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Introdução 

Coffea arábica L. (café arábica) é espécie de 
extrema importância econômica. Considera-se que 
70 % da produção mundial de grãos de café é 
oriunda desta espécie

1
. A finalização de cadeias 

produtiva e industrial de café é o consumo de bebida 
produzida a partir de grãos. Diversos fatores, tais 
como condições climáticas, colheita e processos de 
pós-colheita, características genéticas e práticas 
culturais, influenciam a qualidade do café

2,3
.  

O trabalho teve como objetivo buscar a variação 
metabolômica de café arábica de diferentes 
arquiteturas de plantação, usando diferentes 
combinações de solventes para discriminação por 
infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR). 
Foram investigadas as folhas auto-sombreadas em 
dois arranjos distintos, denominados como: arranjo 
quadrado (0.84m x 0.84m, AQ) e arranjo retangular 
(3.0m x 0.41m, AR). O material vegetal foi 
submetido à extração exaustiva seguindo 
planejamento experimental centroide simplex
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totalizando 15 diferentes combinações de solventes, 
sendo, etanol (e), acetona (a), diclorometano (d), e 
hexano (h). Todos os extratos foram avaliados em 
FT-IR, na faixa de 675 a 4000 cm

-1
. 

Resultados e Discussão 

Para explorar as diferenças na composição química 
dos arranjos (AR e AQ) na condição de auto- 
sombreamento dos diferentes extratos, os espectros 
IV foram submetidos à ACP. A Figura 1 mostra o 
gráfico dos escores dos fatores 2 com 5  que juntas 
explicam 1,58  % da variância total dos dados. 
Embora a variância seja baixa, porém ela é muito 
informativa. Foi possível ver a formação de sete 
grupos.  O Fator 05 separa os extratores (e) e (d) 
com o AQ no quadrante positivo e o AR no 
quadrante negativo. 
Os extratores (ea) e (ed), separam o AR na parte 
positiva do AQ da parte negativa. Os extratores (e), 
(d), (ea) e (ed) mostraram as diferenças de 
metabólitos na região de 700 a 1730 cm
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relacionadas as diferentes intensidades ou banda. 
Uma grande diferença espectral está na região de 
1700 a 1630 cm

-1
, estão relacionados a grupos 
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Figura 1. Gráfico dos escores dos Fatores 2 e 5 das 

amostras do Coffea arábica L. de arranjos auto 

sombreado retangular (AR) e quadrado (AQ)  por FT-IR  

 
Os espectros relacionados aos extratores (e), (d) e 

(ea) diferenciam os arranjos pela região de absorção 

em 1649 cm
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  que são compatíveis com a 

função amidas e 1612 cm
-1 

  de aromáticos. 

Os espectros também apresentam banda intensa 

em  compatíveis com cetonas ou 

ésteres com os extratores (e) e (ea) e álcool 

primário (d) e (ed). 

Conclusões 

Os extratores que apresentaram maiores diferenças 
de metabolitos entre os arranjos quadrado e 
retangular foram etanol, diclorametano e a mistura 
binária etanol/acetona. A cafeína o e ácido 
clorogênico são metabólitos responsáveis por esta 
discriminação. Embora a folhas coletadas sejam de 
mesmo microclima (auto-sombreamento) o arranjo 
retangular é mais sombreado que o quadrado, 
ocasionando a diferença de metabólitos. 
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