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Resumo 
O processo de extração a frio, denominado Cold Brew Coffee, vem crescendo no mundo todo, porém, são escassos os 
trabalhos científicos sobre essa bebida. Esse trabalho propõe o estudo da extração a frio e a caracterização da bebida 
resultante. Para isso, foram variadas características como nível de moagem do grão, atmosfera modificada durante a 
extração, e agitação, na extração da bebida. A caracterização foi realizada através das análises de sólidos solúveis, 
açúcares, cafeína, lipídeos e compostos fenólicos totais, além de uma análise sensorial para avaliar a aceitação do 
consumidor em relação ao produto obtido, comprando com o mesmo café extraído de forma convencional. 
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Introdução 
No ano de 2017 a popularidade do Cold Brew Coffee, 
aumentou muito em todo o mundo e até grandes redes de 
cafés americanas começaram a comercializar esse 
produto (BUREAU, 2017a, 2017b, 2017c). 
O Cold Brew Coffee é preparado em condições de tempo 
e temperatura muito diferentes dos métodos tradicionais e 
pode apresentar extração de compostos em quantidade 
diferente de outros tipos de cafés (BELL; WETZEL; 
GRAND, 1996).  

Resultados e Discussão 
A extração tradicional foi feita na proporção de 100g de 
café para 1000g de água e a extração a frio, de 100g de 
café para 400g de água. A partir das condições definidas 
para cada ensaio, foi observado que a agitação e o vácuo 
não alteraram significativamente a extração de sólidos 
solúveis (SS) (Figura 1).  
 
Figura 1. Extração de sólidos solúveis no Cold Brew 
Coffee 

 
 
Desse modo todas as análises físico químicas foram feitas 
sem agitação e sem vácuo em 12 horas de extração para 
3 tipos de café, extraídos a frio e a quente (Tabela 1).  
 
Tabela 1: Caracterização físico química (valores divididos pelos 
sólidos solúveis de cada café para comparação) 

Para a sensorial, o Cold Brew foi diluído até 2ºBrix e 
servido gelado. O café extraído a quente foi resfriado na 
mesma temperatura. Para os três tipos de cafés os 
consumidores demonstraram maior intenção de consumo 
para o café extraído a quente, provavelmente devido à 
diferença de aceitação na aparência. 
 
Figura 2. Análises sensorial do Cold Brew Coffee e do café 
extraído a quente 

 
 

Conclusões 
- Comparando os resultados obtidos, é possível destacar 
que a extração de lipídios foi muito próxima para os dois 
métodos, a extração de compostos fenólicos e cafeína foi 
maior para a extração a quente e a extração de açúcares 
redutores, que foi maior para o café extraído a frio. 
- Em relação à análise sensorial, foi observado diferença 
entre a intenção de consumo, que foi maior para o café 
extraído a quente, provavelmente devido a maior 
aceitação da aparência e cor. 
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Café A "Cold Brew"
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Tipo de 
extração 

Amostra Brix SS (%) Lipídeos (%) 
Compostos 

fenólicos (mg/L) 
Cafeína (mg/L) 

Açúcares redutores 
(mg/L) 

Cold 
Brew 

Café A 5,5 ± 0,0  6,69 0,009 ± 0,001 1503,55 ± 0,02  13,59 ± 0,02  28,84 ± 0,03 
Café B 5,4 ± 0,0 6,57 0,009 ± 0,011 1521,11 ± 0,03 13,75 ± 0,03 31,69 ± 0,01 
Café C 5,7 ± 0,0 6,93 0,011 ± 0,001 1861,87 ± 0,01 13,31 ± 0,02  30,65 ± 0,01 

Café 
coado 

Café A 2,0 ± 0,0  2,49 0,010 ± 0,015 3004,02 ± 0,01 16,88 ± 0,02 24,66 ± 0,02  
Café B 2,1 ± 0,0 2,61 0,010 ± 0,033 2896,80 ± 0,02  15,66 ± 0,05 22,51 ± 0,02  
Café C 1,9 ± 0,0 2,37 0,011 ± 0,021 2834,48 ± 0,04 18,06 ± 0,03 25,32 ± 0,01 


