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Dados de resíduos

• 54,4 e 58,5 milhões de sacas de café
beneficiado na safra 2016/2017, o que
corresponde a cerca de 10 milhões de
toneladas de resíduos de processamento;

• Os diferentes tipos de subprodutos são ricos
em compostos químicos com potenciais
aplicações em campos biotecnológicos,
farmacêuticos, alimentícios ou cosméticos;







- Via seca: as cascas representam cerca de 12% 
do café cereja, e para cada tonelada de café 
colhido, cerca de 0,18 toneladas de casca de 
café são produzidas (Murthy e Naidu, 2012). 

- Em contraste, o método de processamento 
úmido permite (geralmente chamada de polpa 
de café) 40% -50% do peso de grãos de café.

(Dias et al., 2015; Esquivel e Jiménez, 2012; Hernandez et al., 2009)



Casca/Polpa de café

Casca composição 8-11% - proteína

▪ 0,4-3% - lipídeos

▪ Minerais – 3-7%

▪ Açúcares redutores: 14%

▪ Cafeína: 1%

▪ Taninos: 5%

▪ 24,5% de celulose

▪ 29,7 de hemicelulose

▪ 6,2% de lignina

▪ 6,2% de cinzas
Fonte: (Franca e Oliveira(2009), Bekalo e
Reinhardt (2009))

Em geral, o fenólico o perfil das cascas
variava muito de acordo com a origem
geográfica e as espécies

quercetina-3-O-rutinosídeo,
quercetina-3-O-glicosídeo,
quercetina-3-O-galactosídeo,
(+) - catequina e (-) - epicatequina,
e dímeros, trímeros e tetrâmeros de
procianidina

Variedades de café amarelas têm maior
proantocianidina (flavonóide) –
adstringência/antienvelhecimento/anti
microbiano



Extração de polifenóis/atividade antioxidante









Table 1. Composition of Coffee Cherry Skin products:

 Phenolic compounds (µg g-1)  

Products of fresh 
coffee cherry skin 

Epicatechin Clorogenic Acid Caffeine (µg g-1)** 

Aqueous extract 161.45±3.83 6468.51±7.89 500 to 2000  

Dried residue skin 
powder after 
aqueous extract 

91.41 ± 8.76 8178.30 ± 229.95 500 to 800 

Full dried Robusta 
skin powder 

202.00 ± 7.59 2165.95 ± 82.21 700 to 2200 

Full dried Arabica 
skin powder 

288.47 ± 12.32 ni* 400 to 800 

 



Casca/Polpa de café



• O descarte de casca / polpa de café representa 
um ônus ambiental, especialmente devido à 
sua composição química; (Giannetti et al., 2011; Salmones et 

al., 2005). 

compostos fenólicos como os taninos são considerados
como antinutricionais por causa do efeito adverso na

digestibilidade da proteína.



• Usos da casca de café polpa: como 
fertilizantes, para compostagem ou, como bio-
absorventes, para produção de bioetanol

(Bonilla-Hermosa et al., 2014; Gurram et al., 2016; Hughes et al., 2014; 
Murthy et al., 2012; Mussatto et al. 2011a; Pandey et al., 2000; Shemekite et 
al., 2014; Tello et al., 2011). 

• desintoxicação biológica da casca de café por 
fungos filamentosos - Biotecnologia



Cafés com defeito

- cafés defeituosos representam cerca de 15% -
20% de produção de café com base no peso. 
Ramalakshmi et al. (2007)

- 5-caffeoylquinic acid - 35% (grãos imaturos)

- Minerais: potássio, cálcio e magnésio



Borras de café (spent coffee ground)

• são o principal subproduto do processo de 
fabricação de café obtido e por preparo 
doméstico (em cafeterias, restaurantes, casas) 
ou durante a preparação industrial de café 
solúvel;

• Conteúdo de cafeína entre 3,59-8.09 
mg/g (0,3 a 0,8%)



Película Preteada (silver skin)

melanoidinas (formadas pela
reação de Maillard durante a 
torra) e compostos fenólicos





Cosméticos



Uso em cosméticos





Considerações
✓ Em geral, os subprodutos do café representam um ônus

ambiental relevante
✓ Sua produção em grandes quantidades e sua riqueza em

fitotóxicos e / ou antinutricionais compostos (por exemplo,
cafeína, taninos e polifenóis) que podem limitar seu uso
diretamente para aplicações de solo e alimentos

✓ No entanto, eles podem ser uma boa fonte para extrair
compostos, que por sua vez, podem ser usados para
alimentos, cosméticos ou campos farmacêuticos

✓ Além disso, os subprodutos do café são muito ricos em
polissacarídeos e contêm proteínas e minerais, o que os
torna um produto de alto valor para biotecnologia
(Mussatto et al., 2011a).



Considerações

✓Vários estudos foram realizados por indústrias
e instituições acadêmicas, a fim de valorizar e
utilizar os diferentes subprodutos do café
produzidos ao longo da cadeia do café

✓No entanto, a grande maioria ainda é
descartada ou usado para produção de
energia ou adubo



Considerações
❑ Embora a legislação nacional e europeia tenha sido criado

para a gestão de resíduos em geral, recomendações e políticas
específicas sobre os resíduos/subprodutos do café ainda
carecem de produção e consumo;

❑ Estratégias integradas em que indústria, instituições
acadêmicas, governo organizações não-governamentais
estejam envolvidas são cruciais para transformar subprodutos
do café em insumos realmente lucrativos



✓ Os consumidores estão exigindo cada vez mais ingredientes
naturais;

✓ Portanto, o desenvolvimento de formulações “verde” é de
grande interesse;

✓ No entanto, sempre há duas perguntas que devem ser
respondidas para comprovação (protetor solar/acão
cosmético):

(1) se a formulação “verde” é melhor quando comparada para
outros, e (2) se a formulação “verde” é eficiente em termos de
atividade de fotoproteção (Chiari et al., 2014).



✓ Até agora, os dados têm sido escassos em pesquisa clínica,
ingredientes funcionais e atividade combinada de
antioxidantes naturais e protetores solares sintéticos
(Matsui et al., 2009);

✓ Ao contrário dos protetores solares, as formulações
antienvelhecimento que usam resíduos de café
demonstrou potencial;

✓ Nos próximos anos, o foco da indústria cosmética poderá
ser o campo de atividade anticelulite, baseado na caféina
existente nos subprodutos de café



1. Criar uma colaboração profunda entre os
produtores de café e os fabricantes de
cosméticos e indústria de alimentos e outras;

2. Convencer os consumidores da eficácia e
segurança desses ingredientes.

3. Sensibilizar os consumidores de café doméstico
sobre sua importância: nesta cadeia, uma vez
que são os principais produtores de SCGs (Borra)

4. Alertar a população mundial sobre questões
ambientais como esta, estimulando a
consciência e uma atitude proativa.
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