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1. RESUMO  

Foi estudada a composição centesimal do café verde in natura, para isso foram 

utilizados os métodos preconizados pela AOAC, exceto para a determinação de 

lipídeos totais, empregando-se o método de extração à frio. As análises revelaram 

um produto contendo cerca de 8,25% de umidade, 4,34% de cinzas, 13,40% de 

lipídeos, 2,85% de proteína, 35,37% e 35,18% de fibra bruta e de carboidratos, 

respectivamente. O produto apresenta maior teor de proteínas, lipídeos e fibras 

quando comparado a outros blends comerciais contendo café verde, toda via se faz 

necessário estudos que determinem o conteúdos de compostos fenólicos deste 

produto para melhor caracterização de seu potencial funcional. 

2. INTRODUÇÃO  

 O café é um dos mais valiosos produtos da economia global e sua bebida é 

uma das mais consumidas no mundo. O alto consumo mundial do produto tem 

estimulado o desenvolvimento de estudos relacionados à atividade biológica do 

grão, nos últimos anos tem surgido um interesse sobre os constituintes do café 

verde, pelo fato de que vários constituintes deste produto têm sido sugeridos como 

potencialmente quimioprotetores em diferentes sistemas químicos e biológicos; a 

explicação estaria nos numerosos antioxidantes presentes na bebida, sendo os 

principais os ácidos clorogênicos, a cafeína e outros compostos fenólicos (LIMA, 

2010). 

 O mecanismo de ação suposto para o ácido clorogênico foi demonstrado em 

um estudo in vitro inibindo o sistema da enzima glicose-6-fosfatase, esta enzima 

catalisa a formação de glicose no fígado e tem um papel central na regulação da 

glicose no sangue, sendo responsável, pelo menos em parte, pela redução de riscos 

de distúrbio glicêmico (WATANABE et al., 2006). 

 Para estudar aspectos nutricionais de um alimento a determinação de sua 

composição centesimal é o primeiro passo, o resultados desse conjunto de técnicas 

exprime de forma geral o valor nutritivo destes alimentos, desse modo é possível 

estimar alguns aspectos do valor nutricional, assim como verificar, de modo teórico, 

o valor calórico desse produto (OLIVEIRA, 1999). Como o café verde vem sendo 



utilizado como termogênico se faz necessário um bom conhecimento sobre os 

aspectos de sua composição. 

3. OBJETIVOS  

 Os objetivos deste trabalho são fazer a determinação da composição química 

do café verde, e determinar os teor de fenólicos totais no grão, para avaliar seu 

potencial como alimento funcional. 

4. METODOLOGIA  

 Os grãos de café verde utilizados foram fornecidos pela empresa Sara Lee 

Corporation. Os grãos foram triturados imediatamente antes das análises de 

determinação de umidade, cinzas, fibra bruta e proteínas, que seguiram as 

recomendações da AOAC (1993). A umidade foi determinada por secagem em 

estufa simples a 105 °C, até peso constante. 

 Para determinar o teor de cinzas foi utilizado  o método de incineração em 

Mufla a 550 °C, após resfriamento da amostra no dessecador, as amostras foram 

pesadas em balança analítica. 

 O método utilizado para determinar o nitrogênio proteico e a proteína bruta do 

grão de café verde foi o Método de Kjeldahl, composto por três etapas, digestão, 

destilação e titulação do nitrogênio proteico, que foi convertido para proteína bruta 

utilizando o fator de conversão 6,25. 

 A determinação da fibra bruta da amostra de café verde foi feita em 2 etapas, 

hidrólise ácida, seguida da hidrólise alcalina. Entre cada procedimento as amostras 

previamente desengorduradas foram lavadas com água quente para remoção dos 

resíduos. 

 Foi utilizado o  método de Bligh e Dyer (1959), que realiza a extração a frio 

com mistura de solventes: Clorofórmio, metanol e água. Após procedimento de 

extração, uma alíquota  camada de clorofórmio é evaporada para determinação dos 

lipídeos totais. Os carboidratos do café verde foram determinados por diferença, 

utilizando as médias das determinações dos demais compostos.  

5. DESENVOLVIMENTO  



 O projeto em fase de andamento já concluiu os estudos de composição 

centesimal do café verde in natura. Na sequência será dado início à avaliação da 

composição de produtos manipulados, comercializados na forma de cápsulas 

contendo café verde isolado ou na forma de blends, e finalmente o estudo do teor de 

polifenóis desses produtos para avaliar o potencial funcional desses produtos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 A composição centesimal do grão do café verde estudado no presente 

trabalho indica um elevado teor de fibras, carboidratos e lipídeos, nutrientes 

importantes para indivíduos adeptos de práticas esportivas. Esses valores foram 

bem mais elevados do que os presentes em rótulos de blends comerciais contendo 

café verde, sendo necessário a realização da determinação dos fenólicos totais, 

para melhor caracterização deste produto. 

 

Figura 1: Composição centesimal do café verde. 
         Determinações em triplicata 
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