
O OPUS GORMET é totalmente ecológico, com 
recirculação e eliminação de fumaça e odores, 
e a limpeza da tubulação, do ciclone e do 
ventilador principal é feita de forma automática 
e contínua.

Outras importantes características: 
z profile roasting system (curvas memorizadas  
 de pressão e temperatura ao longo das torras);
z isolamento térmico;
z robutez e grande durabilidade
z visual arrojado;
z baixo consumo e baixíssima manutenção.
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Com a preocupação de melhorar a qualidade 
de seus já consagrados blends, o Café 
Meridiano adquiriu e instalou em sua fábrica 
de Colatina/ES, um sistema de silagem de 
crus, composto por dois silos da CIA. LILLA 
DE MÁQUINAS. Com isso, os diversos tipos 
de café, que antes eram acondicionados em 
sacas de 60 quilos, são agora armazenados 
separadamente nas divisões internas dos silos. 
No momento da formação dos blends, que 
antecede o processo de torra, cada divisão 
libera com exatidão a quantidade previamente 
programada de grãos, garantindo a perfeita 
uniformidade do blend de cada produto 
Meridiano - entre eles o Expresso, Classic, 
Tradicional, Extra Forte - mesmo após a recarga 
dos silos e reinício do processo.

A introdução dos silos da CIA. LILLA completa 
a total automatização da linha de produção 
do Café Meridiano, pois as demais fases do 
processo - torra, moagem e embalagem - já 
contam com sistemas automatizados de ponta. 

Graças a essa permanente busca pela 
modernidade como meio de assegurar e 
aprimorar cada vez mais a qualidade de seus 
produtos, a empresa conquistou o Selo de 
Pureza e os certificados de qualidade Gourmet, 

NOVOS SILOS GARANTEM BLENDS
DE CAFÉ CRU UNIFORMES E PRECISOS

ORION, MAIS UMA OPÇÃO LILLA
DE QUEM APOSTA NA TECNOLOGIA

café meridiano

café 2 irmãoscafé gourmet santa mônica

café excelsior
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Superior e Tradicional da Abic, além do 
Selo de Qualidade Orgânica Chão Vivo, da 
Associação de Certificação de Produtos 
Orgânicos do Espírito Santo. Possui também o 
certificado da UTZ, rede mundial de programa 
de certificação. Desde 2006, o Café Meridiano 
exporta regularmente para a Alemanha. 

O empenho do Café Meridiano em sempre 
exceder seu próprio nível de excelência é o 
reflexo de uma postura coerente com a Visão 
que a empresa procura concretizar: “Fazer da 
hora do café o momento predileto no dia-a-dia 
dos que apreciam a bebida e assim contribuir 
para a qualidade de vida dos consumidores”. 
Mais do que um enunciado institucional, a 
seriedade dessa visão é comprovada pela 
conduta ética e pela preocupação com o 
social que vêm marcando a vida pessoal 
e empresarial do presidente da empresa, 
Cleverson Affonso Pancieri, que se envolve 
pessoalmente nas atividades do terceiro setor 
e nas questões relacionadas ao bem-estar 
dos funcionários. O resultado não poderia ser 
outro, senão o sucesso. 

Moinho de Rolos

Torrador Automático

coamo

A MAIOR COOPERATIVA 
DA AMÉRICA LATINA TEM 
TORREFAÇÃO 100% LILLA
AS INSTALAÇÕES DO CAFÉ COAMO, EM CAMPO 
MOURÃO, NO PARANÁ, FORAM PLANEJADAS
E FORNECIDAS PELA CIA LILLA DE MÁQUINAS
PÁG. 2

Sistema fornecido pela CIA. LILLA permite programar,
com exatidão, a liberação da quantidade de grãos de cada
tipo de café para formação do blend desejado.

Há menos de três anos, o Café Excelsior, localizado em Sorocaba, 
a 70 km de São Paulo, investiu em uma linha exclusiva LILLA para 
ampliar e aprimorar a sua produção de cafés gourmet, seguindo 
sua estratégia de apostar na tecnologia e fazer a diferença pela 
qualidade de seus produtos.

Agora, firmada no mesmo princípio, a empresa acaba de adquirir 
um ORION, a última palavra em moinhos de rolo, acompanhado de 
moderna peneira rotativa. Com isso, além da melhoria qualitativa 
de seus produtos, a empresa ganha também em praticidade e 
segurança, graças aos recursos e às características inovadoras do 
ORION nova geração. 

A flexibilidade de padrão de moagem é um dos pontos fortes do 
equipamento. O ORION pode trabalhar com rotação sincronizada 
ou com defasagem de rotação dos rolos, dependendo das 
características de moagem desejadas, como densidade do pó e 
perfil granulométrico. Os acionamentos por correias garantem 
precisão absoluta na sincronia ou defasagem da rotação dos rolos. 

A mesma precisão é obtida na granulometria de moagem, que tem 
um sistema de ajuste com graduação indicando afastamento real 
entre os rolos em centésimos de milímetro. Além disso o moinho 
possui paralelismo estável entre os rolos, sem necessidade de 
reajuste a cada mudança de granulometria. 

Atento à modernidade e à qualidade de seus produtos, o Café Excelsior  investe agora 
em um moinho de rolos de última geração e uma moderna peneira rotativa.

Outro destaque é a facilidade de manutenção. Não é necessário 
desmontar rolamentos e outros componentes de difícil manuseio 
para a troca de rolos desgastados. A Lilla fornece a gaveta com 
o par de rolos retificados já montados à base de troca. Com a 
retirada de alguns parafusos é possível soltar a gaveta usada do 
corpo do moinho fazendo-a deslizar sobre trilhos. 

A segurança do Orion é garantida pela robustez do 
equipamento e pelo sistema de anti-travamento com 
monitoramento de carga dos rolos - sem contar o 
funcionamento silencioso devido ao isolamento acústico e ao 
acionamento por correias sincronizadas, o que proporciona 
maior qualidade ao ambiente de trabalho.

Com a aquisição do ORION, o Café Excelsior reforça a imagem 
que vem construindo, há quase oito décadas, de uma empresa 
preocupada com a modernidade dos métodos de produção e 
a consequente melhoria na já consagrada qualidade de seus 
produtos, atestada pelos selos de Pureza e de Qualidade da 
ABIC. Esse nível de excelência é resultado também de outros 
dois importantes fatores: primeiro, a escolha da matéria-prima, 
constituída exclusivamente de café 100% arábico, oriundo de 
uma das melhores regiões produtoras do país, a Mogiana,
e, segundo, o sofisticado sistema de controle de qualidade
da empresa. 

A primeira torrefação a ser instalada na região de Rondon do Pará, no Pará, 
terá uma linha de produção 100% LILLA. Criado pelo Grupo Barroso, o Café 
02 Irmãos já adquiriu um torrador de 04 sacas com energia renovável (lenha) e 
deverá iniciar suas atividades em breve. 

O Grupo Barroso, com negócios nas áreas da pecuária e madeireira, tem um 
importante papel na economia local e intensa participação nas atividades 
comunitárias do município.

A opção por montar uma torrefação foi motivada pelo acesso fácil ao café e 
pela inexistência de uma torrefação na cidade e nos municípios vizinhos.

Já a escolha da CIA. LILLA como única fornecedora dos equipamentos para a 
produção do Café 02 Irmãos, teve como fatores decisivos o valor que o Grupo 
Barroso atribui ao fato de ser uma marca 100% brasileira e a confiabilidade 
proporcionada pelos 90 anos de experiência da indústria, cujos produtos
estão presentes em quase 1.000 torrefações no Brasil e em 50 países de 
quatro continentes.

O presidente Decio Barroso com Lucas da Costa,
da Cia. Lilla.

A PRIMEIRA TORREFAÇÃO DA REGIÃO 
DE RONDON DO PARÁ É 100% LILLA

Conhecida como fornecedora para 
estabelecimentos voltados ao atendimento de 
uma clientela mais sofisticada (restaurantes 
tradicionais e diferenciados, cafeterias, 
panificadoras) o Café Gourmet Santa Mônica, 
com sede em São Paulo,  decidiu renovar de 
forma drástica seu equipamento de torrefação: 
substituiu 4 torradores pequenos de outras 
marcas por um OPUS GOURMET LILLA. Com 
a troca, a empresa poderá obter para seus 
produtos as características que, segundo seus 
proprietários, todo autêntico café gourmet 
deve possuir: cremosidade acentuada, aroma e 
sabor incomparáveis, doçura natural, acidez e 
amargor imperceptíveis, retrogosto agradável e 
persistente entre outras. 

Uma tarefa nada complicada no que depender 
do OPUS GOURMET que, para começar, faz 
a torra por convecção pura, ou seja, utiliza 

Com a modernização do equipamento,
o Café Gourmet Santa Mônica poderá manter a alta 
qualidade de seus cafés especiais com maior segurança, 
produtividade e respeito ao meio ambiente.

apenas ar quente em vez de calor 
gerado por fogo direto, uma 
tecnologia ultrapassada que troca
o calor por condução.

Especialmente projetado para torra
de cafés especiais, o OPUS GOURMET 
é altamente versátil, permitindo grande 
flexibilidade no processo, mantendo sempre 
padrões uniformes e consistentes de torra, 
cujo tempo pode ser ajustado, no painel de 
comando, para torra rápida, média ou lenta, 
sempre acompanhando as curvas de torras 
programadas. 

Possui moega de esfriamento redonda, com 
mexedor helicoidal, totalmente coberta com 
portas de inspeção e visores em acrílico. O 
esfriamento com choque térmico pode ser feito 
com ou sem a utilização de água;

Da esq. para a direita: Eng. Divaldo Correa – Diretor 
Industrial da Coamo, Dr. Ciro Lilla (Presidente da Lilla) 
e Lucas da Costa, Gerente Vendas Nacionais - Lilla

O presidente do Café Meridiano,
Cleverson Affonso Pancieri com seu filho
e Diretor Industrial da empresa, Eder Pancieri.

Sistema automático de café cru.
Os blends são previamente programados no 
computador do sistema.

OPUS GOURMET SUBSTITUI
SOZINHO QUATRO TORRADORES

Fachada da sede do Café Excelsior Painel da planta de torrado Painel do Orion Moinho Orion



Origem dos termos
O uso original dos termos leito fluidizado e semifluidizado está 
relacionado à área da combustão onde, por exemplo, carvão mineral em 
pó é queimado sobre uma mesa plana com pequenas perfurações para 
passagem do ar de combustão. O volume de ar usado nestes sistemas 
faz com que o carvão em pó fique em suspensão, próximo à superfície da 
mesa, enquanto queima. Como o comportamento deste material sólido 
em pó, com relação ao movimento livre que adquire em tais condições, 
se parece com o comportamento de um líquido, deu-se a este tipo de 
combustão o nome de combustão por leito fluidizado.

Surgiram, no último século, torradores que trabalhavam com este mesmo 
princípio: uma mesa perfurada, acima da qual o café ficava espalhado e 
flutuando por efeito do ar quente injetado pelos furos. Estes torradores 
poderiam se apropriar, de forma genuína, do termo usado pelo tipo de 
combustão acima referido, já que os grãos de café passavam a ter um 
comportamento semelhante ao que ocorre com o carvão em pó em 
flutuação (vide figura 1).

No entanto, com o passar dos anos fabricantes de outros tipos de 
torradores, em que o café não apresenta o comportamento de leito 
fluidizado, também começaram a usar este termo para designar seus 
equipamentos. É isto que veremos a seguir.
Os torradores de leito fluidizado exigiam o uso de uma vazão de ar 
muito maior do que a utilizada nos torradores convencionais. Assim, 
os fabricantes de máquinas passaram a criar projetos, com formatos 
diferentes daquele da mesa, mas que também operassem grandes 
volumes de ar para a torra, classificando-os de igual modo como 
torradores de leito fluidizado. A designação acabou tornando-se comum 
para qualquer torrador que promovesse a movimentação dos grãos do 
café de forma puramente pneumática, mesmo que tal movimentação não 

lembrasse mais o comportamento de 
um líquido em movimento. Na figura 
2 vemos um exemplo de um projeto 
deste tipo.

Outra filosofia de projeto que surgiu 
com o tempo foi a dos torradores de 
movimentação mista, que utilizam 
uma quantidade de ar grande o 
suficiente para movimentar parte 
dos grãos, mas conta com a ajuda 
da ação mecânica de pás ou outro 
elemento móvel, para movimentar a 
totalidade dos grãos (vide figura 3). 
Logo estes equipamentos passaram 
a se chamar torradores de leito semi-
fluidizado. A grande questão que se 
levanta e que vamos analisar a seguir 
é: qual a vantagem do torrador de 

leito fluidizado e qual modelo de projeto seria melhor, os torradores 
tradicionais, os de leito fluidizado ou o semifluidizado?

Qual dos princípios de torra é melhor
A grande desvantagem dos torradores convencionais está na limitação 
quanto à quantidade de calor que eles podem transmitir. Como estes 
equipamentos trabalham com vazões de ar muito baixas, eles não têm 
condições de transferir altas taxas de calor. A única ferramenta que 
possuem para aumentar a troca térmica é aumentar a temperatura do ar 
quente que, por sua vez, está limitada pela resistência dos materiais que 
compõem o equipamento:  temperaturas elevadas reduzem a vida útil 
dos materiais construtivos. Já um torrador de leito fluidizado consegue, 
mesmo com temperaturas menores do ar, transferir mais calor para os 
grãos, pois trabalham com vazões de ar muito elevadas.

O que é importante então, muito ou pouco calor transferido para o grão? 
Na verdade é fundamental que haja flexibilidade para se transmitir muito 
calor em alguns momentos e pouco calor em outros. Esta necessidade 
está relacionada com a teoria do profile roasting ou curvas de torra. 

Sabemos, dos experimentos já realizados nesta área, que grandes 
variações no fornecimento do calor são necessárias para que possamos 
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momentotécnicocoamo

Até recentemente, a produção do Café Coamo, comercializado 
pela Agroindustrial Cooperativa (COAMO), a maior cooperativa da 
América Latina, com sede em Campo Mourão, no Paraná, estava 
entregue a terceiros. No entanto, com a crescente demanda pelo 
produto que se tornou conhecido por sua alta qualidade, comprovada 
também pelo selo de pureza ABIC, a cooperativa decidiu assumir ela 
mesma a industrialização desse importante item da vasta relação de 
produtos que saem de seu parque industrial.

Para enfrentar o novo desafio, a Coamo iniciou uma pesquisa que 
se estenderia por um ano, para escolher a empresa que pudesse 
executar o planejamento e a instalação completa (turn key) de 
sua nova linha de produção, com sistemas e equipamentos que 
garantissem a excelência do produto final. Depois de visitar 
diversos fornecedores e fazer uma análise comparativa preliminar, 
a cooperativa avaliou em detalhes duas fabricantes, a LILLA e a 
principal concorrente dela, tendo, ao final, optado pela primeira.  

Entre os fatores que influíram na decisão da Coamo, além daqueles 
observados no processo de avaliação técnica, foi o fato da tecnologia 
LILLA ser 100% nacional, já que a cooperativa é conhecida por sua 
postura de, sempre que possível, prestigiar o que é genuinamente 
brasileiro. 

A linha de produção 100% LILLA instalada na Coamo inclui sistema 
de pré-limpeza, sistema de blend, torrador OPUS, silos para grãos 
torrados, moinho de rolos ORION, linha de café moído e conjunto de 
transportadores até o empacotamento do produto.

A MAIOR COOPERATIVA DA AMÉRICA 
LATINA TEM TORREFAÇÃO 100% LILLA

Para se ter idéia da importância e das dimensões da empresa que tem 
a LILLA como parceira na produção do Café Coamo, basta observar 
alguns números representativos de seu patrimônio e dos resultados 
de suas atividades, relativos ao exercício de 2009: 
z  Cooperados: 22.158 (data-base 31/12/09). 
z  Receitas Globais R$ 4,671 bilhões. 
z  Patrimônio Líquido R$ 1,88 bilhão. 
z  Mais de 100 mil pessoas recebem benefícios diretos do   
 cooperativismo (cooperados, funcionários e familiares). 
z  Capacidade de Armazenagem (Estática): 4,03 milhões de   
 toneladas. 
z  Recebimento da Produção: 4,50 milhões de toneladas de produtos  
 agrícolas em 90 unidades de recepção.
z  % Participação (Brasil/Paraná) 3,3 % da produção agrícola do   
 Brasil e 16% da produção paranaense. 
z  Exportação – Foram exportados pelo terminal portuário de   
 Paranaguá, no Paraná, pelo Porto de Santos, em São Paulo, e pelo  

As instalações do Café Coamo, em Campo Mourão, no Paraná, 
foram planejadas e fornecidas pela CIA LILLA DE MÁQUINAS

AS DIFERENÇAS ENTRE TORRAS COM LEITO 
FLUIDIZADO E SEMIFLUIDIZADO
Qual o melhor sistema de torra, considerando-se a necessidade, em 
determinados momentos do processo, de bruscas e intensas variações 
de calor? 

LILLA NO MUNDO 

OPUS 3G REFORÇA LINHA DE 
PRODUÇÃO DA MAIOR TORREFAÇÃO
DO LÍBANO

O Café Super Brasil, a maior torrefação do Líbano, cuja planta de fábrica é 
composta predominantemente por equipamentos LILLA está modernizando
e ampliando sua linha produtiva com mais um poderoso reforço: o OPUS
3ª GERAÇÃO.

Chuckri Makari, proprietário do 
Café Super Brasil, é cliente da 
CIA. LILLA há três décadas e já 
adquiriu torradores e máquinas 
para moagem extrafina. Agora 
a empresa passa a contar com 
que o que há de mais moderno 
para a obtenção de uma 
torra perfeita e consistente. 
A alta tecnologia do OPUS 3ª 
GERAÇÃO permite controlar 
e programar os parâmetros 
que influenciam o processo, 
como temperatura e fluxo do 
ar quente, pressão interna e 
rotação da câmara de torra. 

Este perfeito controle proporciona a obtenção de vários tipos de produto 
final com o mesmo equipamento, além da melhor relação entre retenção de 
aromas e extração de sólidos solúveis. E uma vez programado um padrão de 
torra, ele se manterá nas operações seguintes com absoluta consistência. 

O OPUS 3G é um equipamento ecológico que atende às normas 
internacionais de emissão e seu rendimento em peso é insuperável.

Outras características: 
z  Sistema central de lubrificação 
z  Esfriamento rápido e homogêneo do grão torrado
z  Fácil acesso por plataformas 
z  Portas de inspeção controladas automaticamente 
z  Sistema controlado de pré-aquecimento do café cru na moega de pré-carga 
z  Sistema de auto-verificação de partida fria, com monitoramento dos   
 elementos móveis, incluindo acionamentos mecânicos e pneumáticos,   
 cargas elétricas e sistemas de controle de vazão e temperatura 
z  Sistema de segurança atende normas internacionais mais rígidas (OSHA,   
 EM292, EM1015, EM418, EM953

DA FINLÂNDIA, OPUS GOURMET  
ABASTECE CAFETERIAS EM SEIS PAÍSES

Para atender melhor à demanda de sua rede de cafeterias espalhadas pela 
Suécia, Estonia, Dinamarca, Turquia e Singapura. a Robert’s Coffee, com 
sede em Helsing, Finlândia, já conta com a tecnologia LILLA de última 
geração para a produção de cafés especiais: o OPUS GOURMET. 

Maior cadeia de coffee shops dos países nórdicos, a Robert’s Coffee produz 
e exporta para suas filiais uma variada gama de produtos, que vão desde 
o café original, blends, espressos e descafeinados, a chás e produtos 
suplementares para café e chá. 

Os executivos da empresa definem suas lojas como “a extensão das casas 
daqueles que são verdadeiros amantes do café”. E completam: “Temos 
prazer em servir clientes que sabem apreciar a qualidade de um bom café e 
cujo conhecimento nasceu de uma profunda paixão por esse produto.”

Conheça as características do OPUS GOURMET na matéria sobre o Café 
Santa Mônica, na pág 5.

 porto de São Francisco, em Santa Catarina, montante de
 US$ 704,13 milhões. 
z  Eventos realizados: 1.412 eventos técnicos, educacionais e sociais  
 para o desenvolvimento de cooperados e familiares, totalizando  
 74.424 participantes. 
z  Recursos humanos: 4.974 funcionários diretos e média mensal de  
 1.476 colaboradores (temporários e terceirizados). 
z  Treinamentos para funcionários: 1.898 eventos e 17.167   
 participantes. 
z  Impostos, taxas e contribuições: R$ 207,62 milhões – Contribuição  
 para a sociedade brasileira, além da criação de riquezas, geração de  
 empregos e divisas para o país. 
z  Alimentos Coamo: Área alimentícia registrou o montante de   
 R$ 340,59 milhões, representando 7,9% do faturamento total
 da Coamo. 

(Fonte: http://www.coamo.com.br/coamo_em_numeros.html)

A COAMO EM NÚMEROS

controlar características do produto final como: acidez, amargor, 
corpo, densidade, extração de sólidos solúveis entre outras. 
Referências sobre esta teoria podem ser vistas na edição 07 
da Gazeta Lilla no site www.lilla.com.br. Sem flexibilidade na 
transferência de calor a aplicação das teorias do profile roasting 
resultam num efeito de baixo impacto no controle da qualidade
da bebida.

A necessidade de flexibilidade exposta acima depõe contra 
os torradores de leito fluidizado. Como nestes torradores a 
movimentação é puramente pneumática, os volumes de ar são 
sempre muito grandes impedindo que o equipamento possa 
trabalhar com taxas de troca de calor muito baixas. Na verdade, 
teoricamente seria possível, mesmo mantendo uma vazão alta, 
trabalhar com uma temperatura baixa o suficiente para que a troca 
de calor fosse tão baixa quanto desejássemos. Contudo, neste 
caso teríamos um consumo de combustível exacerbado, o que 
inviabilizaria economicamente o equipamento, já que teríamos que 
pegar todo este ar, relativamente frio, e aquecê-lo para eliminação 
da fumaça. O resultado prático é que os torradores de leito 
fluidizado trabalham sempre com taxas de troca de calor de média 
a elevada, resultando tempos de torra não mais longos do que 9 a 
10 minutos. É importante, contudo, lembrar que o tempo de torra 
não representa a grande limitação, mas sim o fato de não se poder 
reduzir bruscamente o fornecimento de calor em momentos como 
dos dois cracks do café, o que é necessário para vários perfis de 
torra.

Seguindo o raciocínio acima, concluímos que os torradores de 
leito semifluidizado são os mais flexíveis, atendendo melhor 
às solicitações das curvas de torra como se quer trabalhar nos 
dias de hoje. Como a movimentação do café é mista, mecânica 
e pneumática; é possível variar as duas grandezas que mais 
influenciam a troca térmica: a temperatura e a vazão de ar quente. 
Estes dois parâmetros de controle permitem que se trabalhe com 
uma faixa de transferência de calor muito mais ampla. Assim 
podemos fornecer pouco calor quando necessário ou muito calor 
quando o processo assim o exigir.

Hoje em dia existem torradores de cilindro que trabalham com 
volume de ar suficientemente grande para gerar o efeito do leito 
semifluidizado. Este tipo de torrador traz uma vantagem marcante: 
diferentemente de outros casos, a movimentação mecânica é 
perfeita e não apenas auxiliar. Desta forma pode-se trabalhar tanto 
com grande volume de ar, usufruindo da alta taxa de troca de calor 
que o sistema de leito semifluidizado oferece, ou podemos, em 
outros momentos, reduzir o fluxo de ar a níveis baixíssimos quando 
precisarmos de taxas de transferência de calor ínfimas. Neste 
último caso, como a movimentação mecânica é perfeita, a falta de 
um grande volume de ar não prejudica o processo em nada. Desta 
forma, este tipo de equipamento permite grande flexibilidade 
para se trabalhar com curvas de torra as mais variadas possíveis, 
maximizando o efeito sobre o controle da qualidade da bebida.

INSTALAÇÃO DE CAFÉ CRU

Torrador, silagens e moinho a rolos ORION.
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Origem dos termos
O uso original dos termos leito fluidizado e semifluidizado está 
relacionado à área da combustão onde, por exemplo, carvão mineral em 
pó é queimado sobre uma mesa plana com pequenas perfurações para 
passagem do ar de combustão. O volume de ar usado nestes sistemas 
faz com que o carvão em pó fique em suspensão, próximo à superfície da 
mesa, enquanto queima. Como o comportamento deste material sólido 
em pó, com relação ao movimento livre que adquire em tais condições, 
se parece com o comportamento de um líquido, deu-se a este tipo de 
combustão o nome de combustão por leito fluidizado.

Surgiram, no último século, torradores que trabalhavam com este mesmo 
princípio: uma mesa perfurada, acima da qual o café ficava espalhado e 
flutuando por efeito do ar quente injetado pelos furos. Estes torradores 
poderiam se apropriar, de forma genuína, do termo usado pelo tipo de 
combustão acima referido, já que os grãos de café passavam a ter um 
comportamento semelhante ao que ocorre com o carvão em pó em 
flutuação (vide figura 1).

No entanto, com o passar dos anos fabricantes de outros tipos de 
torradores, em que o café não apresenta o comportamento de leito 
fluidizado, também começaram a usar este termo para designar seus 
equipamentos. É isto que veremos a seguir.
Os torradores de leito fluidizado exigiam o uso de uma vazão de ar 
muito maior do que a utilizada nos torradores convencionais. Assim, 
os fabricantes de máquinas passaram a criar projetos, com formatos 
diferentes daquele da mesa, mas que também operassem grandes 
volumes de ar para a torra, classificando-os de igual modo como 
torradores de leito fluidizado. A designação acabou tornando-se comum 
para qualquer torrador que promovesse a movimentação dos grãos do 
café de forma puramente pneumática, mesmo que tal movimentação não 

lembrasse mais o comportamento de 
um líquido em movimento. Na figura 
2 vemos um exemplo de um projeto 
deste tipo.

Outra filosofia de projeto que surgiu 
com o tempo foi a dos torradores de 
movimentação mista, que utilizam 
uma quantidade de ar grande o 
suficiente para movimentar parte 
dos grãos, mas conta com a ajuda 
da ação mecânica de pás ou outro 
elemento móvel, para movimentar a 
totalidade dos grãos (vide figura 3). 
Logo estes equipamentos passaram 
a se chamar torradores de leito semi-
fluidizado. A grande questão que se 
levanta e que vamos analisar a seguir 
é: qual a vantagem do torrador de 

leito fluidizado e qual modelo de projeto seria melhor, os torradores 
tradicionais, os de leito fluidizado ou o semifluidizado?

Qual dos princípios de torra é melhor
A grande desvantagem dos torradores convencionais está na limitação 
quanto à quantidade de calor que eles podem transmitir. Como estes 
equipamentos trabalham com vazões de ar muito baixas, eles não têm 
condições de transferir altas taxas de calor. A única ferramenta que 
possuem para aumentar a troca térmica é aumentar a temperatura do ar 
quente que, por sua vez, está limitada pela resistência dos materiais que 
compõem o equipamento:  temperaturas elevadas reduzem a vida útil 
dos materiais construtivos. Já um torrador de leito fluidizado consegue, 
mesmo com temperaturas menores do ar, transferir mais calor para os 
grãos, pois trabalham com vazões de ar muito elevadas.

O que é importante então, muito ou pouco calor transferido para o grão? 
Na verdade é fundamental que haja flexibilidade para se transmitir muito 
calor em alguns momentos e pouco calor em outros. Esta necessidade 
está relacionada com a teoria do profile roasting ou curvas de torra. 

Sabemos, dos experimentos já realizados nesta área, que grandes 
variações no fornecimento do calor são necessárias para que possamos 
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Até recentemente, a produção do Café Coamo, comercializado 
pela Agroindustrial Cooperativa (COAMO), a maior cooperativa da 
América Latina, com sede em Campo Mourão, no Paraná, estava 
entregue a terceiros. No entanto, com a crescente demanda pelo 
produto que se tornou conhecido por sua alta qualidade, comprovada 
também pelo selo de pureza ABIC, a cooperativa decidiu assumir ela 
mesma a industrialização desse importante item da vasta relação de 
produtos que saem de seu parque industrial.

Para enfrentar o novo desafio, a Coamo iniciou uma pesquisa que 
se estenderia por um ano, para escolher a empresa que pudesse 
executar o planejamento e a instalação completa (turn key) de 
sua nova linha de produção, com sistemas e equipamentos que 
garantissem a excelência do produto final. Depois de visitar 
diversos fornecedores e fazer uma análise comparativa preliminar, 
a cooperativa avaliou em detalhes duas fabricantes, a LILLA e a 
principal concorrente dela, tendo, ao final, optado pela primeira.  

Entre os fatores que influíram na decisão da Coamo, além daqueles 
observados no processo de avaliação técnica, foi o fato da tecnologia 
LILLA ser 100% nacional, já que a cooperativa é conhecida por sua 
postura de, sempre que possível, prestigiar o que é genuinamente 
brasileiro. 

A linha de produção 100% LILLA instalada na Coamo inclui sistema 
de pré-limpeza, sistema de blend, torrador OPUS, silos para grãos 
torrados, moinho de rolos ORION, linha de café moído e conjunto de 
transportadores até o empacotamento do produto.

A MAIOR COOPERATIVA DA AMÉRICA 
LATINA TEM TORREFAÇÃO 100% LILLA

Para se ter idéia da importância e das dimensões da empresa que tem 
a LILLA como parceira na produção do Café Coamo, basta observar 
alguns números representativos de seu patrimônio e dos resultados 
de suas atividades, relativos ao exercício de 2009: 
z  Cooperados: 22.158 (data-base 31/12/09). 
z  Receitas Globais R$ 4,671 bilhões. 
z  Patrimônio Líquido R$ 1,88 bilhão. 
z  Mais de 100 mil pessoas recebem benefícios diretos do   
 cooperativismo (cooperados, funcionários e familiares). 
z  Capacidade de Armazenagem (Estática): 4,03 milhões de   
 toneladas. 
z  Recebimento da Produção: 4,50 milhões de toneladas de produtos  
 agrícolas em 90 unidades de recepção.
z  % Participação (Brasil/Paraná) 3,3 % da produção agrícola do   
 Brasil e 16% da produção paranaense. 
z  Exportação – Foram exportados pelo terminal portuário de   
 Paranaguá, no Paraná, pelo Porto de Santos, em São Paulo, e pelo  

As instalações do Café Coamo, em Campo Mourão, no Paraná, 
foram planejadas e fornecidas pela CIA LILLA DE MÁQUINAS

AS DIFERENÇAS ENTRE TORRAS COM LEITO 
FLUIDIZADO E SEMIFLUIDIZADO
Qual o melhor sistema de torra, considerando-se a necessidade, em 
determinados momentos do processo, de bruscas e intensas variações 
de calor? 

LILLA NO MUNDO 

OPUS 3G REFORÇA LINHA DE 
PRODUÇÃO DA MAIOR TORREFAÇÃO
DO LÍBANO

O Café Super Brasil, a maior torrefação do Líbano, cuja planta de fábrica é 
composta predominantemente por equipamentos LILLA está modernizando
e ampliando sua linha produtiva com mais um poderoso reforço: o OPUS
3ª GERAÇÃO.

Chuckri Makari, proprietário do 
Café Super Brasil, é cliente da 
CIA. LILLA há três décadas e já 
adquiriu torradores e máquinas 
para moagem extrafina. Agora 
a empresa passa a contar com 
que o que há de mais moderno 
para a obtenção de uma 
torra perfeita e consistente. 
A alta tecnologia do OPUS 3ª 
GERAÇÃO permite controlar 
e programar os parâmetros 
que influenciam o processo, 
como temperatura e fluxo do 
ar quente, pressão interna e 
rotação da câmara de torra. 

Este perfeito controle proporciona a obtenção de vários tipos de produto 
final com o mesmo equipamento, além da melhor relação entre retenção de 
aromas e extração de sólidos solúveis. E uma vez programado um padrão de 
torra, ele se manterá nas operações seguintes com absoluta consistência. 

O OPUS 3G é um equipamento ecológico que atende às normas 
internacionais de emissão e seu rendimento em peso é insuperável.

Outras características: 
z  Sistema central de lubrificação 
z  Esfriamento rápido e homogêneo do grão torrado
z  Fácil acesso por plataformas 
z  Portas de inspeção controladas automaticamente 
z  Sistema controlado de pré-aquecimento do café cru na moega de pré-carga 
z  Sistema de auto-verificação de partida fria, com monitoramento dos   
 elementos móveis, incluindo acionamentos mecânicos e pneumáticos,   
 cargas elétricas e sistemas de controle de vazão e temperatura 
z  Sistema de segurança atende normas internacionais mais rígidas (OSHA,   
 EM292, EM1015, EM418, EM953

DA FINLÂNDIA, OPUS GOURMET  
ABASTECE CAFETERIAS EM SEIS PAÍSES

Para atender melhor à demanda de sua rede de cafeterias espalhadas pela 
Suécia, Estonia, Dinamarca, Turquia e Singapura. a Robert’s Coffee, com 
sede em Helsing, Finlândia, já conta com a tecnologia LILLA de última 
geração para a produção de cafés especiais: o OPUS GOURMET. 

Maior cadeia de coffee shops dos países nórdicos, a Robert’s Coffee produz 
e exporta para suas filiais uma variada gama de produtos, que vão desde 
o café original, blends, espressos e descafeinados, a chás e produtos 
suplementares para café e chá. 

Os executivos da empresa definem suas lojas como “a extensão das casas 
daqueles que são verdadeiros amantes do café”. E completam: “Temos 
prazer em servir clientes que sabem apreciar a qualidade de um bom café e 
cujo conhecimento nasceu de uma profunda paixão por esse produto.”

Conheça as características do OPUS GOURMET na matéria sobre o Café 
Santa Mônica, na pág 5.

 porto de São Francisco, em Santa Catarina, montante de
 US$ 704,13 milhões. 
z  Eventos realizados: 1.412 eventos técnicos, educacionais e sociais  
 para o desenvolvimento de cooperados e familiares, totalizando  
 74.424 participantes. 
z  Recursos humanos: 4.974 funcionários diretos e média mensal de  
 1.476 colaboradores (temporários e terceirizados). 
z  Treinamentos para funcionários: 1.898 eventos e 17.167   
 participantes. 
z  Impostos, taxas e contribuições: R$ 207,62 milhões – Contribuição  
 para a sociedade brasileira, além da criação de riquezas, geração de  
 empregos e divisas para o país. 
z  Alimentos Coamo: Área alimentícia registrou o montante de   
 R$ 340,59 milhões, representando 7,9% do faturamento total
 da Coamo. 

(Fonte: http://www.coamo.com.br/coamo_em_numeros.html)

A COAMO EM NÚMEROS

controlar características do produto final como: acidez, amargor, 
corpo, densidade, extração de sólidos solúveis entre outras. 
Referências sobre esta teoria podem ser vistas na edição 07 
da Gazeta Lilla no site www.lilla.com.br. Sem flexibilidade na 
transferência de calor a aplicação das teorias do profile roasting 
resultam num efeito de baixo impacto no controle da qualidade
da bebida.

A necessidade de flexibilidade exposta acima depõe contra 
os torradores de leito fluidizado. Como nestes torradores a 
movimentação é puramente pneumática, os volumes de ar são 
sempre muito grandes impedindo que o equipamento possa 
trabalhar com taxas de troca de calor muito baixas. Na verdade, 
teoricamente seria possível, mesmo mantendo uma vazão alta, 
trabalhar com uma temperatura baixa o suficiente para que a troca 
de calor fosse tão baixa quanto desejássemos. Contudo, neste 
caso teríamos um consumo de combustível exacerbado, o que 
inviabilizaria economicamente o equipamento, já que teríamos que 
pegar todo este ar, relativamente frio, e aquecê-lo para eliminação 
da fumaça. O resultado prático é que os torradores de leito 
fluidizado trabalham sempre com taxas de troca de calor de média 
a elevada, resultando tempos de torra não mais longos do que 9 a 
10 minutos. É importante, contudo, lembrar que o tempo de torra 
não representa a grande limitação, mas sim o fato de não se poder 
reduzir bruscamente o fornecimento de calor em momentos como 
dos dois cracks do café, o que é necessário para vários perfis de 
torra.

Seguindo o raciocínio acima, concluímos que os torradores de 
leito semifluidizado são os mais flexíveis, atendendo melhor 
às solicitações das curvas de torra como se quer trabalhar nos 
dias de hoje. Como a movimentação do café é mista, mecânica 
e pneumática; é possível variar as duas grandezas que mais 
influenciam a troca térmica: a temperatura e a vazão de ar quente. 
Estes dois parâmetros de controle permitem que se trabalhe com 
uma faixa de transferência de calor muito mais ampla. Assim 
podemos fornecer pouco calor quando necessário ou muito calor 
quando o processo assim o exigir.

Hoje em dia existem torradores de cilindro que trabalham com 
volume de ar suficientemente grande para gerar o efeito do leito 
semifluidizado. Este tipo de torrador traz uma vantagem marcante: 
diferentemente de outros casos, a movimentação mecânica é 
perfeita e não apenas auxiliar. Desta forma pode-se trabalhar tanto 
com grande volume de ar, usufruindo da alta taxa de troca de calor 
que o sistema de leito semifluidizado oferece, ou podemos, em 
outros momentos, reduzir o fluxo de ar a níveis baixíssimos quando 
precisarmos de taxas de transferência de calor ínfimas. Neste 
último caso, como a movimentação mecânica é perfeita, a falta de 
um grande volume de ar não prejudica o processo em nada. Desta 
forma, este tipo de equipamento permite grande flexibilidade 
para se trabalhar com curvas de torra as mais variadas possíveis, 
maximizando o efeito sobre o controle da qualidade da bebida.

INSTALAÇÃO DE CAFÉ CRU
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Origem dos termos
O uso original dos termos leito fluidizado e semifluidizado está 
relacionado à área da combustão onde, por exemplo, carvão mineral em 
pó é queimado sobre uma mesa plana com pequenas perfurações para 
passagem do ar de combustão. O volume de ar usado nestes sistemas 
faz com que o carvão em pó fique em suspensão, próximo à superfície da 
mesa, enquanto queima. Como o comportamento deste material sólido 
em pó, com relação ao movimento livre que adquire em tais condições, 
se parece com o comportamento de um líquido, deu-se a este tipo de 
combustão o nome de combustão por leito fluidizado.

Surgiram, no último século, torradores que trabalhavam com este mesmo 
princípio: uma mesa perfurada, acima da qual o café ficava espalhado e 
flutuando por efeito do ar quente injetado pelos furos. Estes torradores 
poderiam se apropriar, de forma genuína, do termo usado pelo tipo de 
combustão acima referido, já que os grãos de café passavam a ter um 
comportamento semelhante ao que ocorre com o carvão em pó em 
flutuação (vide figura 1).

No entanto, com o passar dos anos fabricantes de outros tipos de 
torradores, em que o café não apresenta o comportamento de leito 
fluidizado, também começaram a usar este termo para designar seus 
equipamentos. É isto que veremos a seguir.
Os torradores de leito fluidizado exigiam o uso de uma vazão de ar 
muito maior do que a utilizada nos torradores convencionais. Assim, 
os fabricantes de máquinas passaram a criar projetos, com formatos 
diferentes daquele da mesa, mas que também operassem grandes 
volumes de ar para a torra, classificando-os de igual modo como 
torradores de leito fluidizado. A designação acabou tornando-se comum 
para qualquer torrador que promovesse a movimentação dos grãos do 
café de forma puramente pneumática, mesmo que tal movimentação não 

lembrasse mais o comportamento de 
um líquido em movimento. Na figura 
2 vemos um exemplo de um projeto 
deste tipo.

Outra filosofia de projeto que surgiu 
com o tempo foi a dos torradores de 
movimentação mista, que utilizam 
uma quantidade de ar grande o 
suficiente para movimentar parte 
dos grãos, mas conta com a ajuda 
da ação mecânica de pás ou outro 
elemento móvel, para movimentar a 
totalidade dos grãos (vide figura 3). 
Logo estes equipamentos passaram 
a se chamar torradores de leito semi-
fluidizado. A grande questão que se 
levanta e que vamos analisar a seguir 
é: qual a vantagem do torrador de 

leito fluidizado e qual modelo de projeto seria melhor, os torradores 
tradicionais, os de leito fluidizado ou o semifluidizado?

Qual dos princípios de torra é melhor
A grande desvantagem dos torradores convencionais está na limitação 
quanto à quantidade de calor que eles podem transmitir. Como estes 
equipamentos trabalham com vazões de ar muito baixas, eles não têm 
condições de transferir altas taxas de calor. A única ferramenta que 
possuem para aumentar a troca térmica é aumentar a temperatura do ar 
quente que, por sua vez, está limitada pela resistência dos materiais que 
compõem o equipamento:  temperaturas elevadas reduzem a vida útil 
dos materiais construtivos. Já um torrador de leito fluidizado consegue, 
mesmo com temperaturas menores do ar, transferir mais calor para os 
grãos, pois trabalham com vazões de ar muito elevadas.

O que é importante então, muito ou pouco calor transferido para o grão? 
Na verdade é fundamental que haja flexibilidade para se transmitir muito 
calor em alguns momentos e pouco calor em outros. Esta necessidade 
está relacionada com a teoria do profile roasting ou curvas de torra. 

Sabemos, dos experimentos já realizados nesta área, que grandes 
variações no fornecimento do calor são necessárias para que possamos 
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Até recentemente, a produção do Café Coamo, comercializado 
pela Agroindustrial Cooperativa (COAMO), a maior cooperativa da 
América Latina, com sede em Campo Mourão, no Paraná, estava 
entregue a terceiros. No entanto, com a crescente demanda pelo 
produto que se tornou conhecido por sua alta qualidade, comprovada 
também pelo selo de pureza ABIC, a cooperativa decidiu assumir ela 
mesma a industrialização desse importante item da vasta relação de 
produtos que saem de seu parque industrial.

Para enfrentar o novo desafio, a Coamo iniciou uma pesquisa que 
se estenderia por um ano, para escolher a empresa que pudesse 
executar o planejamento e a instalação completa (turn key) de 
sua nova linha de produção, com sistemas e equipamentos que 
garantissem a excelência do produto final. Depois de visitar 
diversos fornecedores e fazer uma análise comparativa preliminar, 
a cooperativa avaliou em detalhes duas fabricantes, a LILLA e a 
principal concorrente dela, tendo, ao final, optado pela primeira.  

Entre os fatores que influíram na decisão da Coamo, além daqueles 
observados no processo de avaliação técnica, foi o fato da tecnologia 
LILLA ser 100% nacional, já que a cooperativa é conhecida por sua 
postura de, sempre que possível, prestigiar o que é genuinamente 
brasileiro. 

A linha de produção 100% LILLA instalada na Coamo inclui sistema 
de pré-limpeza, sistema de blend, torrador OPUS, silos para grãos 
torrados, moinho de rolos ORION, linha de café moído e conjunto de 
transportadores até o empacotamento do produto.

A MAIOR COOPERATIVA DA AMÉRICA 
LATINA TEM TORREFAÇÃO 100% LILLA

Para se ter idéia da importância e das dimensões da empresa que tem 
a LILLA como parceira na produção do Café Coamo, basta observar 
alguns números representativos de seu patrimônio e dos resultados 
de suas atividades, relativos ao exercício de 2009: 
z  Cooperados: 22.158 (data-base 31/12/09). 
z  Receitas Globais R$ 4,671 bilhões. 
z  Patrimônio Líquido R$ 1,88 bilhão. 
z  Mais de 100 mil pessoas recebem benefícios diretos do   
 cooperativismo (cooperados, funcionários e familiares). 
z  Capacidade de Armazenagem (Estática): 4,03 milhões de   
 toneladas. 
z  Recebimento da Produção: 4,50 milhões de toneladas de produtos  
 agrícolas em 90 unidades de recepção.
z  % Participação (Brasil/Paraná) 3,3 % da produção agrícola do   
 Brasil e 16% da produção paranaense. 
z  Exportação – Foram exportados pelo terminal portuário de   
 Paranaguá, no Paraná, pelo Porto de Santos, em São Paulo, e pelo  

As instalações do Café Coamo, em Campo Mourão, no Paraná, 
foram planejadas e fornecidas pela CIA LILLA DE MÁQUINAS

AS DIFERENÇAS ENTRE TORRAS COM LEITO 
FLUIDIZADO E SEMIFLUIDIZADO
Qual o melhor sistema de torra, considerando-se a necessidade, em 
determinados momentos do processo, de bruscas e intensas variações 
de calor? 

LILLA NO MUNDO 

OPUS 3G REFORÇA LINHA DE 
PRODUÇÃO DA MAIOR TORREFAÇÃO
DO LÍBANO

O Café Super Brasil, a maior torrefação do Líbano, cuja planta de fábrica é 
composta predominantemente por equipamentos LILLA está modernizando
e ampliando sua linha produtiva com mais um poderoso reforço: o OPUS
3ª GERAÇÃO.

Chuckri Makari, proprietário do 
Café Super Brasil, é cliente da 
CIA. LILLA há três décadas e já 
adquiriu torradores e máquinas 
para moagem extrafina. Agora 
a empresa passa a contar com 
que o que há de mais moderno 
para a obtenção de uma 
torra perfeita e consistente. 
A alta tecnologia do OPUS 3ª 
GERAÇÃO permite controlar 
e programar os parâmetros 
que influenciam o processo, 
como temperatura e fluxo do 
ar quente, pressão interna e 
rotação da câmara de torra. 

Este perfeito controle proporciona a obtenção de vários tipos de produto 
final com o mesmo equipamento, além da melhor relação entre retenção de 
aromas e extração de sólidos solúveis. E uma vez programado um padrão de 
torra, ele se manterá nas operações seguintes com absoluta consistência. 

O OPUS 3G é um equipamento ecológico que atende às normas 
internacionais de emissão e seu rendimento em peso é insuperável.

Outras características: 
z  Sistema central de lubrificação 
z  Esfriamento rápido e homogêneo do grão torrado
z  Fácil acesso por plataformas 
z  Portas de inspeção controladas automaticamente 
z  Sistema controlado de pré-aquecimento do café cru na moega de pré-carga 
z  Sistema de auto-verificação de partida fria, com monitoramento dos   
 elementos móveis, incluindo acionamentos mecânicos e pneumáticos,   
 cargas elétricas e sistemas de controle de vazão e temperatura 
z  Sistema de segurança atende normas internacionais mais rígidas (OSHA,   
 EM292, EM1015, EM418, EM953

DA FINLÂNDIA, OPUS GOURMET  
ABASTECE CAFETERIAS EM SEIS PAÍSES

Para atender melhor à demanda de sua rede de cafeterias espalhadas pela 
Suécia, Estonia, Dinamarca, Turquia e Singapura. a Robert’s Coffee, com 
sede em Helsing, Finlândia, já conta com a tecnologia LILLA de última 
geração para a produção de cafés especiais: o OPUS GOURMET. 

Maior cadeia de coffee shops dos países nórdicos, a Robert’s Coffee produz 
e exporta para suas filiais uma variada gama de produtos, que vão desde 
o café original, blends, espressos e descafeinados, a chás e produtos 
suplementares para café e chá. 

Os executivos da empresa definem suas lojas como “a extensão das casas 
daqueles que são verdadeiros amantes do café”. E completam: “Temos 
prazer em servir clientes que sabem apreciar a qualidade de um bom café e 
cujo conhecimento nasceu de uma profunda paixão por esse produto.”

Conheça as características do OPUS GOURMET na matéria sobre o Café 
Santa Mônica, na pág 5.

 porto de São Francisco, em Santa Catarina, montante de
 US$ 704,13 milhões. 
z  Eventos realizados: 1.412 eventos técnicos, educacionais e sociais  
 para o desenvolvimento de cooperados e familiares, totalizando  
 74.424 participantes. 
z  Recursos humanos: 4.974 funcionários diretos e média mensal de  
 1.476 colaboradores (temporários e terceirizados). 
z  Treinamentos para funcionários: 1.898 eventos e 17.167   
 participantes. 
z  Impostos, taxas e contribuições: R$ 207,62 milhões – Contribuição  
 para a sociedade brasileira, além da criação de riquezas, geração de  
 empregos e divisas para o país. 
z  Alimentos Coamo: Área alimentícia registrou o montante de   
 R$ 340,59 milhões, representando 7,9% do faturamento total
 da Coamo. 

(Fonte: http://www.coamo.com.br/coamo_em_numeros.html)

A COAMO EM NÚMEROS

controlar características do produto final como: acidez, amargor, 
corpo, densidade, extração de sólidos solúveis entre outras. 
Referências sobre esta teoria podem ser vistas na edição 07 
da Gazeta Lilla no site www.lilla.com.br. Sem flexibilidade na 
transferência de calor a aplicação das teorias do profile roasting 
resultam num efeito de baixo impacto no controle da qualidade
da bebida.

A necessidade de flexibilidade exposta acima depõe contra 
os torradores de leito fluidizado. Como nestes torradores a 
movimentação é puramente pneumática, os volumes de ar são 
sempre muito grandes impedindo que o equipamento possa 
trabalhar com taxas de troca de calor muito baixas. Na verdade, 
teoricamente seria possível, mesmo mantendo uma vazão alta, 
trabalhar com uma temperatura baixa o suficiente para que a troca 
de calor fosse tão baixa quanto desejássemos. Contudo, neste 
caso teríamos um consumo de combustível exacerbado, o que 
inviabilizaria economicamente o equipamento, já que teríamos que 
pegar todo este ar, relativamente frio, e aquecê-lo para eliminação 
da fumaça. O resultado prático é que os torradores de leito 
fluidizado trabalham sempre com taxas de troca de calor de média 
a elevada, resultando tempos de torra não mais longos do que 9 a 
10 minutos. É importante, contudo, lembrar que o tempo de torra 
não representa a grande limitação, mas sim o fato de não se poder 
reduzir bruscamente o fornecimento de calor em momentos como 
dos dois cracks do café, o que é necessário para vários perfis de 
torra.

Seguindo o raciocínio acima, concluímos que os torradores de 
leito semifluidizado são os mais flexíveis, atendendo melhor 
às solicitações das curvas de torra como se quer trabalhar nos 
dias de hoje. Como a movimentação do café é mista, mecânica 
e pneumática; é possível variar as duas grandezas que mais 
influenciam a troca térmica: a temperatura e a vazão de ar quente. 
Estes dois parâmetros de controle permitem que se trabalhe com 
uma faixa de transferência de calor muito mais ampla. Assim 
podemos fornecer pouco calor quando necessário ou muito calor 
quando o processo assim o exigir.

Hoje em dia existem torradores de cilindro que trabalham com 
volume de ar suficientemente grande para gerar o efeito do leito 
semifluidizado. Este tipo de torrador traz uma vantagem marcante: 
diferentemente de outros casos, a movimentação mecânica é 
perfeita e não apenas auxiliar. Desta forma pode-se trabalhar tanto 
com grande volume de ar, usufruindo da alta taxa de troca de calor 
que o sistema de leito semifluidizado oferece, ou podemos, em 
outros momentos, reduzir o fluxo de ar a níveis baixíssimos quando 
precisarmos de taxas de transferência de calor ínfimas. Neste 
último caso, como a movimentação mecânica é perfeita, a falta de 
um grande volume de ar não prejudica o processo em nada. Desta 
forma, este tipo de equipamento permite grande flexibilidade 
para se trabalhar com curvas de torra as mais variadas possíveis, 
maximizando o efeito sobre o controle da qualidade da bebida.

INSTALAÇÃO DE CAFÉ CRU

Torrador, silagens e moinho a rolos ORION.

FIG. 3

FLUXO DE AR

FIG. 1

FLUXO DE AR

FLUXO DE AR

GRÃOS DE CAFÉ



O OPUS GORMET é totalmente ecológico, com 
recirculação e eliminação de fumaça e odores, 
e a limpeza da tubulação, do ciclone e do 
ventilador principal é feita de forma automática 
e contínua.

Outras importantes características: 
z profile roasting system (curvas memorizadas  
 de pressão e temperatura ao longo das torras);
z isolamento térmico;
z robutez e grande durabilidade
z visual arrojado;
z baixo consumo e baixíssima manutenção.
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Com a preocupação de melhorar a qualidade 
de seus já consagrados blends, o Café 
Meridiano adquiriu e instalou em sua fábrica 
de Colatina/ES, um sistema de silagem de 
crus, composto por dois silos da CIA. LILLA 
DE MÁQUINAS. Com isso, os diversos tipos 
de café, que antes eram acondicionados em 
sacas de 60 quilos, são agora armazenados 
separadamente nas divisões internas dos silos. 
No momento da formação dos blends, que 
antecede o processo de torra, cada divisão 
libera com exatidão a quantidade previamente 
programada de grãos, garantindo a perfeita 
uniformidade do blend de cada produto 
Meridiano - entre eles o Expresso, Classic, 
Tradicional, Extra Forte - mesmo após a recarga 
dos silos e reinício do processo.

A introdução dos silos da CIA. LILLA completa 
a total automatização da linha de produção 
do Café Meridiano, pois as demais fases do 
processo - torra, moagem e embalagem - já 
contam com sistemas automatizados de ponta. 

Graças a essa permanente busca pela 
modernidade como meio de assegurar e 
aprimorar cada vez mais a qualidade de seus 
produtos, a empresa conquistou o Selo de 
Pureza e os certificados de qualidade Gourmet, 

NOVOS SILOS GARANTEM BLENDS
DE CAFÉ CRU UNIFORMES E PRECISOS

ORION, MAIS UMA OPÇÃO LILLA
DE QUEM APOSTA NA TECNOLOGIA
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Superior e Tradicional da Abic, além do 
Selo de Qualidade Orgânica Chão Vivo, da 
Associação de Certificação de Produtos 
Orgânicos do Espírito Santo. Possui também o 
certificado da UTZ, rede mundial de programa 
de certificação. Desde 2006, o Café Meridiano 
exporta regularmente para a Alemanha. 

O empenho do Café Meridiano em sempre 
exceder seu próprio nível de excelência é o 
reflexo de uma postura coerente com a Visão 
que a empresa procura concretizar: “Fazer da 
hora do café o momento predileto no dia-a-dia 
dos que apreciam a bebida e assim contribuir 
para a qualidade de vida dos consumidores”. 
Mais do que um enunciado institucional, a 
seriedade dessa visão é comprovada pela 
conduta ética e pela preocupação com o 
social que vêm marcando a vida pessoal 
e empresarial do presidente da empresa, 
Cleverson Affonso Pancieri, que se envolve 
pessoalmente nas atividades do terceiro setor 
e nas questões relacionadas ao bem-estar 
dos funcionários. O resultado não poderia ser 
outro, senão o sucesso. 

Moinho de Rolos

Torrador Automático

coamo

A MAIOR COOPERATIVA 
DA AMÉRICA LATINA TEM 
TORREFAÇÃO 100% LILLA
AS INSTALAÇÕES DO CAFÉ COAMO, EM CAMPO 
MOURÃO, NO PARANÁ, FORAM PLANEJADAS
E FORNECIDAS PELA CIA LILLA DE MÁQUINAS
PÁG. 2

Sistema fornecido pela CIA. LILLA permite programar,
com exatidão, a liberação da quantidade de grãos de cada
tipo de café para formação do blend desejado.

Há menos de três anos, o Café Excelsior, localizado em Sorocaba, 
a 70 km de São Paulo, investiu em uma linha exclusiva LILLA para 
ampliar e aprimorar a sua produção de cafés gourmet, seguindo 
sua estratégia de apostar na tecnologia e fazer a diferença pela 
qualidade de seus produtos.

Agora, firmada no mesmo princípio, a empresa acaba de adquirir 
um ORION, a última palavra em moinhos de rolo, acompanhado de 
moderna peneira rotativa. Com isso, além da melhoria qualitativa 
de seus produtos, a empresa ganha também em praticidade e 
segurança, graças aos recursos e às características inovadoras do 
ORION nova geração. 

A flexibilidade de padrão de moagem é um dos pontos fortes do 
equipamento. O ORION pode trabalhar com rotação sincronizada 
ou com defasagem de rotação dos rolos, dependendo das 
características de moagem desejadas, como densidade do pó e 
perfil granulométrico. Os acionamentos por correias garantem 
precisão absoluta na sincronia ou defasagem da rotação dos rolos. 

A mesma precisão é obtida na granulometria de moagem, que tem 
um sistema de ajuste com graduação indicando afastamento real 
entre os rolos em centésimos de milímetro. Além disso o moinho 
possui paralelismo estável entre os rolos, sem necessidade de 
reajuste a cada mudança de granulometria. 

Atento à modernidade e à qualidade de seus produtos, o Café Excelsior  investe agora 
em um moinho de rolos de última geração e uma moderna peneira rotativa.

Outro destaque é a facilidade de manutenção. Não é necessário 
desmontar rolamentos e outros componentes de difícil manuseio 
para a troca de rolos desgastados. A Lilla fornece a gaveta com 
o par de rolos retificados já montados à base de troca. Com a 
retirada de alguns parafusos é possível soltar a gaveta usada do 
corpo do moinho fazendo-a deslizar sobre trilhos. 

A segurança do Orion é garantida pela robustez do 
equipamento e pelo sistema de anti-travamento com 
monitoramento de carga dos rolos - sem contar o 
funcionamento silencioso devido ao isolamento acústico e ao 
acionamento por correias sincronizadas, o que proporciona 
maior qualidade ao ambiente de trabalho.

Com a aquisição do ORION, o Café Excelsior reforça a imagem 
que vem construindo, há quase oito décadas, de uma empresa 
preocupada com a modernidade dos métodos de produção e 
a consequente melhoria na já consagrada qualidade de seus 
produtos, atestada pelos selos de Pureza e de Qualidade da 
ABIC. Esse nível de excelência é resultado também de outros 
dois importantes fatores: primeiro, a escolha da matéria-prima, 
constituída exclusivamente de café 100% arábico, oriundo de 
uma das melhores regiões produtoras do país, a Mogiana,
e, segundo, o sofisticado sistema de controle de qualidade
da empresa. 

A primeira torrefação a ser instalada na região de Rondon do Pará, no Pará, 
terá uma linha de produção 100% LILLA. Criado pelo Grupo Barroso, o Café 
02 Irmãos já adquiriu um torrador de 04 sacas com energia renovável (lenha) e 
deverá iniciar suas atividades em breve. 

O Grupo Barroso, com negócios nas áreas da pecuária e madeireira, tem um 
importante papel na economia local e intensa participação nas atividades 
comunitárias do município.

A opção por montar uma torrefação foi motivada pelo acesso fácil ao café e 
pela inexistência de uma torrefação na cidade e nos municípios vizinhos.

Já a escolha da CIA. LILLA como única fornecedora dos equipamentos para a 
produção do Café 02 Irmãos, teve como fatores decisivos o valor que o Grupo 
Barroso atribui ao fato de ser uma marca 100% brasileira e a confiabilidade 
proporcionada pelos 90 anos de experiência da indústria, cujos produtos
estão presentes em quase 1.000 torrefações no Brasil e em 50 países de 
quatro continentes.

O presidente Decio Barroso com Lucas da Costa,
da Cia. Lilla.

A PRIMEIRA TORREFAÇÃO DA REGIÃO 
DE RONDON DO PARÁ É 100% LILLA

Conhecida como fornecedora para 
estabelecimentos voltados ao atendimento de 
uma clientela mais sofisticada (restaurantes 
tradicionais e diferenciados, cafeterias, 
panificadoras) o Café Gourmet Santa Mônica, 
com sede em São Paulo,  decidiu renovar de 
forma drástica seu equipamento de torrefação: 
substituiu 4 torradores pequenos de outras 
marcas por um OPUS GOURMET LILLA. Com 
a troca, a empresa poderá obter para seus 
produtos as características que, segundo seus 
proprietários, todo autêntico café gourmet 
deve possuir: cremosidade acentuada, aroma e 
sabor incomparáveis, doçura natural, acidez e 
amargor imperceptíveis, retrogosto agradável e 
persistente entre outras. 

Uma tarefa nada complicada no que depender 
do OPUS GOURMET que, para começar, faz 
a torra por convecção pura, ou seja, utiliza 

Com a modernização do equipamento,
o Café Gourmet Santa Mônica poderá manter a alta 
qualidade de seus cafés especiais com maior segurança, 
produtividade e respeito ao meio ambiente.

apenas ar quente em vez de calor 
gerado por fogo direto, uma 
tecnologia ultrapassada que troca
o calor por condução.

Especialmente projetado para torra
de cafés especiais, o OPUS GOURMET 
é altamente versátil, permitindo grande 
flexibilidade no processo, mantendo sempre 
padrões uniformes e consistentes de torra, 
cujo tempo pode ser ajustado, no painel de 
comando, para torra rápida, média ou lenta, 
sempre acompanhando as curvas de torras 
programadas. 

Possui moega de esfriamento redonda, com 
mexedor helicoidal, totalmente coberta com 
portas de inspeção e visores em acrílico. O 
esfriamento com choque térmico pode ser feito 
com ou sem a utilização de água;

Da esq. para a direita: Eng. Divaldo Correa – Diretor 
Industrial da Coamo, Dr. Ciro Lilla (Presidente da Lilla) 
e Lucas da Costa, Gerente Vendas Nacionais - Lilla

O presidente do Café Meridiano,
Cleverson Affonso Pancieri com seu filho
e Diretor Industrial da empresa, Eder Pancieri.

Sistema automático de café cru.
Os blends são previamente programados no 
computador do sistema.

OPUS GOURMET SUBSTITUI
SOZINHO QUATRO TORRADORES

Fachada da sede do Café Excelsior Painel da planta de torrado Painel do Orion Moinho Orion



O OPUS GORMET é totalmente ecológico, com 
recirculação e eliminação de fumaça e odores, 
e a limpeza da tubulação, do ciclone e do 
ventilador principal é feita de forma automática 
e contínua.

Outras importantes características: 
z profile roasting system (curvas memorizadas  
 de pressão e temperatura ao longo das torras);
z isolamento térmico;
z robutez e grande durabilidade
z visual arrojado;
z baixo consumo e baixíssima manutenção.
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Com a preocupação de melhorar a qualidade 
de seus já consagrados blends, o Café 
Meridiano adquiriu e instalou em sua fábrica 
de Colatina/ES, um sistema de silagem de 
crus, composto por dois silos da CIA. LILLA 
DE MÁQUINAS. Com isso, os diversos tipos 
de café, que antes eram acondicionados em 
sacas de 60 quilos, são agora armazenados 
separadamente nas divisões internas dos silos. 
No momento da formação dos blends, que 
antecede o processo de torra, cada divisão 
libera com exatidão a quantidade previamente 
programada de grãos, garantindo a perfeita 
uniformidade do blend de cada produto 
Meridiano - entre eles o Expresso, Classic, 
Tradicional, Extra Forte - mesmo após a recarga 
dos silos e reinício do processo.

A introdução dos silos da CIA. LILLA completa 
a total automatização da linha de produção 
do Café Meridiano, pois as demais fases do 
processo - torra, moagem e embalagem - já 
contam com sistemas automatizados de ponta. 

Graças a essa permanente busca pela 
modernidade como meio de assegurar e 
aprimorar cada vez mais a qualidade de seus 
produtos, a empresa conquistou o Selo de 
Pureza e os certificados de qualidade Gourmet, 

NOVOS SILOS GARANTEM BLENDS
DE CAFÉ CRU UNIFORMES E PRECISOS

ORION, MAIS UMA OPÇÃO LILLA
DE QUEM APOSTA NA TECNOLOGIA
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Superior e Tradicional da Abic, além do 
Selo de Qualidade Orgânica Chão Vivo, da 
Associação de Certificação de Produtos 
Orgânicos do Espírito Santo. Possui também o 
certificado da UTZ, rede mundial de programa 
de certificação. Desde 2006, o Café Meridiano 
exporta regularmente para a Alemanha. 

O empenho do Café Meridiano em sempre 
exceder seu próprio nível de excelência é o 
reflexo de uma postura coerente com a Visão 
que a empresa procura concretizar: “Fazer da 
hora do café o momento predileto no dia-a-dia 
dos que apreciam a bebida e assim contribuir 
para a qualidade de vida dos consumidores”. 
Mais do que um enunciado institucional, a 
seriedade dessa visão é comprovada pela 
conduta ética e pela preocupação com o 
social que vêm marcando a vida pessoal 
e empresarial do presidente da empresa, 
Cleverson Affonso Pancieri, que se envolve 
pessoalmente nas atividades do terceiro setor 
e nas questões relacionadas ao bem-estar 
dos funcionários. O resultado não poderia ser 
outro, senão o sucesso. 

Moinho de Rolos

Torrador Automático

coamo

A MAIOR COOPERATIVA 
DA AMÉRICA LATINA TEM 
TORREFAÇÃO 100% LILLA
AS INSTALAÇÕES DO CAFÉ COAMO, EM CAMPO 
MOURÃO, NO PARANÁ, FORAM PLANEJADAS
E FORNECIDAS PELA CIA LILLA DE MÁQUINAS
PÁG. 2

Sistema fornecido pela CIA. LILLA permite programar,
com exatidão, a liberação da quantidade de grãos de cada
tipo de café para formação do blend desejado.

Há menos de três anos, o Café Excelsior, localizado em Sorocaba, 
a 70 km de São Paulo, investiu em uma linha exclusiva LILLA para 
ampliar e aprimorar a sua produção de cafés gourmet, seguindo 
sua estratégia de apostar na tecnologia e fazer a diferença pela 
qualidade de seus produtos.

Agora, firmada no mesmo princípio, a empresa acaba de adquirir 
um ORION, a última palavra em moinhos de rolo, acompanhado de 
moderna peneira rotativa. Com isso, além da melhoria qualitativa 
de seus produtos, a empresa ganha também em praticidade e 
segurança, graças aos recursos e às características inovadoras do 
ORION nova geração. 

A flexibilidade de padrão de moagem é um dos pontos fortes do 
equipamento. O ORION pode trabalhar com rotação sincronizada 
ou com defasagem de rotação dos rolos, dependendo das 
características de moagem desejadas, como densidade do pó e 
perfil granulométrico. Os acionamentos por correias garantem 
precisão absoluta na sincronia ou defasagem da rotação dos rolos. 

A mesma precisão é obtida na granulometria de moagem, que tem 
um sistema de ajuste com graduação indicando afastamento real 
entre os rolos em centésimos de milímetro. Além disso o moinho 
possui paralelismo estável entre os rolos, sem necessidade de 
reajuste a cada mudança de granulometria. 

Atento à modernidade e à qualidade de seus produtos, o Café Excelsior  investe agora 
em um moinho de rolos de última geração e uma moderna peneira rotativa.

Outro destaque é a facilidade de manutenção. Não é necessário 
desmontar rolamentos e outros componentes de difícil manuseio 
para a troca de rolos desgastados. A Lilla fornece a gaveta com 
o par de rolos retificados já montados à base de troca. Com a 
retirada de alguns parafusos é possível soltar a gaveta usada do 
corpo do moinho fazendo-a deslizar sobre trilhos. 

A segurança do Orion é garantida pela robustez do 
equipamento e pelo sistema de anti-travamento com 
monitoramento de carga dos rolos - sem contar o 
funcionamento silencioso devido ao isolamento acústico e ao 
acionamento por correias sincronizadas, o que proporciona 
maior qualidade ao ambiente de trabalho.

Com a aquisição do ORION, o Café Excelsior reforça a imagem 
que vem construindo, há quase oito décadas, de uma empresa 
preocupada com a modernidade dos métodos de produção e 
a consequente melhoria na já consagrada qualidade de seus 
produtos, atestada pelos selos de Pureza e de Qualidade da 
ABIC. Esse nível de excelência é resultado também de outros 
dois importantes fatores: primeiro, a escolha da matéria-prima, 
constituída exclusivamente de café 100% arábico, oriundo de 
uma das melhores regiões produtoras do país, a Mogiana,
e, segundo, o sofisticado sistema de controle de qualidade
da empresa. 

A primeira torrefação a ser instalada na região de Rondon do Pará, no Pará, 
terá uma linha de produção 100% LILLA. Criado pelo Grupo Barroso, o Café 
02 Irmãos já adquiriu um torrador de 04 sacas com energia renovável (lenha) e 
deverá iniciar suas atividades em breve. 

O Grupo Barroso, com negócios nas áreas da pecuária e madeireira, tem um 
importante papel na economia local e intensa participação nas atividades 
comunitárias do município.

A opção por montar uma torrefação foi motivada pelo acesso fácil ao café e 
pela inexistência de uma torrefação na cidade e nos municípios vizinhos.

Já a escolha da CIA. LILLA como única fornecedora dos equipamentos para a 
produção do Café 02 Irmãos, teve como fatores decisivos o valor que o Grupo 
Barroso atribui ao fato de ser uma marca 100% brasileira e a confiabilidade 
proporcionada pelos 90 anos de experiência da indústria, cujos produtos
estão presentes em quase 1.000 torrefações no Brasil e em 50 países de 
quatro continentes.

O presidente Decio Barroso com Lucas da Costa,
da Cia. Lilla.

A PRIMEIRA TORREFAÇÃO DA REGIÃO 
DE RONDON DO PARÁ É 100% LILLA

Conhecida como fornecedora para 
estabelecimentos voltados ao atendimento de 
uma clientela mais sofisticada (restaurantes 
tradicionais e diferenciados, cafeterias, 
panificadoras) o Café Gourmet Santa Mônica, 
com sede em São Paulo,  decidiu renovar de 
forma drástica seu equipamento de torrefação: 
substituiu 4 torradores pequenos de outras 
marcas por um OPUS GOURMET LILLA. Com 
a troca, a empresa poderá obter para seus 
produtos as características que, segundo seus 
proprietários, todo autêntico café gourmet 
deve possuir: cremosidade acentuada, aroma e 
sabor incomparáveis, doçura natural, acidez e 
amargor imperceptíveis, retrogosto agradável e 
persistente entre outras. 

Uma tarefa nada complicada no que depender 
do OPUS GOURMET que, para começar, faz 
a torra por convecção pura, ou seja, utiliza 

Com a modernização do equipamento,
o Café Gourmet Santa Mônica poderá manter a alta 
qualidade de seus cafés especiais com maior segurança, 
produtividade e respeito ao meio ambiente.

apenas ar quente em vez de calor 
gerado por fogo direto, uma 
tecnologia ultrapassada que troca
o calor por condução.

Especialmente projetado para torra
de cafés especiais, o OPUS GOURMET 
é altamente versátil, permitindo grande 
flexibilidade no processo, mantendo sempre 
padrões uniformes e consistentes de torra, 
cujo tempo pode ser ajustado, no painel de 
comando, para torra rápida, média ou lenta, 
sempre acompanhando as curvas de torras 
programadas. 

Possui moega de esfriamento redonda, com 
mexedor helicoidal, totalmente coberta com 
portas de inspeção e visores em acrílico. O 
esfriamento com choque térmico pode ser feito 
com ou sem a utilização de água;

Da esq. para a direita: Eng. Divaldo Correa – Diretor 
Industrial da Coamo, Dr. Ciro Lilla (Presidente da Lilla) 
e Lucas da Costa, Gerente Vendas Nacionais - Lilla

O presidente do Café Meridiano,
Cleverson Affonso Pancieri com seu filho
e Diretor Industrial da empresa, Eder Pancieri.

Sistema automático de café cru.
Os blends são previamente programados no 
computador do sistema.

OPUS GOURMET SUBSTITUI
SOZINHO QUATRO TORRADORES

Fachada da sede do Café Excelsior Painel da planta de torrado Painel do Orion Moinho Orion


