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Na região em que atua, o Café Manaus está sempre à frente do mercado na busca pelo aumento de 
qualidade e competitividade. Mantendo essa tradição, a empresa adquiriu o que pode ser considerado 
a última palavra em moinhos de rolos, o ORION. A decisão foi tomada após a comprovação da tríplice 
superioridade do equipamento na obtenção do:
z melhor aroma
z melhor rendimento
z melhor bebida

Maior torrefação do Amazonas, líder absoluta de vendas no Estado e uma das maiores empresas do 
setor na região Norte, o Café Manaus tem pelo menos duas explicações incontestáveis para seu sucesso: 
primeiro, o espírito de vanguarda que sempre motivou os proprietários da empresa, Ambrósio e Lívio 
Assayag (pai e filho, respectivamente), principalmente na busca de novas tecnologias, e, segundo, a 
alta qualidade e alta rentabilidade do café produzido, conseqüências naturais da contínua modernização 
tecnológica. Assayag foi o primeiro torrefador da região a substituir seu torrador a lenha por um movido 
a diesel, com o objetivo de contribuir para a preservação da floresta amazônica. Foi, também, o primeiro 
a adquirir um torrador com CLP (Controlador Lógico Programável). Com a compra do moinho de rolos 
ORION o Café Manaus confirmou, mais uma vez, a disposição de continuar mantendo sua posição de 
vanguarda

Não satisfeito, Assayag substituiu os transportadores de arraste que possuía por um conjunto de 
transportadores helicoidais que, ao contrário dos primeiros, dispensa manutenção, substituição de 
peças, e funciona de modo bem silencioso. Além disso, pelo fato de possuir compartimentos estanques 
para o transporte do café moído, impede a dispersão do pó, evitando desperdícios. 

Tais iniciativas têm como objetivo não apenas o crescimento dos negócios, mas, principalmente, 
manter o respeito e a obediência da empresa à visão por ela estabelecida como alvo: “Ser referência 
no norte do Brasil pela qualidade dos produtos que produzimos e distribuímos com eficiência. Estar em 
constante processo de modernização e mudanças para servir bem nossos parceiros, sendo pró-ativos e 
transformando desafios em energia.”

A MAIOR TORREFAÇÃO DO AMAZONAS 
INCORPORA A MAIS MODERNA TECNOLOGIA 
EM MOINHO DE ROLOS

UM OPUS GOURMET SÓ PARA TESTAR 
RECEITAS A SEREM INDUSTRIALIZADAS 
NO OPUS 3G

PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE 
LEVA À OPÇÃO PELO OPUS 20 ECOLÓGICO

SUPER 10 INTEGRA NEGÓCIO QUE É
PAIXÃO DE FAMÍLIA HÁ QUATRO GERAÇÕES

café jequitinhonha

café jequitinhonha
LOREM IPSUM SDRUNFS
STATICUS - PÁG. 5

café iguaçu
DONEC NON NEQUE ET ERAT
STATICUS - PÁG. 6

café casablanca
QUISQUE ET DICTUM AUGUE
STATICUS - PÁG. 6

café manaus

café iguaçu

Há alguns anos, o Café Jequitinhonha iniciou um ousado projeto de reestruturação, modernizando os 
setores e aprimorando o atendimento, bem como as ações na área de responsabilidade social. Nesse 
contexto, no qual se insere o cuidado com o meio ambiente, a empresa decidiu, agora, substituir o seu 
torrador LILLA não ecológico por um OPUS 20 ecológico, embora o equipamento que vinha sendo usado 
esteja funcionando em perfeitas condições. 
.  
No OPUS 20, a torra é feita exclusivamente com ar quente proveniente da fornalha, 
que está totalmente separada do cilindro de torra. Simultaneamente, um circulador 
de ar redireciona a fumaça e os odores para a fornalha, eliminando totalmente 
esses componentes. Desse modo, pela chaminé são expulsos apenas gases inertes e 
vapor de água. O OPUS 20 possui ainda sistema de auto-impeza das tubulações, por 
aquecimento controlado das partes internas do torrador, o que evita a formação da 
“graxa” e a perda de tempo com a limpeza.

A modernização do equipamento do Café Jequitinhonha agregou valor à sua 
produção também em vários outros aspectos, proporcionando: 
z maior rendimento
z melhor bebida
z maior produtividade
z menor consumo de energia

Fundado há mais de 10 anos pelo produtor e degustador de café, Luiz Carlos Moreira 
Barbosa, o Café Jequitinhonha, com sede em Capelinha/MG, conhecida como Cidade 
do Café, é uma das principais indústrias de café do Estado.

A paixão pelo café surgiu e cresceu na vida de Cleber Oséias Marques Solér, atual proprietário do 
Café Casablanca, durante as longas conversas mantidas com seu avô José, um comerciante de 
cafés de alta qualidade, que vendia também o café produzido na fazenda do pai, Cândido, bisavô 
de Cleber. Lauro, tio de Cleber, também contagiado pelo mesmo entusiasmo, foi quem fundou o 
Café Casablanca em 1990. 

Durante vários anos a torra do Café Casablanca foi terceirizada. Recentemente, porém, com a 
aquisição do SUPER 10, esse processo passou a ser realizado na própria empresa. Com isso, os 
cafés especiais por ela produzidos adquiriram um alto valor agregado pela qualidade superior 
da bebida, proporcionada pela avançada tecnologia do SUPER 10, que inclui o total controle 
de tempo, do ponto de torra, da bebida e do aspecto dos grãos. Tudo para produzir um café à 
altura dos exigentes consumidores do Casablanca, que funciona em uma cafeteria instalada no 
interior de uma tradicional e requintada padaria do Morumbi, a Villa Colméia, com a qual o Café 
Casablanca mantém parceria. Ali o produto é comercializado em grãos, e também moído na hora 
e servido à fina clientela da Vila Colméia residente naquele sofisticado bairro de São Paulo e 
apreciadora dos cafés gourmet. 

E por aliar toda sua tecnologia a um design atraente e decorativo, o SUPER 10 se adequa, com 
perfeição, também ao ambiente de extremo bom-gosto criado pela arquitetura em estilo europeu 
da Villa Colméia.

z Controlador Lógico Programável (CLP ).
z Sistema de limpeza automática e contínua da 
tubulação, do ventilador e do ciclone.
z Tempo de torra ajustável mecanicamente de 
10 a 15 minutos ou de 15 a 20 minutos.
z Duplo sistema de esfriamento: somente com 
ar frio ou com pulverização de água (opcional).
z Moega de esfriamento redonda, com mexedor 
helicoidal, totalmente coberta com portas de 
inspeção e visores em acrílico.
z Baixo consumo de combustível.
z Profile Roasting System (curvas de 
temperatura e pressão ao longo da torra).

Graças a esse aparato tecnológico, o Café 
Iguaçu está preparado para atender a todas 
as necessidades dos seus clientes, nos mais 
variados mercados. E a competência com 
que realiza sua missão é uma das principais 
alavancas de seu sucesso. Prova disso são as 
inúmeras e importantes certificações que o 
Sistema Integrado de Gestão adotado pela 
empresa vem conquistando: ISO 9001, ISO 
14001, OSHAS 18001, APPCC, BRC, Fair Trade, 
Orgânico, Kosher.

Um torrador de pequeno porte, mas com 
as mesmas características e tecnologias 
disponíveis nos grandes torradores industriais. 
Equipamento com tais atributos só existe um 
no mundo: o OPUS GOURMET com Profile 
Roasting System. E era o que a Cia. Iguaçu de 
Café Solúvel precisava para seu mais recente 
projeto, que é pesquisar novas receitas em 
um torrador pequeno e, uma vez aprovadas, 
passar a produzi-las industrialmente no 
OPUS 3G da empresa. Daí a necessidade de 
contar, no equipamento experimental, com 
praticamente todos os recursos existentes no 
modelo maior, o mais avançado lançamento 
em tecnologia de torra feito pela CIA. LILLA. 

Vale ressaltar que a aquisição do OPUS 3G 
pelo Café Iguaçu, em 2005, foi a primeira 

feita na LILLA. E a escolha só ficou definida 
após uma longa e detalhada pesquisa, na 
qual foram avaliados torradores de vários 
fornecedores em testes conduzidos por 
técnicos do Iguaçu na própria empresa, 
que conta com um moderno laboratório de 
Pesquisa e Desenvolvimento, e um sofisticado 
laboratório de Controle de Qualidade. 

Agora, como second customer, a opção pela 
marca LILLA na compra do novo torrador foi 
bem mais fácil. Especialmente projetado para 
torra de cafés especiais, o OPUS GOURMET 
com Profile Roasting System possui tecnologia 
que proporciona melhor extração, uniformidade 
e melhor bebida, além de ser totalmente 
ecológico. Destacam-se ainda, como algumas 
de suas principais características: 
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Os primeiros torradores de cilindro com fonte externa de calor só foram 
criados em xxx. Este foi o momento em que processo de torra ficou 
definitivamente livre da troca de calor por condução. Como podemos 
ver no esquema abaixo, com uma fornalha sem contato com o cilindro 
de torra, não havia mais o aquecimento direto deste e apenas o ar 
quente era o meio de condução de calor, entrando em contato direto 
com os grãos.
 

Após este grande avanço no sistema de torra multiplicaram-se os 
formatos de torradores, surgindo torradores contínuos, torradores de 
outros princípios diferentes do cilindro para movimentar o café, mas em 
todos os torradores de qualidade, a convecção é o meio primordial para 
transferência de calor. 

É necessário mencionar que, ao longo dos últimos anos, o aumento da 
velocidade e do volume do ar dentro das câmaras de torra também se 
tornou um fator de grande importância para a evolução da qualidade 
da torra. Esta mudança basicamente aumentou e deu mais flexibilidade 
para a troca de calor por convecção. Nesta linha surgiram os torradores 
de leito semi-fluidizado e de leito fluidizado.

Por que a troca de ar por convecção é superior à 
troca de ar por condução
A troca de calor por condução depende exclusivamente do contato 
entre os corpos. Assim, a chapa quente transfere calor para os grãos 
quando toca os grãos. Quando temos formas arredondadas, como é o 
caso dos grãos de café, as áreas de contato são normalmente pequenas 
fazendo com que a transferência de calor se faça por pontos de contato, 
resultando numa torra desuniforme.  As taxas de transferência de calor 
por milímetro quadrado nos pontos de contato são tremendas quando 
comparadas com a taxa média de calor fornecida ao grão. Este fato 
impede valores de troca de calor mais elevados sob a pena de deixar os 
grãos de café chamuscados nos pontos onde o grão teve contato com a 
chapa quente. 

Era esta limitação da quantidade de calor que se pode fornecer ao grão 
a responsável pelos tempos de torra de 30 minutos ou mais.
Caso fosse tirada uma torra num tempo inferior o produto final ganhava 
um amargor indesejado devido aos pontos queimados nos grãos.

A troca de calor por convecção  se realiza de forma qualitativamente 
superior. Como ela é feita através do ar e como este envolve o grão 
por completo, temos uma superfície de troca de calor infinitamente 

Afinal, qual é o sistema ideal de torra para o melhor café que você 
produz? Apesar do torrador tipo cilindro rotativo ser, ainda hoje, o 
padrão dominante nas industrias no mundo inteiro, as opções se 
multiplicam em formas tão diferentes que suscitam a pergunta: o que 
realmente importa no processo de torra?

Um pequeno passeio pela História
Historicamente a multiplicidade de tecnologias que vemos hoje não fazia 
parte da realidade. Por meio século o torrador de bola, criado em meados 
do século 19, foi o tipo de equipamento usado pela indústria da época. 
Era basicamente constituído de uma bola metálica aquecida por fora
para torrar o café contido em seu interior. Esta tecnologia ainda se 
mantinha no início do século 20 tendo evoluído apenas com relação à 
motorização para a rotação do cilindro, mas mantinha basicamente o 
mesmo conceito inicial.
 

O ar quente que passava ao redor da bola aquecia a chapa de metal.
Esta chapa quente transferia calor por condução¹ para os grãos em 
contato com a mesma. O tambor era manualmente mantido em 
rotação para que os grãos mais quentes se misturassem aos mais frios  
mantendo,assim, uma certa uniformidade na torra. Embaixo do tambor 
estava a fonte de calor (lenha queimando) que transferia calor para o 
mesmo por radiação² e por convecção³ graças ao ar quente que passava 
ao redor do tambor. Contudo o tipo de troca térmica que causava a 
torra era condução, pois o calor era transmitido da bola para os grãos 
por contado direto da chapa quente com os grãos. Uma torra de boa 
qualidade para época era tirada em 30 minutos ou mais.

O passo seguinte, de aparente relevância no desenvolvimento das 
máquinas de torra, foi o advento da ventilação forçada ao redor da bola 
ou do cilindro de torra. O ar quente que passava ao redor da câmara de 
torra passou a ser sugado por um exaustor. Este exaustor puxava o ar 
quente, forçando-o a passar ao redor do tambor e o soprava para uma 
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chaminé. Como podemos ver na figura abaixo, na primeira metade do 
século passado estes torradores ganharam um sistema de esfriamento 
com movimentação dos grãos fora da câmara de torra.

 

A evolução deste sistema é apenas aparente, pois o principio de troca 
de calor com os grãos continuou sendo condução. Apesar de haver 
ventilação forçada ao redor da câmara de torra, dentro dela nada mudou 
e ainda tínhamos uma chapa quente aquecendo o café por contato 
direto.

Um passo definitivo para a qualidade da torra foi dado em xxx quando 
se criou o primeiro torrador de cilindro com fluxo de ar passando por 
dentro do cilindro. Finalmente introduziu-se uma forma de troca de calor 
inovadora para tecnologia de torra,
a convecção. 

Na verdade existiam duas formas de transferência de calor nestes 
torradores: a convecção e a condução. A convecção passou a acontecer 
devido ao ar quente, sugado pelo ventilador, passar por entre os grãos. 
Contudo, a condução ainda tinha um efeito grande já que este ar quente 
ainda passava por fora do cilindro aquecendo-o. De fato, como estes 
eram torradores onde o calor era gerado logo abaixo do cilindro, este 
era também aquecido pela radiação da chama. Assim, ainda havia muito 
calor transmitido por condução através do cilindro e de suas pás para
os grãos.

maior. Estamos comparando um ponto de contato com todo o contorno 
do grão. Assim, para a convecção, uma taxa de transferência de 
calor mediana por metro quadrado equivaleria uma troca de calor 
elevadíssima se tivesse que passar por um único ponto de contato como 
acontece na condução. Um nível de fornecimento de calor capaz de 
chamuscar o café torrado por condução, trata o grão de forma gentil 
quando este é torrado por convecção, permitindo torras mais rápidas e 
com mais qualidade.

Devido a esta evolução na tecnologia da troca de calor tivemos 
também uma conseqüente mudança nos padrões de tempo de torra 
desde o século 19 até os dias de hoje. É por esta razão que, quando 
os torradores de bola e cilindro, aquecidos apenas exteriormente, 
foram substituídos pelos torradores de aquecimento direto com fluxo 
de ar dentro do cilindro, os tempos de torra passaram em média de 
30 minutos para 20 minutos. Como a convecção passou a ter uma 
parcela significativa no processo de torra, foi possível realizar torras 
mais rápidas com qualidade. Contudo, ainda havia uma limitação muito 
grande, pois a condução ainda tinha uma participação forte na troca
de calor.

Com o advento dos torradores que trabalham apenas com convecção, 
as limitações foram eliminadas e abriu-se caminho para se descobrir 
quais seriam as taxas de transferência calor ideais e, conseqüentemente, 
quais seriam os tempos ideais de torra. Descobriu-se que torras mais 
curtas do que os 20 minutos dos torradores de aquecimento direto, 
resultam em melhor qualidade de processo, gerando uma bebida 
e aroma mais refinados. Na atualidade, nesta nova aventura sem 
fronteiras, foram testadas torras em padrões extremos chegando-se a 
tempos de torra menores do que 2 minutos. Contudo, as curvas
de torra usadas atualmente, buscando os melhores padrões de 
qualidade, resultam em tempos de torra que giram entre 9 e 14 
minutos. É claro que o perfil de torra ideal e seu tempo resultante 
dependem da matéria-prima utilizada e dos objetivos específicos 
almejados para o produto final. 

A conclusão mais importante que devemos apontar é que hoje a melhor 
forma de torrar seu café é transferindo calor por convecção pura. Isto 
nos leva a um dilema com relação à nossa realidade. Os torradores 
mistos, que trabalham com condução e convecção e que têm fonte de 
calor logo abaixo do cilindro, são equipamentos mais baratos por causa 
da sua simplicidade construtiva. Por esta razão eles têm mercado até o 
dia de hoje. 

Como o café gourmet, em muitos casos, é torrado por pequenos 
torrefadores, alguns com poder de investimento limitado, este padrão 
de equipamento ainda é muito utilizado. Ficamos então com uma 
realidade conflitante: Os melhores grãos de café verde são torrados
em equipamentos que permitem uma qualidade de torra apenas 
medíocre. Os melhores grãos não deveriam ser torrados da melhor 
forma possível? Esta é uma resposta que os empresários de nossa era 
deverão responder.

¹Condução é, por definição, o calor transmitido de um corpo mais quente para um 
corpo mais frio através de contato físico direto.

²Radiação é, por definição. O calor transmitido por ondas eletromagnéticas, como 
o calor que sentimos quando a luz do sol bate em nosso rosto ou quando nos 
aproximamos de uma fogueira.

³Convecção é, por definição, o calor transmitido por ou para um fluido que se 
movimenta sobre a superfície de um corpo.

momentotécnico

QUAL O MELHOR SISTEMA
PARA TORRAR UM CAFÉ GOURMET?

 

 

 

Com a variedade de torradores oferecidos no mercado hoje em dia, a 
pergunta acima é capaz de confundir até mesmo os profissionais mais 
experientes do ramo.

A Dan Kaffe, uma das mais conceituadas 
empresas de café industrializado da Malásia 
e o terceiro maior exportador de extrato de 
café para o concorrido e exigente mercado 
japonês, adquiriu recentemente um OPUS 40 
3G. A constante atualização tecnológica de seus 
equipamentos é uma das principais estratégias da 
empresa em sua busca ininterrupta pela qualidade 
em cada passo do processo produtivo. Da seleção 
dos grãos ao empacotamento, cada produto é 
processado sob um rigoroso sistema de controle 
e de análise no sentido de se evitar qualquer 
risco de contaminação, cuidados que tornaram 
a qualidade e a confiabilidade dos produtos da 
Dan Kaffe, fornecedora também de café solúvel 
e café liofilizado, uma referência no mercado 
internacional. 

Com a nova aquisição, a Dan Kaffe conta agora 
com três recursos fundamentais para uma torra 
ideal, presentes na alta tecnologia do OPUS 3G: 
flexibilidade, consistência e versatilidade. Ao 
possibilitar o perfeito controle e a programação 
dos parâmetros que influenciam o processo de 
torra, como temperatura e fluxo do ar quente, 
pressão interna e rotação da câmara

de torra, o OPUS 3G permite:
z obter vários tipos de produto
final com o mesmo equipamento;
z a melhor relação entre retenção de
aromas e extração de sólidos solúveis; 
z manter as condições de cada torra exatamente 
como foram programadas para a primeira.
z variar a carga de duas a oito sacas por batelada 

OPUS GOURMET, nova fonte de prazer para os 
sofisticados hóspedes do Glaycliff, nas Bahamas.
“Graycliff significa muitas coisas - mas acima 
de tudo é um símbolo de tradição, história, 
excelência - e o compromisso de oferecer a última 
palavra em qualidade e serviço”.
Essa é a apresentação que o luxuoso hotel 
instalado em Nassau, capital das Bahamas, faz 
de si mesmo, e reflete a mais pura realidade. 
No casarão colonial onde funciona o Graycliff, 
misturam-se história e beleza. Construído há 
260 anos e minuciosamente restaurado, sua 
arquitetura  impressiona pela riqueza de detalhes, 
e os aposentos repletos de antiguidades, 
verdadeiros tesouros de arte, remetem hóspedes 
e visitantes a uma romântica e relaxante viagem 
pelo tempo. 

Em contraste, mas com a mesma elegância 
e sofisticação, a eficiência e a qualidade dos 
serviços e da alimentação oferecidos aos 
hóspedes, trazem a marca da modernidade.
Sem qualquer modéstia, os proprietários afirmam:
“Os jantares do Graycliff proporcionam prazeres 
que não são oferecidos em nenhum lugar das 
Bahamas, e talvez do mundo...”

Foi nesse contexto que o hotel decidiu adicionar 
mais um elemento de prazer para seus clientes: 
um saboroso café, torrado e moído na hora
em um equipamento capaz de produzir uma 
bebida de altíssima qualidade. Feita a pesquisa 
em busca do conjunto de máquinas ideal, a opção 
recaiu sobre dois produtos LILLA: um moinho
de pequeno porte e o OPUS GOURMET, torrador 
também de capacidade reduzida, mas com
a mesma tecnologia de um moderno torrador 
industrial.

MALÁSIA: DAN KAFFE, REFERÊNCIA
EM QUALIDADE DE CAFÉ, ADQUIRE
UM OPUS 40 3G

A Balisa Alimentos Ltda é mais uma torrefadora 
instalada com planta turn key 100% LILLA, 
demonstrando sua irrestrita confiança nos mais de 
90 anos de experiência da Cia. Lilla de Máquinas.

Os cafés Iguna e Icaraí, primeiros produtos 
da Balisa, que atua no segmento de cafés de 
qualidade superior, vêm conquistando aos poucos 
o mercado goiano, a partir de Aparecida de 
Goiânia, onde são produzidos. 

O início das atividades da Balisa, bem como a 
opção por uma planta 100% LILLA, só foram 
decididos pelo proprietário da nova empresa, 
Wellington Júnior, após cinco anos de pesquisas, 

envolvendo degustações e visitas a torrefações e produtores de 
café de diferentes climas e culturas, inicialmente, nos EUA e, 
depois, no mercado brasileiro. A planta instalada consiste de: 
z torrador OPUS 40 a gás com curvas automáticas de torras;
z sistema de armazenagem de grãos torrados;
z sistema automatizado de blend de café torrado;
z moinho de 06 rolos refrigerados ORION;
z silagem de café moído;
z conjunto de transportadores pneumáticos e de roscas]
z sistema de transporte automático de café cru;
z conjunto de paineis elétricos de comando por CPL.

A Balisa Alimentos está, assim, apta a produzir blends de café 
cru e torrado, com perfis exclusivos de torra para produção
de cafés com qualidades e bebidas diferenciadas.

LILLA RECEBE A “CHAVE NA MÃO” PARA 
INSTALAR SUA LINHA COMPLETA DE MÁQUINAS



Os primeiros torradores de cilindro com fonte externa de calor só foram 
criados em xxx. Este foi o momento em que processo de torra ficou 
definitivamente livre da troca de calor por condução. Como podemos 
ver no esquema abaixo, com uma fornalha sem contato com o cilindro 
de torra, não havia mais o aquecimento direto deste e apenas o ar 
quente era o meio de condução de calor, entrando em contato direto 
com os grãos.
 

Após este grande avanço no sistema de torra multiplicaram-se os 
formatos de torradores, surgindo torradores contínuos, torradores de 
outros princípios diferentes do cilindro para movimentar o café, mas em 
todos os torradores de qualidade, a convecção é o meio primordial para 
transferência de calor. 

É necessário mencionar que, ao longo dos últimos anos, o aumento da 
velocidade e do volume do ar dentro das câmaras de torra também se 
tornou um fator de grande importância para a evolução da qualidade 
da torra. Esta mudança basicamente aumentou e deu mais flexibilidade 
para a troca de calor por convecção. Nesta linha surgiram os torradores 
de leito semi-fluidizado e de leito fluidizado.

Por que a troca de ar por convecção é superior à 
troca de ar por condução
A troca de calor por condução depende exclusivamente do contato 
entre os corpos. Assim, a chapa quente transfere calor para os grãos 
quando toca os grãos. Quando temos formas arredondadas, como é o 
caso dos grãos de café, as áreas de contato são normalmente pequenas 
fazendo com que a transferência de calor se faça por pontos de contato, 
resultando numa torra desuniforme.  As taxas de transferência de calor 
por milímetro quadrado nos pontos de contato são tremendas quando 
comparadas com a taxa média de calor fornecida ao grão. Este fato 
impede valores de troca de calor mais elevados sob a pena de deixar os 
grãos de café chamuscados nos pontos onde o grão teve contato com a 
chapa quente. 

Era esta limitação da quantidade de calor que se pode fornecer ao grão 
a responsável pelos tempos de torra de 30 minutos ou mais.
Caso fosse tirada uma torra num tempo inferior o produto final ganhava 
um amargor indesejado devido aos pontos queimados nos grãos.

A troca de calor por convecção  se realiza de forma qualitativamente 
superior. Como ela é feita através do ar e como este envolve o grão 
por completo, temos uma superfície de troca de calor infinitamente 

Afinal, qual é o sistema ideal de torra para o melhor café que você 
produz? Apesar do torrador tipo cilindro rotativo ser, ainda hoje, o 
padrão dominante nas industrias no mundo inteiro, as opções se 
multiplicam em formas tão diferentes que suscitam a pergunta: o que 
realmente importa no processo de torra?

Um pequeno passeio pela História
Historicamente a multiplicidade de tecnologias que vemos hoje não fazia 
parte da realidade. Por meio século o torrador de bola, criado em meados 
do século 19, foi o tipo de equipamento usado pela indústria da época. 
Era basicamente constituído de uma bola metálica aquecida por fora
para torrar o café contido em seu interior. Esta tecnologia ainda se 
mantinha no início do século 20 tendo evoluído apenas com relação à 
motorização para a rotação do cilindro, mas mantinha basicamente o 
mesmo conceito inicial.
 

O ar quente que passava ao redor da bola aquecia a chapa de metal.
Esta chapa quente transferia calor por condução¹ para os grãos em 
contato com a mesma. O tambor era manualmente mantido em 
rotação para que os grãos mais quentes se misturassem aos mais frios  
mantendo,assim, uma certa uniformidade na torra. Embaixo do tambor 
estava a fonte de calor (lenha queimando) que transferia calor para o 
mesmo por radiação² e por convecção³ graças ao ar quente que passava 
ao redor do tambor. Contudo o tipo de troca térmica que causava a 
torra era condução, pois o calor era transmitido da bola para os grãos 
por contado direto da chapa quente com os grãos. Uma torra de boa 
qualidade para época era tirada em 30 minutos ou mais.

O passo seguinte, de aparente relevância no desenvolvimento das 
máquinas de torra, foi o advento da ventilação forçada ao redor da bola 
ou do cilindro de torra. O ar quente que passava ao redor da câmara de 
torra passou a ser sugado por um exaustor. Este exaustor puxava o ar 
quente, forçando-o a passar ao redor do tambor e o soprava para uma 
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chaminé. Como podemos ver na figura abaixo, na primeira metade do 
século passado estes torradores ganharam um sistema de esfriamento 
com movimentação dos grãos fora da câmara de torra.

 

A evolução deste sistema é apenas aparente, pois o principio de troca 
de calor com os grãos continuou sendo condução. Apesar de haver 
ventilação forçada ao redor da câmara de torra, dentro dela nada mudou 
e ainda tínhamos uma chapa quente aquecendo o café por contato 
direto.

Um passo definitivo para a qualidade da torra foi dado em xxx quando 
se criou o primeiro torrador de cilindro com fluxo de ar passando por 
dentro do cilindro. Finalmente introduziu-se uma forma de troca de calor 
inovadora para tecnologia de torra,
a convecção. 

Na verdade existiam duas formas de transferência de calor nestes 
torradores: a convecção e a condução. A convecção passou a acontecer 
devido ao ar quente, sugado pelo ventilador, passar por entre os grãos. 
Contudo, a condução ainda tinha um efeito grande já que este ar quente 
ainda passava por fora do cilindro aquecendo-o. De fato, como estes 
eram torradores onde o calor era gerado logo abaixo do cilindro, este 
era também aquecido pela radiação da chama. Assim, ainda havia muito 
calor transmitido por condução através do cilindro e de suas pás para
os grãos.

maior. Estamos comparando um ponto de contato com todo o contorno 
do grão. Assim, para a convecção, uma taxa de transferência de 
calor mediana por metro quadrado equivaleria uma troca de calor 
elevadíssima se tivesse que passar por um único ponto de contato como 
acontece na condução. Um nível de fornecimento de calor capaz de 
chamuscar o café torrado por condução, trata o grão de forma gentil 
quando este é torrado por convecção, permitindo torras mais rápidas e 
com mais qualidade.

Devido a esta evolução na tecnologia da troca de calor tivemos 
também uma conseqüente mudança nos padrões de tempo de torra 
desde o século 19 até os dias de hoje. É por esta razão que, quando 
os torradores de bola e cilindro, aquecidos apenas exteriormente, 
foram substituídos pelos torradores de aquecimento direto com fluxo 
de ar dentro do cilindro, os tempos de torra passaram em média de 
30 minutos para 20 minutos. Como a convecção passou a ter uma 
parcela significativa no processo de torra, foi possível realizar torras 
mais rápidas com qualidade. Contudo, ainda havia uma limitação muito 
grande, pois a condução ainda tinha uma participação forte na troca
de calor.

Com o advento dos torradores que trabalham apenas com convecção, 
as limitações foram eliminadas e abriu-se caminho para se descobrir 
quais seriam as taxas de transferência calor ideais e, conseqüentemente, 
quais seriam os tempos ideais de torra. Descobriu-se que torras mais 
curtas do que os 20 minutos dos torradores de aquecimento direto, 
resultam em melhor qualidade de processo, gerando uma bebida 
e aroma mais refinados. Na atualidade, nesta nova aventura sem 
fronteiras, foram testadas torras em padrões extremos chegando-se a 
tempos de torra menores do que 2 minutos. Contudo, as curvas
de torra usadas atualmente, buscando os melhores padrões de 
qualidade, resultam em tempos de torra que giram entre 9 e 14 
minutos. É claro que o perfil de torra ideal e seu tempo resultante 
dependem da matéria-prima utilizada e dos objetivos específicos 
almejados para o produto final. 

A conclusão mais importante que devemos apontar é que hoje a melhor 
forma de torrar seu café é transferindo calor por convecção pura. Isto 
nos leva a um dilema com relação à nossa realidade. Os torradores 
mistos, que trabalham com condução e convecção e que têm fonte de 
calor logo abaixo do cilindro, são equipamentos mais baratos por causa 
da sua simplicidade construtiva. Por esta razão eles têm mercado até o 
dia de hoje. 

Como o café gourmet, em muitos casos, é torrado por pequenos 
torrefadores, alguns com poder de investimento limitado, este padrão 
de equipamento ainda é muito utilizado. Ficamos então com uma 
realidade conflitante: Os melhores grãos de café verde são torrados
em equipamentos que permitem uma qualidade de torra apenas 
medíocre. Os melhores grãos não deveriam ser torrados da melhor 
forma possível? Esta é uma resposta que os empresários de nossa era 
deverão responder.

¹Condução é, por definição, o calor transmitido de um corpo mais quente para um 
corpo mais frio através de contato físico direto.

²Radiação é, por definição. O calor transmitido por ondas eletromagnéticas, como 
o calor que sentimos quando a luz do sol bate em nosso rosto ou quando nos 
aproximamos de uma fogueira.

³Convecção é, por definição, o calor transmitido por ou para um fluido que se 
movimenta sobre a superfície de um corpo.

momentotécnico

QUAL O MELHOR SISTEMA
PARA TORRAR UM CAFÉ GOURMET?

 

 

 

Com a variedade de torradores oferecidos no mercado hoje em dia, a 
pergunta acima é capaz de confundir até mesmo os profissionais mais 
experientes do ramo.

A Dan Kaffe, uma das mais conceituadas 
empresas de café industrializado da Malásia 
e o terceiro maior exportador de extrato de 
café para o concorrido e exigente mercado 
japonês, adquiriu recentemente um OPUS 40 
3G. A constante atualização tecnológica de seus 
equipamentos é uma das principais estratégias da 
empresa em sua busca ininterrupta pela qualidade 
em cada passo do processo produtivo. Da seleção 
dos grãos ao empacotamento, cada produto é 
processado sob um rigoroso sistema de controle 
e de análise no sentido de se evitar qualquer 
risco de contaminação, cuidados que tornaram 
a qualidade e a confiabilidade dos produtos da 
Dan Kaffe, fornecedora também de café solúvel 
e café liofilizado, uma referência no mercado 
internacional. 

Com a nova aquisição, a Dan Kaffe conta agora 
com três recursos fundamentais para uma torra 
ideal, presentes na alta tecnologia do OPUS 3G: 
flexibilidade, consistência e versatilidade. Ao 
possibilitar o perfeito controle e a programação 
dos parâmetros que influenciam o processo de 
torra, como temperatura e fluxo do ar quente, 
pressão interna e rotação da câmara

de torra, o OPUS 3G permite:
z obter vários tipos de produto
final com o mesmo equipamento;
z a melhor relação entre retenção de
aromas e extração de sólidos solúveis; 
z manter as condições de cada torra exatamente 
como foram programadas para a primeira.
z variar a carga de duas a oito sacas por batelada 

OPUS GOURMET, nova fonte de prazer para os 
sofisticados hóspedes do Glaycliff, nas Bahamas.
“Graycliff significa muitas coisas - mas acima 
de tudo é um símbolo de tradição, história, 
excelência - e o compromisso de oferecer a última 
palavra em qualidade e serviço”.
Essa é a apresentação que o luxuoso hotel 
instalado em Nassau, capital das Bahamas, faz 
de si mesmo, e reflete a mais pura realidade. 
No casarão colonial onde funciona o Graycliff, 
misturam-se história e beleza. Construído há 
260 anos e minuciosamente restaurado, sua 
arquitetura  impressiona pela riqueza de detalhes, 
e os aposentos repletos de antiguidades, 
verdadeiros tesouros de arte, remetem hóspedes 
e visitantes a uma romântica e relaxante viagem 
pelo tempo. 

Em contraste, mas com a mesma elegância 
e sofisticação, a eficiência e a qualidade dos 
serviços e da alimentação oferecidos aos 
hóspedes, trazem a marca da modernidade.
Sem qualquer modéstia, os proprietários afirmam:
“Os jantares do Graycliff proporcionam prazeres 
que não são oferecidos em nenhum lugar das 
Bahamas, e talvez do mundo...”

Foi nesse contexto que o hotel decidiu adicionar 
mais um elemento de prazer para seus clientes: 
um saboroso café, torrado e moído na hora
em um equipamento capaz de produzir uma 
bebida de altíssima qualidade. Feita a pesquisa 
em busca do conjunto de máquinas ideal, a opção 
recaiu sobre dois produtos LILLA: um moinho
de pequeno porte e o OPUS GOURMET, torrador 
também de capacidade reduzida, mas com
a mesma tecnologia de um moderno torrador 
industrial.

MALÁSIA: DAN KAFFE, REFERÊNCIA
EM QUALIDADE DE CAFÉ, ADQUIRE
UM OPUS 40 3G

A Balisa Alimentos Ltda é mais uma torrefadora 
instalada com planta turn key 100% LILLA, 
demonstrando sua irrestrita confiança nos mais de 
90 anos de experiência da Cia. Lilla de Máquinas.

Os cafés Iguna e Icaraí, primeiros produtos 
da Balisa, que atua no segmento de cafés de 
qualidade superior, vêm conquistando aos poucos 
o mercado goiano, a partir de Aparecida de 
Goiânia, onde são produzidos. 

O início das atividades da Balisa, bem como a 
opção por uma planta 100% LILLA, só foram 
decididos pelo proprietário da nova empresa, 
Wellington Júnior, após cinco anos de pesquisas, 

envolvendo degustações e visitas a torrefações e produtores de 
café de diferentes climas e culturas, inicialmente, nos EUA e, 
depois, no mercado brasileiro. A planta instalada consiste de: 
z torrador OPUS 40 a gás com curvas automáticas de torras;
z sistema de armazenagem de grãos torrados;
z sistema automatizado de blend de café torrado;
z moinho de 06 rolos refrigerados ORION;
z silagem de café moído;
z conjunto de transportadores pneumáticos e de roscas]
z sistema de transporte automático de café cru;
z conjunto de paineis elétricos de comando por CPL.

A Balisa Alimentos está, assim, apta a produzir blends de café 
cru e torrado, com perfis exclusivos de torra para produção
de cafés com qualidades e bebidas diferenciadas.

LILLA RECEBE A “CHAVE NA MÃO” PARA 
INSTALAR SUA LINHA COMPLETA DE MÁQUINAS



Os primeiros torradores de cilindro com fonte externa de calor só foram 
criados em xxx. Este foi o momento em que processo de torra ficou 
definitivamente livre da troca de calor por condução. Como podemos 
ver no esquema abaixo, com uma fornalha sem contato com o cilindro 
de torra, não havia mais o aquecimento direto deste e apenas o ar 
quente era o meio de condução de calor, entrando em contato direto 
com os grãos.
 

Após este grande avanço no sistema de torra multiplicaram-se os 
formatos de torradores, surgindo torradores contínuos, torradores de 
outros princípios diferentes do cilindro para movimentar o café, mas em 
todos os torradores de qualidade, a convecção é o meio primordial para 
transferência de calor. 

É necessário mencionar que, ao longo dos últimos anos, o aumento da 
velocidade e do volume do ar dentro das câmaras de torra também se 
tornou um fator de grande importância para a evolução da qualidade 
da torra. Esta mudança basicamente aumentou e deu mais flexibilidade 
para a troca de calor por convecção. Nesta linha surgiram os torradores 
de leito semi-fluidizado e de leito fluidizado.

Por que a troca de ar por convecção é superior à 
troca de ar por condução
A troca de calor por condução depende exclusivamente do contato 
entre os corpos. Assim, a chapa quente transfere calor para os grãos 
quando toca os grãos. Quando temos formas arredondadas, como é o 
caso dos grãos de café, as áreas de contato são normalmente pequenas 
fazendo com que a transferência de calor se faça por pontos de contato, 
resultando numa torra desuniforme.  As taxas de transferência de calor 
por milímetro quadrado nos pontos de contato são tremendas quando 
comparadas com a taxa média de calor fornecida ao grão. Este fato 
impede valores de troca de calor mais elevados sob a pena de deixar os 
grãos de café chamuscados nos pontos onde o grão teve contato com a 
chapa quente. 

Era esta limitação da quantidade de calor que se pode fornecer ao grão 
a responsável pelos tempos de torra de 30 minutos ou mais.
Caso fosse tirada uma torra num tempo inferior o produto final ganhava 
um amargor indesejado devido aos pontos queimados nos grãos.

A troca de calor por convecção  se realiza de forma qualitativamente 
superior. Como ela é feita através do ar e como este envolve o grão 
por completo, temos uma superfície de troca de calor infinitamente 

Afinal, qual é o sistema ideal de torra para o melhor café que você 
produz? Apesar do torrador tipo cilindro rotativo ser, ainda hoje, o 
padrão dominante nas industrias no mundo inteiro, as opções se 
multiplicam em formas tão diferentes que suscitam a pergunta: o que 
realmente importa no processo de torra?

Um pequeno passeio pela História
Historicamente a multiplicidade de tecnologias que vemos hoje não fazia 
parte da realidade. Por meio século o torrador de bola, criado em meados 
do século 19, foi o tipo de equipamento usado pela indústria da época. 
Era basicamente constituído de uma bola metálica aquecida por fora
para torrar o café contido em seu interior. Esta tecnologia ainda se 
mantinha no início do século 20 tendo evoluído apenas com relação à 
motorização para a rotação do cilindro, mas mantinha basicamente o 
mesmo conceito inicial.
 

O ar quente que passava ao redor da bola aquecia a chapa de metal.
Esta chapa quente transferia calor por condução¹ para os grãos em 
contato com a mesma. O tambor era manualmente mantido em 
rotação para que os grãos mais quentes se misturassem aos mais frios  
mantendo,assim, uma certa uniformidade na torra. Embaixo do tambor 
estava a fonte de calor (lenha queimando) que transferia calor para o 
mesmo por radiação² e por convecção³ graças ao ar quente que passava 
ao redor do tambor. Contudo o tipo de troca térmica que causava a 
torra era condução, pois o calor era transmitido da bola para os grãos 
por contado direto da chapa quente com os grãos. Uma torra de boa 
qualidade para época era tirada em 30 minutos ou mais.

O passo seguinte, de aparente relevância no desenvolvimento das 
máquinas de torra, foi o advento da ventilação forçada ao redor da bola 
ou do cilindro de torra. O ar quente que passava ao redor da câmara de 
torra passou a ser sugado por um exaustor. Este exaustor puxava o ar 
quente, forçando-o a passar ao redor do tambor e o soprava para uma 
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chaminé. Como podemos ver na figura abaixo, na primeira metade do 
século passado estes torradores ganharam um sistema de esfriamento 
com movimentação dos grãos fora da câmara de torra.

 

A evolução deste sistema é apenas aparente, pois o principio de troca 
de calor com os grãos continuou sendo condução. Apesar de haver 
ventilação forçada ao redor da câmara de torra, dentro dela nada mudou 
e ainda tínhamos uma chapa quente aquecendo o café por contato 
direto.

Um passo definitivo para a qualidade da torra foi dado em xxx quando 
se criou o primeiro torrador de cilindro com fluxo de ar passando por 
dentro do cilindro. Finalmente introduziu-se uma forma de troca de calor 
inovadora para tecnologia de torra,
a convecção. 

Na verdade existiam duas formas de transferência de calor nestes 
torradores: a convecção e a condução. A convecção passou a acontecer 
devido ao ar quente, sugado pelo ventilador, passar por entre os grãos. 
Contudo, a condução ainda tinha um efeito grande já que este ar quente 
ainda passava por fora do cilindro aquecendo-o. De fato, como estes 
eram torradores onde o calor era gerado logo abaixo do cilindro, este 
era também aquecido pela radiação da chama. Assim, ainda havia muito 
calor transmitido por condução através do cilindro e de suas pás para
os grãos.

maior. Estamos comparando um ponto de contato com todo o contorno 
do grão. Assim, para a convecção, uma taxa de transferência de 
calor mediana por metro quadrado equivaleria uma troca de calor 
elevadíssima se tivesse que passar por um único ponto de contato como 
acontece na condução. Um nível de fornecimento de calor capaz de 
chamuscar o café torrado por condução, trata o grão de forma gentil 
quando este é torrado por convecção, permitindo torras mais rápidas e 
com mais qualidade.

Devido a esta evolução na tecnologia da troca de calor tivemos 
também uma conseqüente mudança nos padrões de tempo de torra 
desde o século 19 até os dias de hoje. É por esta razão que, quando 
os torradores de bola e cilindro, aquecidos apenas exteriormente, 
foram substituídos pelos torradores de aquecimento direto com fluxo 
de ar dentro do cilindro, os tempos de torra passaram em média de 
30 minutos para 20 minutos. Como a convecção passou a ter uma 
parcela significativa no processo de torra, foi possível realizar torras 
mais rápidas com qualidade. Contudo, ainda havia uma limitação muito 
grande, pois a condução ainda tinha uma participação forte na troca
de calor.

Com o advento dos torradores que trabalham apenas com convecção, 
as limitações foram eliminadas e abriu-se caminho para se descobrir 
quais seriam as taxas de transferência calor ideais e, conseqüentemente, 
quais seriam os tempos ideais de torra. Descobriu-se que torras mais 
curtas do que os 20 minutos dos torradores de aquecimento direto, 
resultam em melhor qualidade de processo, gerando uma bebida 
e aroma mais refinados. Na atualidade, nesta nova aventura sem 
fronteiras, foram testadas torras em padrões extremos chegando-se a 
tempos de torra menores do que 2 minutos. Contudo, as curvas
de torra usadas atualmente, buscando os melhores padrões de 
qualidade, resultam em tempos de torra que giram entre 9 e 14 
minutos. É claro que o perfil de torra ideal e seu tempo resultante 
dependem da matéria-prima utilizada e dos objetivos específicos 
almejados para o produto final. 

A conclusão mais importante que devemos apontar é que hoje a melhor 
forma de torrar seu café é transferindo calor por convecção pura. Isto 
nos leva a um dilema com relação à nossa realidade. Os torradores 
mistos, que trabalham com condução e convecção e que têm fonte de 
calor logo abaixo do cilindro, são equipamentos mais baratos por causa 
da sua simplicidade construtiva. Por esta razão eles têm mercado até o 
dia de hoje. 

Como o café gourmet, em muitos casos, é torrado por pequenos 
torrefadores, alguns com poder de investimento limitado, este padrão 
de equipamento ainda é muito utilizado. Ficamos então com uma 
realidade conflitante: Os melhores grãos de café verde são torrados
em equipamentos que permitem uma qualidade de torra apenas 
medíocre. Os melhores grãos não deveriam ser torrados da melhor 
forma possível? Esta é uma resposta que os empresários de nossa era 
deverão responder.

¹Condução é, por definição, o calor transmitido de um corpo mais quente para um 
corpo mais frio através de contato físico direto.

²Radiação é, por definição. O calor transmitido por ondas eletromagnéticas, como 
o calor que sentimos quando a luz do sol bate em nosso rosto ou quando nos 
aproximamos de uma fogueira.

³Convecção é, por definição, o calor transmitido por ou para um fluido que se 
movimenta sobre a superfície de um corpo.

momentotécnico

QUAL O MELHOR SISTEMA
PARA TORRAR UM CAFÉ GOURMET?

 

 

 

Com a variedade de torradores oferecidos no mercado hoje em dia, a 
pergunta acima é capaz de confundir até mesmo os profissionais mais 
experientes do ramo.

A Dan Kaffe, uma das mais conceituadas 
empresas de café industrializado da Malásia 
e o terceiro maior exportador de extrato de 
café para o concorrido e exigente mercado 
japonês, adquiriu recentemente um OPUS 40 
3G. A constante atualização tecnológica de seus 
equipamentos é uma das principais estratégias da 
empresa em sua busca ininterrupta pela qualidade 
em cada passo do processo produtivo. Da seleção 
dos grãos ao empacotamento, cada produto é 
processado sob um rigoroso sistema de controle 
e de análise no sentido de se evitar qualquer 
risco de contaminação, cuidados que tornaram 
a qualidade e a confiabilidade dos produtos da 
Dan Kaffe, fornecedora também de café solúvel 
e café liofilizado, uma referência no mercado 
internacional. 

Com a nova aquisição, a Dan Kaffe conta agora 
com três recursos fundamentais para uma torra 
ideal, presentes na alta tecnologia do OPUS 3G: 
flexibilidade, consistência e versatilidade. Ao 
possibilitar o perfeito controle e a programação 
dos parâmetros que influenciam o processo de 
torra, como temperatura e fluxo do ar quente, 
pressão interna e rotação da câmara

de torra, o OPUS 3G permite:
z obter vários tipos de produto
final com o mesmo equipamento;
z a melhor relação entre retenção de
aromas e extração de sólidos solúveis; 
z manter as condições de cada torra exatamente 
como foram programadas para a primeira.
z variar a carga de duas a oito sacas por batelada 

OPUS GOURMET, nova fonte de prazer para os 
sofisticados hóspedes do Glaycliff, nas Bahamas.
“Graycliff significa muitas coisas - mas acima 
de tudo é um símbolo de tradição, história, 
excelência - e o compromisso de oferecer a última 
palavra em qualidade e serviço”.
Essa é a apresentação que o luxuoso hotel 
instalado em Nassau, capital das Bahamas, faz 
de si mesmo, e reflete a mais pura realidade. 
No casarão colonial onde funciona o Graycliff, 
misturam-se história e beleza. Construído há 
260 anos e minuciosamente restaurado, sua 
arquitetura  impressiona pela riqueza de detalhes, 
e os aposentos repletos de antiguidades, 
verdadeiros tesouros de arte, remetem hóspedes 
e visitantes a uma romântica e relaxante viagem 
pelo tempo. 

Em contraste, mas com a mesma elegância 
e sofisticação, a eficiência e a qualidade dos 
serviços e da alimentação oferecidos aos 
hóspedes, trazem a marca da modernidade.
Sem qualquer modéstia, os proprietários afirmam:
“Os jantares do Graycliff proporcionam prazeres 
que não são oferecidos em nenhum lugar das 
Bahamas, e talvez do mundo...”

Foi nesse contexto que o hotel decidiu adicionar 
mais um elemento de prazer para seus clientes: 
um saboroso café, torrado e moído na hora
em um equipamento capaz de produzir uma 
bebida de altíssima qualidade. Feita a pesquisa 
em busca do conjunto de máquinas ideal, a opção 
recaiu sobre dois produtos LILLA: um moinho
de pequeno porte e o OPUS GOURMET, torrador 
também de capacidade reduzida, mas com
a mesma tecnologia de um moderno torrador 
industrial.

MALÁSIA: DAN KAFFE, REFERÊNCIA
EM QUALIDADE DE CAFÉ, ADQUIRE
UM OPUS 40 3G

A Balisa Alimentos Ltda é mais uma torrefadora 
instalada com planta turn key 100% LILLA, 
demonstrando sua irrestrita confiança nos mais de 
90 anos de experiência da Cia. Lilla de Máquinas.

Os cafés Iguna e Icaraí, primeiros produtos 
da Balisa, que atua no segmento de cafés de 
qualidade superior, vêm conquistando aos poucos 
o mercado goiano, a partir de Aparecida de 
Goiânia, onde são produzidos. 

O início das atividades da Balisa, bem como a 
opção por uma planta 100% LILLA, só foram 
decididos pelo proprietário da nova empresa, 
Wellington Júnior, após cinco anos de pesquisas, 

envolvendo degustações e visitas a torrefações e produtores de 
café de diferentes climas e culturas, inicialmente, nos EUA e, 
depois, no mercado brasileiro. A planta instalada consiste de: 
z torrador OPUS 40 a gás com curvas automáticas de torras;
z sistema de armazenagem de grãos torrados;
z sistema automatizado de blend de café torrado;
z moinho de 06 rolos refrigerados ORION;
z silagem de café moído;
z conjunto de transportadores pneumáticos e de roscas]
z sistema de transporte automático de café cru;
z conjunto de paineis elétricos de comando por CPL.

A Balisa Alimentos está, assim, apta a produzir blends de café 
cru e torrado, com perfis exclusivos de torra para produção
de cafés com qualidades e bebidas diferenciadas.

LILLA RECEBE A “CHAVE NA MÃO” PARA 
INSTALAR SUA LINHA COMPLETA DE MÁQUINAS
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Na região em que atua, o Café Manaus está sempre à frente do mercado na busca pelo aumento de 
qualidade e competitividade. Mantendo essa tradição, a empresa adquiriu o que pode ser considerado 
a última palavra em moinhos de rolos, o ORION. A decisão foi tomada após a comprovação da tríplice 
superioridade do equipamento na obtenção do:
z melhor aroma
z melhor rendimento
z melhor bebida

Maior torrefação do Amazonas, líder absoluta de vendas no Estado e uma das maiores empresas do 
setor na região Norte, o Café Manaus tem pelo menos duas explicações incontestáveis para seu sucesso: 
primeiro, o espírito de vanguarda que sempre motivou os proprietários da empresa, Ambrósio e Lívio 
Assayag (pai e filho, respectivamente), principalmente na busca de novas tecnologias, e, segundo, a 
alta qualidade e alta rentabilidade do café produzido, conseqüências naturais da contínua modernização 
tecnológica. Assayag foi o primeiro torrefador da região a substituir seu torrador a lenha por um movido 
a diesel, com o objetivo de contribuir para a preservação da floresta amazônica. Foi, também, o primeiro 
a adquirir um torrador com CLP (Controlador Lógico Programável). Com a compra do moinho de rolos 
ORION o Café Manaus confirmou, mais uma vez, a disposição de continuar mantendo sua posição de 
vanguarda

Não satisfeito, Assayag substituiu os transportadores de arraste que possuía por um conjunto de 
transportadores helicoidais que, ao contrário dos primeiros, dispensa manutenção, substituição de 
peças, e funciona de modo bem silencioso. Além disso, pelo fato de possuir compartimentos estanques 
para o transporte do café moído, impede a dispersão do pó, evitando desperdícios. 

Tais iniciativas têm como objetivo não apenas o crescimento dos negócios, mas, principalmente, 
manter o respeito e a obediência da empresa à visão por ela estabelecida como alvo: “Ser referência 
no norte do Brasil pela qualidade dos produtos que produzimos e distribuímos com eficiência. Estar em 
constante processo de modernização e mudanças para servir bem nossos parceiros, sendo pró-ativos e 
transformando desafios em energia.”

A MAIOR TORREFAÇÃO DO AMAZONAS 
INCORPORA A MAIS MODERNA TECNOLOGIA 
EM MOINHO DE ROLOS

UM OPUS GOURMET SÓ PARA TESTAR 
RECEITAS A SEREM INDUSTRIALIZADAS 
NO OPUS 3G

PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE 
LEVA À OPÇÃO PELO OPUS 20 ECOLÓGICO

SUPER 10 INTEGRA NEGÓCIO QUE É
PAIXÃO DE FAMÍLIA HÁ QUATRO GERAÇÕES

café jequitinhonha

café jequitinhonha
LOREM IPSUM SDRUNFS
STATICUS - PÁG. 5

café iguaçu
DONEC NON NEQUE ET ERAT
STATICUS - PÁG. 6

café casablanca
QUISQUE ET DICTUM AUGUE
STATICUS - PÁG. 6

café manaus

café iguaçu

Há alguns anos, o Café Jequitinhonha iniciou um ousado projeto de reestruturação, modernizando os 
setores e aprimorando o atendimento, bem como as ações na área de responsabilidade social. Nesse 
contexto, no qual se insere o cuidado com o meio ambiente, a empresa decidiu, agora, substituir o seu 
torrador LILLA não ecológico por um OPUS 20 ecológico, embora o equipamento que vinha sendo usado 
esteja funcionando em perfeitas condições. 
.  
No OPUS 20, a torra é feita exclusivamente com ar quente proveniente da fornalha, 
que está totalmente separada do cilindro de torra. Simultaneamente, um circulador 
de ar redireciona a fumaça e os odores para a fornalha, eliminando totalmente 
esses componentes. Desse modo, pela chaminé são expulsos apenas gases inertes e 
vapor de água. O OPUS 20 possui ainda sistema de auto-impeza das tubulações, por 
aquecimento controlado das partes internas do torrador, o que evita a formação da 
“graxa” e a perda de tempo com a limpeza.

A modernização do equipamento do Café Jequitinhonha agregou valor à sua 
produção também em vários outros aspectos, proporcionando: 
z maior rendimento
z melhor bebida
z maior produtividade
z menor consumo de energia

Fundado há mais de 10 anos pelo produtor e degustador de café, Luiz Carlos Moreira 
Barbosa, o Café Jequitinhonha, com sede em Capelinha/MG, conhecida como Cidade 
do Café, é uma das principais indústrias de café do Estado.

A paixão pelo café surgiu e cresceu na vida de Cleber Oséias Marques Solér, atual proprietário do 
Café Casablanca, durante as longas conversas mantidas com seu avô José, um comerciante de 
cafés de alta qualidade, que vendia também o café produzido na fazenda do pai, Cândido, bisavô 
de Cleber. Lauro, tio de Cleber, também contagiado pelo mesmo entusiasmo, foi quem fundou o 
Café Casablanca em 1990. 

Durante vários anos a torra do Café Casablanca foi terceirizada. Recentemente, porém, com a 
aquisição do SUPER 10, esse processo passou a ser realizado na própria empresa. Com isso, os 
cafés especiais por ela produzidos adquiriram um alto valor agregado pela qualidade superior 
da bebida, proporcionada pela avançada tecnologia do SUPER 10, que inclui o total controle 
de tempo, do ponto de torra, da bebida e do aspecto dos grãos. Tudo para produzir um café à 
altura dos exigentes consumidores do Casablanca, que funciona em uma cafeteria instalada no 
interior de uma tradicional e requintada padaria do Morumbi, a Villa Colméia, com a qual o Café 
Casablanca mantém parceria. Ali o produto é comercializado em grãos, e também moído na hora 
e servido à fina clientela da Vila Colméia residente naquele sofisticado bairro de São Paulo e 
apreciadora dos cafés gourmet. 

E por aliar toda sua tecnologia a um design atraente e decorativo, o SUPER 10 se adequa, com 
perfeição, também ao ambiente de extremo bom-gosto criado pela arquitetura em estilo europeu 
da Villa Colméia.

z Controlador Lógico Programável (CLP ).
z Sistema de limpeza automática e contínua da 
tubulação, do ventilador e do ciclone.
z Tempo de torra ajustável mecanicamente de 
10 a 15 minutos ou de 15 a 20 minutos.
z Duplo sistema de esfriamento: somente com 
ar frio ou com pulverização de água (opcional).
z Moega de esfriamento redonda, com mexedor 
helicoidal, totalmente coberta com portas de 
inspeção e visores em acrílico.
z Baixo consumo de combustível.
z Profile Roasting System (curvas de 
temperatura e pressão ao longo da torra).

Graças a esse aparato tecnológico, o Café 
Iguaçu está preparado para atender a todas 
as necessidades dos seus clientes, nos mais 
variados mercados. E a competência com 
que realiza sua missão é uma das principais 
alavancas de seu sucesso. Prova disso são as 
inúmeras e importantes certificações que o 
Sistema Integrado de Gestão adotado pela 
empresa vem conquistando: ISO 9001, ISO 
14001, OSHAS 18001, APPCC, BRC, Fair Trade, 
Orgânico, Kosher.

Um torrador de pequeno porte, mas com 
as mesmas características e tecnologias 
disponíveis nos grandes torradores industriais. 
Equipamento com tais atributos só existe um 
no mundo: o OPUS GOURMET com Profile 
Roasting System. E era o que a Cia. Iguaçu de 
Café Solúvel precisava para seu mais recente 
projeto, que é pesquisar novas receitas em 
um torrador pequeno e, uma vez aprovadas, 
passar a produzi-las industrialmente no 
OPUS 3G da empresa. Daí a necessidade de 
contar, no equipamento experimental, com 
praticamente todos os recursos existentes no 
modelo maior, o mais avançado lançamento 
em tecnologia de torra feito pela CIA. LILLA. 

Vale ressaltar que a aquisição do OPUS 3G 
pelo Café Iguaçu, em 2005, foi a primeira 

feita na LILLA. E a escolha só ficou definida 
após uma longa e detalhada pesquisa, na 
qual foram avaliados torradores de vários 
fornecedores em testes conduzidos por 
técnicos do Iguaçu na própria empresa, 
que conta com um moderno laboratório de 
Pesquisa e Desenvolvimento, e um sofisticado 
laboratório de Controle de Qualidade. 

Agora, como second customer, a opção pela 
marca LILLA na compra do novo torrador foi 
bem mais fácil. Especialmente projetado para 
torra de cafés especiais, o OPUS GOURMET 
com Profile Roasting System possui tecnologia 
que proporciona melhor extração, uniformidade 
e melhor bebida, além de ser totalmente 
ecológico. Destacam-se ainda, como algumas 
de suas principais características: 

BALISA ALIMENTOS
CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU
PÁG. 2

LILLA NO MUNDO
PÁG. 2

CAFÉ MANAUS
PÁG. 5
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Na região em que atua, o Café Manaus está sempre à frente do mercado na busca pelo aumento de 
qualidade e competitividade. Mantendo essa tradição, a empresa adquiriu o que pode ser considerado 
a última palavra em moinhos de rolos, o ORION. A decisão foi tomada após a comprovação da tríplice 
superioridade do equipamento na obtenção do:
z melhor aroma
z melhor rendimento
z melhor bebida

Maior torrefação do Amazonas, líder absoluta de vendas no Estado e uma das maiores empresas do 
setor na região Norte, o Café Manaus tem pelo menos duas explicações incontestáveis para seu sucesso: 
primeiro, o espírito de vanguarda que sempre motivou os proprietários da empresa, Ambrósio e Lívio 
Assayag (pai e filho, respectivamente), principalmente na busca de novas tecnologias, e, segundo, a 
alta qualidade e alta rentabilidade do café produzido, conseqüências naturais da contínua modernização 
tecnológica. Assayag foi o primeiro torrefador da região a substituir seu torrador a lenha por um movido 
a diesel, com o objetivo de contribuir para a preservação da floresta amazônica. Foi, também, o primeiro 
a adquirir um torrador com CLP (Controlador Lógico Programável). Com a compra do moinho de rolos 
ORION o Café Manaus confirmou, mais uma vez, a disposição de continuar mantendo sua posição de 
vanguarda

Não satisfeito, Assayag substituiu os transportadores de arraste que possuía por um conjunto de 
transportadores helicoidais que, ao contrário dos primeiros, dispensa manutenção, substituição de 
peças, e funciona de modo bem silencioso. Além disso, pelo fato de possuir compartimentos estanques 
para o transporte do café moído, impede a dispersão do pó, evitando desperdícios. 

Tais iniciativas têm como objetivo não apenas o crescimento dos negócios, mas, principalmente, 
manter o respeito e a obediência da empresa à visão por ela estabelecida como alvo: “Ser referência 
no norte do Brasil pela qualidade dos produtos que produzimos e distribuímos com eficiência. Estar em 
constante processo de modernização e mudanças para servir bem nossos parceiros, sendo pró-ativos e 
transformando desafios em energia.”

A MAIOR TORREFAÇÃO DO AMAZONAS 
INCORPORA A MAIS MODERNA TECNOLOGIA 
EM MOINHO DE ROLOS

UM OPUS GOURMET SÓ PARA TESTAR 
RECEITAS A SEREM INDUSTRIALIZADAS 
NO OPUS 3G

PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE 
LEVA À OPÇÃO PELO OPUS 20 ECOLÓGICO

SUPER 10 INTEGRA NEGÓCIO QUE É
PAIXÃO DE FAMÍLIA HÁ QUATRO GERAÇÕES

café jequitinhonha

café jequitinhonha
LOREM IPSUM SDRUNFS
STATICUS - PÁG. 5

café iguaçu
DONEC NON NEQUE ET ERAT
STATICUS - PÁG. 6

café casablanca
QUISQUE ET DICTUM AUGUE
STATICUS - PÁG. 6

café manaus

café iguaçu

Há alguns anos, o Café Jequitinhonha iniciou um ousado projeto de reestruturação, modernizando os 
setores e aprimorando o atendimento, bem como as ações na área de responsabilidade social. Nesse 
contexto, no qual se insere o cuidado com o meio ambiente, a empresa decidiu, agora, substituir o seu 
torrador LILLA não ecológico por um OPUS 20 ecológico, embora o equipamento que vinha sendo usado 
esteja funcionando em perfeitas condições. 
.  
No OPUS 20, a torra é feita exclusivamente com ar quente proveniente da fornalha, 
que está totalmente separada do cilindro de torra. Simultaneamente, um circulador 
de ar redireciona a fumaça e os odores para a fornalha, eliminando totalmente 
esses componentes. Desse modo, pela chaminé são expulsos apenas gases inertes e 
vapor de água. O OPUS 20 possui ainda sistema de auto-impeza das tubulações, por 
aquecimento controlado das partes internas do torrador, o que evita a formação da 
“graxa” e a perda de tempo com a limpeza.

A modernização do equipamento do Café Jequitinhonha agregou valor à sua 
produção também em vários outros aspectos, proporcionando: 
z maior rendimento
z melhor bebida
z maior produtividade
z menor consumo de energia

Fundado há mais de 10 anos pelo produtor e degustador de café, Luiz Carlos Moreira 
Barbosa, o Café Jequitinhonha, com sede em Capelinha/MG, conhecida como Cidade 
do Café, é uma das principais indústrias de café do Estado.

A paixão pelo café surgiu e cresceu na vida de Cleber Oséias Marques Solér, atual proprietário do 
Café Casablanca, durante as longas conversas mantidas com seu avô José, um comerciante de 
cafés de alta qualidade, que vendia também o café produzido na fazenda do pai, Cândido, bisavô 
de Cleber. Lauro, tio de Cleber, também contagiado pelo mesmo entusiasmo, foi quem fundou o 
Café Casablanca em 1990. 

Durante vários anos a torra do Café Casablanca foi terceirizada. Recentemente, porém, com a 
aquisição do SUPER 10, esse processo passou a ser realizado na própria empresa. Com isso, os 
cafés especiais por ela produzidos adquiriram um alto valor agregado pela qualidade superior 
da bebida, proporcionada pela avançada tecnologia do SUPER 10, que inclui o total controle 
de tempo, do ponto de torra, da bebida e do aspecto dos grãos. Tudo para produzir um café à 
altura dos exigentes consumidores do Casablanca, que funciona em uma cafeteria instalada no 
interior de uma tradicional e requintada padaria do Morumbi, a Villa Colméia, com a qual o Café 
Casablanca mantém parceria. Ali o produto é comercializado em grãos, e também moído na hora 
e servido à fina clientela da Vila Colméia residente naquele sofisticado bairro de São Paulo e 
apreciadora dos cafés gourmet. 

E por aliar toda sua tecnologia a um design atraente e decorativo, o SUPER 10 se adequa, com 
perfeição, também ao ambiente de extremo bom-gosto criado pela arquitetura em estilo europeu 
da Villa Colméia.

z Controlador Lógico Programável (CLP ).
z Sistema de limpeza automática e contínua da 
tubulação, do ventilador e do ciclone.
z Tempo de torra ajustável mecanicamente de 
10 a 15 minutos ou de 15 a 20 minutos.
z Duplo sistema de esfriamento: somente com 
ar frio ou com pulverização de água (opcional).
z Moega de esfriamento redonda, com mexedor 
helicoidal, totalmente coberta com portas de 
inspeção e visores em acrílico.
z Baixo consumo de combustível.
z Profile Roasting System (curvas de 
temperatura e pressão ao longo da torra).

Graças a esse aparato tecnológico, o Café 
Iguaçu está preparado para atender a todas 
as necessidades dos seus clientes, nos mais 
variados mercados. E a competência com 
que realiza sua missão é uma das principais 
alavancas de seu sucesso. Prova disso são as 
inúmeras e importantes certificações que o 
Sistema Integrado de Gestão adotado pela 
empresa vem conquistando: ISO 9001, ISO 
14001, OSHAS 18001, APPCC, BRC, Fair Trade, 
Orgânico, Kosher.

Um torrador de pequeno porte, mas com 
as mesmas características e tecnologias 
disponíveis nos grandes torradores industriais. 
Equipamento com tais atributos só existe um 
no mundo: o OPUS GOURMET com Profile 
Roasting System. E era o que a Cia. Iguaçu de 
Café Solúvel precisava para seu mais recente 
projeto, que é pesquisar novas receitas em 
um torrador pequeno e, uma vez aprovadas, 
passar a produzi-las industrialmente no 
OPUS 3G da empresa. Daí a necessidade de 
contar, no equipamento experimental, com 
praticamente todos os recursos existentes no 
modelo maior, o mais avançado lançamento 
em tecnologia de torra feito pela CIA. LILLA. 

Vale ressaltar que a aquisição do OPUS 3G 
pelo Café Iguaçu, em 2005, foi a primeira 

feita na LILLA. E a escolha só ficou definida 
após uma longa e detalhada pesquisa, na 
qual foram avaliados torradores de vários 
fornecedores em testes conduzidos por 
técnicos do Iguaçu na própria empresa, 
que conta com um moderno laboratório de 
Pesquisa e Desenvolvimento, e um sofisticado 
laboratório de Controle de Qualidade. 

Agora, como second customer, a opção pela 
marca LILLA na compra do novo torrador foi 
bem mais fácil. Especialmente projetado para 
torra de cafés especiais, o OPUS GOURMET 
com Profile Roasting System possui tecnologia 
que proporciona melhor extração, uniformidade 
e melhor bebida, além de ser totalmente 
ecológico. Destacam-se ainda, como algumas 
de suas principais características: 

BALISA ALIMENTOS
CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU
PÁG. 2

LILLA NO MUNDO
PÁG. 2

CAFÉ MANAUS
PÁG. 5
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