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PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS ATRAVÉS DA 

UTILIZAÇÃO DE CULTURAS LÁCTICAS DURANTE O PROCESSAMENTO PÓS-

COLHEITA  

Campo da Invenção 

[0001]. A invenção aqui descrita estabelece um método para 

produção de cafés especiais através de um novo processo 

biotecnológico durante a etapa de pós-colheita. Em específico, este 

processo propõe o uso de culturas láticas para promover uma efetiva 

fermentação dos açúcares contidos na mucilagem dos grãos de café e 

aceleração do processo de acidificação. Através deste novo processo 

é possível alcançar uma diminuição do tempo de processamento em 

até 50% e produzir bebidas classificadas como especiais. 

 

Histórico da Invenção 

[0002]. O café é a bebida não-alcoolica mais apreciada e 

consumida em todo o mundo, com uma produção global superior a 8 

milhões de toneladas na safra 2014/15 (International Coffee 

Organization, www.ico.org). Uma consequência direta da crescente 

aceitabilidade do produto é uma maior exigência do consumidor em 

certos aspectos organolépticos como o flavor, acidez e adstringência 

da bebida. O aroma do café torrado é uma mistura rica e complexa 

que contém mais de 800 compostos voláteis que apresentam 

contribuições tanto da composição química dos grãos quanto dos 

metabólitos produzidos pelos microrganismos associados aos 

processamentos pós-colheita (Oestreich-Janzen, Chemistry of coffee 

em: L. Mander & H.-B. Liu (Eds.), Comprehensive natural products II, p. 

1085-1117, 2013; Evangelista et al., Food Microbiology, v. 44, p. 87-95, 

2014). 
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[0003]. O café pertence à família Rubicaceae, que compreende 

mais de 600 gêneros e 10.000 espécies de árvores e arbustos tropicais 

(Bremer e Eriksson, International Journal of Plant Sciences, v. 170(6), p. 

766-793, 2009). A sua origem pode ser traçada dos planaltos etíopes, 

onde ainda são observados o crescimento de variedades selvagens de 

plantas de café. Até o século XV a produção e comércio do café eram 

restritos à Arábia, mais precisamente ao Iêmen, onde os grãos possuíam 

uma grande importância econômico-social para os produtores e 

vendedores da região. Foi somente em 1615 que as primeiras sacas 

alcançaram o “mundo” não-Islâmico e, em pouco tempo, as 

plantações de café conquistaram as colônias europeias nas Américas 

Central e Sul (Eccardi e Sandalj, Coffee – A celebration of diversity, 

Trieste – Itália, 2002; Grigg, GeoJournal, v. 57, p. 283-294, 2002; Pereira et 

al., Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2015). Atualmente 

este fruto é cultivado em todos continentes da região geográfica entre 

as latitudes 30º N e 30º S, também conhecido como o “cinturão do 

café” (Oestreich-Janzen, Chemestry of coffee em: L. Mander & H.-B. Liu 

(Eds.), Comprehensive natural products II, p. 1085-1117, 2013; Pereira et 

al., Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2015). 

[0004]. Entre as mais 100 espécies descritas do gênero Coffea, 

apenas duas apresentam valor comercial: Coffea arabica L. e Coffea 

canephora, conhecidas como arábica e robusta, respectivamente. O 

Brasil lidera o ranking da produção mundial de café, respondendo por 

mais de um terço de toda a produção, seguido pelo Vietnã e Colômbia 

(MONTEIRO et al., Revista Ceres, v. 57, p. 145-150, 2010). No Brasil, os 

principais estados produtores são, em ordem, Minas Gerais, Espírito 

Santo, São Paulo, Bahia e Paraná, segundo o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (http://www.agricultura.gov.br).  
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[0005]. Os grãos de café (endosperma) são envoltos por uma 

camada fibrosa e cinza (pergaminho) seguido por uma camada 

intermediária gelatinosa e doce, a qual é dividida em mesocarpo 

interno (mucilagem) e externo (polpa), e uma casca de cor 

avermelhada (exocarpo). O exocarpo (casca) é a parte mais externa, 

sua consistência varia de acordo com a espécie e a coloração de 

verde (clorofila) ao vermelho (antocianos) de acordo com o estágio de 

maturação. O endocarpo (polpa) é o primeiro produto que se obtém 

do processamento do fruto de café e representa, em base seca, cerca 

de 29% do peso do fruto integral. A camada mucilaginosa dos grãos 

possui uma constituição polissacarídica de 30% de substâncias pécticas, 

8% de celulose e 18% de polissacarídeos não-celulósicos (AVALLONE et 

al., Journal of Food Science and Technology, v. 65(8), p. 1308-1311, 

2000). As características físico-químicas da mucilagem são essenciais 

para um entendimento da fermentação do café. 

[0006]. Embora o café seja a segunda commodity com maior 

valor de mercado no mundo, a etapa de processamento ainda é 

realizada de forma rudimentar pelos produtores que utilizam 

fermentações espontâneas para seu processamento. O uso da 

fermentação espontânea nos processamentos de grãos de café possui 

grandes desvantagens devido à sua imprevisibilidade e a falta de 

controle sobre a qualidade final da bebida gerada.  

[0007]. Os grãos de café, quando colhidos, possuem um teor de 

umidade de 65%, sendo necessário reduzi-lo para 10 ~12% de forma que 

estejam apropriados para as condições ótimas de armazenamento e 

transporte. Acrescido a esse fato, a redução de umidade evita 

fermentações espontâneas e não-controláveis da mucilagem, as quais 

podem gerar metabólitos que favoreçam a prevalência de sabores 

indesejáveis na bebida final. Três métodos distintos são atualmente 
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utilizados para o processamento de café: o processamento por via 

seca, via úmida e semisseca. As diferenças entre os mesmos ocorrem 

tanto na desempenho do método quanto nos produtos finais gerados 

(ipresença ou ausência de mucilagem nos grãos, grãos completamente 

envoltos pelo pericarpo e a qualidade da bebida final) (Hunch e Franz, 

Em: Advances in fermented foods and beverages, p. 501-513, 2015). 

[0008]. O processo via seca é o método de processamento pós-

colheita mais antigo e de fácil emprego, sendo normalmente utilizado 

para a variedade Robusta (Silva et al., International Journal of Food 

Microbiology, v. 60, p. 251-260, 2000). Nele os frutos são secos ao sol 

posteriormente à colheita, sendo espalhados homogeneamente 

durante o dia e revolvidos durante a noite, perdurando até que a 

umidade dos grãos alcance um teor de 10 a 12%. Esse processo 

simultâneo de fermentação e secagem dura entre 10 a 25 dias e, 

durante esse período, uma fermentação espontânea promove a 

quebra dos mesocarpos interno e externo (Sakwari et al., Annals of 

Occupational Hygiene, v. 57, p. 173-183, 2013; Hunch e Franz, Em: 

Advances in fermented foods and beverages, p. 501-513, 2015). O 

processamento via seca é comumente utilizado em países onde existem 

longos períodos de luz do sol e chuvas escassas (Brasil e Etiópia), criando 

uma condição ideal para a secagem das bagas de café (Silva et al., 

International Journal of Food Microbiology, v. 60, p. 251-260, 2000). Este 

método é utilizado para a produção de marcas mais baratas, dando 

origem ao café denominado coco, de terreiro ou natural. 

[0009]. No processamento por via úmida os grãos são 

mecanicamente depulpados (remoção total e parcial do exocarpo e 

mesocarpo, respectivamente). Consecutivamente, os frutos são 

submersos em um tanque de água e submetidos à fermentação 

microbiana por 16 a 48 horas onde a mucilagem remanescente é 
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degradada. Em seguida, eles são secados ao sol durante 5 a 10 dias 

para alcançar o teor de umidade padrão. O período de fermentação 

precisa ser controlado para evitar fermentação excessiva, fato que 

pode diminuir a qualidade dos grãos e, consequentemente, da bebida 

(Batista et al., Food Control, v. 20, p. 784-790). Esse método promove 

uma redução no tempo e área requeridos para a secagem dos frutos 

em comparação com o processamento por via seca. Os grãos gerados 

a partir desse método são conhecidos como café “lavado”.  

[0010]. O terceiro método de processamento (semisseco) mescla 

as técnicas descritas nos dois procedimentos listados previamente. As 

cerejas de café são selecionadas (apenas os frutos maduros) e 

mecanicamente depulpados, seguidos pela secagem ao sol em 

plataformas de concreto enquanto os frutos ainda possuem uma 

camada de mesocarpo aderida ao pergaminho (Duarte et al., Food 

Chemestry, v. 118, p. 851-855, 2010; Vilela et al., Food Microbiology, v. 27, 

p. 1128-1135, 2010). Esse processamento só pode ser empregado em 

países onde a umidade é baixa de forma que a camada de 

mucilagem pode ser rapidamente degradada sem a ação de uma 

fermentação indesejada (Pereira et al., Critical Reviews in Food Science 

and Nutrition, 2015). O Brasil foi pioneiro na implementação desta 

técnica no início da década de 1990 e se tornou famoso devido à alta 

qualidade das cerejas de café geradas, sendo conhecidos como café 

“pulpado natural” (Teixeira et al., em: A. Illy & R. Vianni (Eds.), Espresso 

coffee: The science of quality, Itália: Elsevier Academic Press, p. 91-95 

1995). 

[0011]. O sabor e a qualidade da bebida são influenciados por 

inúmeros fatores, tais como a variedade da planta de café, a região 

geográfica na qual esta foi plantada, clima, presença de grãos 

danificados (danificados por insetos ou grãos verdes) e o método de 
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processamento pós-colheita empregado (Oliveira et al., LWT – Food 

Science and Technology, v. 39, p. 235-239, 2006; Sunarharum, Williams e 

Smyth, Food Research International, v. 62, p. 315-325, 2014). Por exemplo, 

cafés lavados exibem notas frutadas e são menos encorpados se 

comparados ao café “natural” (Selmar, Bytof e Knopp, em: Proceedings 

of the international congress of ASIC, Paris – Trieste, p. 14-18, 2002; Arruda 

et al., Química Nova, v. 35(10), p. 2044-2051, 2012). No entanto, pouca 

atenção é direcionada para essa inter-relação entre a qualidade da 

bebida final gerada e a fermentação associada ao método de 

processamento pós-colheita selecionado, uma vez que o propósito 

desta é exclusivamente a remoção da mucilagem remanescente nos 

frutos.  

[0012]. Associada à colheita de frutos maduros, o preparo do café 

por via úmida confere maior potencial para o aprimoramento da 

qualidade, sendo predominante nos principais países produtores de 

café arábica da América Central, África e Indonésia. Atualmente, vem 

crescendo no Brasil o número de produtores que estão empregando o 

processo por via úmida. A exigência de maquinário específico 

(despolpador ou desmucilador) e o requerimento de grandes volumes 

de água torna o processamento via úmida mais caro, no entanto, 

origina bebida de melhor qualidade. Além disso, entre as vantagens do 

café processado via úmida podem ser citadas a diminuição da área 

necessária para a secagem, a redução do volume em 60% e a redução 

do tempo da secagem, não só por ser um café uniforme, mas também 

por apresentar um teor de umidade mais baixo, aproximadamente 50% 

(BORÉM, Pós-colheita do café. Lavras: UFLA, v.1, 127 p. 2004). 

[0013]. Diversos estudos foram realizados no último século acerca 

da microbiologia e dos processos associados à fermentação do café 

(degradação pectinolítica da camada mucilaginosa, produção de 
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ácidos orgânicos e componentes aromáticos) em países produtores do 

grão a fim de elucidar o papel desempenhado pela microbiota nativa 

do café. A presença e prevalência de certas espécies de 

microrganismos durante a fermentação são dependentes de fatores 

relacionados à variedade da planta, fatores ambientais e o método de 

processamento aplicado (Huch e Franz, em: Advances in fermented 

foods and beverages, p. 501-513, 2015).  

[0014]. A formação de alcoóis (especialmente etanol) e de ácidos 

orgânicos é o principal resultado do crescimento de leveduras durante 

a fermentação de café. Os ácidos que são produtos do excesso de 

fermentação tais como ácidos butírico, acético e propiônico, podem 

prejudicar a qualidade final da bebida, conferindo sabor adstringente 

quando presentes em concentrações superiores a 1 mg/ml (SILVA et al., 

World Journal of Microbiology Biotechnology, v. 29, p. 235-472012, 2012). 

Por outro lado, os ácidos cítrico, lático e málico, em concentrações 

entre 1 e 4 mg/ml, conferem uma acidez desejável para o produto 

(JHAM et al., Phytochem Anal, v. 13, p. 99–104, 2002). Metabólitos 

secundários são sintetizados quando o crescimento microbiano está na 

fase estacionária. Vários compostos voláteis produzidos durante o 

crescimento estacionário microbiano são importantes na formação dos 

aromas de alimentos fermentados, tais como: acetaldeído, acetato de 

etila, de isoamila, de propila, de isopropila, de isobutila, etanol, butirato 

de etila, entre outros. O acetato de isoamila e o acetato de etila são os 

principais compostos produzidos durante fermentação, sendo 

responsáveis pela formação de aromas de frutas ou de flores (pêssego, 

abacaxi, banana, cítrico e rosa) (PASTORE; UENOJO, Ciência e 

Tecnologia de Alimentos, v.26, p. 509-515, 2006).  Durante a 

fermentação de café, a produção de compostos aromáticos pode ser 

detectada no aroma e sabor da bebida se os mesmos difundirem para 
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o interior das sementes de café e permanecerem após a torrefação 

(SILVA et al., World Journal of Microbiology Biotechnology v. 29, p. 235-

47, 2012). 

Estado da Arte 

[0015]. As culturas microbianas têm sido utilizadas há muitos anos 

na produção de alimentos e bebidas fermentadas, tais como iogurte, 

carne, vinho e cerveja. Em muitos casos, a tecnologia evoluiu a partir de 

uma fermentação tradicional para um processo industrializado, com 

base na utilização de estirpes microbianas - definidos como culturas 

iniciadoras - para a realização da fermentação. Culturas iniciadoras são 

definidas como microrganismos que são inoculados diretamente na 

matéria-prima para que possam predominar sobre a microbiota 

existente e provoquem alterações desejáveis no produto final (Leroy e 

De Vuyst, Trends in Food Science and Technology, v. 15, p. 67-78, 2004). 

As bactérias ácidas láticas são amplamente empregadas como 

culturas iniciadoras para produção de diversos alimentos, tais como 

queijos e iogurtes.   

[0016]. A fermentação do café se baseia na sucessão de um 

consórcio de microrganismos constituídos de bactérias, leveduras e 

fungos filamentosos que já se encontram nos frutos do café (Silva et al., 

Food Microbiology, v. 25, p. 951-957, 2008). Espécies de bactérias láticas 

são prevalentes nos primeiros estágios de fermentação, expressando 

cerca de 80% do total da microbiota presente (Silva et al., Food 

Microbiology, v. 25, p. 951-957, 2008). Estas bactérias são responsáveis 

pela conversão inicial dos açúcares redutores em diversos metabólitos 

tais como ácido lático, acetaldeído e etanol. Espécies de Leuconostoc 

spp. (L. mesenteroides, L. pseudomesenteroides, L. citreum, L. holzapfelli), 

Weissela spp. (W. cibaria, W. confused, W. thailandensis) e Lactobacillus 

spp. (L. brevis L. plantarum, L. lactis subsp. lactis) são predominantes em 
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diversos estudos com o enfoque no isolamento da microbiota das 

cerejas de café e de diferentes tipos de processamento (Avallone et al., 

Current Microbiology, v.42, p. 252-256, 2001; De Bruyne et al., 

International Jouranl of Systematic and Evolutionary Microbiology, v. 57, 

p. 2952-2959, 2007; Schillinger et al., FEMS Microbiology Letters, v. 286, p. 

222–226, 2008; Vilela et al., Food Microbiology, v. 27, p. 1128–1135, 2010; 

Velmourougane, Proceedings of National Academy of Sciences, v. 

83(2), p. 233-239, 2013; Leong et al., Current Microbiology, v. 68, p. 440-

447, 2014). 

[0017]. Embora encontradas em quantidades significativas (acima 

de 104 CFU.g-1), o papel desempenhado pelas bactérias ácido láticas 

ainda é desconhecido. As funções associadas a esses organismos na 

fermentação do café estão propostas às suas atividades antifúngicas, 

capacidade de reduzir o pH da massa fermentada através da 

produção de ácidos orgânicos, prevenção do crescimento bactérias 

oportunistas e promover um ambiente seletivo e propício para o 

crescimento de leveduras (Huch e Franz, In: Advances in fermented 

foods and beverages, p. 501-513, 2015; Pereira et al., Critical Reviews in 

Food Science and Nutrition, 1-48, 2015).  

[0018]. Durante o processamento de café, a etapa de 

fermentação é realizada naturalmente por microrganismos presentes na 

matéria-prima (cerejas de café) e equipamentos utilizados. Alguns 

estudos têm sido realizados para a seleção de uma cultura iniciadora 

para o processamento de café, onde o principal objetivo é desenvolver 

um processo fermentativo mais rápido através da utilização de 

microrganismos produtores de enzimas pectinolíticas e do 

enriquecimento do perfil sensorial do café com o uso de microrganismos 

aromáticos. O principal grupo de microorganismo testado são leveduras 

(Soccol et al., 2013, Patente número BR1020130318493; Soccol, et al., 
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2013, Patente número BR10201302954; Pereira et al., International Journal 

of Food Microbiology, v.188, p. 60-66, 2014; Evangelista et al., Food 

Research International, v. 61, p. 183-195, 2014; Evangelista et al., Food 

Microbiology, v. 44, p. 87-95, 2014). 

[0019]. Processos que propõem o uso de bactérias láticas como 

culturas iniciadoras também vêm sendo explorados na literatura. Por 

exemplo, o documento patentário PI0611411-3 relata um método de 

fermentação de café conduzido com a adição de bactérias láticas 

para a inibição do crescimento de bactérias acéticas e prevenção da 

formação de ácido acético no processo fermentativo. As 

documentações PI0609316-7 e PI0414617-4 descrevem o uso de 

Lactobacillus para a elevação do perfil sensorial da bebida produzida 

final, bem como o uso de meios nutritivos sintéticos ou naturais (sucos de 

frutas, açúcares e caldo de cana) para a complementação nutricional 

e estimulação do metabolismo microbiano. No entanto, nossa invenção 

trata-se de um processo específico de redução do tempo de 

fermentação de café durante o processamento pós-colheita e 

produção de cafés especiais através do uso de uma cepa específica 

de bactéria do ácido lático, Lactobacillus plantarum R01. O processo 

inclui o despolpamento inicial das cerejas de café, seguido da adição 

da L. plantarum R01 e água, proporcionando um resultado 

surpreendente na diminuição do tempo necessário para fermentação 

para 6 a 12 horas (processo tradicional 24-48 horas), além da produção 

de cafés especiais com notas sensoriais distintas associadas ao 

metabolismo da cepa selecionada. 

 

Descrição Resumida da Invenção 

[0020]. A presente invenção fornece um processo para utilização 

de culturas láticas durante o processamento pós-colheita do café. Este 
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processo é constituído pelas seguintes etapas: 1 - colheita de frutos; 2 - 

descascamento (rompimento da casca e/ou pergaminho para 

liberação dos grãos); 3 - transferência dos grãos para tanques de 

fermentação; 4 - adição de culturas láticas; 5 - lavagem dos grãos para 

remoção dos resíduos de mucilagem; 6 - secagem das sementes; e 7 – 

produção da bebida. Culturas láticas de diversos gêneros podem ser 

utilizadas, tais como Lactococcus, Lactobacillus, Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus e Weissella.  

[0021]. Além disso, culturas láticas previamente selecionadas e 

altamente ativas são também recomendadas (Lactobacillus plantarum 

R01 e/ou Lactobacillus paracasei spp. paracasei L07). O uso 

preferencial destas estirpes promove a otimização do processo 

fermentativo, reduzindo o tempo necessário para a fermentação de 24 

a 48 horas para 6 a 12 horas, além da formação de compostos voláteis 

específicos (acetato de etila e propionato de etila) que conferem notas 

sensoriais distintas e desejadas à bebida final. 

 

Citação das Figuras 

[0022]. A Figura 1 esquematiza o processo de processamento dos 

grãos de café utilizando bactérias do ácido lático como culturas 

iniciadoras. 

[0023]. A Figura 2 ilustra o perfil de crescimento de bactérias ácido 

láticas, leveduras e a evolução da redução do pH durante um período 

de 24 h em fermentações com a estirpe Lactobacillus plantarum R01. 

[0024]. A Figura 3 ilustra a avaliação final seguindo o protocolo da 

Specialty Coffee Association of America (SCAA) averiguando as 

características de aroma, flavor, acidez, corpo, acabamento, equilíbrio, 

uniformidade, diferenciação dos sabores e doçura da bebida final 
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produzida pela fermentação com a inoculação da estirpe de 

Lactobacillus plantarum R01 e espontânea do café. 

 

Descrição Detalhada da Invenção 

 

EXEMPLO I. Inoculação de culturas láticas durante o 

processamento do café e produção de bebidas especiais 

[0025]. O processamento proposto nesta invenção dispõe de um 

conjunto de operações ilustradas na Figura 1. Inicialmente os frutos 

maduros de café devem ser despolpados (BDSV-4 Pinhalense) para 

obter grãos com a mucilagem exposta. As fermentações devem ser 

conduzidas em tanques de alvenaria, aço inoxidável, madeira, 

polipropileno e/ou vidro por um período de 6 a 12 horas. Culturas 

liofilizadas de bactérias do ácido lático (Lactococcus, Lactobacillus, 

Carnobacterium, Enterococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, 

Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, 

Vagococcus e Weissella) devem ser reidratadas pela adição de água a 

37 – 40º C. Essa solução final deve ser depositada nos tanques de 

fermentação para uma concentração entre 106 à 1010 células/ml.  

[0026]. Os frutos fermentados devem ser secos ao sol ou 

mecanicamente até que alcancem a umidade padrão de estocagem 

(10 – 12%). As bebidas devem ser preparadas e avaliadas seguindo os 

protocolos estipulados pela Specialty Coffee Association of America 

(SCAA,“http://www.scaa.org/?page=resources&d=cupping-protocols”). 

 

EXEMPLO II – Metodologia para seleção de bactérias ácido 

láticas produtoras de compostos aromáticos e ácidos orgânicos para o 

processamento de café 
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[0027]. Com o uso de um meio de cultura formulado a base de 

polpa de café foi possível avaliar a produção de compostos aromáticos 

e ácidos orgânicos de 13 (treze) estirpes de bactérias ácido láticas 

previamente isoladas de frutas (Pereira et al., Letters in Applied 

Microbiology, v. 62, p. 96-101, 2016). O meio empregado apresentava 

de 50 a 80% de extrato de polpa de café, 2 a 10% de pectina, 1,5 a 5% 

de frutose,1,5 a 5% de glicose, 5 a 10% de extrato de levedura e 5 a 10% 

peptona de soja. 

[0028]. Os isolados foram reativados em tubos de ensaio contendo 

10 mL de meio MRS líquido a 30ºC e 120 rpm. Posteriormente as 

suspensões microbianas foram transferidas para erlenmeyers de 250 mL 

contendo 90 mL de meio MRS líquido, incubados a 30ºC por 48 horas e 

120 rpm, para acúmulo de biomassa. Após este período, absorbância 

da suspensão a 495 nm foi mensurada e ajustada por meio de diluições 

para 0,6 de absorbância para inoculação no meio formulado. Os 

compostos aromáticos voláteis e ácidos orgânicos produzidos após 24 

horas de fermentação no headspace dos erlenmeyers foram analisados 

por cromatografia gasosa utilizando um cromatógrafo a gás da marca 

Shimadzu, modelo GC17A e equipado com coluna HP-DB 5 (30 m x 0,32 

mm), detector de ionização de chama e uma fibra SPME de 75 µm do 

tipo dimetilsiloxano da marca Spelco Co. As amostras foram preparadas 

realizando uma diluição de 2 ml em um proporção de 1:1 com água 

destilada acrescida de NaCl 5% (m/v). Estas foram armazenadas em 

frascos de 20 ml hermeticamente fechados e aquecidas por 10 minutos 

à temperatura de 60º C para que se fosse possível alcançar o equilíbrio 

do headspace da amostra. As temperaturas do injetor e detector foram 

mantidas a 230 ºC. A temperatura do forno foi programada inicialmente 

para 40ºC durante 5 minutos, sendo aumentada a uma taxa de 

20ºC/min até a temperatura final de 150 ºC, que foi mantida durante 4 
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minutos. Como gás de arraste foi utilizado nitrogênio a uma vazão de 

1,5 ml/min, e uma taxa de split de 1:5. Os compostos voláteis foram 

identificados através da comparação dos picos identificados nos 

tempos de retenção com padrões adquiridos da empresa Sigma. Para 

a quantificação, soluções de etanol foram preparadas em diferentes 

níveis de concentrações (1, 10, 20, 50, 100 e 1000 µmol/L) e utilizadas 

para a construção da curva padrão. As concentrações dos compostos 

voláteis foram expressas em µL/L de headspace, como equivalentes de 

etanol. Foram avaliadas as produções dos ésteres acetato de etila e 

propionato de etila. A concentração de ácidos orgânicos (ácidos 

lático, acético e propiônico) presentes nas amostras do meio formulado 

de café foram determinadas por cromatografia líquida de alta-precisão 

(HPLC). As amostras foram centrifugadas a 6000 g e filtradas em um filtro 

com porosidade de 0,22 µm (Milipore Corp). As amostras filtradas (10 a 

50 μL) foram então injetadas no HPLC, o qual é equipado com uma 

coluna Aminex HPX 87 H (300 x 7,8 mm; Bio-Rad Laboratories) 

conectada a um detector de índice refrativo (Hewlett-Packard 

Company). A coluna foi eluída com uma fase móvel desgaseificada 

contendo H2SO4 (5 mM) a 60º C e um fluxo de 0,5 ml/min. 

[0029]. Os ácidos orgânicos produzidos durante a etapa de 

processamento de grãos de café podem influenciar diretamente a 

qualidade da bebida final de diferentes formas. Os ácidos provenientes 

de uma fermentação prolongada (tais como os ácidos butírico, 

propiônico e acético), podem danificar a qualidade final da bebida 

por atribuírem um gosto adstringente quando presentes em 

concentrações superiores à 1mg/ml (Silva et al., World Journal of 

Microbiology and Biotechnology, v. 29, p. 235-247, 2013). No entanto, a 

produção de ácido lático é desejada, pois ela pode auxiliar a 

acidificação da massa de polpa fermentada sem interferir diretamente 
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na qualidade final do produto. Baseando-se em tais fatores, a elevada 

produção de ácido lático e baixas produções de ácidos acético e 

propiônico avaliadas no meio formulado de café foi utilizada como 

uma seleção primária para determinar a estirpe de bactéria ácido 

lática mais apropriada para a condução do processo de fermentação 

das cerejas de café em fazenda. Dentre as treze bactérias ácido láticas 

avaliadas, as estirpes de Lactobacillus sp. R07, L. plantarum L01, L. 

plantarum R01 e L. paracasei L07 foram pré-selecionadas e 

prospectadas de acordo com a sua produção de compostos 

aromáticos voláteis. Neste screening secundário, a estirpe de L. 

plantarum R01 produziu uma concentração significativamente superior 

(p ≤ 0,05) de ésteres aromáticos (acetato de etila e propionato de etila). 

A produção destes metabólitos que conferem notas sensoriais de 

aromas frutado, os quais participam da complexidade aromática do 

café, acrescido à elevada produção de ácido lático (17,05 g/L) e 

baixas concentrações de ácidos propiônico e acético (0,4 e 0,5 g/L, 

respectivamente) tornaram a estirpe L. plantarum R01 atrativa para 

melhorar o valor aromático dos grãos de café e avaliar o seu 

comportamento em condições de campo. 

 

EXEMPLO III. Método para inoculação de estirpes selecionadas 

durante o processamento de café 

[0030]. Para a avaliação do desempenho da estirpe quando 

submetida a condições de campo, fermentações experimentais foram 

realizadas. Grãos recém-colhidos de Coffea arabica var. Catuí foram 

despolpados utilizando um despolpador modelo BDSV-4 Pinhalense 

para obter grãos com a mucilagem exposta, apropriados para o 

processamento via úmida. As fermentações foram conduzidas em 

tanques de cimento (1 a 5 m³) contendo 20 a 60 kg de café 
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despolpado e de 300 a 2000 L de água fresca em concordância com o 

método de processamento úmido empregado no local. Para a 

produção de biomassa, pré-culturas foram preparadas através da 

inoculação de 1 a 10 ml de cultura estoque em 100 ml de meio MRS 

líquido (Himedia) e incubados por 48 h sob agitação de 120 rpm a 30º 

C. Em seguida, o pré-inóculo foi transferido para volumes maiores (1 e 4 

L de meio MRS líquido) e submetidos a crescimento durante 24 h sob as 

condições de 30º C e 120 rpm para a obtenção de uma quantidade 

significativa de biomassa. O inóculo foi centrifugado a 4500 g durante 

15 min e a temperatura de 4º C, lavado com água destilada e 

novamente centrifugado. A cultura liofilizada foi preparada pela 

ressuspensão do pellet em leite UHT desnatado, rapidamente 

congelado em uma mistura de etanol-gelo seco e secado a frio em um 

liofilizador Modulyod 230 (Thermo Electron Corporation) sob pressão 

negativa de 50 mBar e -45º C. A cultura iniciadora foi reidratada pela 

adição de água à 25 a 40º C até que alcançasse a concentração de 2 

a 20 g/L e delicadamente agitada durante 5 min para garantir uma 

homogeneização completa. Essa solução final foi depositada nos 

tanques de fermentação para que se fosse possível alcançar uma 

concentração de 102 a 1012 células/ml. As fermentações inoculadas 

foram conduzidas em triplicatas e fermentações espontâneas foram 

utilizadas como controle para as análises subsequentes. 

[0031]. Os frutos depulpados foram fermentados por um período 

de 0 a 24 h e, em seguida, secos ao sol até que alcançassem a 

umidade padrão (10 – 12%) de estocagem. As amostras (fração líquida 

+ grãos) foram coletadas em diferentes tempos para a contagem 

microbiana de células viáveis e análises dos metabólitos de interesse. O 

pH do fermentado foi mensurado em cada período de coleta utilizado 

um pHmêtro portátil modelo AK90 (AKSO). A concentração dos 
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açúcares redutores (glicose e frutose) e de ácidos orgânicos (ácidos 

lático, acético, cítrico, fumárico, succínico e málico) presentes nas 

amostras da massa de polpa e grãos fermentada foram determinadas 

por cromatografia líquida de alta-precisão (HPLC). A análise dos 

compostos aromáticos produzidos foram verificados por cromatografia 

gasosa utilizando como padrões para verificação dos pontos de 

retenção 11 álcoois (etanol, 1-hexanol, 1-heptanol, 1-octanol, 1-

decanol, 2-hexanol, 2-octanol, 2-metil-1-butanol, n-butanol e 3-metil-1-

butanol), 12 ésteres (acetato de etila, acetato de propila, laurato de 

etila, propionato de etila, isobutirato de etla, hexanoato de etila, 

octanoato de etila, succinato de dietila, acetato de isoamila, acetato 

de isoamila, acetato de isobutila, acetato de n-butila e acetato de 

hexila), 5 cetonas (2,3-butanediona, 2-pentanona, 2-hexanona, 2-

octanona e 2-heptanona) e 3 aldeídos (acetaldeído, benzaldeído e 3-

metil-butanal). Para a contagem do total de microrganismos, amostras 

(10 ml) do fermentado foram homogeneizadas em 90 ml de água salina 

peptonada (0,1% [v/v] de peptona bacteriológica, 0,8% [v/v] de NaCl) 

e submetidas a diluição seriada. Os meios ágar de Rosa Bengala (RBCA) 

contendo 0,01% (m/v) de cloramfenicol e ágar MRS (Himedia) contendo 

0,1% (m/v) de natamicinaforam utilizados para a contagem do total de 

leveduras e bactérias ácido láticas, respectivamente. As placas foram 

encubadas em estufa a 30º C durante 48 h. A qualidade da bebida foi 

avaliada por quatro especialistas que apresentam Certificados Q-

Gradrer para o café. As bebidas (80 ml) foram preparadas e servidas 

em taças de 240 ml com 8 cm de diâmetro, o que permitia a dispersão 

de compostos para a percepção olfatória. As apurações foram 

realizadas quando a temperatura da bebida alcançou 65º C (para a 

avaliação olfatória) e 45º C (para a avaliação degustatória). Cada 

bebida foi avaliada nos atributos de (i) aroma, (ii) flavor, (iii) acidez, (iv) 
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encorpo, (v) acabamento, (vi) equilíbrio, (vii) uniformidade, (viii) 

distinção dos sabores, (ix) doçura e (x) qualidade geral seguindo os 

protocolos estipulados pela Specialty Coffee Association of America 

(SCAA, “http://www.scaa.org/?page=resources&d=cupping-

protocols”).  

[0032]. Como observado na Figura 2, a estirpe de L. plantarum R01 

foi capaz de estabelecer uma intensa fermentação ácido lática, 

resultando em um processo de acidificação acelerado da polpa do 

café, alcançando a estabilização do pH em 4,3 logo nas primeiras 12 h 

de fermentação, demonstrando ser uma potencial via alternativa para 

reduzir o tempo de fermentação para 12 h. Este dado está de acordo 

com a quantidade de bactérias ácido láticas totais observada ao final 

da fermentação (10,92 log UFC/ml), o que indicou que a estirpe de L. 

plantarum R01 é competitiva e pode crescer sob os estresses impostos 

nas condições ambientais associadas à fermentação dos grãos de 

café. A redução do pH a níveis inferiores a 4,5 é um método 

amplamente utilizado pelos produtores de café para determinar o final 

da fermentação das cerejas de café durante o processamento via 

úmida (Jackels e Jackels, Journal of Food Science, v. 70, p. 321-325).  

[0033]. A inoculação de L. plantarum R01 demonstrou não 

influenciar significativamente o crescimento das leveduras durante o 

período de fermentação, quando comparada com as fermentações 

espontâneas utilizadas como controle. Este resultado reafirma a 

potencialidade do uso inovador dessa estirpe no processamento do 

café, uma vez que recentes estudos têm demonstrado que as leveduras 

desempenham funções importantes, participando diretamente na 

produção de enzimas pectinolíticas, reduzindo o crescimento de fungos 

filamentosos produtores de Ocratoxina A e na produção de compostos 

que impactam o sabor e aroma da bebida final (Masoud et al., Yeast, v. 
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22, p. 1133-1142, 2005; Evangelista et al., Food Microbiology, v. 44, p. 87-

95, 2014; Pereira et al., International Journal of Food Microbiology, v. 188, 

p. 60-66, 2014). A inoculação dessa estirpe também aumentou 

significativamente (p ≤ 0,05) a produção de compostos aromáticos 

voláteis durante o processo de fermentação, tais como acetato de 

butila, acetato de etila, 1-octanol, acetato de isoamila, hexanoato de 

etila, succinato de etila e octanoato de etila. Estudos recentes 

evidenciaram que esses ésteres podem difundir para o interior dos grãos 

e implementar notas sensoriais distintas à bebida, embora a cinética 

dessa reação ainda não esteja claramente descrita (Silva et al., World 

Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 29, p. 235-247, 2013; 

Pereira et al., International Journal of Food Microbiology, v. 188, p. 60-66, 

2014). 

[0034]. Como demonstrado na Figura 3, a análise sensorial das 

bebidas produzidas a partir dos grãos torrados das fermentações 

inoculada e controle (fermentação espontânea) receberam diferentes 

notas para diversos atributos sensoriais importantes. O aroma, flavour, 

acidez, encorpo, equilíbrio e a qualidade geral alcançaram os maiores 

valores (p ≤ 0,05) no tratamento inoculado quando comparado com o 

controle, enquanto a doçura, distinção de sabores e uniformidade 

foram estatisticamente similares entre si. A bebida gerada a partir da 

fermentação inoculada apresentou uma nota geral de 88,3 pontos 

SCAA, o que indica um café de alta qualidade de acordo com a 

Specialty Coffee Association of America Cupping Protocol. No segundo 

caso, o café gerado pelo processo convencional apresentou uma 

qualidade sensorial inferior alcançando um total de 80,3 pontos SCAA.  

[0035]. O café do tratamento controle produziu uma bebida com 

um perfil sensorial básico: as notas cítricas, caramelo e de banana 

foram as dominantes. Já o café oriundo do tratamento inoculado com 
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a estirpe Lactobacillus plantarum R01 resultou em uma bebida 

complexa com notas perceptíveis de frutas frescas como banana, 

laranja e abacaxi além de apresentar uma sensação suave devido à 

presença do ácido lático. Esses resultados podem ser relacionados com 

a intensa produção de ésteres aromáticos e ácido lático pela estirpe de 

bactéria ácido lática selecionada, o que sugere a difusão destes 

metabólitos para o interior do grão durante a etapa de fermentação. 
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REIVINDICAÇÕES 

 

  1. PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS ATRAVÉS DA 

UTILIZAÇÃO DE CULTURAS LÁCTICAS DURANTE O PROCESSAMENTO PÓS-

COLHEITA, caracterizada pela condução do processo fermentativo em 

tanques contendo grãos de café e água, em uma proporção de 30 a 60 kg 

de café para 300 a 2000 L de água, onde serão inoculadas culturas láticas à 

uma concentração inicial de 106 a 1010 células/mL durante um período de 6 

a 12 horas. 

2. PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS ATRAVÉS 

DA UTILIZAÇÃO DE CULTURAS LÁCTICAS DURANTE O PROCESSAMENTO PÓS-

COLHEITA, de acordo com a Reivindicação 1, caracterizado pelo uso de 

cafés descascados e/ou desmucilados e/ou despolpados. 

3. PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS ATRAVÉS 

DA UTILIZAÇÃO DE CULTURAS LÁCTICAS DURANTE O PROCESSAMENTO PÓS-

COLHEITA, de acordo a Reivindicação 1, caracterizado por adição de 

cultura lática na forma desidratada, liofilizada ou em pasta. 

4. PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS ATRAVÉS 

DA UTILIZAÇÃO DE CULTURAS LÁCTICAS DURANTE O PROCESSAMENTO PÓS-

COLHEITA, de acordo com a Reivindicação 1, caracterizado pela 

inoculação preferencial em concentrações de 107 e 108 células/mL. 

5. PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS ATRAVÉS 

DA UTILIZAÇÃO DE CULTURAS LÁCTICAS DURANTE O PROCESSAMENTO PÓS-

COLHEITA, de acordo a Reivindicação 1, caracterizado pelo processo de 

fermentação realizados em tanques de alvenaria, aço inoxidável, madeira, 

polipropileno ou vidro sem o controle de temperatura. 

6. PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS ATRAVÉS 

DA UTILIZAÇÃO DE CULTURAS LÁCTICAS DURANTE O PROCESSAMENTO PÓS-

COLHEITA, de acordo a Reivindicação 1, caracterizado pelo processo de 

fermentação com adição de espécies de bactérias ácido lácticas dos 
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seguintes gêneros: Lactococcus, Lactobacillus, Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus e Weissella. 

7. PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS ATRAVÉS 

DA UTILIZAÇÃO DE CULTURAS LÁCTICAS DURANTE O PROCESSAMENTO PÓS-

COLHEITA, de acordo com as reinvindicações 1 e 8, caracterizado pelo uso 

preferencial das estirpes selecionadas Lactobacillus plantarum R01 e 

Lactobacillus paracasei spp. paracasei L07. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 
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RESUMO 

 

PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS ATRAVÉS DA 

UTILIZAÇÃO DE CULTURAS LÁTICAS DURANTE O PROCESSAMENTO PÓS-

COLHEITA 

 

Esta invenção descreve um processo para promover 

fermentação lática de sementes de café durante o processamento 

pós-colheita e produção de bebidas especiais. O processo em questão 

consiste na introdução de culturas láticas previamente selecionadas e 

altamente ativas durante a etapa de despolpamento de café pelos 

processamentos via úmida ou via seca. Isso acarreta em eficiente uso 

dos açúcares presentes na mucilagem do café, diminuindo o tempo do 

processamento em até 50%. Além disso, a fermentação por culturas 

láticas gera metabólitos que auxiliam na formação de aromas à bebida 

e padronização do processo, além de evitar a formação de odores 

indesejáveis. Associada à colheita de frutos maduros, o café produzido 

pelo proposto processo tem maior potencial para atingir características 

para classificação como café especial. 
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