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Torrador Automático

café pacaembu
PELA 4ª VEZ CONSECUTIVA
A EMPRESA OPTA PELA
TECNOLOGIA LILLA
E ADQUIRE O NOVO OPUS 3G
3000 PLUS, TOP DA LINHA
DE TORRADORES.
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OPUS 40: NOVO CAPÍTULO EM
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

MULTINACIONAL SUIÇA ESCOLHE
A TECNOLOGIA LILLA

café pacaembu
DO COA LINHA C, ADQUIRIDO
EM 1970, AO ATUAL OPUS 3G
3000 PLUS, TOP DE LINHA, UMA
PARCERIA QUE JÁ DURA 41 ANOS.
Ao adquirir um torrador LILLA de última
geração, o CAFÉ PACAEMBU investe mais uma
vez em um equipamento que representa o
que há de mais avançado e moderno em
tecnologia para torra de cafés.
O CAFÉ PACAEMBU, uma empresa com
mais de 50 anos de existência, sempre sob
a administração da família Halla, possui
uma longa história de parceria com a CIA.
LILLA DE MÁQUINAS. Sua bem-sucedida
trajetória começou em 1957 a partir de
uma pequena torrefação no centro da
cidade de Vargem Grande do Sul. Em
meados de 70 a empresa adquiriu o seu
primeiro torrador LILLA, um COA Linha C.
Em 1977, mudou-se para um espaço maior,
no bairro industrial da cidade, ocasião em
que adquiriu a primeira das duas unidades
OPUS 40, modelo com tecnologia de
vanguarda para época.
Em 2005 a contínua expansão dos
negócios levou o CAFÉ PACAEMBU
à construção de amplas e modernas
instalações onde funciona atualmente uma imensa área de 31 mil m2, sendo
4,5 mil m2 só de área fabril, localizada
no mesmo município de Vargem Grande
do Sul. Paralelamente, a empresa deu
um novo passo para a modernização de
seu sistema produtivo, adquirindo o seu
primeiro OPUS 3ª GERAÇÃO, na época
também o top da linha de torradores
LILLA, e também o de maior capacidade
de produção - 2.700 kg por hora - além
de ser totalmente ecológico. Dentre suas
características e especificações técnicas
destacam-se: o sistema de auto-verificação;
monitoramento dos elementos móveis, dos
acionamentos mecânicos e pneumáticos,
de cargas elétricas e do sistema de
controle de vazão e temperatura; sistema
de segurança atendendo às normas
internacionais; Profile Roasting Lilla de 3ª
geração; baixo consumo médio por saca de
café torrado (2,7 litros de óleo); e excelente
rendimento em peso.
Graças a essa estratégia de priorizar
investimentos em tecnologia de última
geração e a escolha de uma matéria–
prima de alta qualidade, o Café Pacaembu
conquistou novos mercados e precisou
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aumentar a sua capacidade produtiva. Para
isso elegeu, pela 4º vez consecutiva, a
Cia Lilla de máquinas como fornecedora de
um novo torrador, o OPUS 3G 3000 PLUS,
um dos mais avançados torradores de café
da atualidade.
A preocupação da família Halla, no
entanto, não se restringe à melhoria
da qualidade de seus produtos, nem
à expansão dos negócios. O CAFÉ
PACAEMBU já consolidou sua imagem
também como a de uma empresa
preocupada com a preservação ambiental
e a ajuda a comunidades carentes, fato
manifestado em atos concretos como o
desenvolvimento de projetos sociais e o
reaproveitamento dos resíduos de café e
das águas pluviais entre outros.
A preocupação com o problema ambiental
é também o fator que motiva a empresa a
buscar sempre equipamentos modernos,
ecologicamente corretos e que possibilitem
a utilização de fontes renováveis de
energia, características presentes no
modelo 3000 PLUS da nova linha de

torradores OPUS 3G, como podemos
conferir no quadro abaixo:

Características do OPUS 3G
3000 PLUS

A principal característica do novo torrador
adquirido pelo CAFÉ PACAEMBU é a
utilização de energia renovável, mantendose toda a flexibilidade e o controle do
processo de torra inigualáveis do OPUS
3G. A alimentação com cavaco de lenha
é controlada e modulada, de acordo com
a necessidade das curvas de torra, com
a queima opcional de cavaco de lenha
proveniente de reflorestamento ou de
sobras industriais de madeira.
Vantagens mantidas do OPUS 3G:
z Uso das curvas de profile roasting
seguindo os mesmos perfis de torra dos
torradores a gás ou óleo da linha 3G;
z Flexibilidade dos tempos de torra
variando de 3 a 20 minutos;
z Flexibilidade do tamanho das cargas
de torra variando de 120 a 500 quilos de
café cru;
z Capacidade para trabalhar todos os tipos
de café desde os cafés de combate até
o melhor café gourmet;
z Eliminação de 100% da fumaça gerada
no processo de torra.
Diferenciais do novo modelo:
z Torrador totalmente ecológico: não
contribui para o aquecimento global,
pois não aumenta o índice de CO2 na
atmosfera. Este objetivo tem sido alvo
de tratados internacionais referentes a
emissões industriais;
z Economia de mais de 60% nos gastos
com geração de energia;
z Flexibilidade e segurança estratégica
quanto ao suprimento energético.

café aporé
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO COM A
PRESENÇA DA MARCA LILLA.
A LILLA surgiu na história do Café Aporé há
30 anos, em um momento de modernização
e expansão da empresa. Agora, ao adquirir
novos equipamentos LILLA - um OPUS 40
e um blend para torra - o Café Aporé começa
a escrever um novo capítulo de sua trajetória.
Fundado na década de 60 no município
de Jales/SP, o Café Aporé teve seu
crescimento mais significativo a partir
dos anos 80 quando, sob o comando
de seu proprietário, Luiz Pupim, adotou
ações inovadoras com investimentos
em maquinários, desenvolvimento de
embalagens, planejamento logístico,
capacitação de vendedores, entre outras.
Foi nesse período que a empresa adquiriu
também um torrador LILLA e expandiu sua
linha de produtos com o lançamento do
Café Lavoura, do café a vácuo
e do expresso.

Agora a LILLA volta a participar dessa
história de sucesso com o fornecimento
de um OPUS 40, que substituiu o antigo
torrador. O novo equipamento, com
capacidade para 2.500 Kg por hora (cargas
de 500 Kg), proporciona excelente custo/
benefício, com melhor rendimento, peso e
bebida. Outras importantes características
do OPUS 40 são:
z Torra ecológica, com sistema incorporado
de eliminação da fumaça
z Auto-limpeza permanente das tubulações
z Alta qualidade no processo de torra
do café

z Baixo consumo de combustível
z Moega compacta de esfriamento rápido
do café torrado
z Painel de comando com CLP Controlador Lógico Programável
z Queima das películas separadamente da
fornalha
z Sistema de pesagem automática de todo
o café torrado
z Garantia da repetibilidade das torras
memorizadas (padronização)
z Robustez, praticidade a baixíssima
manutenção.
z Utilização de 100% de energia renovável
de reflorestamento.
Juntamente com o torrador, o Café
Aporé adquiriu o moderno sistema LILLA
de armazenamento e blend para café
torrado, que, por liberar para moagem os
diversos tipos de café por peso e de forma
automaticamente programada, produz
um blend sem alterações durante todo o
processo, mesmo após cada recarga – o
caminho certo para mais um capítulo com
infalível final feliz.

café gosto bom
NO PARANÁ, UMA EMPRESA JOVEM
COM ESPÍRITO PIONEIRO – COMBINAÇÃO
PERFEITA PARA INVESTIR EM UM
TORRADOR PERFEITO: OPUS 20.
Ao adquirir um OPUS 20, totalmente ecológico
(utiliza 100% de energia renovável) e capacidade
de torra de 1.250 Kg de cru por hora,
os proprietários do Café Gosto Bom revelaram,
mais uma vez, sua visão de futuro e a
competência de quem sabe aonde quer chegar.
Ao adquirir um OPUS 20, totalmente
ecológico (utiliza 100% de energia
renovável) e capacidade de torra de 1.250
Kg de cru por hora, os proprietários do
Café Gosto Bom revelaram, mais uma vez,
sua visão de futuro e a competência de
quem sabe aonde quer chegar.
Inaugurado no dia 15 de setembro de
2001, o Café Gosto Bom é tão jovem
quanto a localidade onde a empresa está
instalada, a cidade de Jesuítas, na região
oeste do Paraná.
Com seus 9 mil habitantes, Jesuítas foi
criada oficialmente no dia 13 de maio de
1980. Os pioneiros responsáveis pelo seu

desenvolvimento, no entanto, chegaram
à região em 1959/1960. Entre eles estava
Francisco Carrilho Garcia, que se tornaria
um importante produtor de café e,
posteriormente, fundador e proprietário do
Café Gosto.Bom
Nesses nove anos de atividade à frente
da empresa, atualmente comandada
por Neide Agassi, Anderson e Vanessa,
respectivamente esposa e filhos do
fundador, a família Garcia vem mantendo o
entusiasmo característico dos pioneiros da
cidade – particularmente dos cafeicultores,
em cujas propriedades estão plantados
mais de 10 milhões de pés de café, principal
sustentáculo da economia local.
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Para continuar levando o melhor dessa lavoura
cafeeira à mesa dos consumidores, porém em
maior escala e com qualidade aprimorada, o
Café Gosto Bom decidiu investir novamente em
um torrador LILLA, o OPUS 20, uma vez que
utilizava até então um LILLA C-180.
Com a aquisição, a empresa agrega ao seu
sistema produtivo a moderna tecnologia
do modelo OPUS, que tem como principais
características:
z Torra ecológica, com sistema incorporado
de eliminação da fumaça
z Auto-limpeza permanente das tubulações
z Melhor rendimento em
peso no processo de torra
Neide Agassi
e o filho
Anderson

O

café jaguari
DO OPUS 3G, ORION 3000/3500
E UM MODERNO SISTEMA DE
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
NASCE O JAGUARI ESPECIAL.
OPUS 40 e blend de torra

Conhecido por seu rigor na escolha
dos equipamentos industriais e no controle
de qualidade de seus produtos,
o Café Jaguari obteve, com o lançamento
do seu Café Jaguari Especial, o resultado
que já se previa: imediata aceitação
pelo mercado.

Fernando Fernandes, diretor executivo da Cia. Lilla;
Luiz Pupím, proprietário do Café Aporé,
e Lucas da Costa, gerente de Vendas Nacionais
da Cia. Lilla.

Fachada da sede do Café Jaguari
e Moinho ORION 3000/3500
OPUS 20 totalmente ecológico

z Alta Qualidade no processo de torra
do café
z Baixo consumo de combustível
z Moega compacta de esfriamento rápido
do café torrado
z Painel de comando com CLP - Controlador
Lógico Programável
z Queima das películas separadamente
da fornalha
z Sistema de pesagem automática de todo
o café torrado
z Garantia da repetibilidade das torras
memorizadas (padronização)....
z Robustez, praticidade a baixíssima
manutenção.
z Utilização de 100% de energia renovável
de reflorestamento.
z Excelente custo x benefício
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LILLA NO MUNDO

café santa fé

GIGANTE SUÍÇA
DA INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA ADQUIRE
UM OPUS 40 3G

MEIO SÉCULO DE TRADIÇÃO, SEMPRE
EM DIA COM A MODERNIDADE.

Depois de uma extensa
pesquisa entre os principais
fornecedores internacionais
de torradores de café, a
Haco, uma das maiores
empresas da indústria
de alimentos na Europa
escolheu a tecnologia de
3ª geração da LILLA
Com a aquisição do OPUS 40 3ª GERAÇÃO, a
Haco inaugura uma nova atividade produtiva
dentro de seu vasto e diversificado império
industrial. Para isso ela vai contar com o
desempenho, a confiabilidade e a segurança
proporcionados pela tecnologia do Profile
Roasting System, que controla a temperatura
e a pressão da câmara de torra, e estará
protegendo o meio ambiente com uma
torra ecológica, garantida por um sistema de
eliminação da fumaça, além do sistema de
auto-limpeza permanente das tubulações. Com
baixo consumo de combustível e capacidade
variável de carga, o OPUS 40 3ª GERAÇÃO está
apto a produzir mais de 2.700 Kg de café por
hora, com torra perfeita e consistente.
A Haco foi fundada em 1922 como uma
empresa de produção e distribuição de
especialidades da Bernese Pharmacy Haaf
& Co., que mais tarde se transformaria na
Haco. Um ano depois, a companhia adquiria
a fábrica TexTon, em Gümagen, Suíça, em
cujas atividades incluía-se o processamento de
sopas e caldos de carne. Assim a Haco passou
a atuar também na indústria de alimentos. O
extraordinário sucesso alcançado pela empres
na indústria farmacêutica pode ser avaliado
pelo fato de ter sido nela que, em 1933, o
prof. Tadeus Reichstein descobriu a síntese da
vitamina C, bem como da cortisona e, em 1950
conquistou o Nobel de Fisiologia e Medicina.
Apesar disso, em 1965, a Haco decidiu encerrar
a atividade farmacêutica para concentrar
esforços na então florescente indústria
alimentícia - sempre com o mesmo propósito de
investir em qualidade e tecnologia. Com isso,
seus produtos tornaram-se referência em toda
a Europa, o que a levou, na última década, a
expandir seus negócios para os EUA e a Áustria.

Cliente LILLA há mais de 30 anos,
o Café Santa Fé modernizou seu OPUS 20
seguindo uma tradição de 50 anos:
manter-se em dia com a tecnologia para
garantir a qualidade de seus produtos.
De um modesto estabelecimento dedicado
à comercialização de café torrado e moído
a uma moderna empresa responsável pela
torrefação, moagem e comercialização de
7.000 Kg de café por dia, são mais de 50
anos de atividade ininterrupta exercida pela
família Leme, sob o comando de Osório
Leme Filho.
Quando, em 1957, assumiu a direção da
Indústria e Comércio Café Santa Fé Ltda,
fundada em Sorocaba/SP um ano antes
por um amigo que desistira do negócio,
o então jovem Osório já tinha o sonho de
produzir seu próprio café.
Tendo enfrentado um difícil começo,
quando os sacos de grãos eram
transportados nos ombros até o torrador
e o café moído embalado manualmente,
pacote por pacote, Osório manteve-se
sempre atento aos avanços da tecnologia,
procurando modernizar cada vez mais o
processo de produção de sua empresa
Hoje, com 50 funcionários, o Café Santa
Fé é referência na região, oferecendo
produtos de primeira linha e contando,
entre seus principais clientes, com a cadeia
de lojas McDonalds. A empresa possui

Osório Leme Filho,
proprietário do café Santa Fé

Na escolha da tecnologia LILLA para dar
suporte confiável à sua nova atividade, a
Haco seguiu à risca os princípios ditados
pelo seu compromisso com a excelência,
assim enunciado em seu site: “Nós avaliamos
nossos fornecedores cuidadosamente, nós os
conhecemos bem e os avaliamos regularmente.
Nós procuramos manter com eles uma parceria
comercial e uma cooperação de longo prazo”.
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também uma rede de elegantes cafeterias
espalhadas pela cidade de Sorocaba. A
forma de satisfazer essa exigente clientela
tem sido, como sempre, o investimento
em tecnologia de ponta, item nunca
negligenciado pela empresa, além de um
rígido controle de qualidade.
Foi para manter essa tradição que agora a
família Leme decidiu modernizar seu Opus
20 para que o esfriamento e as condições
de higiene do produto acabado fiquem
de acordo com os padrões atualmente
exigidos, e haja um melhor controle da
pesagem automática do café produzido
no Opus.

A INSTRUÇÃO NORMATIVA 16/2010
E O PROCESSO DE TORRA
O processo de torra interfere diretamente nas notas
exigidas pela instrução normativa 16/2010.
Por Fernando Fernandes*

A normativa 16:

A nova normativa avalia dois aspectos distintos do
café torrado: as impurezas e a qualidade da bebida.
Fazendo um super-resumo, a nova normativa limita
as impurezas no café torrado a um máximo de
1,3% e exige uma nota mínima para a qualidade da
bebida de 4,0. O primeiro aspecto está totalmente
e exclusivamente ligado à matéria-prima como
encontrada logo antes de ser torrada, já que
elementos estranhos ao produto café não são
eliminados durante o processo de torra. Desta forma,
o que define os resultados que serão obtidos nas
análises de impurezas são a matéria-prima adquirida
e o tratamento, caso exista, dado à mesma antes do
abastecimento do torrador.

Influência do processo de torra
na avaliação da bebida:

O segundo aspecto avaliado pela normativa,
a qualidade da bebida, depende tanto da matériaprima quanto do processo de torra. Um determinado
blend de café cru pode ter o potencial de atingir
a nota mínima exigida, mas se irá fazê-lo ou não, isto
dependerá da forma como a transferência de calor
será feita e do tipo de curva de torra (profile roasting)
que será desenhada para o mesmo. Em outras
palavras, um mesmo blend poderá atingir notas que
variem entre 3 e 4,5, por exemplo, tudo dependendo
de como o processo de torra será realizado.
As curvas ideais vão depender das características
de cada matéria-prima. Veja o gráfico abaixo com
avaliações de um café torrado com três curvas
diferentes:

Obs.: Mais informações sobre os elementos que
geraram o gráfico podem ser vistas no site
www.lilla.com.br
O café trabalhado nesta análise possuí as seguintes
características:
Origem:
z Arábica: 60%
z Conilon: 40%
z Defeitos: 70%
O perfil agressivo tratou a torra de forma enérgica
durante os cracks, o perfil achatado prolongou
bastante o processo entre os dois cracks, já o perfil
equilibrado estabeleceu um tempo mediano entre
os cracks, suavizando mais o processo durante
o segundo crack do que ao longo do primeiro.
Para esta matéria-prima este foi o melhor perfil
de torra, permitindo que a nota mínima fosse
ultrapassada. É espantoso notar que os outros dois
perfis não conseguiram o mesmo resultado, mesmo
sendo cafés provenientes da mesma matéria-prima.
Esta curva de torra, a qual nós chamamos de
equilibrada, não pode ser considerada como a
curva ideal para qualquer café. Para esta matériaprima utilizada neste estudo ela teve um excelente
resultado, mas se trabalharmos com outro blend
com um número de defeitos diferente, com outra
característica de acidez, utilizando outro ponto de
torra, além de outras diferenças, teríamos que
buscar outro perfil de torra mais apropriado para
a nova situação.
A conclusão final é que agora, mais do que nunca,
a preocupação com o processo de torra se torna
primordial. A exigência de um padrão mínimo para a
qualidade da bebida, associada ao custo da matériaprima, reforçam a necessidade de se trabalhar
o melhor processo de torra possível para se extrair
o máximo do potencial que a matéria-prima possui.
O investimento em tecnologia e pesquisa de processo
e curvas de torra agora passou a ser fundamental.

Gráfico elaborado pela
engenheira de alimentos Eliana Relvas

* Fernando Fernandes é Diretor Executivo da Cia. Lilla de Máquinas, onde desenvolveu sua carreira nos últimos
20 anos. Ele é constantemente convidado como palestrante em eventos e feiras internacionais no Brasil e no Exterior,
para expor seus conhecimentos e suas pesquisas referentes ao processo de torra, às transformações químicas da
pirólise e do profile roasting, e a outros elementos pertinentes à industrialização do café. É graduado em Engenharia
Mecânica pela Escola Politécnica da USP e tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas.
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