 

Trigonelina 

(g/100g) 

Arábica Serra do Caparaó –ES verde 

Controle 1 8,03±0,15a 1,09 ± 0,01a 0,92 ± 0,03a 

Controle - 

vapor 
8,26±0,15a,b 1,02 ± 0,01b 0,96 ± 0,02a 

1000 ASNU 8,3±0,20a,b 1,18 ± 0,02c 0,80 ± 0,02b 

2000 ASNU 9,13±0,20c 1,16 ± 0,03c 0,79 ± 0,02b 

3000 ASNU 9,00±0,26c 1,13 ± 0,03c 0,87 ± 0,01c 

Arábica Serra do Caparaó – ES Torra média-clara #65 

Controle 1 1,70±0,02a 1,19 ± 0,02a 0,84 ± 0,03a 

Controle – 

vapor 
1,78±0,01b 1,14 ± 0,03b 0,88 ± 0,02a 

1000 ASNU 1,81±0,02b.c 1,25 ± 0,04c 0,85 ± 0,02a 

2000 ASNU 1,95±0,03d 1,25 ± 0,04c 0,82 ± 0,02a 

3000 ASNU 1,90±0,01b,c 1,29 ± 0,05c 0,73 ± 0,02b 

Arábica Serra do Caparaó – ES Torra média #55 

Controle1 1,63±0,03a 1,16 ± 0,04a 0,54 ± 0,02a 

Controle - 

vapor 
1,76±0,02b 1,09 ± 0,04b 0,58 ± 0,02a 

1000 ASNU 1,78±0,02b,c 1,17 ± 0,03a 0,55 ± 0,01a 

2000 ASNU 1,91±0,01d 1,15 ± 0,03a 0,60 ± 0,02b 

3000 ASNU 1,82±0,01b,c 1,19 ± 0,02a 0,63 ± 0,02b 

Arábica Cerrado – MG verde 

Controle 1 8,06±0,25a 1,09 ± 0,03a 0,83 ± 0,02a 

Controle - 

vapor 
8,13±0,11 a 1,14 ± 0,03a 0,93 ± 0,02b 



 

1000 ASNU 8,26±0,15 a 1,12 ± 0,03a 0,88 ± 0,01c 

2000 ASNU 8,53±0,25 a 1,15 ± 0,04a 0,88 ± 0,01c 

3000 ASNU 8,40±0,20 a 1,16 ± 0,04a 0,92 ± 0,01d 

Arábica Cerrado – MG Torra média-clara #65 

Controle 1 1,72±0,03a 1,24 ± 0,06a 0,80 ± 0,04a 

Controle 

vapor 
1,80±0,01b 1,22 ± 0,05a 1,01 ± 0,04b 

1000 ASNU 1,82±0,02b 1,18 ± 0,02a 0,67 ± 0,03c 

2000 ASNU 1,95±0,02c 1,23 ± 0,04a 0,68 ± 0,02c 

3000 ASNU 1,90±0,03c 1,26 ± 0,04a 0,72 ± 0,02c 

Arábica Cerrado – MG Torra média #55 

Controle 1 1,66±0,04 a1,26 ± 0,02a 0,60 ± 0,02a 

Controle 

vapor 
1,74±0,01b 1,23 ± 0,03a 0,71 ± 0,02b 

1000 ASNU 1,76±0,03b 1,20 ± 0,04a 0,70 ± 0,03b 

2000 ASNU 1,92±0,02c 1,20 ± 0,04a 0,68 ± 0,02b 

3000 ASNU 1,88±0,03c 1,25 ± 0,02a 0,69 ± 0,02b 

Arábica Bom Jesus – RJ verde 

Controle 1 8,04±0,15a 1,06 ± 0,02a 0,94 ± 0,00a 

Controle - 

vapor 
8,28±0,15a,b 1,00 ± 0,02b 0,98 ± 0,01b 

1000 ASNU 8,3±0,20a,b 1,04 ± 0,02b 0,95 ± 0,01c 

2000 ASNU 9,15±0,20c 1,04 ± 0,01b 0,88 ± 0,00d 

3000 ASNU 9,00±0,26c 1,16 ± 0,04c 0,90 ± 0,01e 

Arábica Bom Jesus – RJ Torra média-clara #65 

Controle 1 1,71±0,02a 1,05 ± 0,01a 0,77 ± 0,01a 

Controle - 

vapor 
1,80±0,01b 1,02 ± 0,02a 0,87 ± 0,03b 

1000 ASNU 1,85±0,02b.c 1,09 ± 0,02b 0,66 ± 0,01c 

2000 ASNU 1,97±0,03d 1,05 ± 0,03b 0,68 ± 0,02c 

3000 ASNU 1,92±0,01b,c 1,10 ± 0,03b 0,65 ± 0,03c 

Arábica Bom Jesus – RJ Torra média #55 

Controle 1 1,64±0,02a 1,00 ± 0,02a 0,47 ± 0,01a 

Controle 

vapor 
1,73±0,01b 1,02 ± 0,01a 0,57 ± 0,01b 

1000 ASNU 1,78±0,02b.c 1,05 ± 0,02a 0,56 ± 0,01b 

2000 ASNU 1,90±0,03d 1,06 ± 0,02a 0,58 ± 0,00b 



 

3000 ASNU 

1,85±0,01b,c 

 

 

1,13 ± 0,04b 0,55 ± 0,00b 

Conilon Bom Jesus – RJ verde 

Controle 1 6,80±0,15a 2,00 ± 0,05a 0,75 ± 0,03a 

Controle 

vapor 
6,91±0,15a,b 2,04 ± 0,04a 0,77 ± 0,03a 

1000 ASNU 7,23±0,20a,b 2,00 ± 0,04a 0,74 ± 0,02a 

2000 ASNU 7,57±0,20c 2,02 ± 0,03a 0,72 ± 0,02a 

3000 ASNU 7,78±0,26c 2,05 ± 0,02a 0,76 ± 0,03a 

 

Conilon Bom Jesus – RJ Torra média-clara #65 

Controle 1 1,10±0,02a 2,05 ± 0,04a 0,63 ± 0,02a 

Controle 

vapor 
1,15±0,01b 2,05 ± 0,04a 0,67 ± 0,02a 

1000 ASNU 1,26±0,02b.c 2,05 ± 0,05a 0,66 ± 0,01a 

2000 ASNU 1,29±0,03d 2,04 ± 0,03a 0,65 ± 0,02a 

3000 ASNU 1,31±0,01b,c 2,09 ± 0,05a 0,68 ± 0,02a 

Conilon Bom Jesus – RJ Torra média #55 

Controle 1 1,03±0,02a 2,08 ± 0,04a 0,42 ± 0,01a 

Controle 

vapor 
1,06±0,01b 2,07 ± 0,02a 0,45 ± 0,01a 

1000 ASNU 1,10±0,02c 2,09 ± 0,02a 0,45 ± 0,01a 

2000 ASNU 1,15±0,03d 2,03 ± 0,03a 0,44 ± 0,01a 

3000 ASNU 1,21±0,01e 2,11 ± 0,06a 0,47 ± 0,02a 

Médias ± desvio padrão das analises em triplicatas. Letras sobrescritas diferentes para a mesma 

amostra em uma mesma coluna indicara diferença por ANOVA (p≤0,05) Controle 1: amostra 

não tratada; Controle vapor: tratamento com vapor apenas. 

 

 

 

 

Acidez titulável e pH 

 

Não houve alterações nos valores de acidez titulável de todas as amostras de café 

avaliadas. 

Nas amostras de café verde  houve aumento médio de aproximadamente 7%  nos 

valores de acidez e redução de 5% no pH comparando as cargas enzimáticas com os 

controles 1 e 2. Nos cafés torrados, também houve um aumento de aproximadamente 6% 
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nos valores de acidez e redução de 4% no pH, respectivamente, comparando as amostras 

tratadas das não tratadas. 

Também podemos observar que a acidez da amostra arábica Serra do Caparaó - 

ES foi maior quando comparada às demais amostras de café, devido à sua altitude de 

cultivo, quando comparada com outros cafés arábica como o do Cerrado – MGO café 

arábica cultivado na Serra do Caparaó é conhecido por ser um café mais ácido em relação 

aos de baixa altitude (FRANCA et al, 2005). 

 

Figura 1.3: pH e Acidez titulável das amostras de cafés arábica (Serra do Caparaó – ES, 

Cerrado – MG, Bom Jesus – RJ) e conilon (Bom Jesus – RJ), verdes e torradas, não 

tratadas e tratadas enzimaticamente. A: pH em cafés verdes; B: pH em cafés torrados; C: 

Acidez em cafés verdes; D: Acidez em cafés torrados. 
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Compostos voláteis 

Os compostos voláteis do café compreendem várias classes químicas, incluindo 

hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, pirazinas, 

pirroles, piridinas, outras bases (por exemplo, quinoxalinas, indóis), compostos de 

enxofre, furanos, furanonas, fenóis, oxazóis entre outros (Sunarharum et al., 2014). 

Enquanto quantitativamente as duas principais classes de voláteis no café são furanos e 

pirazinas, qualitativamente, compostos contendo enxofre, juntamente com pirazinas são 

considerados os mais significativos para o sabor do café (Nijssen et al., 1996).  

Por meio da utilização da NIST, versão 11 (National Institute os Standarts and 

Tecnology, Washington, DC, USA) e índices de retenção na cromatografia gasosa, a 

concentração desses compostos, bem como, em alguns casos, sua presença ou 

ausência,variou consideravelmente entre as amostras não tratadas, o que torna o sabor do 

café extremamente complexo e explica por que diferentes tipos de café podem exibir 

sabores diversos, únicos e específicos (Risticevic, Carasek, &Pawliszyn,2008). 

Algumas características aromáticas específicas são atribuídas aos diferentes 

compostos voláteis, de acordo com a função química. A intensidade dessas características 

em um determinado tipo de café varia de acordo com sua concentração e seu poder 

odorífero. No entanto, alguns atributos extremamente importantes para o aroma podem 

se tornar desagradáveis quando a concentração dos compostos é aumentada. (Farah, 

2019). De maneira geral, algumas características aromáticas e de sabor são comumente 

atribuídas a funções químicas específicas, podendo variar drasticamente com a 

concentração e combinação com outros compostos (Farah, 2019). São exemplos de 

atributos: álcoois: torrado, amanteigado; aldeídos: malte, cacau, frutado, amêndoa, 

caramelo, doce, madeira; cetonas: amanteigado/oleoso, frutado, doce, suco de frutas, 

cremoso, melado; ácidos: frutado, pungente, vinagre, cremoso, fermentado; fenólicos: 
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torrado, fenólico; pirazinas: frutado, mamão, maracujá, doce, algodão-doce, castanhas, 

nozes, chocolate, cacau; compostos nitrogenados heterocíclicos: frutado, ervilha, herbal, 

madeira, fumaça; piridinas: amargo, adstringente, queimado, verde, nozes; furanos: 

torrado, queimado, nozes floral, frutado, leve, fenólico; furanonas: cremoso, caramelo, 

doce e torrado (Akiyama et al., 2007; Bicchi et al.,2011; Cheong et al., 2013; Gianturco, 

Friedel, & Giammarino, 1964; Ribeiro, Augusto, Salva, & Ferreira, 2012). 

No café arábica da Serra do Caparaó controle foram identificados, com segurança, 

63 compostos voláteis. Estes foram divididos em 10 funções químicas: 3 álcoois; 8 

aldeídos; 16 cetonas; 4 ácidos; 2 fenólicos; 12 pirazinas; 3 heterocíclico Nitrogenados; 6 

piridinas; 7 furanos e 2 furanonas (Tabela 1.5). As cetonas, maior classe de compostos 

neste tipo de café, são conhecidas por ocasionarem os atributos sensoriais 

amanteigado/oleoso, frutado, doce, suco de frutas, cremoso, melado. As pirazinas, 

segundo grupo com maior número de compostos, estão relacionadas notas frutadas, de 

mamão, maracujá, doce, algodão-doce, castanhas, nozes, chocolate, cacau. Os aldeídos, 

terceiro grupo com maior número de compostos, conferem notas de malte, cacau, frutado, 

amêndoa, caramelo, doce, madeira.  

Nessa amostra de café, destacam-se alguns compostos de impacto, ou seja, de 

maior interesse sensorial pela sua maior potência. São eles: diacetil; 2,3-pentanediona; 

pirazina; 2,5 –dimetilpirazina; 2-Etil-5-metilpirazina; 2,3,5-trimetilpirazina; furfuril; 2,6-

dietilpirazina; ácido acético; 2,5-dimetil-3-etilpirazina; 2-etil-4-hidróxi-5-metilfuranono-

3; 2-hidróxi-3-metilciclopenteno;destacados na tabela 1.5 (PUA, 2019). 

No café arábica do Cerrado controle, foram identificados, com segurança, 49 

compostos voláteis, Estes foram divididos em 9 grupos de acordo com suas funções 

químicas: 3 álcoois; 4 aldeídos; 12 cetonas; 4 ácidos; 5 pirazinas; 3 heterocíclicos N; 6 

piridinas; 9 furanos e 2 furanonas (Tabela 1.6).Os grupos com maior número de 
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compostos voláteis no café arábica do Cerrado foram: cetonas, que conferem notas de 

amanteigado/oleoso, frutado, doce, suco de frutas, cremoso, doce, melado; furanos (9 

compostos), que conferem notas de floral, frutado, leve, nozes, castanhas, fenólico, 

torrado, queimado, e piridinas, que conferem notas de amargo, adstringente, queimado, 

verde, e nozes.  

Neste café, destacam-se alguns compostos de impacto, ou seja, de maior interesse 

sensorial pela sua maior potência: diacetil; 2,3-pentanedione; pirazina; 2-etil-5-

metilpirazina; furfuril; ácido acético; 1 - furano– 2metil – pirrol, destacados na tabela 1.6 

(PUA, 2019). 
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Tabela 1.5: Identificação e classificação dos compostos voláteis nas amostras de café arábica da Serra do Caparaó tratadas e não tratadas,  

nas torras média e média clara. 

Nome IUPAC Nome comum  Descrição dos aromas* 
 

Grupo* 

C1 

(#65) 

CV 

 (#65) 

C1000 

(#65) 

C2000 

(#65) 

C3000 

(#65) 

C1  

(#55) 

CV 

(#55) 

C1000 

(#55) 

C2000 

(#55) 

C3000 

(#55) 

Metanol Metil Álcool  Torrado1,2,3 Álcoois X X X X - X X - X - 

Etanol Etanol Torrado1,2,3 Álcoois - X X X - - X - - - 

butano-2,3-diol 2,3-Butanediol Amanteigado1,2,4 Álcoois X X X X X X X X X X 

2-metilpropanal 2-metil-Propanal 
Frutado, malte, saboroso, 
amanteigado, chocolate 

amargo1,2,4 
Aldeídos  X X X X X - - - - X 

3-metilbutanal 3-metil-Butanal 
Malte, cacau, frutado, 

almendoas,saboroso,chocolat
e, pessego3,4,5 

Aldeídos 

X X X X X X X X X X 

2-metilbutanal 2-metil-Butanal 
Malte, verde, solvente, 
amanteiiado, rançoso, 
amêndoas, torrada3,4,5 

Aldeídos 

- - - - - X - - - - 

Hexanal Hexanal grassy, greenoily6 Aldeídos - X - - X - - - - - 

furano-2-carbaldeído Furfural 
Amêndoas, pão, doce, 
caramelo, madeira6,7 

Aldeídos 
X X X X X X X X X X 

5-metilfurano-2-carbaldeído 5-metil-2-Furanocarboxaldeído 
Doce, caramelo, pão, açúcar 

mascavo6,7 
Aldeídos 

X X X X X - - X X X 

1-metilpyrrol-2-carbaldeído 
1-metil-1H-Pirrol-2-

carboxaldeído Queimado6,7 
Aldeídos 

X X X X X X X X X X 

1-etilpyrrol-2-carbaldeído 1-etil-1H-Pirrol-2-carboxaldeído Mofo, carne, café8 Aldeídos - - - - - X X - X - 

propan-2-ona Acetona Torrado9,10 Cetonas X X X X X X X X X X 

butano-2,3-diona 2,3-Butanediona Amanteigado9,10,11 Cetonas X X X X - - X X X X 

1-hidroxypropan-2-ona 1-hidroxi-2-Propanona Doce, característico de 
café9,10,11 

Cetonas 
X X - - X X X X X X 

5-hidroxipentan-2-ona 5-hidroxi-2-Pentanona Caramelo9,10,11 Cetonas - - - - - - - - - X 

pentano-2,3-diona 2,3-Pentanediona Oleoso - amanteigado10,11,12 Cetonas X X X X X X X X X X 

3-hidroxibutano-2-ona Acetoina Doce, caramelado, 
cremoso10,11,12 

Cetonas 
X X X X - - X X - X 

1-hidroxibutano-2-ona 1-Hidroxi-2-butanona 
Doce, característico de 

café12,13 
Cetonas 

X X X X X X X X X X 

hexano-3,4-diona 3,4-Hexanediona Característico de café12,13 Cetonas - X X X X X X - X X 

2-oxopropilacetato 1-(acetiloxi)-2-Propanona Frutado13 Cetonas - X - - X - X - - - 

2-metilciclopent-2-en-1-ona 2-metil-2-Ciclopentan-1-ona Torrado12,13 Cetonas - - X X X X X X X X 



 

hexano-2,5-diona 2,5-Hexanediona Gordura14 Cetonas - X X X X - X - - X 

1-Propilpirazol-4-ol 1-(1H-pirazol-1-)-2-Propanona Doce, frutado, rum, suco de 
frutas14,15 

Cetonas 
- - - X - X - X - X 

2-oxobutilacetato 1-(acetiloxi)-2-Butanona Torrado10,13,14,15 Cetonas X X X - X X X X X X 

3-metilciclopenteno-1,2-diona 3-metil-1,2-Ciclopentadiona Pimenta, caramelado, maple, 
doce, queimado16 

Cetonas 
- - - - X X X X - - 

3-ethil-2-hidroxiciclopent-2-

en-1-ona 

3-etil-2-hydroxy-2-Ciclopenteno-
1-ona Característico de café17 

Cetonas 
- - - X - X X X X - 

3,5-dihidroxi-6-methil-2,3-

dihidropiran-4-ona 

2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil-
4H-Piran-4-ona 

Assado, calda de caramelo18 
Cetonas 

X - - - X - - - - - 

Metil  Metil  Frutado19,20 Ácidos - - - X - - - - - - 

Ácido acético Ácido acético Vinagre, ácido acético19,20 Ácidos X X - - X X X X - X 

Ácido propanoico Ácido propanoico 
Pungente, ácido, queijo, 

vinagre19,20 
Ácidos 

X X - - - - - - - - 

3-metil acido butanoico 3-metil- ácido Butanoico 
Queijo, laticínio, cremoso, 

fermentado19,20 
Ácidos 

X X X X X - - X - - 

3-metilfenol 3-metil-fenol Torrado21,22,23,24 Fenólicos - - - - - X X X - - 

4-etil-2-metoxifenol 2-Metoxi-4-vinilfenol Fenólico21,22,23,24 Fenólicos - X - - - X X - - - 

2-metilfurano 2-metil-Furano 
Queimado, gasolina, acetona, 

chocolate25,26 
Furanos  - X X X - X X - X - 

2-(metoximetil)furan 2-(metoximetil)-Furano 
Café torrado, amêndoa 

torrada25,26 
Furanos  

- - - - - X X X - - 

furan-2-metanol 2-Furanometanol 
Cebola, alho, sulfurosos, 
pungente, gengibre25,26 

Furanos  
X X X X X X X X X X 

furan-2- metil  Furfuril  Etéreo25,26 Furanos  X X X X X X X X X X 

furan-2- metil acetato Acetato 2-Furanometanol Floral, herbal, especiarias25,26 Furanos  X X X X X X X X X X 

2-furanometanol 
5-etheniltetrahidro-α,α,5-

trimetil-, cis-2-Furanometanol 
Fumaça, torrado25,26 

Furanos  
- - - - - X X - - - 

2-(furano-2-metil)furano Furfurilmetilado 

Castanha, polpa de café, 
fenólico, pungente, 

frutado25,26 

Furanos  

- - - - - X X - - - 

2-metil-3-ona didro-2-metil-3(2H)-Furanona Cremoso, caramelo27 Furanonas X X X X X X X X X X 

2-(2-hidroxi-3-oxobutano-2-

yl)-2,5-dimetilfurano-3-ona 

2-(1-hidroxi-1-metil-2-
oxopropil)-2,5-dimetil-3(2H)-

Furanona 

Doce, torrado27,28 Furanonas X X X X X X X X X X 

2-metilpirazina Metil-Pirazina Castanha, doce, torrado27,29 Pirazinas - X - - - - X - - - 

2,6-Dimetilpirazina 2,6-dimetil-Pirazina 
Chocolate, cacau, castanha 

torrada, óleo29,30 
Pirazinas 

- - - - - - X X - - 



 

2,5-dimetilpirazina 2,5-dimetil-Pirazina Castanha, torrado27,29 Pirazinas - - - - - X - - - - 

2-etilpirazina etil-Pirazina Castanha, amanteigado, 
amendoim, chocolate28,29 

Pirazinas 
X X X X X X X X X X 

2,3-dimetilpirazina 2,3-dimetil-Pirazina Castanha, torrado27 Pirazinas X X X - X X X X X X 

2-etil-5-metilpirazina 2-etil-5-metil-pirazina Característico de café27 Pirazinas X X X X X X X X X X 

2-etil-3-metilpirazina 2-etil-3-metil-Pirazina 
Milho, doce, alcool, maracujá, 

papaya27 
Pirazinas 

X X X X X X X X X X 

1-pirazina-2-yletanona Acetilpirazina Cozido, pipoca28,29 Pirazinas - - - - X - - - - - 

3-etil-2,5-dimetilpirazina 3-etil-2,5-dimetil-Pirazina Terroso, torrado29,30 Pirazinas X X X - X X X X X X 

5-metil-6,7-dihidro-5~{H}-

ciclopenta[b]pirazina 

5H-5-Methyl-6,7-
didrociclopentapirazina Algodão doce29,30 

Pirazinas 
X X X X X X X - X X 

5-etil-2,3-dimetilpirazina 2,3-Dimetil-5-etilpirazina Castanha30 Pirazinas - - X - - - - - - - 

3,5-dietil-2-metilpirazina 3,5-dietil-2-metil-Pirazina Torrado30 Pirazinas X X X X X - - - - X 

Pirimidina 1,3-Diazina Amargo, adstringente, torrado, 
queimado27,31 

Piridinas X X X X X X X X X X 

1~{H}-pirrol Pirrol Verde30 Piridinas X X X X X X X X X X 

1-etilpirrol 1-etil-1H-Pirrol Castanha28,30 Piridinas - - - - - X - - - - 

2,4-dimetil-1~{H}-pirrol 2,4-dimetil-1H-Pirrol Castanha, torrado28,29 Piridinas - - - - - X - - - - 

1-(4~{H}-piridina-1-

yl)etanona 
N-acetil-4(H)-Piridina Amanteigado29 

Piridinas 
X X X X X X X X X X 

1-(furano-2-ylmethil)pirrol 1-(2-furanometil)-1H-Pirrol Queimado28 Piridinas X X X - X X X X X X 

1-metilpirrol 1-metil-1H-Pirrol Fumaça, madeira, herbal32 Heterocíclico N - X X X X X X X X X 

Piridina Piridina Ervilha, doce, queimado33 Heterocíclico N X X X X X X X X X X 

metilbenzeno Tolueno Doce-frutado34 Heterocíclico N X - - - - - - - - - 

Nota: C1 – Controle; CV Controle de tratamento de vapor; C1000 a C3000 ASNU – Cargas de asparaginase 

*1- Buffo. R.A &Cardelli-Freire.C, 2004; 2- Grosch et al., 2000; 3- Czerny et al.,1999; 4- Akiyama et al., 2003; 5- Mayer &Grosch, 2001; 6- Holsche&Steinhart, 1992; 7- 

Ribeiro et al., 2010; 8- Semmelroch&Grosch, 1996; 9- Michishita et al., 2010; 10- Tressl&Silwar,1981; 11- Ribeiro et al., 2009; 12- Blank et al., 1992; 13- Akiyama et al., 

2007; 14- Ribeiro et al., 2012; 15- Czerny&Grosch, 2000; 16- Cheong et al., 2013; 17- Semmelroch et al., 1995; 18- Mayer, Czerny&Grosch, 2000; 19- Kumazawa&Masuda, 

2003; 20- Blank et al., 1991; 21- Akiyama et al., 2008; 22- Czerny et al., 1996; 23- Clarke &Vitzhum, 2001; 24- Grosch,2001a; 25- Gianturco et al., 1964; 26- Silwar, 

Kamperschroer, &Tressl, 1987; 27- Milo &Grosch; 28- Belitz et al., 2009; 29- Burdock, 2010; 30- Czerny et al., 2008; 31- Salo, 1970; 32- Barrett, Halsey, &Peppard, 1983; 

33- Larsen&Poll, 1992; 34- Buttery&Ling, 1997). 
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Tabela 1.6: Identificação e classificação dos compostos voláteis nas amostras de café arábica do Cerrado não tratadas e tratadas  , nas torras média 

e média clara 

 

Nome IUPAC  Nome comum Descrição dos aromas* Grupo* 
C 

(#65) 

CV 

(#65) 

C1000 

(#65) 

C2000 

(#65) 

C3000 

(#65) 

C  

(#55) 

CV 

(#55) 

C1000 

(#55) 

C2000 

(#55) 

C3000 

(#55) 

Metanol Metil Álcool  Torrado1,2,3 Álcoois - - X - - X - - - - 

Etanol Etanol Torrado1,2,3 Álcoois - - X - - X X - - - 

butano-2,3-diol 2,3-Butanediol Amanteigado1,2,4 Álcoois X X - X X - - - - - 

2-metilpropanal 2-metil-Propanal 
Frutado, malte, saboroso, 
amanteigado, chocolate 

amargo1,2,4 
Aldeídos X - X X - - - - - - 

3-metilbutanal 3-metil-Butanal 
Malte, cacau, frutado, 

almendoas,saboroso,chocolate, 
pessego3,4,5 

Aldeídos 
X X X X X X X X X X 

5-metilfurano-2-carbaldeído 5-metil-2-Furanocarboxaldeído 
Doce, caramelo, pão, açúcar 

mascavo6,7 
Aldeídos 

X X X X X X - X X X 

1-metilpyrrol-2-carbaldeído 1-metil-1H-Pirrol-2-carboxaldeído Queimado6,7 Aldeídos X X - X X X X X X X 

propan-2-ona Acetona Torrado9,10 Cetonas X X X X - X X X X X 

butano-2,3-diona 2,3-Butanediona Amanteigado9,10,11 Cetonas X X X X X - X X X - 

1-hidroxypropan-2-ona 1-hidroxi-2-Propanona Doce, característico de café9,10,11 Cetonas X - X X X X X X X X 

pentano-2,3-diona 2,3-Pentanediona Oleoso - amanteigado10,11,12 Cetonas X X X X X X X X X X 

3-hidroxibutano-2-ona Acetoina 
Doce, caramelado, 

cremoso10,11,12 
Cetonas 

- - X - X - - - - X 

1-hidroxibutano-2-ona 1-Hidroxi-2-butanona Doce, característico de café12,13 Cetonas X X - X X X X X X X 

hexane-3,4-dione 3,4-Hexanedione Característico de café Cetonas X - - - - X X - X X 

2-metilciclopent-2-en-1-ona 2-metil-2-Ciclopentan-1-ona Torrado12,13 Cetonas X - - - - X X X X X 

hexano-3,4-diona 3,4-Hexanediona Característico de café12,13 Cetonas X - - - - - - - X X 

2-oxopropilacetato 1-(acetiloxi)-2-Propanona Frutado13 Cetonas X X - X X X X X X X 

2-metilciclopent-2-en-1-ona 2-metil-2-Ciclopentan-1-ona Torrado12,13 Cetonas X - - X X X - X X - 

1-(1H-pirrol-2)etanona 1-(1H-pirrol-2)-Etanona Castanha torrada14,15,16,17,18 Cetonas - - - - - X - - - - 

Ácido acético Ácido acético Vinagre, ácido acético19,20 Ácidos X X X - X X X X X X 

Ácido propanoico Ácido propanoico 
Pungente, ácido, queijo, 

vinagre19,20 
Ácidos 

- - - - X - - - - - 



 

3-metil acido butanoico 3-metil- ácido Butanoico 
Queijo, laticínio, cremoso, 

fermentado19,20 
Ácidos 

X X X X X X X X X X 

4-etil-2-metoxifenol 2-Metoxi-4-vinilfenol Fenólico21,22,23,24 Ácidos - X - - - - - - - X 

2-metilfurano 2-metil-Furano 
Queimado, gasolina, acetona, 

chocolate25,26 
Furanos - X - X - - - - - X 

2-(metoximetil)furan 2-(metoximetil)-Furano 
Café torrado, amêndoa 

torrada25,26 
Furanos 

- - - - - X X - X - 

furan-2-metanol 2-Furanometanol 
Cebola, alho, sulfurosos, 
pungente, gengibre25,26 

Furanos 
- - - - - X X X X X 

furan-2- metil  Furfuril  Etéreo25,26 Furanos X - X X X X X X X X 

furan-2- metil acetato Acetato 2-Furanometanol Floral, herbal, especiarias25,26 Furanos X X - X X X X X X X 

2-furanometanol 
5-etheniltetrahidro-α,α,5-trimetil-, 

cis-2-Furanometanol 
Fumaça, torrado25,26 Furanos 

X X - X X X X X X X 

2-(furano-2-metil)furano Furfurilmetilado 
Castanha, polpa de café, 

fenólico, pungente, frutado25,26 
Furanos 

X X X X X X X X X X  

2-metil-3-ona didro-2-metil-3(2H)-Furanona Cremoso, caramelo27 Furanos - - - - - X X - - - 

2-(2-hidroxi-3-oxobutano-2-yl)-

2,5-dimetilfurano-3-ona 
2-(1-hidroxi-1-metil-2-oxopropil)-

2,5-dimetil-3(2H)-Furanona 
Doce, torrado27,28 Furanos 

- - - - - X - - - - 

2-metilpirazina Metil-Pirazina Castanha, doce, torrado27,29 Furanonas X X X X X X X X X X 

2,6-Dimetilpirazina 2,6-dimetil-Pirazina 
Chocolate, cacau, castanha 

torrada, óleo29,30 
Furanonas - X - - X X X X X X 

2,5-dimetilpirazina 2,5-dimetil-Pirazina Castanha, torrado27,29 Pirazinas X X - - - X X X X X 

2-metilpirazina Metil-Pirazina Castanha, doce, torrado27,29 Pirazinas X X - X X X X X X X 

2,6-Dimetilpirazina 2,6-dimetil-Pirazina 
Chocolate, cacau, castanha 

torrada, óleo29,30 
Pirazinas 

X X X X X X X X X X 

2,5-dimetilpirazina 2,5-dimetil-Pirazina Castanha, torrado27,29 Pirazinas X X X - X X X X X X 

3-etil-2,5-dimetilpirazine 3-etil-2,5-dimetil-Pirazina Terroso, torrado28 Pirazinas X X X - X X X - X - 

Pirimidina 1,3-Diazina 
Amargo, adstringente, torrado, 

queimado27,31 
Piridinas X X X X X X X X X X 

1~{H}-pirrol Pirrol Verde30 Piridinas X X - X - X X X X X 

1-etilpirrol 1-etil-1H-Pirrol Castanha28,30 Piridinas - - - - - X - - - - 

2,4-dimetil-1~{H}-pirrol 2,4-dimetil-1H-Pirrol Castanha, torrado28,29 Piridinas - - - - - X X - X X 

1-(4~{H}-piridina-1-yl)etanona N-acetil-4(H)-Piridina Amanteigado29 Piridinas - - - - - X - - X X 

1-(furano-2-ylmethil)pirrol 1-(2-furanometil)-1H-Pirrol Queimado28 Piridinas X X - X X X X X - X 

1-metilpirrol 1-metil-1H-Pirrol Fumaça, madeira, herbal32 Heterocíclico N X - - X - X X X X X 



 

Piridina Piridina Ervilha, doce, queimado33 Heterocíclico N X X X X X X X X X X 

metilbenzeno Tolueno Doce-frutado34 Heterocíclico N X X - - X X X X X - 

Nota: C1 – Controle; CV Controle de tratamento de vapor; C1000 a C3000 ASNU – Cargas de asparaginase 

*1- Buffo. R.A &Cardelli-Freire.C, 2004; 2- Grosch et al., 2000; 3- Czerny et al.,1999; 4- Akiyama et al., 2003; 5- Mayer &Grosch, 2001; 6- Holsche&Steinhart, 1992; 7- 

Ribeiro et al., 2010; 8- Semmelroch&Grosch, 1996; 9- Michishita et al., 2010; 10- Tressl&Silwar,1981; 11- Ribeiro et al., 2009; 12- Blank et al., 1992; 13- Akiyama et al., 

2007; 14- Ribeiro et al., 2012; 15- Czerny&Grosch, 2000; 16- Cheong et al., 2013; 17- Semmelroch et al., 1995; 18- Mayer, Czerny&Grosch, 2000; 19- Kumazawa&Masuda, 

2003; 20- Blank et al., 1991; 21- Akiyama et al., 2008; 22- Czerny et al., 1996; 23- Clarke &Vitzhum, 2001; 24- Grosch,2001a; 25- Gianturco et al., 1964; 26- Silwar, 

Kamperschroer, &Tressl, 1987; 27- Milo &Grosch; 28- Belitz et al., 2009; 29- Burdock, 2010; 30- Czerny et al., 2008; 31- Salo, 1970; 32- Barrett, Halsey, &Peppard, 1983; 

33- Larsen&Poll, 1992; 34- Buttery&Ling, 1997).
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Análises microbiológicas 

As análises de controle higiênico-sanitário foram realizadas para verificar a 

segurança microbiológica das bebidas de cafés utilizadas para a prova de xícara  com  

avaliadores profissionais (n=10), assegurando seu consumo quanto aos aspectos de 

segurança alimentar para os microrganismos analisados.   

Não foi identificada a presença de coliformes totais e termotolerantes a 45 °C, E. 

coli e formação de bolores e leveduras, pois as fases de processamento para obtenção da 

bebida envolvem etapas que reduzem e eliminam este perigo microbiológico, como as 

elevadas temperaturas durante o processo de torrefação que podem reduzir a contagem 

de E. coli, além de outros microrganismos conhecidos por transmitirem doenças de 

origem alimentar. Além disso, a própria forma de preparo da bebida, utiliza aquecimento 

da água que atinge uma faixa sempre acima da temperatura de eliminação de bactérias 

patogênicas. (KIM et al., 2019). 

 

Prova de xícara (cupping)  

Para a prova de xícara optamos por utilizar amostras de cafés especiais, para que 

pudéssemos partir de amostras limpas, livres de off-flavors,  ser capaz de identificar 

modificações ocasionadas pelos processamentos de vapor e tratamento enzimático. 

Podemos observar em relação à nota final atribuída a cada amostra, que todas as amostras, 

tratadas e não tratadas, dos cafés arábica do Cerrado e da Serra do Caparaó, foram 

classificadas como de excelência já que as notas situaram-se entre 80,00 - 89,50 de acordo 

com a SCA QUALITY SCALE (Tabela 5.3.2). Os resultados foram comparados pelo 

escore final para verificar se houve diferença significativa entre as amostras quando estas 

eram comparadas com o controle, sem tratamento (ANOVA –Graph Pad Prism, versão 

8.0, USA).  
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Nas amostras do café do Cerrado , somente a controle 1 e a tratada com carga de 

3000 ASNU diferiram significativamente entre elas, tendo a segunda apresentado maior 

pontuação na torra média clara (Tabela 1.7). As outras amostras não diferiram entre si e 

em relação ao controle. Já as pontuações finais das amostras do Caparaó não diferiram. 

(Tabela 1.7).   

Os resultados de açúcares redutores, pH e acidez citados anteriormente 

demonstraram compor um perfil químico-sensorial agradável quando comparados às 

notas finais atribuídas pelos provadores profissionais, sendo todas as amostras 

classificadascomo cafés especiais.  

Em relação à avaliação dos atributos, ambos cafés arábica, do Cerrado e do 

Caparaó, obtiveram notas máximas em doçura, uniformidade e ausência de defeitos. Em 

relação aos outros atributos como fragrância/aroma, sabor, corpo e acidez, todas as 

amostras, de ambas origens foram classificadas de maneira muito similar. Segundo REVI, 

2019 uma bebida de café, para ser considerada especial, deve apresentar  equilíbrio entre 

atributos sensoriais como corpo, doçura e acidez, ou seja, uma bebida rica e densa, com 

aroma e flavor pronunciados, mas balanceados.  

Na prova de xícara do SCA os avaliadores treinados caracterizam as amostras 

avaliadas, atribuindo-lhes características sensoriais variadas para identificação das quais 

foram treinados e reciclados de tempos em tempos para aferição em relação a outros 

avaliadores. O café da Serra do Caparaó foi caracterizado pelos avaliadores treinados 

como um café de finalização curta, floral, frutado, doce, leve e aromático, enquanto  o 

café arábica do Cerrado foi caracterizado como  mais pronunciado, de finalização média 

a longa, encorpado, com textura aveludada, doce, com aroma e sabor de castanhas, 

amêndoas, caramelo e chocolate.  
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Como descrito anteriormente, os grupos dos compostos voláteis podem atribuir 

características sensoriais específicas para a bebida de café (Akiyama et al., 2007; Bicchi 

et al.,2011; Cheong et al., 2013; Gianturco, Friedel, & Giammarino, 1964;Ribeiro, 

Augusto, Salva, & Ferreira, 2012). Muitas dessas características encontradas na literatura 

foram similares àquelas atribuídas às amostras pelos avaliadores treinados, confirmando 

a importância da composição volátil para o aroma e sabor do café, bem como as 

características sensoriais das classes com maior número de compostos naquelas amostras. 
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TABELA 1.7: Avaliação por Q-graders (SCA, USA) da qualidade dos cafés arabica da Serra do Caparaó, no Espírito Santo e do Cerrado de Minas 

Gerais tratados e não tratados pela enzima asparaginase e torrados na torra média–clara e média  (#65 e # 55, escala Agtron)  

Amostras Fragrância/ 

aroma 

Sabor Finalização Acidez Corpo Uniformidade Equilíbrio Ausência 

de 

defeitos 

Doçura Resultado 

Global 

Defeitos Pontuação 

Final 

Arábica Serra do Caparaó – ES Torra média-clara #65 

Controle 1 
72,5 73,1 73,1 72,5 73,1 100 73,1 100 100 74,4 0 80,50± 0,80a 

Tratamento com 

vapor  
74,4 74,4 74,4 73,8 75 100 73,8 100 100 74,4 0 81,75± 0,74b 

1000 ASNU  
73,1 74,4 73,8 74,4 76,3 100 75,6 100 100 76,3 0 82,00± 0,50b 

2000 ASNU  
75 75 75,0 75,6 75,6 100 75,0 100 100 75,6 0 82,19± 0,68b 

3000 ASNU  
76,3 76,3 74,4 75 75,0 100 75,0 100 100 76,9 0 83,00± 0,75b 

Arábica Serra do Caparaó – ES Torra média #55 

Controle 1 
74,5   75  72,5  74  75  100   73  100  100   72,5  0 

a 
81,95 ± 0,48  

Tratamento com 

vapor  76   75  72  75,5  75,5  100  75  100  100  75,5  0  
a 

82,40 ± 0,97  

1000 ASNU  73,5   71,5  71  73  73  100  74  100  100  71,5  0  a 
80,95 ± 1,17  

2000 ASNU  75  74,5  73  74  74,5  100  73  100  100  75,5  0  a 
81,75 ± 0,66  

3000 ASNU  73  74  71,5  72,5  74,5  100  73  100   100  72,5  0  a 
81,05 ± 0,71  



 

 

 

 

 

Arábica Cerrado – MG Torra média #65 

Controle 1 
75 75,6 75 74,4 75 100 75 100 100 75 0 81,50± 0,70a 

Tratamento com 

vapor  75,6 73,8 73,8 75,6 75,6 100 75,6 100 100 76,4 0 81,31± 0,75a,b 

1000 ASNU  
75 73,8 73,1 73,8 73,1 100 73,1 100 100 73,1 0 80,00± 0,50b 

2000 ASNU  
73,8 74,4 75 74,4 74,4 100 74,4 100 100 75 0 81,56± 0,80a,b 

3000 ASNU  
76,3 76,3 74,4 75 76,3 100 74,4 100 100 76,3 0 82,13± 0,88c 

Arábica Cerrado – MG Torra média #55 

Controle 1 71  71  70,5  70  72  100  71  100  100  71  0  a 
80,00 ± 0,79  

Tratamento com 

vapor  74,5  74,5  74  75,5  75,5  100  74,5  100  100  74,5  0  

a,b 
82,15 ± 1,29

  

1000 ASNU  74  74,5  73  73  74,5  100  73  100  100  72,5  0  a,b 
81,55 ± 1,30

  

2000 ASNU  74  74  72,5  74  74  100  74  100  100  74,5  0  a, b 
81,55 ± 1,49

  

3000 ASNU  75  75,5  74  75  76  100  75  100  100  75,5  0  b 
82,65 ± 0,96  



 

Figura 1.4: Pontuação dos formulários para teste cupping pelos avaliadores profissionais, Q-Graders(n = 5),para as amostras de cafés arábica Serra do Caparaó – ES e Cerrado -MG, tratadas e 

não tratadas enzimaticamente, nas torras média-clara (escala Agtron #65) e média (escala Agtron #55).
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CONCLUSÃO 

 

A utilização da enzima asparaginase foi eficaz na redução da formação de 

acrilamida nas duas espécies de café analisadas, até um áaximo de 68% nos cafés arábica 

e 60% no café conilon. Não houve grandes modificações no perfil de cafeína e trigonelina. 

Houve, no entanto, perda importante no teor de ácidos clorogênicos que são os principais 

antioxidantes dos grãos de café. 

O uso da enzima asparaginase foi bem aceito nos dois tipos de café arábica 

testados pelos avaliadores treinados. Todas as amostras tratadas e não tratadas de café da 

Serra do Caparaó (ES) e Cerrado (MG) foram classificadas como cafés de excelência, 

além de terem sido caracterizados com atributos comumente atribuídos a esses tipos de 

cafés, o que indica que o tratamento enzimático não ocasionou mudanças sensoriais 

importantes nas amostras. 

Os principais compostos voláteis identificados nos cafés arábica da Serra do 

Caparaó e Cerrado de Minas reforçaram a caracterização realizada pelos avaliadores 

profissionais  
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ESTUDO 2: Avaliação do perfil volátil e sensorial (Cupping e CheckAllThatApply-

CATA) de cafés especiais tratados com asparaginase para redução de acrilamida.  

O desenvolvimento de novos produtos requer planejamento, pesquisa, controle e 

uso de métodos sistemáticos para padronizar o processo de elaboração, capaz de integrar 

e aperfeiçoar os diferentes aspectos envolvidos (Bruzzone et al., 2015). No Estudo 1 foi 

observado que a aplicação da enzima asparaginase nos grãos de café verde foi capaz de 

reduzir a formação de acrilamida em até 70% aproximadamente. No entanto, o café, 

principalmente arábica, é apreciado globalmente devido ao seu complexo e agradável 

aroma e sabor, e por isso torna-se importante avaliar o efeito que tal enzima pode ter em 

relação às características originais dos grãos tratados, visto que a mesma afeta a 

composição do aminoácido asparagina. Sabe-se que as modificações químicas que 

ocorrem nos grãos de café verde podem afetar consideravelmente o sabor da bebida após 

a torrefação, especialmente quando as alterações estão relacionadas com aminoácidos, 

que contribuem para algumas das principais reações de formação de aroma e sabor 

durante a torrefação (Farah, 2019). 

Os mecanismos de formação do aroma do café são extremamente complexos e há 

claramente uma ampla gama de interações entre todas as rotas envolvidas 

(Buffo&Cardelli-Freire, 2004). Os principais mecanismos incluem: a) Reação de 

Maillard - escurecimento não enzimático (Reação entre substâncias que contêm 

nitrogênio, de um lado (proteínas, peptídeos, aminoácidos, serotonina e trigonelina) e 

redução de carboidratos, hidroxi-ácidos e fenóis, de outro, para formar aminoaldoses e 

aminocetonas por condensação); b) Degradação de Strecker (Reação entre um 

aminoácido e um α-dicarbonila com a formação de uma aminocetona que se condensa 

para formar compostos heterocíclicos de nitrogênio); c) Quebra de aminoácidos 

sulfurados (Cistina, cisteína e metionina, que são transformados em mercaptanos, bem 
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como tiofenos e tiazóis, após reação com o açúcar redutor ou produtos intermediários da 

reação de Maillard); d) Quebra dos hidroxi-aminoácidos (Serina e treonina, capaz de 

reagir com a sacarose para formar principalmente alcalilpirazinas); e) Quebra de prolina 

e hidroxiprolina (que reagem com produtos intermediários de Maillard formando 

piridinas, pirroles, pirrolizinas e furfurilpirroles); f) Degradação de trigonelina 

(Formando alcalil-piridinas e pirroles); g) Degradação do ácido quínico (Formando 

fenóis); h) Degradação de pigmentos, principalmente carotenóides; i) Degradação lipídica 

minoritária, principalmente diterpenos; j) Interação entre produtos intermediários de 

decomposição (maioria desconhecidos) (Buffo&Cardelli-Freire, 2004). 

A análise sensorial por provadores treinados como a prova de xícara ou Cupping 

da Specialty Coffee Association-SCA torna-se fundamental no desenvolvimento de um 

produto modificado para que se possa identificar qualquer alteração nos perfis gerais de 

aroma e sabor em relação ao produto original. Porém, o uso de painel treinado nem 

sempre reflete a opinião e a preferência do consumidor que está cada vez mais informado 

e exigente. O papel do consumidor é fundamental em cada estágio do desenvolvimento 

de novos produtos, principalmente porque este deve estar de acordo com a preferência 

dos consumidores para quem o produto foi direcionado (Kleef et al.2005).  

Na última década, técnicas inovadoras surgiram no campo da análise sensorial em 

busca de um vínculo direto com os consumidores. Técnicas que envolvem consumidores 

são aplicadas na tentativa de estreitar a relação entre vários fatores e ajudar a interpretar 

a percepção dos alimentos pelo ser humano, associada ao prazer experimentado durante 

seu consumo (Naes et al., 2010).  

 A metodologia CATA é considerada um dos testes sensoriais mais importantes 

para avaliação dos atributos de alimentos, inclusive da bebida de café, por avaliadores 

não treinados (Varela & Ares, 2012). Consiste em características usadas pelos avaliadores 
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para marcar quantas opções forem necessárias para expressar sua opinião sobre o produto 

em análise (Ares et al., 2010; Jaeger et al., 2015; Meyners et al., 2013). Tais metodologias 

são descritivas, não longas, flexíveis e podem ser aplicadas aos consumidores, sem a 

necessidade de avaliadores treinados.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Avaliar o efeito do tratamento dos grãos verdes de café com diferentes cargas de 

asparaginase sobre o aroma e as características sensoriais da bebida, utilizando 

avaliadores não treinados; 

 

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS: 

2.1.1 DESENHO EXPERIMENTAL DO ESTUDO 

O desenho experimental do estudo está apresentado na Figura 2.1 

Figura 2.1: Desenho experimental do estudo 2. 
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2.1.2 AMOSTRAS DE CAFÉ  

 Duas amostras de Coffea arabica classificadas como cafés especiais ou gourmet 

(avaliadas com mais de 80 pontos por provadores profissionais no capítulo 1, de acordo 

com o protocolo de cupping da SCA. Uma amostra foi proveniente de Patrocínio, 

localizada na região do Cerrado de Minas Gerais, e a outra, de Domingos Martins, 

localizada na região da Serra do Caparaó, no Espírito Santo, ambas da safra de 2018. 

Ambos os cafés foram processados após a colheita pela variação do método semi-úmido. 

 

2.1.3 TRATAMENTO ENZIMÁTICO 

  As duas amostras de café arábica foram submetidas ao mesmo processo de 

tratamento, com as mesmas cargas enzimáticas descritas no Estudo 1, totalizando cinco 

sub amostras para cada amostra (controle, café tratado apenas com vapor, carga de 1000, 

2000 e 3000 ASNU). 

 

2.1.4 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ   

As amostras foram torradas como descrito no Estudo 1. Apenas a torra média (Agtron 

#55) foi utilizada neste estudo, pois é considerada o padrão de consumo pela maioria da 

população brasileira e no mundo também. 

Os cafés torrados foram moídos e passados em peneira de 0,5 mm (muito fina) para a 

análise dos voláteis no pó e em peneira de 0,8 mm (média / fina) para a preparação das 

bebidas para análise sensorial (Farah, 2006; ABIC 2013).  
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2.1.5 PREPARO DAS BEBIDAS PARA A PROVA DE XÍCARA (CUPPING)  

Seguindo o protocolo do SCA (SCA, 2019; Revi, 2019), a concentração ótima é 

5,5% m/v, correspondendo, por exemplo, a 8,25 gramas de café moído em 150mL de 

água, em conformidade com o ponto médio do gráfico de equilíbrio ótimo para obtenção 

da Golden Cup. A amostra foi moída 15 min antes do preparo da infusão com água. A 

água, aproximadamente 93ºC, foi despejada sobre o café moído (granulometria de média 

a fina – 0,8 mm) na xícara, em movimentos circulares. Após a hidratação, as amostras 

permaneceram sem perturbação de 3 a 5 minutos para só então, serem avaliadas. 

 

2.1.6 PREPARO DAS BEBIDAS PARA OS TESTES SENSORIAIS COM OS 

AVALIADORES NÃO TREINADOS  

Todas as bebidas utilizadas no teste sensorial com os avaliadores não treinados foram 

preparadas na concentração a 10%, sendo pesados 100g de cada amostra de café, e 

acrescentados 1000 mL de água quente para o preparo de 1litro da bebida.  

 

2.1.7 AVALIAÇÃO SENSORIAL DO CAFÉ  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CAAE: 

93564218.7.0000.5257), com número de parecer: 2.870.861. Um termo de consentimento 

livre e esclarecido – TCLE (ANEXO 2) e um questionário socioeconômico (ANEXO 3) 

foram aplicados em todos os testes sensoriais descritos a seguir. As análises foram 

realizadas no Laboratório de análise e processamento de alimentos localizado no Centro 

de Ciências da Saúde – CCS. Os participantes avaliaram as amostras sob iluminação 

branca, a fim de possibilitar a visualização da aparência dos produtos. Água mineral à 

temperatura ambiente e biscoitos tipo “cream cracker” foram oferecidos para a limpeza 

do palato entre a prova das amostras. Foram recrutados consumidores de café não 
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treinados, maiores de 18 anos, e o consumo regular de café foi usado como critério de 

inclusão. 

 

2.1.8 PROVA DE XÍCARA (CUPPING)  

Todas as cinco amostras dos dois tipos de cafés arábica, da Serra do Caparaó - ES e do 

Cerrado - MG, foram caracterizadas e classificadas por um painel de cinco provadores 

profissionais com certificado de Q-graders pela SCA (EUA), seguindo a padronização 

da técnica de prova de xícara, ou cupping (SCA, 2019, REVI, 2019) (Tabela 2.1). 

 

TABELA 2.1: Escala de qualidade de cafés avaliados por provadores Q-graders (SCA) 

 
Escala de qualidade – SCA  

Bom  Muito bom  Excelente  Excepcional  

6.00  7.00  8.00  9.00  

6.25  7.25  8.25  9.25  

6.50  7.50  8.50  9.50  

6.75  7.75  8.75  9.75  

 

2.1.9 TESTE TRIANGULAR OU DE DIFERENÇA  

Foi realizado como teste preliminar, com 80 consumidores recrutados na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, comparando os 2 controles (amostras de café 

não tratadas e tratadas com vapor, da região do Cerrado de Minas Gerais) e tratadas com 

três cargas enzimáticas (1000 a 3000 ASNU). Os testes seguiram o protocolo relatado em 

MEILGAARD, 1991 para o teste triangular do tipo simples, no qual foi verificado se as 

amostras eram diferentes entre si de maneira geral.  

 Três amostras foram oferecidas de cada vez para cada consumidor, sendo duas iguais 

e uma diferente, e estes precisavam assinalar qual das amostras era a diferente, marcando 

em um formulário (ANEXO 1). As amostras foram codificadas com três números 92 



 

aleatórios e distribuídas de forma randomizada. Os resultados foram comparados com 

valores definidos em tabela, seguindo protocolo da análise. 

 

2.1.10 TESTE DE ACEITAÇÃO E INTENÇÃO DE COMPRA  

Todas as amostras tratadas e não tratadas de ambos os cafés arábica, tanto do Cerrado 

- MG quanto do da Serra do Caparaó - ES, foram testadas por 103 consumidores de café 

não treinados para aceitação e intenção de compra. Foi utilizada uma escala hedônica 

estruturada de 9 pontos, variando de «gostei muitíssimo» (nota 9) a «desgostei 

muitíssimo» (nota 1), conforme questionário apresentado no ANEXO 4. 

A intenção de compra dos consumidores foi avaliada respondendo a uma escala 

estruturada em 5 pontos, variando de «certamente compraria» (nota 5) a «certamente não 

compraria» (nota 1) (ANEXO 4). Ambos os testes seguiram o protocolo descrito por 

MEILGAARD (1991). Os resultados foram apresentados na forma de média e gráficos 

de distribuição, considerando os dados demográficos respondidos pelos avaliadores não 

treinados no questionário mencionado acima.  

 

2.1.11 TESTE CHECK ALL THAT APPLY (CATA)  

Todas as amostras citadas anteriormente também foram avaliadas no teste CATA, 

seguindo o protocolo descrito em MEILGAARD, 1991. Os participantes foram os 

mesmos 103 consumidores regulares de café não treinados dos testes de aceitação e 

intenção de compra, já que o mesmo ocorreu concomitantemente. Uma lista de atributos 

previamente definidos (ANEXO 5) foi apresentada após o teste de aceitação e intenção 

de compra. Os avaliadores marcaram os atributos percebidos durante a prova das 

amostras. Esta lista foi elaborada por quinze consumidores de café não treinados, levando 

em consideração todas as amostras oferecidas aos consumidores no estudo, a partir de 
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uma adaptação de uma lista pré-existente de atributos relatados pela International Coffee 

Organization ICO (ICO, 1990), sendo alguns atributos adicionados, e outros excluídos, 

em combinação com as caraterísticas as amostras observadas em teste preliminar. A 

ordem desses atributos foi aleatoriamente modificada para evitar vícios de 

posicionamento das mesmas. Os resultados foram apresentados em gráficos de dispersão. 

 

5.1.12 ANÁLISE ESTATISTICA 

Os resultados dos testes sensoriais foram analisados por meio da média e 

comparados por ANOVA, com duas fontes de variância, sendo as diferenças 

consideradas significativas quando p≤ 0.05. A matriz de dados obtida a partir do número 

de consumidores que marcaram cada termo para descrever as amostras no teste CATA 

foi analisada por Análise de Correspondência.  

 

2.1.13 CUPPING 

Como mostrado no Estudo 1, todas as amostras avaliadas pelos provadores 

profissionais obtiveram notas acima de 80 pontos, sendo considerados cafés especiais. 

A classificação e a caracterização dos cafés a partir do teste de Cupping já foram 

apresentados no primeiro estudo. Ao final da apresentação dos resultados com provadores 

consumidores ambos serão comparados. 

 

2.1.15 COMPOSTOS VOLÁTEIS 

 Os resultados das amostras de torra média (escala Agtron #55), já mostrados no 

Estudo 1, serão utilizados neste estudo para correlação com os resultados dos testes 

sensoriais com os avaliadores não treinados.  
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2.2 RESULTADOS 

2.2.1 TESTES SENSORIAIS COM CONSUMIDORES   

O teste de diferença foi realizado somente na amostra do café arábica do Cerrado, 

por se tratar de um tipo de café mais comumente consumido pela população brasileira de 

uma maneira geral, e teve como objetivo verificar se houve diferença entre as amostras 

tratadas (com vapor e cargas enzimáticas) e o café controle.  A partir da tabulação dos 

dados e comparação com valores de referência para o número de acertos (30) em relação 

ao número total de provadores (80) (MEILGAARD, 1991), não houve diferença 

significativa entre o controle e todas as outras amostras, com nível de significância de 

1%; ou seja, os avaliadores, consumidores de café não treinados, não foram capazes de 

diferenciar as amostras tratadas das não tratadas.  

 Em relação aos testes de aceitação e intenção de compra, todas as amostras de 

café, tanto arábica Cerrado - MG quanto da Serra do Caparaó - ES, tiveram suas maiores 

porcentagens de aceitação entre a nota 7 (gostei moderadamente) e a nota 8 (gostei muito) 

(Tabela 2.2 e Figura 2.2 e 2.3). 

 

Tabela 2.2: Médias de aceitação e intenção de compra das amostras de cafés arábica do 

Cerrado – MG e Serra do Caparaó – ES, não tratadas e tratadas enzimaticamente, por 

avaliadores não treinados (n=103). 

Amostras Aceitação  Intenção de compra 

Arábica Cerrado - MG 

Controle  7,34 ±1,08a 3,83 ±0,50a 

Tratamento c/ vapor  7,29 ±0,73a,b 3,93 ±0,32a,b 

1000 ASNU  7,39 ±0,73a,b,c 3,87 ±0,37a,b,c 

2000 ASNU  8,07 ±0,69d 4,47 ±0,53d 

3000 ASNU  7,42 ±1,14a,b,c 3,94 ±0,44a,b,c 
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Arábica Serra do Caparaó - ES 

Controle  7,04 ±1,49a 3,56 ±0,79a 

Tratamento c/ vapor  7,23 ±1,19b 3,87 ±0,66a 

1000 ASNU  7,20 ±1,32b,c 3,65 ±0,60a,b 

2000 ASNU  7,47 ±1,24b,c,d 4,00 ±0,56b 

3000 ASNU  7,44 ±1,17b,c,d 3,93 ±0,71b 

Resultados expressos como médias de aceitação e intenção de compra. Diferentes letras 

sobrescritas sobre os resultados indicam diferença entre as cargas e controles para uma 

mesma amostra em uma mesma coluna, por ANOVA, considerando p<0,05.  

 

A amostra do café do Cerrado - MG 2000 ASNU obteve a nota média 8,1 (gostei 

muito), sendo um pouco maior sua aceitação, pela grande maioria dos consumidores 

(Tabela 2.2) (Figura 2.2). Isso pode ser justificado pelo aumento da acidez que beneficiou 

este café originalmente de baixa acidez e aos açucares redutores (Estudo 1), que podem 

ter aumentado os produtos das reações de Maillard e caramelização, durante a torrefação 

bem como a sensação de doçura da bebida do café torrado. As análises de compostos 

voláteis confirmam esta hipótese. 

Com a carga de 3000 ASNU a amostra do café arábica da Serra do Caparaó – ES, 

já um pouco mais ácida originalmente do que a do café arábica do Cerrado - MG, 

apresentou uma acidez excessiva que se caracterizou sensorialmente como textura 

“aguada”, relatada no teste CATA pelos avaliadores não treinados. De acordo com 

protocolo da SCA, a acidez contribui para  avaliar a vivacidade, doçura e percepção das 

características frutadas do café. Quando a acidez contribui para o sabor do café, se diz 

“brilhante”, quando é desfavorável, se diz “aguada” (SCA; BHUMIRATANA et al, 

2011). 
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FIGURA 2.2: Porcentagem de notas do teste de aceitação do café arábica do Cerrado - 

MG tratado e não tratado com asparaginase a: controle; b: tratamento com vapor; c: Carga 

1000 ASNU; d: Carga 2000 ASNU e e: Carga 3000 ASNU.  
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FIGURA 2.3: Porcentagem de notas do teste de aceitação do café arábica da Serra do 

Caparaó – ES  tratado e não tratado com asparaginase a: controle; b: tratamento com 

vapor; c: Carga 1000 ASNU; d: Carga 2000 ASNU e e: Carga 3000 ASNU.  

 

Observamos que, a partir da avaliação de todas as amostras apresentadas, algumas 

características sensoriais foram preferidas pelos provadores, estando associadas às 

melhores notas.  (Figura 2.4). Foram elas: aroma doce, característico, de caramelo, de 

chocolate, de madeira; sabor de baunilha, de açúcar mascavo, de madeira, de avelã, de 

nozes; textura aveludada e áspera (Figura 2.4). Grande parte dessas características foram 

as mesmas atribuídas pelos provadores para as amostras dos cafés arábica do Cerrado – 

MG, especialmente para a amostra tratada enzimaticamente (carga 2000 ASNU), que 

obteve a maior média de aceitação e intenção de compra. 
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FIGURA 2.4: Configuração das características sensoriais atribuídas através do teste 

CATA que correspondem à melhor aceitação entre os avaliadores não treinados. 

 

 

Em relação aos provadores que atribuíram nota igual ou menor que 5 (não gostei 

nem desgostei), observamos nos comentários que estas pessoas não estavam acostumadas 

ao consumo de café gourmet, sendo este muito diferente do produto consumido 

regularmente por eles. Quando os consumidores tinham o hábito de consumir cafés do 

tipo gourmet e de marcas mais caras, observamos uma tendência de preferência pelo café 

arábica da Serra do Caparaó, sempre destacando as características mais doces e frutadas 

das amostras.  

Quanto à intenção de compra, todas as amostras dos dois tipos de café arábica 

tiveram a aceitação entre "talvez" e "provavelmente comprariam", pois dependia do preço 

do produto no mercado, exceto a amostra Cerrado de 2000 ASNU, que teve a intenção de 

comprar entre "provavelmente compraria" e "certamente compraria" (Tabela 2.2). 
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Porém, como já relatado, o atributo de acidez, foi percebido como o atributo aguado, para 

aqueles consumidores que tinham o hábito de consumir cafés mais encorpados, 

considerados por eles “mais fortes”. Esses consumidores normalmente consomem cafés 

do tipo tradicional ou extra-forte, e tinham preferência pelas amostras do café arábica do 

Cerrado. 

A partir do teste CATA, podemos observar o perfil sensorial de cada amostra e 

pela distribuição das amostras com este teste, podemos comprovar mais uma vez que os 

avaliadores não treinados não diferenciaram as amostras tratadas das não tratadas, mas 

foram capazes de diferenciar os tipos de café arábica utilizados no estudo (Figura 2.5) 

As amostras de café do cerrado obtiveram como principais atributos sensoriais de aroma: 

"característico do café", "caramelo", "nozes", "avelãs", "castanhas", "chocolate"; como 

atributos de gosto: "doce" e "ácido"; e como atributos de textura: "encorpado", "áspero" 

e "aveludado". O atributo aroma "característico de café", foi um dos mais selecionados 

pelos provadores.  Na Figura 2.4 pode-se notar que esses atributos foram relacionados 

com uma melhor aceitação, o que reflete a preferência do consumidor em relação ao café 

arábica do cerrado, quando comparado com os cafés mais frutados e ácidos. 

 As amostras de café da Serra do Caparaó, por outro lado, apresentaram atributos 

mais aromáticos como "frutado", "castanhas", "caramelo", "floral"; "doce" e "ácido," 

como atributos do gosto; e "aguado” e “aveludado" como atributos de textura. Quando 

comparamos os tratamentos enzimáticos com o controle das amostras do Caparaó, 

observamos uma associação entre a diminuição do atributo "frutado," com o aumento do 

atributo "característico de café" com o aumento da carga enzimática aplicada. 
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FIGURA 2.5: Gráfico de dispersão para as características sensoriais atribuídas através 

do teste CATA às amostras de café arábica do Cerrado-MG e Serra do Caparaó – ES 

controles (não tratada e com apenas o tratamento de vapor) e tratadas com a enzima 

asparaginase. (cargas de 1000 a 3000 ASNU). 
 

 

 Podemos observar na Figura 2.5 que os controles com e sem vapor de cada tipo 

de café se situaram juntos e que cada tipo de café se situou em dois quadrantes. Do lado 

direito, as amostras do Caparaó e, do lado esquerdo, as amostras do Cerrado. O tamanho 

das linhas vermelhas que se originam em atributo reflete o número de vezes em que ele 

foi citado. 
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Quando comparamos apenas as amostras de café do arábica do Cerrado - MG, 

observamos que na medida em que aumenta a carga enzimática, alguns atributos se 

intensificam e outros são reduzidos (Figura 2.6). Exemplos são a diminuição nos atributos 

aromáticos de "nozes"; e aumento dos atributos de: "avelã", "caramelo", "castanha" e 

"baunilha". Quanto aos atributos de sabor e textura, observou-se diminuição do atributo 

"ácido" e aumento dos atributos "doce", "áspero", assim como, "encorpado" e 

"aveludado”.  

FIGURA 2.6:Comparação dos atributos  obtidos no teste CATA para as amostras de café 

arábica do Cerrado e da Serra do Caparaó, tratadas e não tratadas com asparaginase; a: 

amostras de café arábica do Cerrado - MG; b: amostras de café arábica da Serra do 

Caparaó - ES; 1- atributos aromáticos; 2 - atributos de sabor; 3 - atributos de textura. 

 

Nas amostras do café arábica Serra do Caparaó, houve também diminuição do 

atributo "aguado" e aumento de "aveludado", como características de textura nas amostras 

com as cargas enzimáticas, principalmente 2000 ASNU e 3000 ASNU (Figura 2.6). 
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Podemos também associar o atributo “acidez” ao atributo “aguado”. Conforme a 

característica de gosto (acidez) diminui, também é reduzida a frequência da característica 

aguado. 

Os testes sensoriais aplicados mostraram que a maior parte dos avaliadores não 

treinados consumidores de café, não perceberam a diferença entre as amostras tratadas e 

não tratadas com a enzima asparaginase. Quando essa diferença foi percebida, a amostra 

tratada foi melhor aceita. 

Os avaliadores não treinados preferiram o café arábica do Cerrado – MG por se 

tratar de um café comumente consumido entre eles. Entretanto, para o gosto dos 

provadores treinados, que compreendem melhores atributos exóticos, o café do arábica 

da Serra do Caparaó foi melhor aceito por suas características mais aromáticas. Este 

resultado foi mostrado no Estudo 1, no qual o número de compostos voláteis das classes 

identificadas no café da Serra do Caparaó foi superior ao do café do Cerrado, 63 e 49, 

respectivamente, demonstrando ser um café naturalmente mais aromático. 

As características sensoriais atribuídas às amostras a partir do teste CATA se 

compararmos com os grupos dos compostos voláteis distribuídos pelas amostras, 

observamos o mesmo tipo de distribuição, em relação à composição volátil analisada 

anteriormente, as amostras também foram agrupadas pelo tipo de torra. As amostras de 

torra média ficaram posicionadas nos quadrantes 2 e 4, enquanto as amostras de torra 

média-clara, nos quadrantes 1 e 3 (Figura 2.7). 

Como descrito anteriormente no Estudo 1, os grupos dos compostos voláteis 

podem atribuir características sensoriais específicas `a bebida de café (Akiyama et al., 

2007; Bicchi et al., 2011; Cheong et al., 2013; Gianturco, Friedel, &Giammarino, 

1964;Ribeiro, Augusto, Salva, & Ferreira, 2012). Muitas dessas características 

encontradas na literatura foram similares àquelas atribuídas às amostras pelos avaliadores 
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não treinados, durante o teste CATA. Os grupos voláteis heterocíclicos N, furanos, e dos 

ácidos ficaram distribuídos com as amostras do café arábica do Cerrado -MG, e as 

características atribuídas durante o teste CATA pelos avaliadores não treinados foram: 

sabor madeira, gosto amargo, aroma de madeira, característico de café, textura áspera e 

encorpada. 

As amostras de café arábica da Serra do Caparaó – ES, ficaram distribuídas com 

os grupos dos álcoois, aldeídos, furanonas e pirazinas, e as características atribuídas 

durante o teste CATA pelos avaliadores não treinados foram: aroma floral, cítrico e ácido, 

gosto ácido e textura aguada. 

As principais características sensoriais que os avaliadores não treinados utilizaram 

para caracterizar os cafés arábica do Cerrado – MG e Serra do Caparaó – ES, se 

assemelharam aos aromas descritos na literatura, citados no estudo 1, que os compostos 

voláteis atribuem aos cafés, ficando de acordo com a distribuição observada na Figura 

2.7. 
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FIGURA 2.7: Configuração de distribuição das amostras de café arábica do Cerrado – MG e Serra do Caparaó – ES, 

tratadas e não tratadas enzimaticamente, com as características sensoriais do teste CATA e dos grupos químicos dos 

compostos voláteis analisados no estudo 1. Amostras Ca: Serra do Caparaó - ES; Ce: Cerrado – MG. 
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CONCLUSÕES 

Houve boa associação entre as características sensoriais atribuídas pelos avaliadores 

treinados, a partir do teste cupping, e pelos avaliadores não treinados no teste CATA. Os 

atributos sensoriais dos dois cafés testados foram associados com as classes de voláteis 

já conhecidas por essas características na literatura. 

Os dois tipos de café (arábica do Cerrado e da Serra do Caparaó) tratados pela enzima 

asparaginase foram bem aceitos pelos avaliadores treinados e não treinados. Os 

avaliadores não treinados não conseguiram diferenciar estes cafés dos seus respectivos 

controles, demonstrando também boa  intenção de compra.Além das notas de aceitação e 

intenção de compra, a caracterização dos tipos de cafés arábica (Cerrado – MG e Serra 

do Caparaó – ES), pelo teste CATA, indicaram  tendência de preferência dos avaliadores 

não treinados pelo café do Cerrado, pelo fato deste tipo de café ser mais comumente 

consumido entre a população brasileira, além de possuírem características  com as quais 

eles estavam mais acostumados em um bom café, tais como “gosto doce”, “sabor/aroma 

característico de bebida de café”, “sabor/aroma de caramelo, chocolate e castanhas”. 

Esses atributos parecem ter sido acentuados pelo tratamento enzimático no café do 

Cerrado, indicando que cafés desse tipo seriam preferíveis para o tratamento com 

asparaginase. Para os avaliadores treinados o Caparaó, que apresentou notas mais frutadas 

e exóticas, foi melhor avaliado. No entanto, estes provadores tratam de um pequeno nicho.  

Como não houve diferença significativa entre as cargas enzimáticas 2000 e 3000 ASNU 

na redução de acrilamida, e houve uma boa aceitação e classificação das mesmas pelos 

avaliadores treinados, pensando na viabilidade em escala industrial, a carga de 2000 

ASNU foi selecionada, visando um menor custo da aplicação enzimática. 
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ESTUDO 3: Aplicação da metodologia “Mapeamento Projetivo” e “free listing” 

para discriminação e caracterização e de bebidas de C. arabica e C. canephora 

tratados e não tratados com asparaginase.   

A demanda pela produção de cafés especiais torna-se cada vez mais evidente nos 

espaços produtivos onde a cafeicultura está inserida, com a introdução de novas 

tecnologias, possibilitando, assim, uma melhoria contínua dos processos de pós-colheita, 

que permitem incremento sensorial dos cafés especiais. Os diferentes métodos de cultivo, 

bem como as diferentes técnicas de colheita e secagem, local e as condições particulares 

de clima, solo e relevo, associados às características genéticas das variedades, criam a 

identidade da bebida tanto no aspecto qualitativo quanto no quantitativo (ALVES et al., 

2011). 

Especificamente no caso do café conilon, tem-se consolidado que as 

características sensoriais normalmente apresentam neutralidade quanto à doçura e acidez, 

possuindo um aroma marcante de cereais torrados. Destaca-se pelo corpo mais 

pronunciado que o café arábica, sendo, portanto, utilizado como matéria prima na 

indústria de solubilização e como componente na formulação de blends com os cafés 

arábica (RIBEIRO et al.,2014). Neste cenário, novas perspectivas surgem com o objetivo 

de potencializar a qualidade sensorial deste tipo de café, mediante a fermentação induzida 

(LEE et al., 2015). Através da aplicação tecnológica, a fermentação controlada do café 

pode promover a geração de aromas especiais, gerando novos sabores, atribuindo-lhe 

notas mais adocicadas, como frutas cítricas. No entanto, deve-se ter consciência de que 

se o processo não for bem controlado, o mesmo pode gerar perdas de qualidade (LIN, 

2010). 

 Por não se tratar de uma espécie de café presente no hábito de consumo da 

população brasileira, torna-se importante a análise sensorial do café conilon e sua 
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comparação com a bebida de café mais comumente consumida pela população, do tipo 

arábica.  A caracterização do produto tem sido uma preocupação primordial para a 

indústria de alimentos, e metodologias baseadas nas percepções dos consumidores 

tornaram-se populares e amplamente utilizadas para substituir métodos clássicos. O 

mapeamento projetivo é uma dessas metodologias, e envolve a percepção de semelhanças 

e diferenças de uma perspectiva intrínseca (sensorial), extrínseca (embalagem, rotulagem 

etc.) ou de ambos (Carrillo, Varela, &Fiszman, 2012).  

Este teste sensorial pode ser utilizado para relacionar características de produtos 

já comercializados e as preferências do consumidor, além de ser uma abordagem que 

explora estímulos sensoriais e não sensoriais, como a influência das informações da 

embalagem - por exemplo, alegações nutricionais e de saúde - na percepção do 

consumidor. (Carrillo et al., 2012a; Carrillo,Varela, &Fiszman, 2012b; Miraballes, 

Fiszman, Gámbaro, & Varela,2014; Varela, Antúnez, Silva Cadena, Giménez, & Ares, 

2014). Embora existam vários estudos abordando outras metodologias, a utilização do 

teste de mapeamento projetivo torna-se um diferencial por ser ainda pouco explorado e 

utilizado para caracterização de produtos.  

A análise sensorial de cafés do tipo conilon, considerados produtos mais exóticos 

é importante para uma possível comparação com as bebidas de café comumente 

consumidas, cafés do tipo arábica, e vale ressaltar que a redução de acrilamida nesses 

cafés a partir da utilização da enzima asparaginase se faz presente, inclusive em cafés 

classificados como especiais, sem que ocorra a modificação do sabor das bebidas.  

No Estudo 1 foi relatado que a utilização da asparaginase foi capaz de reduzir a 

formação da acrilamida em aproximadamente 70 e 60% nos cafés arábica e conilon, 

respectivamente. Já no Estudo 2, foi relatado que o consumidor não identificou a 

diferença entre as amostras de cafés arábica tratadas das não tratadas enzimaticamente. 
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Portanto, o mapeamento projetivo, é uma outra abordagem, mais atual,  para comprovar 

e mostrar, que por meio do agrupamento de amostras pelos consumidores de café 

(avaliadores não treinados), a enzima pode ser utilizada em qualquer tipo de café a ser 

comercializado, sem que haja alteração no perfil sensorial dos mesmos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Aplicar o método de Mapeamento projetivo para avaliar o efeito da aplicação da enzima 

asparaginase no perfil sensorial das espécies Coffea canéfora e Coffea arábica, 

promovendo a comparação da percepção e aceitação dos consumidores de café 

(avaliadores não treinados) da cidade do Rio de Janeiro, além da caracterização destes 

cafés; 

  

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1.1 DESENHO EXPERIMENTAL  

Figura 3.1 desenho experimental do estudo 3. 
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3.1.2 AMOSTRAS DE CAFÉ  

 Quatro amostras foram utilizadas no estudo, 2 de C. arabica e 2 de C. canéfora 

Conilon. As  duas amostras de C arábica foram classificadas como cafés especiais ou 

gourmet (mais de 80 pontos por provadores profissionais, de acordo com o protocolo de 

cupping da SpecialtyCoffeeAssociation - SCA), sendo uma das amostras de Patrocínio, 

localizada na região do Cerrado de Minas Gerais, e a outra de Domingos Martins, 

localizado na região da Serra do Caparaó, no Espírito Santo, ambos da safra de 2018, 

.processados após a colheita pela variação dos métodos semi-úmidos. As duas amostras 

de café conilon da safra de 2019, tratadas pelo método semi-seco de pós-colheita, foram 

classificadastambém como cafés especiaisou gourmet (protocolo SCA). Uma delas foi 

originada na fazenda São Bento, localizada no Espírito Santo,a 700 metros de altitude, e 

a outra na fazenda Bom Retiro, na região do extremo sul da Bahia (café fermentado no 

pós-colheita, com 93 pontos baseado no teste de cupping).  

 

3.1.3 TRATAMENTO ENZIMÁTICO:  

O tratamento enzimático foi realizado conforme descrito no Estudo 1. 

Resumidamente, antes do tratamento enzimático, as sementes de C.arabica e 

C.canephora (controle) foram tratadas com fluxo de vapor (100°C) por 30 minutos em 

autoclave. Apenas uma carga enzimática da solução da enzima asparaginase comercial 

(Acrylaway, Novozymes – Dinamarca) foi testada 2000 ASNU na seguinte proporção: 

0,2mL / 100g para 2000 ASNU. Após a adição da carga enzimática, foram adicionados 

60 mL de água destilada e as amostras foram agitadas em um agitador a 60 ° C por 1 hora. 

Em seguida, as sementes foram secas em estufa ventilada a 40 ° C por 2h. 
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3.1.4 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ   

As sementes de café verde foram torradas no grau de torrefação médio, 

determinado por comparação com discos de cor do “RoastingColourClassification 

System” (AgtronSCA, Reno, NV, EUA, 1995) (# 55). A torrefação foi realizada em um 

torrador tipo tambor (Gene Café, China), por 14 min a 245 °C, para alcançar o respectivo 

grau de torrefação ou grau de torra. A cor instrumental dos cafés torrados e moídos foi 

determinada por um medidor de cor (Colorgap 1A, LEOGAP São Paulo, Brasil).   

Os cafés torrados foram moídos e passados em peneira de 0,8 mm (média / fina) 

para a preparação da bebida para análise sensorial (Farah, 2006; ABIC 2013).  

As sementes de café verde foram torradas no grau de torrefação médio, 

determinado por comparação com discos de cor do “Roasting Colour Classification 

System” (Agtron SCA, Reno, NV, EUA, 1995) (# 55). A torrefação foi realizada em um 

torrador tipo tambor (Gene Café, China), por 14 min a 245 °C, para alcançar o respectivo 

grau de torrefação ou grau de torra. A cor instrumental dos cafés torrados e moídos foi 

determinada por um medidor de cor (Colorgap 1A, LEOGAP São Paulo, Brasil).   

Os cafés torrados foram moídos e passados em peneira de 0,8 mm (média / fina) 

para a preparação da bebida para análise sensorial (Farah, 2006; ABIC 2013).  

 

3.1.5TESTES SENSORIAIS 

3.1.5.1 PREPARO DAS BEBIDAS PARA OS TESTES SENSORIAIS 

Todas as bebidas utilizadas nos testes sensoriais com consumidores não treinados 

foram preparadas a 10% (100 g de café, para cada 1000 mL de água a 95°C)Em seguida 

foram mantidas em garrafa térmica até o momento de servir. Bebidas com temperatura 

abaixo de 65 °C foram descartadas. 111 



 

3.1.6 SOLÍDOS SOLÚVEIS  

Sólidos solúveis foram determinados utilizando refratômetro digital (Atago, PAL-

1, Japão). Resultados foram expressos em °Brix. 

 

3.1.7 MAPEAMENTO PROJETIVO  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

CAAE:93564218.7.0000.5257), com número de parecer: 2.870.861. Um termo de 

consentimento livre e esclarecido – TCLE (ANEXO 2). 

Todos os tipos de café, C.arabica Cerrado - MG e Serra do Caparó - ES, e 

C.canephora, tratadas e não tratadas pela enzima foram utilizados para realizar a análise 

sensorial do mapeamento projetivo. As oito amostras foram avaliadas por consumidores 

não treinados, a fim de agrupa-las de acordo com sua aceitação, e caracterizá-las de 

acordo com a percepção dos próprios consumidores. Diferentemente do que ocorre com 

o teste CATA, no qual os atributos são listados e apresentados aos consumidores antes do 

teste, no mapeamento projetivo, os consumidores não treinados, após provarem as 

amostras, atribuem características as mesmas por conta própria “free listing”. (uma lista 

de atributos foi entregue à esses consumidores não treinados a fim de auxiliá-los – 

ANEXO 6). 

 O teste foi realizado com 100 participantes, consumidores de café, não treinados, 

com mais de 18 anos. Como critério de inclusão, os participantes deveriam consumir pelo 

menos uma xícara de café regularmente. Foi gravado um pequeno vídeo, que foi mostrado 

a cada consumidor participante antes do início do teste, explicando seu funcionamento e 

aplicação. Todas as amostras foram entregues de uma só vez, e junto com cada uma delas, 

uma folha com questionário de aceitação, intenção de compra e caracterização da amostra 
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(ANEXO 6). Após a caracterização, o teste de aceitação e intenção de compra, uma folha 

A4 em branco foi entregue ao consumidor, e foi solicitado que o mesmo distribuísse as 

amostras pela folha de acordo com a similaridade das amostras avaliadas (as mais 

semelhantes deveriam ficar próximas e as mais diferentes distantes).   

 

3.1.8 ESTATÍSTICA  

Os resultados foram analisados por meio de análise múltipla fatorial e análise de 

cluster utilizando software XLSTAT para Windows versão 2019.3. Os resultados dos 

testes sensoriais de aceitação e intenção de compra, foram analisados por meio da média 

e comparados por ANOVA, com duas fontes de variância. 

. 
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2.1  RESULTADOS 

O mapeamento projetivo apresenta uma abordagem holística e flexível, onde cada 

avaliador aplica seu próprio conjunto de critérios e tem como principal vantagem fornecer 

um julgamento global sobre produtos, integrando todas as características sensoriais 

(Dehlholm, Brockhoff, Meinert, Aaslyng, &Bredie, 2012;Perrin et al., 2008; Risvik, 

McEwan, &Rødbotten, 1997). Comparado com outros testes sensoriais como o CATA, 

tem vantagem em relação às percepções sensoriais e às correlações que são feitas entre 

as diferentes características dos produtos avaliados s (Ares & Jaeger, 2015; Jaeger et al., 

2014). 

Segundo Fleming et al. (2015), o poder discriminativo percebido entre os 

avaliadores pode ser determinado por dendrogramas gerados pela análise hierárquica de 

cluster (HCA). As oito amostras avaliadas no presente capítulo ficaram divididas em 

4clusters, cluster 1: amostras do café arábica da Serra do Caparaó – ES tratada e não 

tratada enzimaticamente; cluster 2: amostras do café arábica do Cerrado – MG tratada e 

não tratada enzimaticamente; cluster 3: amostras do café conilon – BA tratada e não 

tratada enzimaticamente; e cluster 4: amostras do café conilon – ES tratada e não tratada 

enzimaticamente. 

 Podemos observar que 2 clusters maiores foram formados em relação aos tipos 

de cafés, independentemente das amostras estarem tratadas ou não enzimaticamente: 

cluster 1: amostras de cafés arábica (da Serra do do Caparaó – ES e Cerrado – MG); e no 

cluster 2: amostras de cafés conilon (BA e ES). Isso demonstra um resultado que já  era 

esperado, com base nos resultados do estudo 2 obtidos por meio de outros testes 

sensoriais, nos quais os avaliadores não treinados não perceberam a diferença entre as 

amostras não tratadas e tratadas (carga 2000 ASNU), os grupos ficaram divididos entre  

C. arabica e C. canephora  (Figura 3.2).  
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Figura 3.2 Dendrograma das amostras de C. arabica e C. canephora utilizadas no teste 

do mapeamento projetivo. ACAC: Arábica da Serra do Caparaó – ES controle; ACAT: 

Arábica da Serra do Caparaó - ES tratado; ACEC: Arábica do Cerrado - MG controle; 

ACET: Arábica do Cerrado - MG tratado; CBAC: Conilon – BA controle; CBAT: 

Conilon – BA tratado; CEST: Conilon – ES tratado; CESC: Conilon – ES controle. 

 

 

A Figura 3.3A contém os atributos sensoriais nas primeira e segunda dimensões a 

partir da análise múltipla fatorial (AMF) da freqüência dos atributos citados no teste de 

freelisting, aplicado em conjunto com os testes sensoriais de aceitação, intenção de 

compra e mapeamento projetivo para caracterização das oito  amostras de C. arabica e 

C. canephora café arábica e conilon, não tratadas e tratadas enzimaticamente. Enquanto 

a Figura 3.3 B, mostra a distribuição e o posicionamento das amostras avaliadas pelos 

avaliadores não treinados.   

 Ao projetarmos ambas as figuras sobrepostas, observamos  o posicionamento das 

amostras em relação às características sensoriais atribuídas pelos avaliadores. As 

amostras não tratadas e tratadas enzimaticamente, tanto dos cafés arábica quanto dos cafés 

conilon, ficaram próximas, significando que não houve diferença de percepção entre 

amostras pelos avaliadores não treinados. Entretanto, podemos observar que os mesmos 
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conseguiram perceber a diferença entre as espécies, e das diferentes amostras de café. Em 

relação às amostras de café arábica da Serra do Caparaó, os atributos sensoriais 

encontrados na segunda dimensão, como gosto doce, aroma de camomila, aroma cítrico 

representam um efeito positivo para essas amostras, assim como gosto adstringente e 

textura aguada, que refletem um efeito negativo. Os atributos sensoriais encontrados na 

primeira dimensão como sabor de chocolate, sabor de chocolate amargo, textura 

aveludada, sabor de castanha e sabor de caramelo representam um efeito positivo e 

caracterizam as amostras do café arábica do Cerrado – MG. 

Os atributos sensoriais listados pelos avaliadores não treinados para a 

caracterização das amostras dos cafés arábica a partir do teste de freelisting, foram 

semelhantes aos atributos marcados por diferentes avaliadores não treinados para a 

caracterização dessas mesmas amostras pelo teste CATA, mostrado no capítulo 2. 

A amostra de café conilonda BA, foram caracterizadas pelos atributos sensoriais 

encontrados na segunda dimensão, como gosto amargo, que reflete um efeito negativo 

para essas amostras, e atributos situados  na primeira dimensão, como aroma 

característico de bebida de café, sabor de nibs de cacau e textura encorpada,   sabor de 

chocolate amargo, textura aveludada e sabor de avelã representam  efeito positivo para 

essas amostras e caracterizam as amostras do café conilon – ES (Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.3 A e B: configuração da posição das amostras de cafés arábica e conilon, nas 

primeira e segunda dimensões, em relação aos atributos sensoriais levantados no free 
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listing a partir da análise fatorial múltipla (AFM). ACAT: Arábica Serra do Caparaó 

tratado; ACAC: Arábica Serra do Caparaó controle; ACET: Arábica Cerrado tratado; 

ACEC: Arábica Cerrado controle; CEST: Conilon Espírito Santo tratado; CESC: 

Conilon Espírito Santo controle; CBAT: Conilon Bahia tratado; CBAC: Conilon Bahia 

controle. 

 

Ainda na Figura 3.3 A, observa-se a expressão “overall liking” ou aceitação 

global” e seu posicionamento na primeira dimensão, apresentando atributos sensoriais 
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próximos a ela como sabor de caramelo, sabor de chocolate, sabor de castanhas e textura 

aveludada. Estes são considerados atributos direcionadores da aceitação. Isso significa 

que esses atributos exercem efeito positivo nas amostras, sendo as características 

sensoriais mais listadas pelos avaliadores não treinados em relação às melhores notas de 

aceitação. 

Podemos observar, ainda, que as amostras arábica do Cerrado – MG, não tratada 

e tratada, encontram-se no mesmo quadrante e dimensão que a aceitação global, sendo 

caracterizadas pelos mesmos atributos e recebendo as maiores notas de aceitação quando 

comparadas com as outras amostras de cafés avaliadas.  

Os cafés do tipo conilon, apresentam um maior teor de sólidos solúveis quando 

comparados com os cafés do tipo arábica, atribuindo a eles características sensoriais 

relacionadas à textura da bebida de café como mais encorpada, ou aveludada, e maior 

sensação de plenitude. Por este motivo, o café conilon é normalmente utilizado para 

compor blends de bebidas de café (Hamdouche, 2016). 

 Em relação a análise de sólidos solúveis, não houve diferença entre as amostras 

da mesma espécie, somente entre espécies diferente, confirmando os dados da literatura 

(Farah. 2006) (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1: Resultados dos sólidos solúveis (ºBrix) das amostras de cafés arábica e conilon 

 

Amostras Sólidos Solúveis (ºBrix) 

Arábica Caparaó controle 1.9±0.1a 

Arábica Caparaó tratado 2.1±0.1a 

Arábica Cerrado controle 1.9±0.1a 

Arábica Cerrado tratado 2.1±0.0a 

Conilon ES controle 3.3±0.1b 

Conilon ES tratado 3.2±0.0b 

Conilon BA controle 3.3±0.0b 

Conilon BA tratado 3.2±0.0b 

Resultados expressos em média das triplicatas. Letras iguais sobrepostas correspondem a 

amostras iguais (p<0,05). 



 

 

Apesar do café conilon - BA ter recebido 93 pontos de avaliadores treinados 

(QGrades) pelo teste de cupping (SCA), sendo classificado como um café excepcional, 

as amostras tratada e não tratada do mesmo obtiveram notas de aceitação e intenção de 

compra mais baixas pelos avaliadores não treinados em relação aos cafés arábica.  Esse 

resultado deve-se provavelmente ao fato deste café se tratar de um produto exótico, quase 

se assemelhando à uma bebida de licor, com fortes atributos sensoriais como nibs de 

cacau, forte amargor e licorizado, diferenciando-se das bebidas de café comumente 

consumida por esses avaliadores. 

Como mostrado na Figura 3.4, as duas dimensões da AMF explicaram 

aproximadamente 64% da variação. Vale lembrar que quanto mais próximo de 100%, 

menos informação foi perdida. Quando utilizados avaliadores treinados, 70% de variação 

é suficiente; porém quando utilizamos avaliadores não treinados, é comum que o valor 

seja abaixo de 70% (MEILGAARD, 1991). 

Cada amostra de café foi visualizada por cores e posições distintas no mapa, 

demonstrando assim que os consumidores foram capazes de diferenciar as amostras pelos 

tipos de café. Os pontos no final mostram a posição média considerando todos os 

provadores, enquanto o ponto central (médio) representa uma posição de consenso entre 

os métodos. Por inspeção visual, as amostras apresentaram posições semelhantes para 

todas as metodologias (mapeamento projetivo e freelisting) (Figura 3.4). 
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Figura: 3.4 Configuração comparativa gerada pela AMF (Análise Múltipla Fatorial), 

considerando a configuração individual do Mapeamento projetivo e o teste free listing 

para as oito amostras de cafés arábica e conilon. ACAT: Arábica Serra do Caparaó 

tratado; ACAC: Arábica Serra do Caparaó controle; ACET: Arábica Cerrado tratado; 

ACEC: Arábica Cerrado controle; CEST: Conilon Espírito Santo tratado; CESC: Conilon 

Espírito Santo controle; CBAT: Conilon Bahia tratado; CBAC: Conilon Bahia controle. 
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CONCLUSÕES 

 

A utilização do teste de mapeamento projetivo reforçou mais uma vez que os 

avaliadores não treinados, consumidores de café, não percebem diferença entre as 

amostras não tratadas e tratadas com a enzima asparaginase para redução de formação de 

acrilamida durante a torrefação. 

A distribuição das amostras por tipos de café e origem (arábica ES, MG, conilon 

ES, BA), independentemente de serem tratadas ou não, demonstra como os atributos 

sensoriais influenciam na escolha e percepção desses consumidores, e reforça a 

importância da caracterização sensorial para o desenvolvimento de possíveis novos 

produtos.  

Apesar das amostras de café conilon apresentarem características como textura 

encorpada e aroma característico de bebida de café, que foram atributos apontados como 

positivos para compor uma bebida de café a partir do teste CATA (estudo 2), ainda há  

grande diferenciação na percepção dos consumidores de café entre as bebidas de café 

arábica e conilon, muito pelo fato destes consumidores não estarem habituados a 

consumirem este tipo de café. 

O fato da bebida de café conilon fermentada e a amostra do Caparaó terem 

recebido as menores notas dos avaliadores não treinados mostra que o consumidor carioca 

prefere os cafés tradicionais aos exóticos com fermentação e desenvolvimento de 

características como frutado, nibs de cacau, licoroso. Esse consumidor prefere bebidas 

com sabor característico de café. 
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ESTUDO 4: Influência da informação sobre a aceitação de um café com teores 

reduzidos de acrilamida por consumidores da cidade do Rio de Janeiro  

 

Embora a Internet tenha revolucionado a cultura de consumo, os revendedores 

tradicionais de alimentos continuam a desempenhar um papel central na exposição dos 

consumidores a novas ofertas de produtos e na atuação como o principal fórum para 

decisões de compra (Inman, Winer & Ferraro, 2009). Portanto, os rótulos de produtos 

alimentícios continuam sendo um importante meio de comunicação entre fabricantes e 

clientes (Grunert &Wills, 2007; Mawad, Trías, Giménez, Maiche, & Ares, 2015). No 

entanto, apesar da amplitude de pesquisas que abordam questões individuais relacionadas 

ao rótulo, como fonte de compreensão e conhecimento (Grunert, Wills& Fernández-

Celemín, 2010;Miller & Cassady, 2012), formatos de apresentação (NiMhurchu, 

Eyles,Jiang e Blakely, 2018; Sanjari, Jahn e Boztug, 2017; Siegrist, LeinsHess e Keller, 

2015), cores(Wąsowicz, Styśko-Kunkowska&Grunert, 2015) e reivindicações de 

produtos (Chrysochou&Grunert, 2014), há um apelo para situar interações entre o 

consumidor e a  rotulagem de alimentos, dentro do contexto mais amplo de tomada de 

decisão (Mawad et al., 2015). 

 Como fonte de informação, o rótulo dos alimentos auxilia o consumidor a 

avaliaras características e a qualidade de um produto (Bredahl,2004), e representa uma, 

entre muitas dicas, que podem ser usadas para satisfazer o consumidor ou reduzir o risco 

de perda e desperdício que ocorre como resultado da compra equivocada de um produto 

(Brach, Walsh& Shaw, 2017; Brunel&Pichon, 2004),moldando assim, as expectativas 

do produto e influenciando a tomada de decisão (Higgs, 2016; Mawad et al., 2015). 

Consequentemente, há interesse crescente na rotulagem como meio de comunicação de 

informações sobre produtos, particularmente informações nutricionais, devido a 
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problemas de saúde relacionados ao comportamento alimentar (SiegristLeins-Hess & 

Keller, 2015; Wsowicz et al., 2015). Apesar das fortes evidências sugerindo associação 

entre dieta e saúde (Liu, Hoefkens e Verbeke, 2015), argumenta-se que os rótulos eram 

ineficazes na promoção de mudanças na dieta a nível populacional (Gregori et al., 2014; 

NiMhurchu et al., 2018). Fatores potenciais citados como responsáveis por essa 

discrepância incluem a multiplicidade de sistemas de rotulagem, real falta de 

entendimento, crenças de autoeficácia e impacto de informações sobre como trazer 

mudanças comportamentais (Gregori et al., 2014). Uma grande parte dos consumidores 

tem dificuldade em interpretar as informações nutricionais contidas nas embalagens de 

alimentos ou prestam pouca atenção a elas durante sua escolha. Diferentes esquemas de 

rotulagem nutricional, como alertas nutricionais, foram desenvolvidos, e diferem na 

medida em que ajudam os consumidores a fazer escolhas baseadas na saúde (Hodgkins 

et al.,2012). Esquemas que incluem auxílios interpretativos para facilitar a compreensão 

do consumidor foram, de fato, relatados como facilitadores na capacidade dos 

consumidores de encontrar e entender informações nutricionais. 

Muito se questiona sobre qual tipo de informação deve ser descrita e entregue nos 

rótulos alimentares, que os rótulos não devem incluir informações além do que os alertas 

nutricionais (como redução de gorduras, açúcares e sódio) resumem, pois muitas 

informações confundem mais os consumidores do que informam. Alguns autores 

propõem que os únicos componentes com real motivo para sua inclusão nos rótulos são 

aqueles em que há evidências sólidas demonstrando que a substância em questão (na 

quantidade presente em muitos alimentos) está relacionada ao risco de distúrbios de saúde 

(Cook et al.,2017; He &Mac Gregor, 2009). 
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OBJTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Investigar o efeito da informação a respeito da ocorrência de acrilamida no café e seus 

potenciais efeitos no organismo, sobre a aceitação sensorial da bebida, por consumidores 

regulares de café da cidade do Rio de Janeiro; 

Investigou, por meio de entrevistas via internet, se a possibilidade de um processamento 

natural para reduzir os teores desta substância aumentaria a aceitação deste produto; 

 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1.1 DESENHO DO ESTUDO 

O desenho experimental do presente estudo encontra-se a seguir (Figura 4.1). 

 

FIGURA 4.1: Desenho experimental do estudo 4 
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4.1.2 AMOSTRAS  

Foi utilizado o café arábica da região do Cerrado de Minas Gerais, classificado 

como café de excelência (>80 pontos pela SCA), o mesmo utilizado nos estudos 1 e 2, 

antes e após o tratamento com 2000 ASNU.A escolha do tipo de café e da carga 

enzimática de 2000 ASNU ocorreu pelo fato deste tipo do café e desta carga enzimática 

terem apresentado a melhor aceitação entre os avaliadores não treinados, consumidores 

de café. 

4.1.3 TRATAMENTO ENZIMÁTICO  

O tratamento enzimático foi realizado conforme descrito no estudo 1. 

 

 

4.1.4 TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ   

A torrefação e a moagem dos grãos foram realizadas conforme descrito no Estudo 1, 

na torra média (escala Agtron #55). A escolha da torra ocorreu pelo fato de ser a torra 

padrão de consumo de bebida de café pela maioria da população brasileira (ABIC, 2020).  

  

4.1.5 PREPARO DAS BEBIDAS  

Todas as bebidas utilizadas no teste sensorial foram preparadas na concentração a 

10%. Para isso, foram pesadas 100g de cada amostra de café, e acrescentados 1000mL de 

água quente, para o preparo de 1litro da bebida. 
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4.1.6 DESENVOLVIMENTO DOS RÓTULOS E EMBALAGENS  

 Três rótulos foram desenvolvidos e apresentados aos consumidores na forma 

impressa, em folha A4 (Figura 4.2). O rótulo 1, foi considerado o controle, sem nenhum 

tipo de informação especial que se relacionasse com a substância acrilamida ou com a 

enzima asparaginase. Já no rótulo 2, foi adicionado ao rótulo controle um aviso de que 

aquele café possuía baixo teor de acrilamida. No rótulo 3, além do aviso de baixo teor de 

acrilamida, no verso do mesmo, foi adicionada a seguinte informação: “Acrilamida é uma 

substância presente em todos os tipos de café torrado. Sua presença é potencialmente 

tóxica à saúde humana (Segundo IARC, 1994). Este café foi desenvolvido utilizando 

processos naturais para reduzir os teores de acrilamida.” 
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Figura 4.2. Rótulos desenvolvidos para o teste comparativo. 1 - rótulo controle; 2 – rótulo com alerta de 

baixo teor de acrilamida; 3 – rótulo com informação detalhada sobre acrilamida: “Acrilamida é uma 

substância presente em todos os tipos de café torrados. Sua presença é potencialmente tóxica à saúde 

humana (Segundo IARC, 1994). Este café foi desenvolvido utilizando processos naturais para reduzir os 

teores de acrilamida.”   
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4.1.7 TESTE COMPARATIVO DE INFORMAÇÃO EM RÓTULOS 

O objetivo do teste comparativo dos rótulos foi verificar se as informações 

contidas nos rótulos 2 e 3 influenciariam e modificariam a aceitação e intenção de compra 

do produto por parte do consumidor, quando comparados com o rótulo 1. Uma mesma 

amostra de café (controle ou amostra tratada) foi distribuída para os avaliadores não 

treinados duas vezes, e, em cada vez, junto com o questionário de aceitação e intenção de 

compra, foi oferecido conjuntamente um dos rótulos contendo alguma informação citada 

anteriormente ou o rótulo controle.  

O teste foi realizado com 444 consumidores regulares de café não treinados, com 

mais de 18 anos, divididos nos seguintes grupos:  

Café arábica cerrado - controle 

- Rótulo sem informação (controle1) vs Rótulo com alerta 1 (n = 111) 

- Rótulo sem informação (controle2) vs Rótulo com alerta 2 (alerta + informação) (n = 

117) 

Café arábica cerrado – carga 2000 ASNU 

- Rótulo sem informação (controle 1) vs Rótulo com alerta 1(n = 110) 

- Rótulo sem informação (controle 2) vs Rótulo com alerta 2 (alerta + informação) (n = 

106) 

 

4.1.8 TESTE DE INFORMAÇÃO VIA INTERNET 

 Foi desenvolvido um questionário, através da ferramenta no “google formulários”, 

sobre o tipo de informação que os consumidores de café brasileiro possuíam em relação 

à acrilamida (ANEXO 8). Este questionário foi enviado via internet para 1615 

consumidores de cafés, com mais de 18 anos, solicitando os mesmos dados socio 

demográficos obtidos nos testes sensoriais com consumidores de café não treinados, além 

de dados de consumo.  
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Cinco perguntas foram feitas em relação à acrilamida: 1) Antes de ler esse questionário, 

você já tinha ouvido/lido sobre a acrilamida? 2) Se respondeu sim na pergunta anterior, 

onde leu/ouviu tal informação? 3) Você sabia da presença da acrilamida em cafés? 4) 

Depois de saber sobre a acrilamida, você optaria por consumir um café com teor reduzido 

dessa substancia a partir de um método natural? e5) Você estaria disposto a pagar um 

pouco mais do que o valor médio de mercado, em um café com baixo teor de acrilamida? 

 

4.1.9 ESTATÍSTICA  

  Os resultados foram analisados pelo software XLSTAT para Windows versão 

2019.3, por meio de média da aceitação de cada amostra, utilizando teste ANOVA 

(p<0,05), e análise de cluster. 
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.2.1 INFORMAÇÃO NOS RÓTULOS VERSUS ACEITAÇÃO E INTENÇÃO DE 

COMPRA NOS CAFÉS 

Os rótulos dos alimentos são de grande importância, pois ajudam milhões de 

pessoas a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Isso foi demonstrado recentemente 

em uma revisão sistemática abordando vários tipos de rótulos de alimentos, incluindo 

rótulos da frente e da parte de trás da embalagem, rótulos em menus de restaurantes e 

rótulos em supermercados (Shangguan et al., 2019).  

Do total de 444 avaliadores, 51% foram do gênero feminino. Nos testes com alerta 

simples (de baixo teor de acrilamida) (1), 51% foram do sexo masculino e nos testes com 

alerta detalhado (2) 54% foram do sexo feminino.  

Considerando as médias globais, em ambos os testes, utilizando o café controle e 

o café tratado, tanto a informação na forma de alerta quanto o alerta com informação 

detalhada sobre a substância aumentaram a aceitação e a intenção de compra do 

consumidor quando comparadas às notas médias dos rótulos controle, que foram boas em 

se tratando de provadores de café não treinados, médias de 7,43 e 7,34 para os controles 

1 e 2, respectivamente e ligeiramente maiores para os rótulos com alerta (todas entre 

gostei moderadamente e gostei muito) (Machínet al, 2018; Mellgaird, 1991) (Tabela 4.1). 

Como os mesmos avaliadores não avaliaram os mesmos rótulos com alerta simples ou 

detalhado, não é possível realizar comparação estatística entre os dois tratamentos. No 

entanto, observando as médias similares entre os controles e entre os rótulos com alerta é 

possível concluir que ambos alertas (1 e 2) foram úteis e que a informação detalhada não 

foi mais eficaz do que a simples. Portanto, informações curtas que demonstrem a natureza 
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saudável do produto parecem ser eficazes para influenciar positivamente o consumidor. 

Vale ressaltar que esses voluntários não sabiam que estavam provando o mesmo café.  

 

Tabela 4.1: Médias de aceitação e intenção de compra entre rótulos dos cafés controle 

e tratado*, contendo ou não informação sobre a acrilamida. 

Tipo de Rótulo Aceitação Intenção de compra 

Café controle 

Controle 7,43a± 0,11 4,16ª± 0,02 

Alerta 7,54b± 0,17 4,27b± 0,06 

Controle 2 7,34a± 0,15 4,03ª± 0,01 

Alerta com informação. detalhada 7,44b± 0,13 4,15b± 0,07 

Café tratado (carga enzimática 2000 ASNU) 

Controle 7,39a± 0,16 4,05ª± 0,10 

Alerta 7,75b± 0,12 4,29b± 0,08 

Controle 2 7,33a± 0,05 4,00a± 0,14 

Alerta com informação detalhada 7,67b± 0,01 4,27b± 0,06 

Nota: As notas de aceitação e intenção de compra seguiram as escalas hedônicas 

estruturadas de 9 e 5 pontos, para a aceitação, onde 1: desgostei extremamente e 9: gostei 

extremamente; e para intenção de compra, onde 1: certamente não compraria e 5: 

certamente compraria, respectivamente. Diferenças foram consideradas significativas 

quando (p<0,05) 

 

De forma geral, entre os consumidores que preferiram as amostras acompanhadas 

dos rótulos com algum tipo de informação sobre a acrilamida, seja ela apenas o alerta de 

baixo teor ou a informação completa, 54% eram mulheres, 46% tinham pós graduação, 

39% tinham de 24 à 34 anos e 20% tinham entre 35 e 44 anos, 42% tinham de 4 a 5 

salários mínimos como renda, apenas 15% adoçavam o café, 40% desses consumidores 

bebiam café 2 vezes ao dia, 56% consumiam cafés tradicionais e 35% consumiam cafés 

de marcas de qualidade superior, a maioria espresso. 

Temple (2020), identificou que mulheres possuem uma maior tendência de 

escolha por aquelas embalagens que utilizam um alerta nutricional, indicando alguma 
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redução de uma substância que possa oferecer algum dano à saúde. Embora essa 

informação tenha sido corroborada no presente estudo, quando considerando todos os 

avaliadores, o percentual de mulheres e homens que foram influenciados pela informação 

foi equilibrado (54% mulheres). Observamos também pelos comentários, que os 

avaliadores que possuíam maior grau de escolaridade tinham alguma informação sobre a 

substância acrilamida em alimentos, e se interessavam e preocupavam mais com a sua 

redução. 

Como os consumidores têm características distintas entre si (para alguns o sabor 

do café é a única característica importante, para outros o estimulo da cafeína, enquanto 

que para outros são mais focados em saúde de forma holística), a análise de cluster torna-

se extremamente necessária para interpretação dos resultados deste teste. Quatro clusters 

foram identificados entre os consumidores (Figura 4.3). 

Os clusters 1 e 2, foram aqueles com o menor número de avaliadores não 

treinados, consumidores de café, (n = 10 e 7, respectivamente) e com as maiores 

porcentagens de consumidores do gênero feminino, 80 e 71,4%, respectivamente (Tabela 

4.2). Nesses dois clusters, os consumidores deram as maiores notas de aceitação e 

intenção de compra para aqueles rótulos que continham informações sobre acrilamida 

(alerta de baixo teor e informação completa sobre a substância).Esses consumidores 

tinham entre 25 e 44 anos, com grau de escolaridade entre ensino superior completo e pós 

graduação, renda familiar entre 4 e 5 ou mais salários mínimos, em sua maioria 

consumiam cafés do tipo tradicional e orgânicos, com uma frequência de consumo de 

café de 2 vezes ao dia, utilizando xícaras entre pequena (50mL) e média (100mL). 

O cluster 3 (n=64) foi aquele com o maior número de avaliadores, sendo que 

destes, 51,6% eram do gênero masculino, com idade entre 18 e 24 anos, com ensino 

superior completo e renda familiar de 2 a 3 salários mínimos. Os avaliadores deste cluster 
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deram as maiores notas médias de aceitação e intenção de compra para os rótulos com 

alerta de baixo teor de acrilamida, seguido dos rótulos com alerta e informação detalhada 

desta substância. 

Assim como os avaliadores dos clusters 1 e 2, as menores notas atribuídas por 

esses consumidores, foram para os rótulos controle 1 e 2, aqueles que não continham 

nenhum tipo de informação. Com isso, os avaliadores dos clusters 1, 2 e 3 demonstraram 

uma tendência de preferência de aceitação e intenção de compra, pelas amostras que eram 

acompanhadas dos rótulos com alertas, podendo assim dizer que foram influenciados 

pelas informações neles contida.  

No cluster 4 (n = 19), 57,9% dos avaliadores foram do gênero masculino, faixa 

etária entre 18 e 34 anos. Esses avaliadores atribuíram as menores notas de aceitação e 

intenção de compra para os rótulos com alertas 1 e 2, e as maiores notas para os rótulos 

controle 1 e 2, demonstrando assim que não foram influenciados pelas informações 

contidas nos rótulos com alertas quando atribuíram notas para aceitação e intenção de 

compra das amostras que acompanhavam esses rótulos. 
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FIGURA 4.3: Dendrograma com a configuração das distribuições por clusters dos 

avaliadores não treinados para o teste de influência da informação sobre acrilamida. 

 

Observamos, pelos comentários nas fichas dos avaliadores, que muitos não sabiam 

sobre a presença de acrilamida em cafés, e que alguns deles, quando recebiam o rótulo 

com o alerta de baixo teor de acrilamida, associavam o tratamento a um sabor mais 

aguado “por ter sido retirada uma substância do café”, mesmo que  estivessem provando 

a mesma amostra para os dois rótulos). A maior parte desses comentários, vinham de 

pessoas com a escolaridade de ensino médio completo e superior incompleto, faixa etária 

entre 18 a 24 anos e renda familiar de 2 a 3 salários mínimos. 
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Tabela 4.2: Características detalhadas dos quatro clusters,obtidas das informações dos questionários sociodemográficos aplicados junto aos rótulos. 

 
Cluster 

 
n 

Gênero  Faixa etária (anos)  Grau de escolaridade 
masculino feminino 18-24 25-34 34-44 45-59 ensino 

fundamental 
ensino médio 

completo 
superior 

incompleto 
superior 

completo 
pós-graduação 

 
1 

 
10 

 
20.0% 

 
80.0% 

  
10.0% 

 
10.0% 

 
70.0% 

 
10.0% 

  
0.0% 

 
0.0% 

 
10.0% 

 
10.0% 

 
80.0% 

 
2 

 
7 

 
28.6% 

 
71.4% 

  
28.6% 

 
71.4% 

 
0.0% 

 
0.0% 

  
0.0% 

 
0.0% 

 
28.6% 

 
57.1% 

 
14.3% 

 
3 
 

4 

 
64 
 
19 

 
51.6% 

 
57.9% 

 
48.4% 

 
42.1% 

  
56.4% 

 
47.3% 

 
19.3% 

 
47.3% 

 
17.7% 

 
5.2% 

 
6.4% 

 
0.0% 

  
0.0% 

 
0.0% 

 
9.7% 

 
0.0% 

 
20.9% 

 
52.6% 

 
64.5% 

 
36.8% 

 
4.8% 

 
10.5% 

 

 
Cluster 

 
n 

Renda familiar                   Tipo de café que costuma consumir                                 Frequência de consumo*      
1 sm 2 a 3 sm 4 a 5 sm > 5sm tradicional extraforte Gourmet orgânico descafeinado        1x 2x 3x             +3x 

 
1 

 
10 

 
0.0% 

 
0.0% 

 
40.0% 

 
60.0% 

  
20.0% 

 
13.0% 

 
2.0% 

 
23.0% 

 
24.0% 

 
       40.0% 

 
60.0%         

 
0.0%           0.0% 

 
2 

 
7 

 
0.0% 

 
42.9% 

 
57.1% 

 
0.0% 

  
71.4% 

 
14.3% 

 
0.0% 

 
0.0% 

 
0.0% 

 
       14.3% 

 
57.1% 

 
28.6%          0.0% 

 
3 
 

4 

 
64 
 
19 

 
8.06% 

 
10.5% 

 
69.3% 

 
52.6% 

 
12.9% 

 
26.3% 

 
9.6% 

 
10.5% 

  
82.2% 

 
57.9% 

 
14.5% 

 
36.8% 

 
1.6% 

 
0.0% 

 
1.6% 

 
5.2% 

 
0.0% 

 
0.0% 

 
      3.2% 

 
     0.0% 

 
16.1% 

 
63.1%  

 
59.6%         20.9% 

 
26.3%         10.5% 

 
Cluster 

 
n 

                                       Tamanho da xícara**  Hábito de adoçar  Adoçamento 

   50mL                         100mL                                 200mL          sim                      não açúcar adoçante 
 

1 
 

10 
 

    60.0%                                 40.0%                                             0.0%                                                       0.0%                              100.0%                                  0.0%                0.0% 
 

2 
 

7 
 

    0.0%                                   71.4%                                            28.6%                                                      57.1%                              42.9%                                  50.0%              50.0% 
 

3 
 

 
64             8.06%                                 79.0%                                            12.9%                                                      85.4%                              14.5%                                  54.7%              45.3% 

4 19             5.2%                                   73.6%                                            21.0%                                                     10.5%                               89.4%                                  52.9%              45.0% 

sm: salário mínimo *ao dia ** 50mL – xícara pequena; 100mL - xícara média; 200mL – xícara grande/copo 
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No contexto de novas ofertas de produtos, é claro que, embora a dimensão de 

captura de atenção do design do rótulo seja importante, o fornecimento de informações 

com base nas necessidades não pode ser esquecido (Tanner et al, 2018). Ao final de cada 

avaliação dos voluntários, foi certificado que eles haviam lido as informações contidas 

nos rótulos, embora alguns avaliadores não tivessem percebido de imediato alguma 

diferença entre os rótulos, principalmente entre o controle (sem nenhuma informação 

especial) e o rótulo com alerta de baixo teor de acrilamida. Nesse sentido, o alerta com 

informação detalhada, mesmo que não tenha sido mais eficaz para mudar a opinião da 

maioria dos avaliadores, foi importante para chamar sua atenção de que havia uma 

informação diferente no rótulo.  

A intenção de compra está relacionada a um fator prático, que une sabor e 

informação de forma racional, enquanto a aceitação avalia basicamente o sabor (Varela 

& Ares, 2012). Tanto para as amostras do café controle quanto do café tratado, a média 

das notas de intenção de compra variaram de 4,27 a 4,29, e acompanharam a tendência 

das notas de aceitação, e foram maiores para as amostras que foram acompanhadas dos 

rótulos que continham algum tipo de informação (alerta de baixo teor de acrilamida, e 

informação  detalhada sobre esta substância), ambas entre provavelmente compraria e 

certamente compraria. 

Os avaliadores que deram notas de intenção de compra entre 4 e 5 (provavelmente 

compraria e certamente compraria), eram em sua maioria, do gênero feminino, com faixa 

etária entre 34 e 44 anos, ensino superior completo e pós graduação, renda familiar acima 

de 5 salários mínimos. Os hábitos de consumo destes avaliadores eram cafés do tipo 

tradicional, duas vezes ao dia, utilizando uma xícara pequena (50mL). Isso também 

explica a preferência pelos cafés do Cerrado, mais comuns nos blends tradicionais. 
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Portanto, a informação contida nos rótulos, na forma de alerta de baixo teor de 

acrilamida ou com informação detalhada sobre esta substância, aumentou a nota de 

aceitação e intenção de compra, mesmo que não fortemente, mostrando assim, que a 

informação pode ter influenciado também a percepção sensorial das bebidas de café. 

Os resultados deste teste indicam que os rótulos dos alimentos, quando 

informativos, levam a uma melhoria das escolhas dos alimentos pelos consumidores. Por 

isso deve haver um forte monitoramento pelos órgãos governamentais responsáveis sobre 

as informações contidas nos rótulos dos alimentos (ANVISA, 2013). 

 

4.2.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÃO SOBRE A 

ACRILAMIDA 

A presença de acrilamida em alimentos é bastante disseminada nos EUA e em 

países europeus, onde já são comercializados uma gama de produtos industrializados com 

redução de acrilamida, exemplo: batatas congeladas e chips e alguns cookies (Fernandes, 

2019). Entretanto, no Brasil, não há muita divulgação sobre a presença dessa substância 

nos alimentos. A fim de aumentar o âmbito de consumidores em relação ao local de 

moradia, faixa etária, grau de escolaridade e profissão, desenvolvemos um questionário 

enviado via internet para consumidores de café, conforme explicado no item 4.1.8. 

Participaram do teste 1.615 consumidores de café, de faixa etária entre 18 e 55 anos, dos 

seguintes estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, 

Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Pará, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. A maioria dos entrevistados foi do gênero feminino (71,1%), com faixa 

etária entre 25 e 44 anos (42 e 21%, respectivamente); 47% possuem pós graduação, uma 

renda familiar acima de 5 salários mínimos (49%), costumam consumir café (2 vezes por 

dia (45%), do tipo tradicional, seguido do extraforte (67 e 24% respectivamente),  137 



 

utilizando  xícara média de 100mL (54,6%) e adoçam o café (65%). Entre os 

entrevistados, 76,5% nunca haviam ouvido falar ou lido sobre a acrilamida e sobre sua 

presença em alimentos; e 89% não sabiam que a acrilamida está presente nos cafés 

torrados (Figura 4.4). Dos entrevistados que já tinham ouvido falar sobre a acrilamida, 

70,8% obtiveram essa informação em instituições de ensino, como universidades, cursos, 

palestras, seguidos daqueles que obtiveram algum tipo de informação via internet (19%) 

e televisão (2,1%). 

Apesar de a maior parte dos entrevistados não tivessem o conhecimento da 

presença da acrilamida em cafés torrados, a maioria  (86,3%) mostrou-se favorável a 

consumir um café com baixo teor de acrilamida para melhorar ou não prejudicar a saúde, 

mesmo que tenha sido informado que a presença dessa substância no café não causaria 

necessariamente ou comprovadamente danos à saúde. No entanto, muitos 

questionamentos surgiram em relação a possíveis mudanças no perfil sensorial da bebida 

e em relação ao preço. 

Em relação aos dados de intenção de compra e comentários relacionados nas 

fichas, 80,8% dos provadores consumidores mostraram-se dispostos a pagar um valor um 

pouco maior do que o padrão do mercado, por um café com teor reduzido de acrilamida, 

mas 11% desses provadores questionaram o possível aumento de custo, sendo que alguns 

estipularam que esse aumento  não poderia ultrapassar  20% em relação ao café padrão, 

não ultrapassando um valor médio de R$22,00 por 500g. 

Algumas citações em relação a comprar/consumir ou não o produto são 

apresentadas a seguir: “Dependendo dos males reais da acrilamida, optaria por 

consumir”; “Talvez. Mas como li anteriormente que a quantidade presente no café não é 

cancerígena, não me preocuparia.”; “Depende do gosto/sabor”; “Só mudaria se não 

alterasse o sabor do café”; “A princípio consumiria pela saúde. Porém se o gosto mudasse 
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radicalmente, seria difícil de abandonar o café tradicional"; “Depende do custo no 

mercado”; “No texto inicial fala que apesar da substância seu uso no café não faz mal, 

logo eu continuaria fazendo uso”; “Talvez, dependendo do valor do produto, uma vez que 

meu consumo é baixo”; 

Também está sendo implementado o mesmo questionário traduzido para o inglês, 

em alguns estados dos Estados Unidos como, Atlanta, Califórnia, Carolina do Norte, 

Carolina do Sul, Flórida, Illinois e Nova Iorque. Os resultados preliminares (n = 139) 

mostram uma diferença entre as respostas destes consumidores de café quando 

comparados às respostas dos consumidores brasileiros, principalmente em relação ao 

conhecimento sobre a acrilamida, sendo que 77,3% já ouviram falar ou leram sobre a 

acrilamida e 73,6% sabiam da presença desta substância no café. Entre esses 

consumidores, 81% mostraram-se favoráveis a comprar um produto reduzido de 

acrilamida, e 74,9% estariam dispostos a pagar um pouco mais que o valor de mercado 

padrão neste tipo de café. 

Observamos uma situação inversa sobre o conhecimento da substância acrilamida 

dos consumidores americanos em relação aos consumidores brasileiros (77,3% e 23,5%, 

respectivamente, já tinham ouvido falar ou leram sobre a substância e 73,6% e 11%, 

respectivamente, sabiam da presença da acrilamida em cafés). Este fato pode ser 

explicado pela forma que a informação sobre a acrilamida é disseminada para os 

consumidores americanos, nas embalagens e rotulagens dos alimentos, ao contrário do 

que observamos no Brasil.  
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CONCLUSÕES 

Em ambos os testes sensoriais, o tratamento com asparaginase não alterou o sabor 

do café controle e a melhora da aceitação se deu devido à crença de que estavam bebendo 

uma bebida mais saudável. As informações contidas na embalagem sobre a acrilamida e 

o baixo teor no produto tratado com asparaginase, na forma de alerta ou de informação 

detalhada, aumentaram a aceitação e intenção de compra do produto da maioria dos 

indivíduos, especialmente mulheres e pessoas com um grau de escolaridade maior, 

mostrando que estas pessoas estão dispostas a realizar mudanças em seu hábito alimentar 

a fim de melhorar a saúde ou prevenir doenças. No entanto, houve preocupação quanto à 

possível modificação no sabor e aumento de custo.  A viabilidade deste produto no 

mercado depende majoritariamente das condições operacionais em larga escala e do custo 

final. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização da enzima asparaginase foi eficaz na redução da formação de 

acrilamida nas duas espécies de cafés analisadas, de aproximadamente até 70% nos cafés 

arábica e até 60% no café conilon avaliados. Não houve grandes modificações no perfil 

de cafeína e trigonelina. Houve, no entanto perda importante no teor de ácidos 

clorogênicos que são os principais antioxidantes dos grãos de café e é preciso avaliar o 

custo benefício da perda desses componentes para redução de acrilamida. Talvez a 

utilização de blends contendo elevado teor de ácidos clorogênicos possam ser utilizados 

para compensar esta perda.  

O uso da enzima asparaginase foi bem aceito nos dois tipos de café arábica 

testados pelos avaliadores treinados. Todas as amostras de café arábica tratadas e não 

tratadas utilizadas no estudo foram classificadas como cafés de excelência, além de terem 

sido caracterizados com atributos comumente atribuídos a esse tipo de cafés, o que indica 

que o tratamento enzimático até a carga de 3000 ASNU não ocasionou mudanças 

sensoriais importantes nas amostras. Como não houve diferença significativa entre as 

cargas enzimáticas 2000 e 3000 ASNU na redução de acrilamida, e houve uma boa 

aceitação e classificação das mesmas pelos avaliadores treinados, pensando na 

viabilidade em escala industrial, a carga de 2000 ASNU foi selecionada, visando menor 

custo da aplicação enzimática. Cargas maiores do que 3000 geraram maior acidez e leve 

nota de fermentado em testes preliminares, além de não promover maior redução de 

asparagina e por isso não foram utilizadas no estudo. 

Houve boa associação entre as características sensoriais atribuídas pelos 

avaliadores treinados, a partir do teste cupping, e avaliadores não treinados, no teste 

CATA. Os atributos sensoriais dos dois cafés arabica testados foram associados aos 
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principais compostos voláteis identificados, reforçando a caracterização realizada pelos 

avaliadores treinados e não treinados. 

Os dois tipos de café arábica tratados pela enzima asparaginase foram bem aceitos 

pelos avaliadores treinados e não treinados. Os avaliadores não treinados não 

conseguiram diferenciar estes cafés em relação a dos seus respectivos controles, 

demonstrando também boa intenção de compra. Além das notas de aceitação e intenção 

de compra, a caracterização dos tipos de cafés arábica pelo teste CATA, indicaram  

tendência de preferência dos avaliadores não treinados pelo café do Cerrado brasileiro, 

pelo fato deste tipo de café por possuírem características com as quais eles estavam mais 

acostumados em um bom café, tais como  “gosto doce”, “sabor/aroma característico de 

bebida de café”, “sabor/aroma de caramelo, chocolate e castanhas”. Esses atributos 

parecem ter sido acentuados pelo tratamento enzimático no café do Cerrado, indicando 

que cafés desse tipo seriam preferíveis para o tratamento com asparaginase. Para os 

avaliadores treinados o café arábica do Caparaó, que apresentou notas mais frutadas e 

exóticas, foi melhor avaliado. No entanto, estes provadores tratam de um pequeno nicho 

que não seria adequado como alvo de um produto deste tipo. 

A utilização do teste de mapeamento projetivo reforçou, mais uma vez, que os 

avaliadores não treinados, consumidores de café, não percebem diferença entre as 

amostras não tratadas e tratadas com a enzima asparaginase para redução de formação de 

acrilamida durante a torrefação. A distribuição das amostras por tipos de café e origem 

(arábica ES, MG, conilon ES, BA), independentemente de serem tratadas ou não, 

demonstra como os atributos sensoriais influenciam na escolha e percepção desses 

consumidores, e reforça a importância da caracterização sensorial para o 

desenvolvimento de possíveis novos produtos.  
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Apesar das amostras de café conilon apresentarem características como textura 

encorpada e aroma característico de bebida de café, que foram atributos apontados como 

positivos para compor uma bebida de café a partir do teste CATA (Estudo 2), ainda há 

grande diferenciação na percepção dos consumidores de café entre as bebidas de café 

arábica e conilon, muito pelo fato destes consumidores não estarem habituados a 

consumirem o café conilon puro, mas somente em blends com arábica. 

Em todos os testes sensoriais aplicados no presente estudo, o tratamento com 

asparaginase não alterou o sabor do café controle e houve uma tendência de preferência 

da aceitação devido à crença de que estavam bebendo uma bebida mais saudável. As 

informações contidas na embalagem sobre a acrilamida e o baixo teor no produto tratado 

com asparaginase, na forma de alerta ou de informação detalhada, aumentaram a 

aceitação e intenção de compra do produto da maioria dos indivíduos, especialmente 

mulheres e pessoas com grau de escolaridade maior, mostrando que estas pessoas estão 

dispostas a realizar mudanças em seu hábito alimentar a fim de melhorar a saúde ou 

prevenir doenças. No entanto, houve preocupação quanto à possível modificação no sabor 

e aumento de custo.  A viabilidade deste produto no mercado depende majoritariamente 

das condições operacionais em larga escala e do custo final. 

Concluímos que a aplicação da enzima asparaginase se mostrou eficaz quanto à 

redução da formação de acrilamida nos cafés torrados, das espécies arábica e conilon, e 

que não houve alteração no perfil sensorial dessas bebidas. Entretanto, observamos que a 

informação sobre a presença de acrilamida no café e em outros tipos de alimento ainda é 

pouco disseminada no Brasil, podendo ter influenciado os avaliadores durante o teste de 

influência da informação. 
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ETAPAS FUTURAS: 

Como etapas futuras, a composição volátil das amostras dos Estudos 1 e 2 será 

avaliada em detalhes em relação às concentrações encontradas nas amostras tratadas das 

não tratadas enzimaticamente. 

Análises da composição volátil e ácidos clorogênicos e outros componentes não 

voláteis serão realizadas nos cafés conilon utilizados no Estudo 3. Os dados do presente 

trabalho serão também mais elaborados estatisticamente. 

Análises do perfil de aminoácidos das amostras, serão realizadas para verificar o 

comportamento dos outros aminoácidos além da asparagina com a aplicação enzimática. 

A aplicação da enzima asparaginase junto com outras enzimas nos frutos de café 

inteiros, será testada para verificar a eficácia de redução de acrilamida. 

No presente trabalho de teste, um método eficaz de redução de arilamida foi 

testado e aprovado por avaliadores treinados e não treinados. A partir deste ponto, um 

blend com café do Cerrado e café conilon especial, para aumentar os teores de ácidos 

clorogênicos será tratado com carga de asparaginase de 2000 ASNU e o tempo de 

prateleira do produto avaliado, associado as análises químicas e sensoriais .Além de 

realizar testes sensoriais com indicação de intensidade das características atribuídas. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você está recebendo 3 amostras de café, sendo duas iguais e uma diferente. Por favor 

experimente da esquerda para à direita e circule a amostra diferente:  

  

__X__  __Y__  __Z__ 

 

Comentários:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: Cafés com redução de acrilamida.  

 

Prezado (a), Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) de uma pesquisa cujo objetivo é 

a avaliação, caracterização química e sensorial de bebidas de café arábica de torra média. Este estudo está sendo 

realizado pela aluna de doutorado do Programa de Pós-graduação em Nutrição do Instituto de Nutrição Josué de 

Castro, Ana Carolina Vieira Porto, sob orientação da Profª Adriana Farah do Instituto de Nutrição Josué de Castro 

da UFRJ. 

Sua participação será na etapa de análise sensorial, que visa observar a aceitação do consumidor em relação 

ao produto desenvolvido, através de respostas à questionários. Serão oferecidas seis pequenas amostras desses 

cafés, em dois conjuntos de três, na quantidade de 25ml cada.  

Esclarecemos que o procedimento não acarretará em riscos físicos ao participante, e caso ocorra qualquer 

desconforto o participante poderá desistir da participação na pesquisa a qualquer momento. Esclarecemos, ainda, 

que não há necessariamente um benefício direto ao participante, e que você não terá despesas relacionadas à 

pesquisa, nem retorno financeiro (por exemplo, para pagamento de transporte e/ou alimentação). O benefício de 

participar da pesquisa relaciona-se ao fato que os resultados serão incorporados ao conhecimento científico e 

posteriormente a situações de ensino-aprendizagem, além da elaboração de novos produtos. 

A sua participação na pesquisa não é obrigatória e sua recusa não acarretará em prejuízos. Além disso, você 

poderá se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem constrangimentos, sem que isso lhe traga qualquer 

prejuízo ou penalização, sem necessidade de justificativa. 

Em qualquer momento após o teste sensorial você poderá ter acesso direto com os responsáveis pela pesquisa 

das seguintes formas: 

• Ana Carolina Vieira Porto – e-mail: ana_fobemo@hotmail.com – Contato: (21) 99290-6624. 

• Adriana Farah – e-mail: afarah@nutricao.ufrj.br – Endereço: Av. Carlos Chagas Filho, 373, CCS, 

Bloco J, 2° andar, sala 016. Cidade Universitária. Rio de Janeiro. Contato: (21) 3938-6449. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – Rua Professor 

Rodolpho Paulo Rocco, n° 255, 7° andar, Ala E. Cidade Universitária/Ilha do Fundão. Rio de Janeiro. Telefone 

(21) 3938-2480, se segunda a sexta-feira, das 8:00 as 16:00 ou através do e-mail: cep@hucff.ufrj.br 

O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo 

seres humanos, com o objetivo de proteger os direitos e a dignidade dos participantes da pesquisa. 

Todos os dados fornecidos são considerados confidenciais, sendo totalmente garantido o sigilo das 

informações e sua privacidade. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a sua identificação e os 

resultados obtidos neste trabalho serão divulgados em revistas científicas da área. 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) sobre o estudo acima citado que li ou que as informações 

foram passadas para mim. Li e concordo em participar da pesquisa. Eu receberei uma via desse Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. 

Além disso, estou ciente de que eu e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas desse TCLE 

e assinar na última folha.   

_______________________________________                 _______________________________________ 

              Nome do participante                                                   Assinatura do participante 

 

_______________________________________                                Rio de Janeiro, ____/____/______ 

                 Âna Carolina Vieira Porto 
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ANEXO 3 

FAVOR, PREENCHER O QUESTIONÁRIO ABAIXO 

Nome: ___________________________________________________________ 

Gênero: (     ) Masculino   (     ) Feminino 

Faixa etária: (     ) 18 a 24 anos  (     ) 25 a 34 anos  (     ) 35 a 44 anos 

(     ) 45 a 55 anos  (     ) ≥ 56 anos 

Grau de escolaridade: (     ) Ensino Fundamental    (     ) Ensino Médio completo 

(     ) Superior incompleto         (     ) Superior completo          (     ) Pós-graduação 

Renda por pessoa da família: (     ) 1 salário mínimo       (     ) 2 a 3 salários 

(     ) 4 a 5 salários              (     ) > 5 salários 

Qual a marca do café que você costuma consumir? _____________________ 

Qual o tipo? (     ) Tradicional      (    ) Extra forte     (     ) Gourmet 

(     ) Orgânico    (     ) Descafeinado 

Quantas vezes costuma consumir café/dia? 

(     ) 1 vez    (     ) 2 vezes    (     ) 3 vezes     (     ) + 3 vezes 

Qual a quantidade? (     ) 50 mL - xíc. peq.    (     ) 100 mL – xíc. média 

(     ) 200 mL – xíc. grande/copo 

Você adoça o café? (     ) Não   (     ) Sim 

Caso responda sim, utiliza:  Açúcar (     )  quantas colheres de chá  _______________ 

Adoçante (     )  quantas gotas ______________________ 

 

 

 

 

 

158 



 

ANEXO 4 

Você está recebendo uma amostra codificada de café. Por favor, prove e assinale a 

escala abaixo para descrever o quanto você gostou ou desgostou do produto e se ele 

estivesse disponível no mercado, você compraria? Marque a resposta que melhor 

reflita seu julgamento. 

AMOSTRA:___________     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

Comentários:                                          

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

(     ) 9- Gostei extremamente                                                         

(     ) 8- Gostei muito                                                                 

(     ) 7- Gostei moderadamente 

(     ) 6- Gostei ligeiramente                                                          

(     ) 5- Não gostei nem desgostei 

(     ) 4- Desgostei ligeiramente 

(     ) 3- Desgostei moderadamente 

(     ) 2- Desgostei muito 

(     ) 1- Desgostei extremamente 

(     ) 5- Certamente compraria                                                         

(     ) 4- Provavelmente compraria 

(     ) 3- Indiferente   

(     ) 2- Provavelmente não compraria 

(     ) 1- Certamente não compraria                                                                                   

 

159 



 

ANEXO 5 

Assinale as alternativas que você acha que representam melhor a amostra. 

Caso ache necessário, descreva outros atributos.  

Aroma/Sabor Gosto Textura 

(    ) Amendoim (    ) Ácido (    ) Adstringente 

(    ) Caramelo (    ) Amargo (    ) Aguado 

(    ) Camomila (    ) Azedo (    ) Aveludado 

(    ) Chocolate (    ) Doce (    ) Encorpado 

(    ) Cidreira   

(    ) Cítrico   

(    ) Cravo   

(    ) Ervas   

(    ) Eucalipto   

(    ) Floral   

(    ) Fumo   

(    ) Laranja   

(    ) Madeira   

(    ) Queimado   

(    ) Torrado   

(    ) Verde   
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ANEXO 6 
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ATRIBUTOS DE CARACTERIZAÇÃO DO CAFÉ 

AROMA 

1 Aroma de camomila 

2 Aroma característico de café 

3 Aroma de caramelo 

4 Aroma de chocolate 

5 Aroma cítrico 

6 Aroma doce 

7 Aroma floral 

8 Aroma frutado 

9 Aroma de madeira 

10 Aroma ácido 

11 Aroma medicinal 

12 Aroma de fermentado  

13 Aroma de álcool de cereais 

14 Aroma de café verde 

15 Aroma de melado (mapple) 

16 Aroma de mel 

17 Aroma de avelã/nozes 

 

 

 

 

SABOR 

18 Sabor de açúcar mascavo 

19 Sabor de avelã 

20 Sabor de baunilha 

21 Sabor de caramelo 

22 Sabor de castanha 

23 Sabor de chocolate 

24 Sabor de chocolate amargo 

25 Sabor de cítrico 

26 Sabor floral 

27 Sabor herbal 

28 Sabor de madeira 

29 Sabor de nozes 

30 Sabor de cereal torrado 

31 Sabor de queimado 

32 Sabor medicinal 

33 Sabor de fermentado 

34 Sabor de cevada torrada 

35 Sabor de licor 

36 Sabor de polpa de café 

37 Sabor de nibs de cacau 

38 Sabor metálico 

GOSTO 

39 Gosto ácido 

40 Gosto amargo 

41 Gosto adstringente 

42 Gosto doce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTURA 

43 Textura áspera 

44 Textura aguada 

45 Textura aveludada 

46 Textura encorpada 



 

 

ANEXO 7 

 

Você está recebendo 8 (oito) amostras de café codificadas. Por favor, prove cada uma delas e assinale as escalas abaixo para descrever o quanto você GOSTOU ou DESGOSTOU das 

amostras. Se elas estivessem disponíveis no mercado, você compraria? Utilizando a legenda da folha de referência, marque as respostas que melhor reflitam seu julgamento. Além disso, com 

auxílio da lista de atributos para caracterização dos cafés, escreva os atributos que você considera adequados para descrevê-los.  
 

AMOSTRAS                                          ATRIBUTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS                                         NOTAS DE ACEITAÇÃO     NOTAS DE INTENÇÃO DE 

COMPRA                               
 

AMOSTRA 591             Aroma:______________________Sabor:_________________________Gosto:  ________________Textura:_________                  (          )                                         (          ) 
 

 

AMOSTRA 307             Aroma:______________________Sabor:_________________________Gosto:  ________________Textura:_________                (          )                                              (          ) 
 

 

AMOSTRA 613            Aroma:______________________Sabor:_________________________Gosto:  ________________Textura:_________                                  (          )                                         (          ) 
 

 

AMOSTRA 134             Aroma:______________________Sabor:_________________________Gosto:  ________________Textura:_________                                   (          )                                        (          ) 
 

 

AMOSTRA 421             Aroma:______________________Sabor:_________________________Gosto:  ________________Textura:_________                                 (          )                                        (          ) 
 

 

AMOSTRA 708             Aroma:______________________Sabor:_________________________Gosto:  ________________Textura:_________                                 (          )                                        (          ) 
 

 

AMOSTRA 224             Aroma:______________________Sabor:_________________________Gosto:  ________________Textura:_________                               (          )                                        (          ) 
 
 

AMOSTRA 830             Aroma:______________________Sabor:_________________________Gosto:  ________________Textura:_________                                 (          )                                        (          )                                             
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