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Discrimination of Arabica and Conilon Coffee from Physicochemical
Properties Allied to Chemometrics
Abstract: Brazil is the largest producer, exporter and the second largest consumer of coffee in the world. The two most
economically valuable species are Coffea arabica and Coffea canephora, which differ in their physical, chemical and,
consequently, market value, quality and consumer acceptance. The objective of the present study was to differentiate
arabica and conilon coffee species from the physicochemical properties of moisture, pH, titratable total acidity, soluble
solids, total sugars, reducing and non-reducing sugars, total phenolics, chlorogenic acid, caffeine and trigonelline using
Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA). The study of the physicochemical analyzes of both species allows a
greater knowledge of the constituents that discriminate them, being able to help in the identification of compounds capable
of influencing the quality of the beverage, enhancing what each species has to offer the best in the elaboration of coffee
blends arabica and conilon, besides the quantification of compounds that, because they are distinct in arabica coffee and
conilon, can also be used in the identification of frauds. The model obtained by the PLS-DA showed a good separation
between classes, that is, it effectively classified the arabica and conilon coffee samples, resulting in obtaining values of
accuracy and accuracy of the model above 90 %. The variables that had the greatest weight, according to PLS-DA, in the
discrimination of coffee species were pH, acidity, total phenolic compounds and caffeine.
Keywords: Arabica; conilon; physico-chemical analyzes; PLS-DA.

Resumo
O Brasil é o maior produtor, exportador e o segundo maior consumidor mundial de café. As duas espécies de maior
importância econômica são a Coffea arabica e a Coffea canephora, que se diferenciam quanto a composição física, química
e, consequentemente, ao valor de mercado, à qualidade e aceitação pelo consumidor. O objetivo do presente estudo foi
diferenciar as espécies de café arábica e conilon a partir das propriedades físico-químicas de umidade, pH, acidez total
titulável, sólidos solúveis, açúcares totais, redutores e não redutores, fenólicos totais, ácido clorogênico, cafeína e trigonelina
utilizando análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA). O estudo das análises físico-químicas de ambas
espécies possibilita um maior conhecimento dos constituintes que as discriminam, podendo auxiliar na identificação de
compostos capazes de influenciar na qualidade da bebida, potencializando o que cada espécie tem a oferecer de melhor na
elaboração de blends, além da quantificação de compostos que, por serem distintos no café arábica e conilon, podem ser
usados para identificação de fraudes. O modelo obtido pela PLS-DA apresentou uma boa separação entre as classes, ou seja,
classificou de forma efetiva as amostras de café arábica e conilon, resultando na obtenção de valores de taxa de acerto e
exatidão do modelo acima de 90 %. As variáveis que tiveram maior peso, segundo a PLS-DA, na discriminação das espécies
de café foram pH, acidez, compostos fenólicos totais e cafeína.
Palavras-chave: Arábica; conilon; análises físico-químicas; PLS-DA.
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1. Introdução
O Brasil é o maior produtor e exportador
mundial de café, com 51 milhões de sacas
colhidas e um total de 31 milhões de sacas
exportadas em 2017. Além disso, o elevado
consumo interno, acima de 20 milhões de
sacas em 2017, classifica o Brasil como
segundo maior consumidor mundial de café. 13
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O café pertence ao gênero Coffea e possui
duas espécies de maior importância
econômica, a Coffea arabica e a Coffea
canephora,1 popularmente conhecidas como
café arábica e café conilon, respectivamente.
As diferenças entre estas espécies vão desde
o número de cromossomos (44 e 22,
respectivamente), tempo da florada e
formação do fruto (7-9 e 10-11 meses,
respectivamente), tamanho, forma, quanto ao
preço, até características do produto final,
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qualidade e aceitação pelo consumidor4,5
(Figura 1).

Figura 1. Café arábica (lado esquerdo) e conilon (lado direito) cru

Os vários constituintes químicos do café o
caracterizam como um alimento complexo.
Existem diferentes compostos presentes no
grão cru, que após a torra serão responsáveis
pelas características de sabor e aroma
detectadas na bebida.6,7 No caso do café
conilon ou da variedade robusta, a bebida
apresenta amargor e sabor amadeirado, de
baixa acidez e mais encorpada, enquanto o
café arábica produz bebida mais aromática, de
acidez mais perceptível e menos encorpada,
além de possuir valor comercial mais
elevado.8,9 Normalmente, faz-se a mistura
(blend) entre os cafés conilon e arábica, com o
objetivo de aproveitar o potencial sensorial de
cada café, combinando-os de tal forma que
enriqueçam sensorialmente os sabores e
aromas do produto final.10
O padrão de qualidade do produto gera
alta competitividade no mercado cafeeiro6 e,
portanto, é importante a adoção de maiores
investimentos e estudos sobre os fatores que
afetam as características físico-químicas,
sensoriais e, consequentemente, a qualidade
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final do café, visando atender aos diversos
mercados.11,12
Atualmente no Brasil, a qualidade do café
é avaliada por tipos ou defeitos (peneira,
defeitos, aspecto, cor) e pela classificação da
bebida com base na análise sensorial.12 Os
métodos internacionalmente aceitos de
avaliação sensorial buscam descrever os
atributos relacionados com a qualidade da
bebida14 a partir de uma escala de notas,
utilizando fichas de avaliação e condições de
análises padronizadas por protocolos de
degustação, tais como os elaborados pela
Associação Americana de Cafés especiais
(SCAA– Specialty Coffee Association of
America) e pelo Instituto de Qualidade do Café
(CQI - Coffee Quality Institute), para café
arábica e conilon, respectivamente.15,16
A avaliação sensorial tem grande aplicação
no processo de aferição da qualidade de
alimentos.17 No entanto, sua resposta é
decorrente de apreciações e julgamentos
realizados por pessoas e, por isso, resulta em
uma classificação subjetiva de qualidade.13,18
Em vista disso, as análises físico-químicas
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representam um recurso complementar a
essa avaliação, assegurando confiabilidade
aos resultados,12 uma vez que os constituintes
específicos de cada espécie podem estar
diretamente relacionados aos atributos
presentes na bebida, possibilitando a escolha
de características peculiares de determinada
espécie para elaboração de blends, além da
quantificação de compostos que, por serem
distintos no café arábica e conilon, podem ser
usados, também, na identificação de fraudes.

A quimiometria envolve a aplicação de
métodos matemáticos, estatísticos e
computacionais para planejar ou selecionar
experimentos de forma otimizada, a fim de
extrair o máximo de informações a partir da
análise de dados experimentais.22,23 As
técnicas quimiométricas podem ser divididas
em três grupos principais: planejamento e
otimização de experimentos, reconhecimento
de padrões (métodos de análise exploratória e
classificação) e calibração multivariada.24

As espécies de C. arábica L. e C.
canephora apresentam
diferenças
significativas em relação aos teores de:
trigonelina, sacarose, cafeína e ácidos
clorogênicos. Em relação aos teores de
cafeína, C. canéfora (2,2 %) apresenta quase o
dobro do encontrado para C. arabica L.
(1,2 %), assim como os valores encontrados de
ácidos clorogênicos totais são maiores para C.
canephora. Quanto aos teores de açúcares, a
sacarose é encontrada em dobro em C.
arábica em relação ao C. canephora, sendo o
teor de trigonelina maior para C. arabica.14

Na área de calibração multivariada, uma
ferramenta muito utilizada na discriminação
de amostras é a análise discriminante por
mínimos quadrados parciais (PLS-DA – Partial
Least Squares Discriminant Analysis), capaz de
reconhecer
diferenças
entre
grupos
conhecidos.25,26 O PLS-DA maximiza a
separação entre classes pré-definidas, ou seja,
calcula a probabilidade de cada amostra
pertencer a uma determinada classe.27

A fim de determinar parâmetros de
discriminação entre amostras de café cru das
espécies C. arabica e C. canephora Bicho et
al.,19 analisaram os parâmetros químicos de
pH, sólidos solúveis, cafeína, trigonelina,
ácidos clorogênicos totais e diferentes
isômeros deste ácido. Dias e Benassi,20
estudaram a eficiência da cafeína, ácido
clorogênico, trigonelina e ácido nicotínico
para discriminação de espécies em café
torrado em diferentes graus.
Devido ao grande número de análises que
podem ser realizadas para identificar os
parâmetros que discriminam as espécies de
café, faz-se necessário sumarizar grandes
grupos de dados gerados a partir dos
resultados obtidos de cada análise, reduzindo
sua
dimensionalidade
e
permitindo
interpretações conjuntas das variáveis
envolvidas no estudo.12 Logo, as técnicas
quimiométricas são coerentes com tais
perspectivas, sendo amplamente empregadas
para análise de grandes quantidades de dados
em diferentes áreas e, inclusive na análise de
alimentos.21
788

Neste contexto, o objetivo do presente
estudo foi diferenciar as espécies de café
arábica e conilon a partir das propriedades
físico-químicas
utilizando
análise
discriminante por mínimos quadrados parciais
(PLS-DA). A relevância do presente estudo
para o setor cafeeiro está relacionada à
geração de renda para o produtor rural, que
de posse do conhecimento dos constituintes
de sua matéria-prima, poderá modificar
processos ao longo da produção, colheita e
transformação a fim de obter um produto de
qualidade. Além disso, o uso de análises físicoquímicas no estudo de cafés premiados em
concursos possibilita a descoberta e
quantificação de compostos relacionados à
qualidade destes cafés. Ademais, o trabalho
faz uso de recursos simples para realização de
análises
comumente
presentes
nos
laboratórios, tendo em vista que nem sempre
há disponibilidade de equipamentos mais
modernos.
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2. Metodologia
2.1. Preparação das amostras

A matéria-prima utilizada neste estudo foi
o café beneficiado, com um total de 30
amostras, das quais 18 de café arábica e 12 de
café conilon. As amostras foram gentilmente
cedidas por diferentes cooperativas e
comércios de café dos Estados do Espírito
Santo e Minas Gerais.
Para realização do experimento, parte dos
grãos beneficiados foi separada e a outra
parte foi torrada em torradores de café para
laboratório da marca Pinhalense. Existem dois
protocolos internacionalmente reconhecidos
que estabelecem os procedimentos de torra,
preparo e degustação de amostras de café
arábica e conilon ou variedade robusta. Para
café arábica utiliza-se o protocolo da
Associação Americana de Cafés Especiais, em
que o ponto de torra deve se situar entre as
cores determinadas pelos discos #55 da escala

Agtron, no caso do grão, e de #65, se moído.
O tempo da torra deve ocorrer entre 8 e 12
minutos, respeitando-se as características da
origem.15
Em relação às amostras de café conilon,
utiliza-se o protocolo de degustação de
Robustas Finos, elaborado pelo Instituto de
Qualidade do Café. A cor da torra deve ser de
média a médio-escura, pois essa espécie
possui grãos mais densos que a maioria dos de
arábica, além de mais resistentes ao calor. O
tempo de torra deve ser de no mínimo 9 e de
no máximo 14 minutos, apresentando
coloração de torra de aproximadamente #45
da escala Agtron, no caso do grão, e de #75, se
moído, conforme estabelecidos pelo
protocolo.16
Na Figura 2 são apresentados diferentes
pontos de torra para café arábica e conilon,
variando entre clara, média e escura. Cafés de
torra clara são classificados pela coloração
indicada de #75 a #95 pontos na escala
Agtron, torra média de #55 a #65 e torra
escura de #25 a #45.

Figura 2. Pontos de torra em cafés arábica e conilon
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Após a torra, tanto os grãos crus como os
torrados foram moídos (o grão cru em moinho
elétrico de facas da marca Solab e o grão
torrado em moinho elétrico de discos da
marca Botine) em granulometria fina (20
mesh), embalados separadamente em
embalagens de polietileno alumínio, selados e
armazenados à -18 °C até o momento da
realização das análises físico-químicas. Ao
todo foram realizadas 11 análises físicoquímicas nas amostras moídas de café arábica
e conilon, cru e torrado, como descritas a
seguir.

2.2. Análises físico-químicas

A determinação da umidade dos grãos foi
realizada pelo método de secagem direta em
estufa preconizado pelo Instituto Adolfo
Lutz.28 Uma quantidade de 10 g de café moído
foi submetida à secagem em estufa a 105 °C
até peso constante. O resultado foi expresso
em porcentagem de umidade (m m-1).
O teor de sólidos solúveis em água foi
determinado
de
acordo
com
os
procedimentos estabelecidos pelo Instituto
Adolfo Lutz.29 Foram diluídos 1,00 g da
amostra em 8,00 mL de água destilada
quente. A mistura foi aquecida até ebulição. A
água quente foi reposta à medida que ocorria
evaporação.
Após
20
minutos
de
aquecimento, a mistura foi filtrada à vácuo,
lavando com 32,00 mL de água quente. O
papel de filtro usado na filtração contendo os
sólidos insolúveis foi seco em estufa a 105 °C
até peso constante. O teor de sólidos solúveis
em água foi determinado pela diferença entre
a massa total do café e a massa dos sólidos
insolúveis previamente calculadas. Os
resultados foram expressos em porcentagem
em base seca.
Para análise de pH foram pesadas 5 g de
café moído e adicionados 50 mL de água
destilada, agitando-se por 40 minutos em
agitador magnético. Em seguida, foi realizada
a leitura em potenciômetro à temperatura
ambiente. A acidez titulável total foi realizada
790

a partir do mesmo extrato da análise de pH
com auxílio do potenciômetro. Foram
adicionadas, no extrato de 50 mL, de 2 a 3
gotas de fenolftaleína e foi feita uma titulação
com NaOH 0,1 mol L-1 até pH 8,2 (ponto de
viragem da fenolftaleína), sob temperatura
ambiente. Os resultados foram expressos em
mL de NaOH 0,1 mol L-1 por 100g de amostra.30
Os teores de açúcares totais e redutores
foram extraídos pelo método de Lane-Enyon,
citado pela AOAC30 e determinados pela
técnica Somogy, adaptada por Nelson.31 A
extração foi feita a partir da diluição de 2 g de
café em 50 mL de água destilada, submetida à
agitação por 2 horas a temperatura ambiente,
filtrada e seu volume aferido em balão
volumétrico de 50 mL. A partir desse extrato
procedeu-se com a hidrólise ácida da sacarose
para determinação de açúcares totais: foram
transferidos 5 mL do extrato para erlenmayer
de 125 mL, adicionado 0,5 mL de HCl
concentrado e 20 mL de água. A mistura foi
homogeneizada e levada ao banho maria (100
°C) durante 15 minutos. Após resfriada a
solução foi neutralizada com 1,5 mL de
carbonato de sódio (25 %). Logo após, o
volume foi completado em balão de 50 mL.
Seguindo a análise, as amostras foram
desproteinizadas: 3 mL de cada extrato
(extrato inicial para determinação de
redutores e extrato hidrolisado para
determinação de totais) foram transferidos
para tubo de ensaio separados e adicionados
em cada um 1,2 mL de hidróxido de bário 0,3
N e 1,2 mL de sulfato de zinco a 5 %. As
soluções
foram
homogeneizadas
e
submetidas à filtração simples. O volume dos
filtrados recolhidos em cada tubo foram
completados em balões volumétricos de 25
mL.
Para determinação foram transferidos
para tubo de ensaio uma alíquota de 2 mL da
solução desproteinizada de açúcares
redutores e, para outro tubo, 3 mL da solução
desproteinizada de açúcares totais. Nos tubos
foram adicionados 1 mL de Reativo C, agitados
e submetidos ao banho maria (100 °C) por 20
minutos. Após os tubos serem resfriados,
foram adicionados 1 mL do reagente
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 3| |785-805|
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arsenomobilidico e o volume completado em
balão de 10 mL. Por fim, realizou-se a medição
das soluções obtidas em espectrofotômetro
de bancada do fabricante Bel Photonics,
modelo SP – 2000 UV a 510 nm. Uma curva
analítica com concentrações conhecidas de
glicose (2, 4, 6, 8, 10, 12 µmL-1) foi usada para
quantificar o teor de açúcares totais e
redutores nas amostras. Os açucares não
redutores foram encontrados pela diferença
entre os açúcares totais e redutores. Os
resultados foram expressos em porcentagem
em base seca.
Os compostos fenólicos totais foram
determinados pelo método de FolinCiocalteau, com base no trabalho de Morais et
al.32 A extração foi feita com água quente
durante um minuto sob aquecimento (2 g/10
mL). Do extrato obtido, foram recolhidos 0,1
mL e diluídos até o volume de 50 mL. Desta
solução, retirou-se uma alíquota de 0,5 mL e
transferiu-se para tubo de ensaio.
Posteriormente foram adicionadas 2,5 mL do
reativo de Folin-Ciocalteau a 10 % e 2 mL de
carbonato de sódio a 7,5 %. A mistura foi
mantida em banho de água a uma
temperatura de 50 °C por 5 minutos. Após a
amostra ter esfriado, realizou-se a medição da
absorbância a 760 nm em espectrofotômetro
de bancada do fabricante Bel Photonics,
modelo SP – 2000 UV. Juntamente com essas
medidas, fez-se a preparação de uma curva
analítica, preparada com soluções conhecidas
de ácido gálico (10, 20, 30, 40 e 50 µmL-1). O
resultado foi expresso em g de equivalente de
ácido gálico por 100 g de amostra de café em
base seca.
Para determinação simultânea de ácido
clorogênico, cafeína e trigonelina empregouse a técnica de separação por cromatografia
líquida de alta eficiência (CLAE), tomando
como base as condições de análise descritas
por Abrahão et al.33 A extração foi feita com
diluição da amostra em 0,5 g/100 mL de água
Mili-Q a 80 oC, sob agitação magnética por 15
minutos. Após esse tempo, procedeu-se uma
filtração simples, o filtrado foi coletado em
balão volumétrico de 100 mL. Em seguida,
após resfriar a temperatura ambiente, foi
realizada uma filtração usando uma seringa
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 3| |785-805|

contendo um filtro com membrana de 0,45
µm e os extratos aquosos de café foram
colocados em vials de 1 mL.
Para análise do extrato, utilizou-se
cromatógrafo da marca Shimadzu (modelo
Prominence), coluna de fase reversa C-18
Slim-pack VP-ODS Shimadzu (250 mm de
comprimento x 4,6 mm de diâmetro) e
tamanho de partículas de 5 μm. O sistema é
acoplado a um detector espectrofotométrico
UV/visível Shimadzu (modelo SPD-20A),
conectado por interface (CBM-20A) a um
microcomputador para processamento de
dados. As condições de análise utilizadas
foram: fluxo de 1 mL min-1; eluição em modo
isocrático com fase móvel contendo metanol,
água e ácido acético (20:80:1); temperatura
da coluna 40 °C e comprimento de onda de
272 nm.
O método de padrão externo foi utilizado
na quantificação simultânea dos teores de
ácido clorogênico, trigonelina e cafeína nas
amostras de cafés. Para isso, foram
preparadas soluções de concentrações
conhecidas dos padrões dessas substâncias,
adquiridos da Sigma Aldrich, que foram
analisadas nas condições supracitadas.
Através das áreas dos picos de cada amostra
nos cromatogramas e concentrações
conhecidas foram obtidas as retas de
calibração com R2>0,99; as equações foram
usadas nos cálculos, por meio das áreas
desses
constituintes
obtidas
dos
cromatogramas das análises dos extratos dos
cafés.
As soluções do ácido clorogênico (ácido 5cafeoilquínico) utilizadas na obtenção da reta
de calibração foram preparadas nas
concentrações de 25, 50, 100, 150 e 300 µg
mL-1(ppm), as soluções de trigonelina
(cloridrato de 1-metilpiridínio-3-carboxilato)
foram preparadas a 12,5; 25; 50; 100; 150 µg
mL-1 e as soluções do padrão de cafeína (1,2,7trimetilxantina)
foram
utilizadas
nas
concentrações de 40, 60, 80, 100 e 200 µg mL1
.
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2.3. Análise quimiométrica

Todas amostras de cafés (cru e torrada)
foram submetidas à análise discriminante por
mínimos quadrados parciais (PLS-DA) para
identificar os parâmetros físico-químicos de
maior importância na discriminação entre as
espécies, sendo utilizadas 36 amostras de café
arábica e 24 de café conilon. Inicialmente à
construção do modelo PLS-DA, foi feita a
seleção de amostras dividindo-as entre os
conjuntos de treinamento e previsão.
Aproximadamente 70 % das amostras de cada
classe (25 de café arábica e 17 de conilon)
foram previamente selecionadas para o
conjunto de treinamento, enquanto que os 30
% (11 de café arábica e 7 de conilon) restantes
foram utilizadas para o conjunto de previsão
na
validação
externa,
garantindo
representatividade de cada classe. As
amostras de treinamento foram utilizadas
para construir os modelos de classificação
PLS-DA, enquanto as amostras de previsão
foram usadas posteriormente para avaliar a
capacidade preditiva do modelo construído.
O método de validação interna k-fold, com
as amostras retiradas de forma ordenada
(venetian blinds) divide um conjunto de dados
em k subconjuntos
com
tamanho
aproximadamente igual, e cada subconjunto
é, por sua vez, usado para validar o modelo
induzido a partir de outros subconjuntos de k1 por um algoritmo de classificação. Os
resultados da validação dos k subconjuntos
são agregados para estimar a precisão real de
predição da classificação na população
correspondente ao conjunto de dados.34,35
A análise discriminante por mínimo
quadrados parciais (PLS-DA – Partial Least
Squares Discriminant Analysis) é um método
de regressão combinado com uma técnica de
classificação.25 Ao contrário dos métodos de
reconhecimento
de
padrões
não
supervisionados (PCA), o PLS-DA maximiza a
separação entre classes pré-definidas, em vez
de explicar as variações dentro de um
conjunto de dados, ou seja, o PLS-DA calcula a
probabilidade de cada amostra pertencer a
792

uma determinada classe.27 Em relação ao PCA,
o modelo PLS-DA é preferível para
discriminação de amostras, visto que o
segundo possui a capacidade de fornecer uma
classificação mais precisa do que o primeiro,
do qual só identifica diferenças bruscas de
direção não distinguindo a variabilidade
detalhada entre as classes.36,37
O software Matlab versão 7 e Microsoft
Excel versão 2013 foram as ferramentas
utilizadas para realização da análise
quimiométrica.

3. Resultados e Discussão
3.1. Análises físico-químicas

Os resultados obtidos para os 11
parâmetros físico-químicos avaliados em 60
amostras de cafés, divididas em: 18 amostras
de café arábica cru, 18 amostras de café
arábica torrado, 12 amostras de café conilon
cru, 12 amostras de café conilon torrado; são
apresentados na Tabela 1.
A avaliação dos parâmetros físico-químicos
em café, cru e torrado, proporciona maior
conhecimento sobre a variabilidade dos
constituintes característicos de cada espécie,
arábica e conilon, responsáveis pelos aspectos
sensoriais detectados na bebida. A qualidade
do café é determinada pelo sabor e aroma
formados durante a torrefação, a partir de
compostos químicos presentes no grão cru.38
Durante a torra ocorre a degradação,
formação ou liberação de inúmeros
compostos químicos através de reações de
Maillard, degradação de Strecker, quebra de
aminoácidos, degradação de trigonelina,
ácido quínico, pigmentos, lipídios e interação
entre produtos intermediários, que serão
responsáveis
pelo
desenvolvimento
característico de aroma, sabor e cor deste
produto.39
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Tabela 1. Parâmetros físico-químicos determinados em amostras de café arábica e conilon, cru e torrado
Espécie

Amostra
903
304
745
438
529
914

Arábica
702
328
671
523
272
101

Processamento

pH

ATT

U

SST

FT

AT

AR

ANR

5-ACQ

Caf

Trig

Cru

6,14

99,44

9,48

25,73

3,98

7,28

0,39

6,89

3,10

1,09

1,03

Torrado

5,43

273,33

2,24

23,61

3,65

0,58

0,16

0,42

0,98

1,37

0,95

Cru

6,05

106,52

10,16

26,28

3,16

6,97

0,13

6,84

4,53

1,53

1,16

Torrado

5,47

231,80

2,46

19,05

2,97

0,28

0,25

0,03

1,03

1,58

0,91

Cru

6,06

103,61

10,13

24,59

3,71

6,86

0,09

6,77

4,93

1,34

1,16

Torrado

5,24

248,55

2,47

20,55

3,15

0,52

0,13

0,39

1,29

1,33

0,94

Cru

6,07

103,53

9,22

25,58

3,49

7,35

0,10

7,25

3,91

1,29

1,24

Torrado

5,26

301,07

2,82

22,77

3,59

0,53

0,26

0,28

1,38

1,41

1,22

Cru

6,07

101,70

9,85

25,61

4,01

8,24

0,16

8,08

4,59

1,25

1,23

Torrado

5,26

285,11

2,31

20,77

3,79

0,32

0,28

0,04

1,48

1,31

1,18

Cru

6,06

94,70

10,99

26,72

4,32

5,79

0,15

5,64

4,42

1,41

1,20

Torrado

5,56

244,39

2,39

20,36

3,80

0,46

0,27

0,20

1,08

1,47

0,88

Cru

6,08

95,37

10,43

25,35

5,42

5,03

0,07

4,96

4,32

1,32

1,22

Torrado

5,45

230,96

2,51

19,27

4,41

0,19

0,13

0,07

1,06

1,13

0,89

Cru

6,13

97,72

9,39

25,79

4,00

6,32

0,13

6,19

4,32

1,32

1,30

Torrado

5,51

217,69

2,36

17,56

3,64

0,43

0,15

0,28

1,01

1,40

0,93

Cru

6,05

100,68

10,90

27,93

3,86

5,92

0,28

5,64

4,41

1,28

1,39

Torrado

5,53

229,17

2,23

21,76

3,77

0,35

0,16

0,19

1,09

1,15

0,95

Cru

6,05

123,48

9,31

25,53

4,00

5,97

0,11

5,86

4,26

1,30

1,42

Torrado

5,55

240,69

1,94

23,59

3,66

1,03

0,26

0,77

1,15

1,34

1,08

Cru

6,08

95,70

9,90

23,44

4,11

7,97

0,17

7,80

4,26

1,23

1,40

Torrado

5,67

193,54

1,64

21,66

3,43

0,60

0,23

0,37

0,75

1,29

0,80

Cru

6,18

103,77

9,30

26,43

4,35

7,59

0,20

7,39

4,26

1,37

1,40

Torrado

5,38

272,82

1,78

26,02

3,91

0,35

0,23

0,12

1,40

1,41

1,15
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Tabela 1. Parâmetros físico-químicos determinados em amostras de café arábica e conilon, cru e torrado (continuação)
Espécie

Amostra
392
864
670

Arábica
239
128
180
326
734
173
Conilon
121
630
242

794

Processamento
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado
Cru
Torrado

pH
6,30
5,81
6,16
5,80
6,13
5,64
6,15
5,86
6,11
5,82
6,08
5,62
5,86
5,98
5,79
5,84
5,88
5,74
6,04
5,88
5,99
5,94
5,99
5,72

ATT
104,05
196,71
111,69
203,44
103,39
227,83
95,51
171,28
112,75
194,57
112,40
237,00
95,76
145,14
107,73
129,49
91,42
171,47
87,09
135,49
89,38
159,06
91,46
159,54

U
8,32
2,14
10,61
1,58
10,41
2,04
9,84
1,48
9,55
1,33
10,09
2,09
9,93
2,08
10,34
2,03
9,50
2,24
10,77
1,67
11,50
1,97
10,64
2,49

SST
25,66
23,38
26,36
24,94
27,67
22,46
25,64
24,87
25,09
22,47
24,93
22,06
27,04
24,50
36,13
20,19
26,83
21,93
24,97
21,90
26,35
21,54
25,86
20,27

FT
4,55
3,54
3,88
3,05
3,61
3,34
3,94
3,28
3,28
3,18
3,84
3,73
6,19
4,03
5,15
4,57
5,70
4,68
5,37
4,28
5,88
4,31
5,85
4,67

AT
6,28
0,27
3,43
0,41
7,53
0,37
5,46
0,43
4,75
0,19
4,69
0,18
6,66
1,59
3,66
0,36
2,48
0,46
3,78
0,26
4,10
1,01
3,95
1,21

AR
0,23
0,10
0,19
0,09
0,15
0,19
0,25
0,12
0,19
0,13
0,09
0,14
0,22
0,09
0,28
0,11
0,44
0,14
0,16
0,11
0,38
0,14
0,84
0,40

ANR
6,04
0,17
3,24
0,32
7,38
0,18
5,21
0,31
4,55
0,05
4,60
0,04
6,45
1,50
3,38
0,25
2,05
0,32
3,61
0,15
3,72
0,87
3,11
0,81

5-ACQ
4,43
0,68
4,15
0,82
4,07
0,81
3,84
0,70
4,10
0,73
4,16
0,99
4,49
0,79
4,98
1,25
4,49
1,51
4,97
0,86
5,02
1,25
4,84
1,63

Caf
1,36
1,40
1,31
1,28
1,27
1,32
1,26
1,28
1,34
1,31
1,32
1,38
2,43
2,37
2,70
2,24
2,43
2,36
2,35
1,74
2,40
2,41
2,33
2,38

Trig
1,23
0,73
1,38
1,03
1,38
0,81
1,36
0,76
1,37
0,82
1,47
0,98
0,93
0,54
0,99
0,61
0,97
0,72
1,14
0,56
0,98
0,69
0,99
0,78
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Tabela 1. Parâmetros físico-químicos determinados em amostras de café arábica e conilon, cru e torrado (continuação)
Espécie

Amostra

Processamento
pH
ATT
U
SST
FT
AT
AR
ANR
5-ACQ
Caf
Trig
Cru
6,17
96,03
12,01
26,43
6,80
2,95
0,33
2,62
5,00
2,48
0,98
541
Torrado
6,20
109,64
1,65
22,46
4,58
0,51
0,09
0,42
1,20
2,43
0,65
Cru
5,95
97,74
9,57
27,38
6,41
2,35
0,44
1,90
4,96
2,44
1,06
725
Torrado
5,94
131,43
2,16
20,20
5,22
1,44
0,10
1,35
2,02
2,28
0,83
Cru
6,10
86,26
11,25
27,03
5,58
1,94
0,31
1,64
4,74
2,27
1,06
231
Torrado
5,81
151,54
2,28
25,39
5,16
0,80
0,10
0,70
1,37
2,43
0,80
Conilon
Cru
5,96
97,10
11,34
24,01
6,40
4,45
0,23
4,22
4,41
2,07
0,92
981
Torrado
6,24
119,67
1,92
23,26
4,72
1,42
0,11
1,31
1,19
2,37
0,70
Cru
6,02
105,81
10,19
27,02
6,26
3,10
0,25
2,85
4,73
2,32
1,03
849
Torrado
5,85
119,29
2,02
21,96
5,33
0,24
0,14
0,10
1,38
1,46
0,57
Cru
6,05
89,99
11,62
29,07
5,91
2,94
0,35
2,59
5,31
2,73
1,04
132
Torrado
6,44
97,73
1,96
23,14
4,27
0,29
0,08
0,21
1,03
2,71
0,67
Legenda: ATT= Acidez titulável total (mL NaOH 0,1mol L-1 100g-1 de amostra), U= Umidade (%), SST= sólidos solúveis totais (% base seca), FT= fenólicos totais (g de
equivalente de ácido gálico 100g-1 de amostra em base seca), AT= açúcares totais (% base seca), AR= açúcares redutores (% base seca), ANR= açúcares não redutores (% base
seca), 5-ACQ (ácido 5-cafeoilquínico) = ácido clorogênico (% base seca), Caf= cafeína (% base seca), Trig= Trigonelina (% base seca)
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Embora no presente estudo não tenha sido
realizada a análise sensorial, na literatura
científica, diferentes trabalhos sugerem que
compostos presentes no grão de café, atuam
como discriminantes entre as espécies de
arábica e conilon e como precursores do sabor
e aroma encontrados na bebida. Entre os que
possuem correlação positiva com a qualidade
da bebida, se destacam sacarose, trigonelina e
lipídios, presentes em maior quantidade no
café arábica em relação ao conilon. Já os
ácidos clorogênicos e a cafeína, encontrados
em maior concentração no café conilon,
possuem correlação negativa com a qualidade
da bebida. 7,40-43
Pela Tabela 1 é possível observar maiores
valores de acidez total titulável, açúcares
totais e trigonelina nas amostras de café
arábica em relação às de conilon, enquanto
que maiores teores de fenólicos totais e
cafeína são encontrados nas amostras de café
conilon em relação ao arábica, sugerindo que
os resultados do presente estudo corroboram
com a descrição das características
anteriormente relatadas de cada espécie.
A espécie arábica tem maior valor
comercial, devido a sua superioridade
sensorial,43 embora estudos recentes sugerem
a potencialidade do C. canephora na produção
de bebida com elevada qualidade.44 O café
conilon possui maior teor de sólidos solúveis,
responsáveis pelo corpo da bebida,
conferindo maior rendimento após o processo
de torrefação. Esta espécie é amplamente
utilizada para produzir café solúvel. É também
frequentemente empregado em misturas com
arábica durante a produção de cafés torrados
e moídos, a fim de melhorar a competitividade
do produto final no mercado, devido à
redução de custos.43,45
Em
um
estudo
realizado
com
consumidores, os resultados mostraram que
houve uma satisfatória aceitação de bebidas
na proporção de até 40 % de café conilon em
arábica, no entanto, foram obtidas
características sensoriais mais positivas na
bebida com até 20 % conilon em arábica, tais
como atributos mais intensos de aroma
chocolate, aroma e sabor característico de
796

café, aroma e gosto doce.5 Neste sentido, o
conhecimento dos constituintes presentes em
cada espécie de café potencializa a elaboração
de blends de arábica e conilon, com o
aproveitamento de seus melhores atributos.
O consumidores estão cada vez mais
informados, exigentes e dispostos a pagar
mais por um bom café, privilegiando a marca
e a qualidade da bebida consumida.46 No
entanto, a grande maioria pensa que o café é
constituído, praticamente, só por cafeína,
desconhecendo quais são as substâncias
presentes na bebida.47 O café é uma rica fonte
de compostos fenólicos, especialmente os
ácidos clorogênicos e seus produtos de
degradação (ácidos cafeico, ferúlico e
cumárico).48 Estes compostos apresentam
propriedades benéficas à saúde, não só
devido à sua potente atividade antioxidante,
mas
também
como
agentes
hepatoprotetores,
hipoglicemiantes
e
49
antivirais. O café possui, ainda, uma grande
variedade de minerais, aminoácidos e
vitaminas do complexo B (niacina).50,51
Além do interesse pela qualidade da
bebida consumida, os consumidores têm
demonstrado um maior interesse em relação
à procedência e qualidade dos produtos que
compram,
especialmente
do
gênero
alimentício. A qualidade está diretamente
associada à autenticidade dos produtos
consumidos.51
Nesta
perspectiva,
a
identificação de compostos presentes em
amostras de café arábica e conilon capazes de
discriminar estes cafés, viabilizam estudos de
verificação de fraude no produto final.
A análise dos parâmetros físico-químicos
do café auxilia no controle de qualidade do
produto, verificando sua conformidade com
normas vigentes, possibilitando maior
padronização do produto a fim de atender as
demandas comerciais. Os Padrões de
Identidade e qualidade do café cru e torrado
são estabelecidos pela Instrução Normativa
Nº 8 de 2003 e pela Instrução Normativa Nº 16
de 2010, respectivamente.52,53
A umidade do café constitui um parâmetro
importante de qualidade do produto. Um alto
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teor de umidade pode permitir a atividade de
micro-organismos e enzimas e alterar as
características sensoriais do produto.54 Para
atender a legislação, o teor de umidade do
café deve ser sempre monitorado,11
constituindo uma forma de padronizar o
produto através de limites estabelecidos pelos
órgãos de fiscalização.7 De acordo com a
Instrução Normativa Nº 8, o limite máximo de
umidade para grão cru beneficiado é de 12,5
%,52 para o café torrado, a Instrução
Normativa Nº 16 preconiza que este valor
deve ser de no máximo 5 %.53 Conforme os
resultados apresentados na Tabela 1, todas as
amostras, tanto as de café cru quanto as de
café torrado, estão em conformidade com as
normas vigentes.

3.2. Análise quimiométrica

Com o propósito de classificar as amostras
quanto à espécie, aplicou-se o método de
reconhecimento de padrão PLS-DA ao
conjunto de dados, composto pelos
resultados obtidos dos 11 parâmetros físicoquímicos analisados nas 60 amostras de cafés,
na qual estão incluídas as amostras de café
arábica cru e torrado e as de café conilon cru
e torrado. Foram utilizadas 42 amostras para
elaboração e validação do modelo e 18
amostras para o teste. O modelo construído
utilizou uma variável latente. Na Tabela 2 são
apresentados os resultados de classificação
das amostras.

Tabela 2. Resultados do ajuste, da validação cruzada e do teste de amostras desconhecidas
de café arábica e conilon
Classificação de referência

Classificação PLS- DA

Total de classificações
corretas (%)

Arábica

Conilon

Arábica

25

0

100

Conilon

0

17

100

Arábica

25

0

100

Conilon

0

17

100

Arábica

10

1

91

Conilon

0

7

100

Ajuste (modelo)

Validação cruzada

Teste

A Tabela 2 deve ser interpretada de forma
quantitativa. As linhas representam o
quantitativo de amostras em cada classe,
enquanto que as colunas apresentam como o
modelo classificou cada uma delas, por
exemplo no ajuste haviam 25 amostras de
café arábica das quais o modelo classificou as
25 corretamente. Para as 17 amostras de café
conilon, o modelo classificou as 17
corretamente. Da mesma maneira deve-se
interpretar os resultados para a validação
cruzada e para o teste. No teste haviam 11
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amostras de café arábica e 7 amostras de café
conilon, das quais o modelo classificou uma
amostra de café arábica erroneamente como
café conilon.
A partir dos resultados da classificação,
objetivando avaliar o modelo construído,
foram obtidos os parâmetros de classificação,
tais como taxa de acerto e erro, especificidade
e sensibilidade das classes, exatidão e
prevalências (Tabela 3).
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Tabela 3. Parâmetros estatísticos obtidos no ajuste, validação cruzada e teste para avaliação
do modelo de classificação construído

Modelo

Arábica

Ajuste

Validação cruzada

Teste

Exatidão

1,00

1,00

0,94

Taxa de acerto

1,00

1,00

0,95

Taxa de erro

0,00

0,00

0,05

Especificidade

1,00

1,00

1,00

Sensibilidade

1,00

1,00

0,91

PPV - Arábica

1,00

1,00

0,91

PNV - Arábica

1,00

1,00

0,88

Especificidade

1,00

1,00

0,91

Sensibilidade

1,00

1,00

1,00

PPV - Conilon

1,00

1,00

0,88

PNV - Conilon

1,00

1,00

1,00

Classes

Conilon

PPV =Prevalência de valor positivo e Prevalência de valor negativo (PNV)

Após análise da Tabela 3, foi possível
concluir que este modelo apresentou uma boa
separação entre as classes, visto que os
resultados de exatidão, taxa de acerto,
especificidade e sensibilidade ficaram acima
de 90 % para o teste. Durante o teste apenas
uma amostra de café arábica não foi
classificada corretamente resultando em uma
taxa de erro igual a 5 %.
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Para melhor compreensão da técnica de
reconhecimento padrão, na Figura 3 e na
Tabela 4 são apresentados o gráfico de
resposta fornecido pelo PLS-DA e os pesos de
cada variável no modelo construído,
respectivamente. O peso consiste no grau de
contribuição que cada variável (parâmetro
físico-químico) tem na discriminação das
amostras. Quanto maior o valor em módulo,
significa que maior a contribuição da variável
para a discriminação das amostras.
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Figura 3. Resposta do PLS-DA para classificação entre as espécies. (●) Amostras de
treinamento de café arábica, (*) Amostras de predição de café arábica, (●) Amostras de
treinamento de café conilon, (*) Amostras de predição de café conilon. A linha pontilhada
vertical separa as amostras por classe

Tabela 4. Peso das variáveis no modelo PLS-DA construído
Variável

Peso

pH

-0,3622

Acidez

+0,4334

Umidade

-0,2267

Sólidos solúveis

-0,2758

Fenólicos totais

-0,5241

Açúcares totais

-0,0767

Açúcares redutores

-0,1559

Açúcares não redutores

-0,0695

Ácido Clorogênico

-0,2661

Cafeína

-0,5472

Trigonelina

+0,2050

Pelo gráfico de resposta da PLS-DA, para
cada classe das amostras classificadas entre
arábica e conilon (Figura 3), observa-se que as
amostras, tanto de treinamento como de
predição estão localizadas na região
delimitada por suas respectivas classes; acima
da linha pontilhada, situam-se as amostras de
café arábica e, abaixo da linha estão as
amostras de café conilon. No entanto, de
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 3| |785-805|

acordo com a Figura 3, uma amostra de café
arábica se encontra localizada na região de
classificação do café conilon.
De acordo com a Tabela 4, as variáveis que
tiveram maior peso, segundo o modelo PLSDA obtido, na discriminação das espécies de
café foram pH, acidez, compostos fenólicos
totais e cafeína. Com base nos resultados dos
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parâmetros físico-químicos, apresentados na
Tabela 1, percebe-se nas amostras de café
conilon quando comparadas ao café arábica,
maiores valores de pH (5,72 a 6,44 e 5,24 a
6,30, respectivamente), fenólicos totais (4,03
a 6,80 % e 2,97 a 5,42 %, respectivamente) e
cafeína (1,46 a 2,73 % e 1,09 a 1,58 %,
respectivamente). Enquanto os valores de
acidez foram maiores nas amostras de café
arábica em relação ao conilon (94,70 a 301,07
mL NaOH 0,1mol L-1 100g-1 e 86,26 a 171,47
mL NaOH 0,1mol L-1 100g-1, respectivamente).
Estes resultados correspondem a relatos
anteriores.42, 55-58
Os
parâmetros
físico-químicos
determinantes para discriminação das
amostras de café foram capazes de distinguir
as espécies independente do processamento
(cru ou torrado). Bicho et al.,19 por meio da
aplicação de uma análise multivariada,

obtiveram como parâmetro discriminante
entre espécies de café arábica e conilon cruas
a cafeína, verificando maiores valores em café
conilon. Além disso, diferentes isômeros do
ácido clorogênico, principal representante da
fração fenólica nos grãos de café cru,49,59
também foram responsáveis por discriminar
ambas espécies de seu estudo.19 Analisando
amostras
de
Coffea
arabica e Coffea
canephora em diferentes graus de torrefação,
Dias e Benassi20 identificaram a cafeína como
a principal responsável pela discriminação
entre as espécies, independentemente do
grau de torrefação. Isto se deve,
principalmente, devido à estabilidade da
cafeína mediante a torra do café,34,40 variando
sua concentração apenas conforme à espécie.
Na Figura 4 são apresentados os compostos
químicos relatados como discriminantes entre
as espécies de café.

Figura 4. Estrutura química da cafeína (1), ácido 4-cafeoilquínico (2), ácido 3-cafeoilquínico (3)
e ácido 5-cafeoilquínico (4)

A acidez, o aroma e o amargor dos cafés,
constituem atributos importantes para sua
qualidade sensorial.60 A acidez é formada, em
maior parte, durante a torrefação, em que os
precursores correspondentes deste atributo
são os ácidos orgânicos. Boa correlação entre
a quantidade total de ácidos orgânicos e a
acidez sensorial foi verificada para Coffea
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canephora, embora nenhuma correlação
tenha sido observada em amostras de Coffea
arabica.61 Tanto a cafeína como os ácidos
clorogênicos
são
frequentemente
relacionados com o amargor. Correlações
positivas
foram
encontradas
entre
concentrações de cafeína e ácidos
clorogênicos com o amargor e adstringência.
Rev. Virtual Quim. |Vol 11| |No. 3| |785-805|

Agnoletti, B. Z. et al.
Em relação ao pH e à acidez titulável, não
houve correlação dos valores com o aspecto
sensorial da acidez.54 Objetivando estabelecer
uma relação entre os atributos sensoriais da
bebida e os componentes químicos dos grãos
de café, Ribeiro et al.62 constataram que a
cafeína e os ácidos clorogênicos se
relacionavam com o amargor e, os ácidos
clorogênicos estavam relacionados à acidez e
ao sabor.
Em estudos realizados em blends de café
arábica e conilon, diferentes autores relatam
a diminuição da acidez à medida que se eleva
as proporções de café conilon no arábica,10,63
uma vez que o café arábica tende a apresentar
maior acidez.64 Em relação aos teores de
polifenóis, foi observado um aumento na
proporção, à medida em que se adiciona café
conilon ao café arábica. O mesmo ocorre para
cafeína, na qual foi constatado maior
intensidade no amargor, principalmente na
proporção de até 50 % de café conilon em
arábica, tendo um ligeiro aumento deste
atributo na amostra com 100 % de café
conilon, uma vez que, o amargor na bebida se
deve, em parte, à maior quantidade de cafeína
presente no café conilon.10
Definir a qualidade do café não é, de modo
algum, um esforço simples.65 Neste sentido, a
fim de atender a demanda pelo aumento do
consumo café, sobretudo, por cafés
especiais,66
estudos
buscam relacionar
diferentes métodos de secagem67,68 e
aplicação da enzima polifenoloxidase (PPO)69
para efeitos na melhoria dos atributos
sensoriais de café conilon que, por sua vez,
possui um menor valor comercial em relação
ao café arábica devido ao seu reduzido perfil
sensorial em função dos altos níveis de cafeína
e ácidos clorogênicos, responsáveis pela
amargura e adstringência.55,70 Para o café
arábica, pesquisas tem sido realizadas a fim de
avaliar o potencial do tratamento químico
sobre o café tipo rio, que apresenta sabor
mais acentuado de iodofórmio, em relação a
percepção de melhoria de qualidade
sensorial.71
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4. Conclusão
O
modelo
obtido
pela
análise
discriminante por mínimos quadrados parciais
(PLS-DA) teve boa performance de
discriminação entre as espécies de café,
resultando na obtenção de valores de taxa de
acerto e exatidão do modelo acima de 90 %.
Apenas uma amostra do conjunto teste não
foi classificada corretamente, sendo a mesma
de café arábica e classificada como conilon
pelo modelo. Isso gerou uma taxa de erro para
o modelo de 5 %. As variáveis que tiveram
maior peso, segundo a PLS-DA, na
discriminação das espécies de café foram pH,
acidez, compostos fenólicos totais e cafeína.
Como sugestão para complementar o
presente estudo, recomenda-se, que em
futuros trabalhos, seja realizada a avaliação
sensorial das amostras, para estabelecer a
relação entre os constituintes do café e sua
qualidade detectada na bebida, bem como o
uso de técnicas mais modernas, tais como
espectroscopia
no
infravermelho,
espectrometria de massas e ressonância
magnética nuclear (RMN), a fim de obter mais
informações da constituição química do café
e, assim, contribuir com o método de
avaliação atual.
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