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Moinho de Rolos

Torrador Automático

momentotécnico
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fase, como a pirólise exerce pouco efeito, Malillard atua 
praticamente sozinha, mas os 6 minutos de processo 
não são suficientes para que obtenhamos resultados 
significativos. A partir deste ponto a temperatura sobe 
mais rapidamente, porque a Pirólise se torna intensa e 
rápida e, portanto, Maillard, que é lenta, perde de vez 
sua possibilidade de influência mais forte.

É importante notarmos que existem produtos 
torrados onde os efeitos das reações de Maillard são 
predominantes com relação às reações de Pirólise. Por 
exemplo, a torra do amendoim demora em torno de 30 
minutos ou mais. Durante este processo a temperatura 
do produto varia da temperatura ambiente até 140 
ou 150 ºC. Por isso o aroma do amendoim torrado é 
considerado um aroma típico de processos influenciados 
por Maillard.
Quem quiser trabalhar alguns destes aromas no seu café 
terá que trabalhar suas curvas de torra em temperaturas 
inferiores a 160 ºC. O problema aqui envolvido é que 
isso deverá prolongar o processo de torra como um 
todo, reduzindo a produção horária do equipamento 
e aumentando o consumo de combustível, mas não é 
impossível de ser feito.

Testes feitos em nosso laboratório, focando as 
reações de Maillard, indicam que o processo requer 
equipamentos com grande controle de transferência 
térmica, que sejam capazes de operar numa faixa muito 
ampla de fornecimento de calor, pois deverão atuar 
com uma transferência térmica muito baixa durante a 
ocorrência das reações de Maillard (T<160 ºC), mas 
ao mesmo tempo terão de ser capazes de acelerar 
significativamente o processo quando as temperaturas 
de Pirólise forem atingidas. Caso processemos o café 
durante a Pirólise também de forma tão lenta, teremos 
como resultado um café de baixa complexidade devido à 
volatilização da maior parte dos aromáticos².

O laboratório da Lilla está disponível aos clientes que 
quiserem fazer experimentos nessa área. Podemos 
tirar torras de 3 Kg com toda flexibilidade possível no 
que tange às curvas de torras. É possível isolarmos os 
efeitos de Maillard mantendo as curvas durante a fase 
da Pirólise e variando o perfil de torra em temperaturas 
mais baixas. Caso haja interesse, basta contatar nosso 
setor técnico ou comercial.

Vimos na edição anterior de nossa gazeta que os 
aminoácidos têm papel fundamental na formação 
dos aromas provenientes das reações de Maillard. 
É importante mencionar que a troca dos açúcares 
reduzidos, que reagem com os aminoácidos, afeta a 
intensidade dos aromas. Entretanto, quando colocamos 
em perspectiva o grão do café, os aminoácidos e os 
açúcares presentes são características da matéria-prima 
e não temos influência sobre eles. Então vamos ter que 
nos concentrar em outros elementos sobre os quais 
possamos ter controle.

Os agentes que definem o acontece nas reações 
de Maillard são: a temperatura do grão, o tempo 
durante o qual o grão fica exposto a esta temperatura, 
o PH do café, a umidade do grão de café e os 
reagentes(aminoácidos e açúcares do café). Destes, os 
elementos sobre os quais podemos ter controle absoluto 
são a temperatura do grão e o tempo, pois os outros são 
características da matéria-prima. Na verdade podemos 
ter controle relativo sobre a variação da umidade do 
grão ao longo do processo.

Vamos neste artigo fixar nosso foco no controle da 
temperatura versus tempo, pois estes agentes possuem 
grande capacidade de modificar as reações e o resultado 
do que ocorre no interior do grão. A tabela abaixo 
mostra exemplos dos diferentes resultados obtidos com 
o uso dos mesmos aminoácidos e açúcares, quando 
reagem expostos a temperaturas diferentes:

Percebemos, pelo experimento acima, realizado por 
Mabrouk, que apesar da importância do aminoácido 
na definição do aroma, o controle da temperatura de 
reação pode causar profundas mudanças no resultado 
final. O tempo pode ser usado no controle da exposição, 
mais ou menos prolongada, do café a uma determinada 
faixa de temperatura.

A maior dificuldade em acentuarmos os efeitos de 
Maillard na torra do café são os tempos de torra. Como 
dissemos, Maillard acontece mais lentamente do que a 
Pirólise. Em muitos equipamentos de torra o grão de café 
levará entre 4 a 6 minutos para atingir 160 ºC. Nesta 
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Por Fernando Fernandes*

MAILLARD NA TORRA DO CAFÉ – PARTE 2 (FINAL)

LILLA NO MUNDO 

* 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.

¹ P.A. Finot, H.U. Aeschbacher, R.F. Rurrell, R. Liardon. (1990) 
The Maillard reaction in food processing, human nutrition and 
physiology – 4th International symposium on Maillard reaction.

² Estes resultados negativos na Pirólise podem ser vistos na 
nossa edição de número x da nossa Gazeta.

A companhia Kopi Bali, uma tradicional 
empresa com sede na Indonésia, 
começou a comercializar café por volta 
de 1935, quando passou a comprar o 
produto in natura de fazendeiros locais, 
para torrá-lo e vendê-lo em sua loja 
na cidade de Denpasar, na ilha de Bali. 
Graças aos esforços da família Tjahjadi, 
proprietária da companhia Kopi Bali, o 
Café Bjan Ek’s Bali, nome com que foi 
batizado, tornou-se uma bebida de alta 
qualidade e conquistou a preferência da 
comunidade de Denpasar. 

Atualmente, com a empresa sendo 
dirigida já pela terceira geração da família 

COM EXPERIÊNCIA DE QUASE 90 ANOS
NO MERCADO, O CAFÉ BALI, DA INDONÉSIA, 
ADQUIRE SEU SEGUNDO OPUS.

Tjahjadi, representada por Wirawan 
Tjahjadi, o Café Bali está presente nos 
mercados internacionais, com suas 
embalagens de design inconfundível, 
podendo ser encontrado em lojas duty 
free, bem como em cafeterias e hotéis 
finos de toda a Indonésia. Apesar da 
acirrada concorrência, o Café Bali tem 
conseguido manter-se competitivo graças 
à sua alta qualidade e à visão empresarial 
de Wirawan Tjahjadi.

E um dos principais fatores que garantem 
a excelência dos produtos do Café 
Bjan Ek’s Bali é a preocupação da 
empresa com a atualização tecnológica 

– preocupação que a fez adquirir, em 
1993, sua primeira máquina LILLA, 
um OPUS 20 e, agora, um OPUS 6 
GOURMET. 

O OPUS 6 é o único torrador para 
pequena capacidade que possui as 
mesmas características e tecnologias 
disponíveis somente nos grandes 
torradores industriais, combinando alto 
rendimento, consistência, performance 
e confiabilidade. A alta tecnologia do 
OPUS GOURMET permite controlar 
e programar os parâmetros que 
influenciam diretamente o resultado 
do produto final, como temperatura e 
pressão interna na câmara de torra. 

A nova aquisição feita pela Kopi Bali 
é o reconhecimento da excelência da 
quallidade LILLA por uma empresa que 
vem se aperfeiçoando na produção do 
café em pó há quase 90 anos, e há 20 
anos vem utilizando a tecnologia OPUS, 
tempo mais do que suficiente para 
não deixar qualquer dúvida quanto à 
confiabilidade do equipamento.

O primeiro, um OPUS 20, foi comprado em 1993. Agora, 
o Café Bjan Ek’s Bali, uma das mais antigas e tradicionais 
torrefadoras de café da Indonésia volta a investir em um 
novo torrador LILLA, o OPUS 6 GOURMET.

Torrador Opus 40

café agricultor
DO MOINHO DE MARTELO
PARA O SUPER ORION
pág. 2

café rancheiro
NOVO SISTEMA DE BLEND EM 
UMA LINHA QUASE SÓ LILLA
pág. 3

masgovi
ARMAZENAGEM E BLEND, A NOVA 
AQUISIÇÃO. LILLA, COMO SEMPRE.
pág. 4

café dom camilo

ÚNICA TORREFADORA
DO PIAUÍ COMEÇA 
COM TECNOLOGIA 
100% LILLA

IN
FO

R
M

A
T
IV

O
 C

IA
. 

LI
LL

A
 D

E
 M

Á
Q

U
IN

A
S
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
A
N

O
 5

  
 

N
Ú

M
E
R
O

 1
6
  
 J

U
N

H
O

 D
E
 2

01
2

   Descrição do odor formado pela reação de Glucose com diversos
   aminoácidos (Mabrouk, 1979) ¹

   Aminoácido 100 ºC 120 ºC 180 ºC
   Leucina Chocolate doce Casca de pão (leve) Queijo queimado
   Treonina Chocolate Fraco Queimado
   Glutamina Chocolate  Caramelo com
    manteiga

   Valina Pão de centeio, Casca de pão (leve) Chocolate (forte)
  frutado, aromático 

EMPRESA NÃO PÁRA DE CRESCER 
E ADQUIRE O SEGUNDO OPUS 40 
Com um ritmo de expansão extraordinariamente 
rápido, a Empresa Café Dicasa, fabricante do Café 
Moinho Fino, constrói uma nova fábrica e investe 
em mais um torrador OPUS 40. 

café d icasa -  GO

Em 1982, ao se transferir para sua sede 
própria no município de Bela Vista, GO, a 
indústria Café Dicasa inaugurou um nova 
fase, a de uma empresa definitivamente 
consolidada. Seu proprietário, Carlos 
Roberto Viana, que havia iniciado a 
atividade no setor em 1979, no município 
de Pontalina, GO, como sócio do Café 
Dumário, adquiriu a totalidade das cotas 
do negócio e, no ano seguinte, comprou 
o Café Bela Vista, em cujas dependências 
instalou a sede da nova empresa, a Dicasa. 

Firmada em um sólido tripé de valores – 
qualidade, ética e transparência – a empresa 
Café Dicasa expandiu-se rapidamente e, 
em 1987, já iniciava a construção de novas 
instalações, desta vez em Aparecida de 
Goiânia, para onde a sede foi transferida. 

Hoje o Café Dicasa, juntamente com o 
Café Moinho Fino, são líderes absolutos no 
segmento em todas as regiões do estado 

em que as estas marcas atuam com forte 
presença. 

Essa jornada vitoriosa teve, desde o início, 
um forte aliado: o torrador OPUS 40. Tanto 
que, continuando em seu movimento 
ascendente, a empresa deu recentemente 
mais dois importantes passos: a construção 
de uma nova fábrica no novo setor 
industrial de Aparecida de Goiânia, e a 
aquisição do segundo torrador OPUS 40 
com Profile Roasting System, que permite 
uma torra sem emissão de cheiro e fumaça, 
e possui sistema de autolimpeza através de 
recirculação do ar quente, além de outras 
características como:
z  Controle por CLP – Controlador Lógico  
 Programável
z  Operação simples
z  Fácil manutenção
z  Taxas mínimas de quebra
z  Sistema de resfriamento por pulverização  
 de água.

z  Sistema automático de aferição do   
 rendimento de cada torra
z  Excelente Robustez
z  Alta tecnologia
z  Excelente economia energética por  
 tonelada torrada.

Com esse suporte sempre presente e 
atualizado da tecnologia LILLA, tudo 
indica que o crescimento da Indústria de 
Café Dicasa vai continuar ainda por muito 
tempo. 



acúmulo de grãos velhos em seus dutos e 
válvulas. Possui ainda: 
z  Sistema computadorizado que permite  
 a repetição de receitas pré-programadas
z  Sistema autolimpante que dispensa  
 a necessidade de parar a linha de produção
z  Sensores e válvulas automáticas que  
 proporcionam alta segurança
z Customização de acordo com a   
 necessidade de armazenagem

pg  2 pg  3 pg  4

Com uma uma planta quase 100% LILLA, o Café Rancheiro, uma 
das maiores torrefadoras do Brasil, com sede em Anápolis-GO, 
acrescentou mais um item com tecnologia LILLA à sua linha de 
produção: o sistema de blend automático para torrados. 

Estabelecida em Teresina, a Dom Camilo 
pode considerar-se uma indústria pioneira, 
já que a região permaneceu durante 
décadas sem contar com uma empresa 
torrefadora, e a última a atuar no setor, 
há cerca de 20 anos, foi o Café Singelo, 
pertencente a Manoel Gomes de Lima, 
pai do proprietário do Café Dom Camilo, 
Francisco Lima, mais conhecido como 
Chico Tucano. 

Quando o Café Singelo encerrou suas 
atividades, Chico Tucano decidiu dedicar-
se ao beneficiamento de arroz, tendo 
se consolidado com grande êxito nesse 
ramo. No entanto, por ter sido criado em 
uma tradicional família de cafeicultores, 
a paixão pelo café nunca o abandonou. 
Assim, em sociedade com seus irmãos 
Alberto e Cledma Lima, decidiu retomar 
a antiga vocação. E mais: fez questão de 
investir no Piauí, sem se interessar sequer 
na possibilidade de outros Estados do 
Nordeste, empenhados na guerra fiscal 
pela disputa de investimentos para suas 
respectivas regiões, estarem oferecendo 
benefícios mais atraentes. Assim surgiu o 
Café Dom Camilo.

Para quem ama o que faz, o sucesso 
é consequência natural, desde que, 

café dom camilo - PI café agricultor - MS

obviamente, a esse amor se adicione 
uma boa dose de ousadia e de espírito 
empreendedor, aliados a uma reputação 
ilibada – características que compõem com 
fidelidade o perfil do empresário Chico 
Tucano. 

Tais virtudes ficaram evidentes no 
lançamento dos dois primeiros produtos 
da empresa, os cafés Seis e Meia e 
Amigão. O evento contou com a presença 
do  vice-governador do Piauí, Antônio 
José Moraes Souza Filho, do secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Teresina, 
Alexandre Magalhães, além de outros 
políticos e autoridades. As mídias impressa 
e falada, emissoras de TV e portais da web 
compareceram maciçamente, tendo-lhes 
sido apresentada a estrela da campanha 
de divulgação dos novos produtos, o 
cantor Frank Aguiar. 

Equipamentos adquiridos
Após rigorosa pesquisa de mercado e 
análise dos equipamentos oferecidos por 
diversos fornecedores, os proprietários 
do Café Dom Camilo optaram por investir 
integralmente na tecnologia LILLA, 
montando uma planta composta por:
z  Sistema de transporte automático de  
 café cru

z  Torrador ecológico OPUS com CLP
z  Pesagem automática de grãos torrados
z  Sistema de transporte e armazenagem  
 de grãos torrados
z  Linha exclusiva de café expresso com  
 transporte em canecas oscilantes que  
 não quebram os grãos
z  Moinho de rolos ORION
z  Duplo sistema de café moído e   
 empacotamento com flexibilidade   
 total para vácuo e almofada com   
 a fabrica automática.
z  Painéis de comandos com CLP
z  Transporte de roscas helicoidais verticais  
 e horizontais
z  Sensores de monitoramento e segurança  
 das instalações e do torrador de café.

Com isso, a Indústria de Café Dom Camilo 
já começa contando com os mesmos 
recursos das grandes torrefadoras de 
café, o que lhe permite oferecer ao 
mercado produtos alinhados com os 
valores e princípios seguidos pelo seu 
proprietário, entre eles: manter sempre 
a excelência na qualidade, como forma 
de demonstrar apreço pelo consumidor; 
e o respeito ao meio ambiente como 
forma de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida no planeta. Esses dois 

itens podem ser plenamente atendidos 
com o uso da tecnologia LILLA, 
que oferece ainda outras vantagens 
como alto rendimento, consistência, 

performance e confiabilidade. 
 

A única diferença da Dom 
Camilo com as grandes 
indústrias do setor está na 
sua menor capacidade de 
produção – mas, apenas 
por enquanto: o objetivo 
de Chico Tucano é colocar 
a Dom Camilo entre as 100 
maiores empresas do Brasil 
no segmento de moagem 
de café já em 2013. E isso 

ele quer fazer junto com
a LILLA.

ÚNICA TORREFADORA DO PIAUÍ SURGE 
SOB O SIGNO DA MODERNIDADE

DO MOINHO DE MARTELO DIRETO 
PARA O MOINHO DE ROLOS ORION 
3000/3500 – UMA PROVA DE 
CONFIANÇA NA TECNOLOGIA LILLA
O salto tecnológico, ousado e incomum no mercado, 
foi dado pela empresa líder no segmento de 
torrefação de café do Mato Grosso do Sul.

SISTEMA DE BLEND AUTOMÁTICO DE GRÃOS 
TORRADOS AUMENTA PREDOMINÂNCIA DA MARCA 
LILLA NA LINHA DE PRODUÇÃO DA EMPRESA

café rancheiro - GO

A empresa foi fundada em 1985 na cidade 
de Ouro Verde de Goiás. Desde o início, 
seu proprietário, José Ricardo de Oliveira, 
procurou manter o foco na qualidade, o 
que fez com que o lançamento do Café 
Rancheiro superasse as expectativas, 
levando-o a ocupar rapidamente uma 
posição de destaque no mercado da região. 
Seguiram-se outros lançamentos - Pingo de 
Ouro, 3 Poderes, Doce, Anapolino – que 
transformaram o Café Rancheiro no que 
é hoje: o maior e mais moderno parque 
industrial do estado de Goiás. 

Apoiados quase que totalmente sobre a 
tecnologia LILLA, o Café Rancheiro pode 
oferecer o que há de melhor em termos 
de tratamento, seleção e torrefação de 

grãos. O mesmo cuidado é dispensado 
também à matéria-prima, desde a escolha 
das melhores safras de café até a seleção 
cuidadosa dos grãos, que são analisados em 
laboratório para garantir a formação de um 
blend de alta qualidade.

Agora, o sistema LILLA de blend automático 
para torrados, instalado na nova fabrica 
construída no distrito industrial de Anápolis 
pelo atual diretor executivo da empresa, 
Ricardo Ander de Oliveira, vai permitir ao 
Café Rancheiro elevar essa alta qualidade 
ao nível da excelência, por possibilitar 
uma armazenagem correta, sem perigo 
de contaminação e com baixos níveis de 
perdas, além de facilitar a desgasificação 
dos grãos. O sistema evita também o 

Com a nova aquisição, a Masgovi vai 
aprimorar significativamente a qualidade 
de seus dois produtos – os cafés Pontual 
e Rei do Brasil – pois o sistema permite 
armazenar separadamente grãos de 
diferentes tipos e procedências, e liberá-
los para torra na quantidade previamente 
programada para cada tipo, com a 
máxima exatidão,.  

Dedicada ao comércio, importação e 
exportação de produtos alimentícios 
e, após 2006, também à torrefação e 
moagem de café, a Masgovi tem sua sede 
instalada no município de Piraí / RJ. Ao 
iniciar a nova atividade, o proprietário, Luís 
Antonio Gomes Vieira, decidiu montar 

SISTEMA PARA CAFÉ CRU AMPLIA 
LINHA DE PRODUÇÃO 100% LILLA 

masgovi  -  RJ

A Masgovi iniciou suas atividades como torrefadora de café em 2006 
com uma linha de produção 100% LILLA, que vem sendo ampliada e 
modernizada com equipamentos de ponta da mesma marca. A  aquisição 
mais recente feita pela empresa  foi de  um sistema para armazenagem e 
blend de café cru, com cinco silos e controlado totalmente por computador.

uma linha de produção exclusivamente 
com equipamentos LILLA. A opção 
baseou-se não apenas na pesquisa 
feita sobre o mercado fornecedor de 
equipamentos para torrefação de café, 
mas principalmente na confiabilidade 
que inspiram os mais de 90 anos de 
história da CIA LILLA, marcada por uma 
permanente preocupação com a pesquisa 
e a atualização tecnológica. Luís Antonio 
considerou também, como necessidade 
essencial para uma empresa que dava seus 
primeiros passos em uma nova atividade, 
o suporte técnico competente e o rápido 
atendimento oferecidos pela LILLA – 

A Indústria de Café Dom Camilo, a única torrefadora do estado do Piauí, inicia 
suas atividades em alto estilo com uma planta 100% LILLA, composta por 
equipamentos de última geração - e já lançou dois produtos de sucesso garantido: 
os cafés Amigão e Seis e Meia.

Nelson Volce, proprietário da empresa 
Café Bebebem, com Lucas da Costa.

Sistema de blend automático para torrados

Sede da Masgovi em Piraí / RJ Sistema de armazenagem e blend para café cru

Chico Tucano, proprietário do 
Dom Camilo, com Lucas da Costa,
Gerente de Vendas Nacionais da 
Cia. Lilla de Máquinas.

fatores que garantiram uma decolagem 
segura e bem-sucedida da Mascovi no 
mercado de torrefação e moagem de café.

A fidelidade da Masgovi à marca 
LILLA, mantida até hoje, é um atestado 
incontestável de que os equipamentos 
adquiridos pela empresa vêm 
correspondendo plenamente à confiança 
depositada na CIA. LILLA DE MÁQUINAS.

Nelson Volce, proprietário do Café Bebe 
Bem, a maior torrefadora do MS, que 
tem como carro-chefe o Café Agricultor, 
tornou-se cliente LILLA 30 anos atrás, 
quando adquiriu um torrador OPUS 
20. Há dois anos, já com a liderança 
no mercado plenamente consolidada, 
comprou seu segundo torrador LILLA, 
desta vez um OPUS 40. Respaldado na 
experiência bem-sucedida dessas duas 
importantes aquisições, Nelson Volce não 
teve dúvidas quando decidiu substituir 
o moinho de martelos por aquele 
que representa a última palavra em 
moinho para café: ORION 3000/35OO. 
Paralelamente, para se adequar ao 
considerável aumento da capacidade 
de produção proporcionado pelo novo 
equipamento, o Café Bebe Bem teve 
ampliadas também as suas instalações de 
torrados e moídos, além de lançar uma 
nova linha de café com empacotamento 
a vácuo. 

O ORION 3000/3500 é o moinho de 
rolos mais avançado existente atualmente 
no mercado. Dentre suas principais 
características destacam-se:
z  Robustez
z  Paralelismo estável entre os rolos
z  Manutenção facilitada
z  Ajuste de granulometria simplificado 
z  Alimentação controlada por servo-motor
z  Sistema de segurança antitravamento
z  Flexibilidade do padrão de moagem
z  Baixo nível de ruído
z  Maior produtividade horária do   
 mercado brasileiro
z  Maior vida útil dos rolos
z  Menor consumo de energia elétrica por  
 toneladas/hora.

Com todos esses recursos adicionados 
à fase final de sua linha de produção, 
o salto tecnológico do Café Bebe Bem 
deverá produzir um impulso igualmente 
significativo no crescimento da empresa.



acúmulo de grãos velhos em seus dutos e 
válvulas. Possui ainda: 
z  Sistema computadorizado que permite  
 a repetição de receitas pré-programadas
z  Sistema autolimpante que dispensa  
 a necessidade de parar a linha de produção
z  Sensores e válvulas automáticas que  
 proporcionam alta segurança
z Customização de acordo com a   
 necessidade de armazenagem
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Com uma uma planta quase 100% LILLA, o Café Rancheiro, uma 
das maiores torrefadoras do Brasil, com sede em Anápolis-GO, 
acrescentou mais um item com tecnologia LILLA à sua linha de 
produção: o sistema de blend automático para torrados. 

Estabelecida em Teresina, a Dom Camilo 
pode considerar-se uma indústria pioneira, 
já que a região permaneceu durante 
décadas sem contar com uma empresa 
torrefadora, e a última a atuar no setor, 
há cerca de 20 anos, foi o Café Singelo, 
pertencente a Manoel Gomes de Lima, 
pai do proprietário do Café Dom Camilo, 
Francisco Lima, mais conhecido como 
Chico Tucano. 

Quando o Café Singelo encerrou suas 
atividades, Chico Tucano decidiu dedicar-
se ao beneficiamento de arroz, tendo 
se consolidado com grande êxito nesse 
ramo. No entanto, por ter sido criado em 
uma tradicional família de cafeicultores, 
a paixão pelo café nunca o abandonou. 
Assim, em sociedade com seus irmãos 
Alberto e Cledma Lima, decidiu retomar 
a antiga vocação. E mais: fez questão de 
investir no Piauí, sem se interessar sequer 
na possibilidade de outros Estados do 
Nordeste, empenhados na guerra fiscal 
pela disputa de investimentos para suas 
respectivas regiões, estarem oferecendo 
benefícios mais atraentes. Assim surgiu o 
Café Dom Camilo.

Para quem ama o que faz, o sucesso 
é consequência natural, desde que, 

café dom camilo - PI café agricultor - MS

obviamente, a esse amor se adicione 
uma boa dose de ousadia e de espírito 
empreendedor, aliados a uma reputação 
ilibada – características que compõem com 
fidelidade o perfil do empresário Chico 
Tucano. 

Tais virtudes ficaram evidentes no 
lançamento dos dois primeiros produtos 
da empresa, os cafés Seis e Meia e 
Amigão. O evento contou com a presença 
do  vice-governador do Piauí, Antônio 
José Moraes Souza Filho, do secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Teresina, 
Alexandre Magalhães, além de outros 
políticos e autoridades. As mídias impressa 
e falada, emissoras de TV e portais da web 
compareceram maciçamente, tendo-lhes 
sido apresentada a estrela da campanha 
de divulgação dos novos produtos, o 
cantor Frank Aguiar. 

Equipamentos adquiridos
Após rigorosa pesquisa de mercado e 
análise dos equipamentos oferecidos por 
diversos fornecedores, os proprietários 
do Café Dom Camilo optaram por investir 
integralmente na tecnologia LILLA, 
montando uma planta composta por:
z  Sistema de transporte automático de  
 café cru

z  Torrador ecológico OPUS com CLP
z  Pesagem automática de grãos torrados
z  Sistema de transporte e armazenagem  
 de grãos torrados
z  Linha exclusiva de café expresso com  
 transporte em canecas oscilantes que  
 não quebram os grãos
z  Moinho de rolos ORION
z  Duplo sistema de café moído e   
 empacotamento com flexibilidade   
 total para vácuo e almofada com   
 a fabrica automática.
z  Painéis de comandos com CLP
z  Transporte de roscas helicoidais verticais  
 e horizontais
z  Sensores de monitoramento e segurança  
 das instalações e do torrador de café.

Com isso, a Indústria de Café Dom Camilo 
já começa contando com os mesmos 
recursos das grandes torrefadoras de 
café, o que lhe permite oferecer ao 
mercado produtos alinhados com os 
valores e princípios seguidos pelo seu 
proprietário, entre eles: manter sempre 
a excelência na qualidade, como forma 
de demonstrar apreço pelo consumidor; 
e o respeito ao meio ambiente como 
forma de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida no planeta. Esses dois 

itens podem ser plenamente atendidos 
com o uso da tecnologia LILLA, 
que oferece ainda outras vantagens 
como alto rendimento, consistência, 

performance e confiabilidade. 
 

A única diferença da Dom 
Camilo com as grandes 
indústrias do setor está na 
sua menor capacidade de 
produção – mas, apenas 
por enquanto: o objetivo 
de Chico Tucano é colocar 
a Dom Camilo entre as 100 
maiores empresas do Brasil 
no segmento de moagem 
de café já em 2013. E isso 

ele quer fazer junto com
a LILLA.

ÚNICA TORREFADORA DO PIAUÍ SURGE 
SOB O SIGNO DA MODERNIDADE

DO MOINHO DE MARTELO DIRETO 
PARA O MOINHO DE ROLOS ORION 
3000/3500 – UMA PROVA DE 
CONFIANÇA NA TECNOLOGIA LILLA
O salto tecnológico, ousado e incomum no mercado, 
foi dado pela empresa líder no segmento de 
torrefação de café do Mato Grosso do Sul.

SISTEMA DE BLEND AUTOMÁTICO DE GRÃOS 
TORRADOS AUMENTA PREDOMINÂNCIA DA MARCA 
LILLA NA LINHA DE PRODUÇÃO DA EMPRESA

café rancheiro - GO

A empresa foi fundada em 1985 na cidade 
de Ouro Verde de Goiás. Desde o início, 
seu proprietário, José Ricardo de Oliveira, 
procurou manter o foco na qualidade, o 
que fez com que o lançamento do Café 
Rancheiro superasse as expectativas, 
levando-o a ocupar rapidamente uma 
posição de destaque no mercado da região. 
Seguiram-se outros lançamentos - Pingo de 
Ouro, 3 Poderes, Doce, Anapolino – que 
transformaram o Café Rancheiro no que 
é hoje: o maior e mais moderno parque 
industrial do estado de Goiás. 

Apoiados quase que totalmente sobre a 
tecnologia LILLA, o Café Rancheiro pode 
oferecer o que há de melhor em termos 
de tratamento, seleção e torrefação de 

grãos. O mesmo cuidado é dispensado 
também à matéria-prima, desde a escolha 
das melhores safras de café até a seleção 
cuidadosa dos grãos, que são analisados em 
laboratório para garantir a formação de um 
blend de alta qualidade.

Agora, o sistema LILLA de blend automático 
para torrados, instalado na nova fabrica 
construída no distrito industrial de Anápolis 
pelo atual diretor executivo da empresa, 
Ricardo Ander de Oliveira, vai permitir ao 
Café Rancheiro elevar essa alta qualidade 
ao nível da excelência, por possibilitar 
uma armazenagem correta, sem perigo 
de contaminação e com baixos níveis de 
perdas, além de facilitar a desgasificação 
dos grãos. O sistema evita também o 

Com a nova aquisição, a Masgovi vai 
aprimorar significativamente a qualidade 
de seus dois produtos – os cafés Pontual 
e Rei do Brasil – pois o sistema permite 
armazenar separadamente grãos de 
diferentes tipos e procedências, e liberá-
los para torra na quantidade previamente 
programada para cada tipo, com a 
máxima exatidão,.  

Dedicada ao comércio, importação e 
exportação de produtos alimentícios 
e, após 2006, também à torrefação e 
moagem de café, a Masgovi tem sua sede 
instalada no município de Piraí / RJ. Ao 
iniciar a nova atividade, o proprietário, Luís 
Antonio Gomes Vieira, decidiu montar 

SISTEMA PARA CAFÉ CRU AMPLIA 
LINHA DE PRODUÇÃO 100% LILLA 

masgovi  -  RJ

A Masgovi iniciou suas atividades como torrefadora de café em 2006 
com uma linha de produção 100% LILLA, que vem sendo ampliada e 
modernizada com equipamentos de ponta da mesma marca. A  aquisição 
mais recente feita pela empresa  foi de  um sistema para armazenagem e 
blend de café cru, com cinco silos e controlado totalmente por computador.

uma linha de produção exclusivamente 
com equipamentos LILLA. A opção 
baseou-se não apenas na pesquisa 
feita sobre o mercado fornecedor de 
equipamentos para torrefação de café, 
mas principalmente na confiabilidade 
que inspiram os mais de 90 anos de 
história da CIA LILLA, marcada por uma 
permanente preocupação com a pesquisa 
e a atualização tecnológica. Luís Antonio 
considerou também, como necessidade 
essencial para uma empresa que dava seus 
primeiros passos em uma nova atividade, 
o suporte técnico competente e o rápido 
atendimento oferecidos pela LILLA – 

A Indústria de Café Dom Camilo, a única torrefadora do estado do Piauí, inicia 
suas atividades em alto estilo com uma planta 100% LILLA, composta por 
equipamentos de última geração - e já lançou dois produtos de sucesso garantido: 
os cafés Amigão e Seis e Meia.

Nelson Volce, proprietário da empresa 
Café Bebebem, com Lucas da Costa.

Sistema de blend automático para torrados

Sede da Masgovi em Piraí / RJ Sistema de armazenagem e blend para café cru

Chico Tucano, proprietário do 
Dom Camilo, com Lucas da Costa,
Gerente de Vendas Nacionais da 
Cia. Lilla de Máquinas.

fatores que garantiram uma decolagem 
segura e bem-sucedida da Mascovi no 
mercado de torrefação e moagem de café.

A fidelidade da Masgovi à marca 
LILLA, mantida até hoje, é um atestado 
incontestável de que os equipamentos 
adquiridos pela empresa vêm 
correspondendo plenamente à confiança 
depositada na CIA. LILLA DE MÁQUINAS.

Nelson Volce, proprietário do Café Bebe 
Bem, a maior torrefadora do MS, que 
tem como carro-chefe o Café Agricultor, 
tornou-se cliente LILLA 30 anos atrás, 
quando adquiriu um torrador OPUS 
20. Há dois anos, já com a liderança 
no mercado plenamente consolidada, 
comprou seu segundo torrador LILLA, 
desta vez um OPUS 40. Respaldado na 
experiência bem-sucedida dessas duas 
importantes aquisições, Nelson Volce não 
teve dúvidas quando decidiu substituir 
o moinho de martelos por aquele 
que representa a última palavra em 
moinho para café: ORION 3000/35OO. 
Paralelamente, para se adequar ao 
considerável aumento da capacidade 
de produção proporcionado pelo novo 
equipamento, o Café Bebe Bem teve 
ampliadas também as suas instalações de 
torrados e moídos, além de lançar uma 
nova linha de café com empacotamento 
a vácuo. 

O ORION 3000/3500 é o moinho de 
rolos mais avançado existente atualmente 
no mercado. Dentre suas principais 
características destacam-se:
z  Robustez
z  Paralelismo estável entre os rolos
z  Manutenção facilitada
z  Ajuste de granulometria simplificado 
z  Alimentação controlada por servo-motor
z  Sistema de segurança antitravamento
z  Flexibilidade do padrão de moagem
z  Baixo nível de ruído
z  Maior produtividade horária do   
 mercado brasileiro
z  Maior vida útil dos rolos
z  Menor consumo de energia elétrica por  
 toneladas/hora.

Com todos esses recursos adicionados 
à fase final de sua linha de produção, 
o salto tecnológico do Café Bebe Bem 
deverá produzir um impulso igualmente 
significativo no crescimento da empresa.



acúmulo de grãos velhos em seus dutos e 
válvulas. Possui ainda: 
z  Sistema computadorizado que permite  
 a repetição de receitas pré-programadas
z  Sistema autolimpante que dispensa  
 a necessidade de parar a linha de produção
z  Sensores e válvulas automáticas que  
 proporcionam alta segurança
z Customização de acordo com a   
 necessidade de armazenagem
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Com uma uma planta quase 100% LILLA, o Café Rancheiro, uma 
das maiores torrefadoras do Brasil, com sede em Anápolis-GO, 
acrescentou mais um item com tecnologia LILLA à sua linha de 
produção: o sistema de blend automático para torrados. 

Estabelecida em Teresina, a Dom Camilo 
pode considerar-se uma indústria pioneira, 
já que a região permaneceu durante 
décadas sem contar com uma empresa 
torrefadora, e a última a atuar no setor, 
há cerca de 20 anos, foi o Café Singelo, 
pertencente a Manoel Gomes de Lima, 
pai do proprietário do Café Dom Camilo, 
Francisco Lima, mais conhecido como 
Chico Tucano. 

Quando o Café Singelo encerrou suas 
atividades, Chico Tucano decidiu dedicar-
se ao beneficiamento de arroz, tendo 
se consolidado com grande êxito nesse 
ramo. No entanto, por ter sido criado em 
uma tradicional família de cafeicultores, 
a paixão pelo café nunca o abandonou. 
Assim, em sociedade com seus irmãos 
Alberto e Cledma Lima, decidiu retomar 
a antiga vocação. E mais: fez questão de 
investir no Piauí, sem se interessar sequer 
na possibilidade de outros Estados do 
Nordeste, empenhados na guerra fiscal 
pela disputa de investimentos para suas 
respectivas regiões, estarem oferecendo 
benefícios mais atraentes. Assim surgiu o 
Café Dom Camilo.

Para quem ama o que faz, o sucesso 
é consequência natural, desde que, 

café dom camilo - PI café agricultor - MS

obviamente, a esse amor se adicione 
uma boa dose de ousadia e de espírito 
empreendedor, aliados a uma reputação 
ilibada – características que compõem com 
fidelidade o perfil do empresário Chico 
Tucano. 

Tais virtudes ficaram evidentes no 
lançamento dos dois primeiros produtos 
da empresa, os cafés Seis e Meia e 
Amigão. O evento contou com a presença 
do  vice-governador do Piauí, Antônio 
José Moraes Souza Filho, do secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Teresina, 
Alexandre Magalhães, além de outros 
políticos e autoridades. As mídias impressa 
e falada, emissoras de TV e portais da web 
compareceram maciçamente, tendo-lhes 
sido apresentada a estrela da campanha 
de divulgação dos novos produtos, o 
cantor Frank Aguiar. 

Equipamentos adquiridos
Após rigorosa pesquisa de mercado e 
análise dos equipamentos oferecidos por 
diversos fornecedores, os proprietários 
do Café Dom Camilo optaram por investir 
integralmente na tecnologia LILLA, 
montando uma planta composta por:
z  Sistema de transporte automático de  
 café cru

z  Torrador ecológico OPUS com CLP
z  Pesagem automática de grãos torrados
z  Sistema de transporte e armazenagem  
 de grãos torrados
z  Linha exclusiva de café expresso com  
 transporte em canecas oscilantes que  
 não quebram os grãos
z  Moinho de rolos ORION
z  Duplo sistema de café moído e   
 empacotamento com flexibilidade   
 total para vácuo e almofada com   
 a fabrica automática.
z  Painéis de comandos com CLP
z  Transporte de roscas helicoidais verticais  
 e horizontais
z  Sensores de monitoramento e segurança  
 das instalações e do torrador de café.

Com isso, a Indústria de Café Dom Camilo 
já começa contando com os mesmos 
recursos das grandes torrefadoras de 
café, o que lhe permite oferecer ao 
mercado produtos alinhados com os 
valores e princípios seguidos pelo seu 
proprietário, entre eles: manter sempre 
a excelência na qualidade, como forma 
de demonstrar apreço pelo consumidor; 
e o respeito ao meio ambiente como 
forma de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida no planeta. Esses dois 

itens podem ser plenamente atendidos 
com o uso da tecnologia LILLA, 
que oferece ainda outras vantagens 
como alto rendimento, consistência, 

performance e confiabilidade. 
 

A única diferença da Dom 
Camilo com as grandes 
indústrias do setor está na 
sua menor capacidade de 
produção – mas, apenas 
por enquanto: o objetivo 
de Chico Tucano é colocar 
a Dom Camilo entre as 100 
maiores empresas do Brasil 
no segmento de moagem 
de café já em 2013. E isso 

ele quer fazer junto com
a LILLA.

ÚNICA TORREFADORA DO PIAUÍ SURGE 
SOB O SIGNO DA MODERNIDADE

DO MOINHO DE MARTELO DIRETO 
PARA O MOINHO DE ROLOS ORION 
3000/3500 – UMA PROVA DE 
CONFIANÇA NA TECNOLOGIA LILLA
O salto tecnológico, ousado e incomum no mercado, 
foi dado pela empresa líder no segmento de 
torrefação de café do Mato Grosso do Sul.

SISTEMA DE BLEND AUTOMÁTICO DE GRÃOS 
TORRADOS AUMENTA PREDOMINÂNCIA DA MARCA 
LILLA NA LINHA DE PRODUÇÃO DA EMPRESA

café rancheiro - GO

A empresa foi fundada em 1985 na cidade 
de Ouro Verde de Goiás. Desde o início, 
seu proprietário, José Ricardo de Oliveira, 
procurou manter o foco na qualidade, o 
que fez com que o lançamento do Café 
Rancheiro superasse as expectativas, 
levando-o a ocupar rapidamente uma 
posição de destaque no mercado da região. 
Seguiram-se outros lançamentos - Pingo de 
Ouro, 3 Poderes, Doce, Anapolino – que 
transformaram o Café Rancheiro no que 
é hoje: o maior e mais moderno parque 
industrial do estado de Goiás. 

Apoiados quase que totalmente sobre a 
tecnologia LILLA, o Café Rancheiro pode 
oferecer o que há de melhor em termos 
de tratamento, seleção e torrefação de 

grãos. O mesmo cuidado é dispensado 
também à matéria-prima, desde a escolha 
das melhores safras de café até a seleção 
cuidadosa dos grãos, que são analisados em 
laboratório para garantir a formação de um 
blend de alta qualidade.

Agora, o sistema LILLA de blend automático 
para torrados, instalado na nova fabrica 
construída no distrito industrial de Anápolis 
pelo atual diretor executivo da empresa, 
Ricardo Ander de Oliveira, vai permitir ao 
Café Rancheiro elevar essa alta qualidade 
ao nível da excelência, por possibilitar 
uma armazenagem correta, sem perigo 
de contaminação e com baixos níveis de 
perdas, além de facilitar a desgasificação 
dos grãos. O sistema evita também o 

Com a nova aquisição, a Masgovi vai 
aprimorar significativamente a qualidade 
de seus dois produtos – os cafés Pontual 
e Rei do Brasil – pois o sistema permite 
armazenar separadamente grãos de 
diferentes tipos e procedências, e liberá-
los para torra na quantidade previamente 
programada para cada tipo, com a 
máxima exatidão,.  

Dedicada ao comércio, importação e 
exportação de produtos alimentícios 
e, após 2006, também à torrefação e 
moagem de café, a Masgovi tem sua sede 
instalada no município de Piraí / RJ. Ao 
iniciar a nova atividade, o proprietário, Luís 
Antonio Gomes Vieira, decidiu montar 

SISTEMA PARA CAFÉ CRU AMPLIA 
LINHA DE PRODUÇÃO 100% LILLA 

masgovi  -  RJ

A Masgovi iniciou suas atividades como torrefadora de café em 2006 
com uma linha de produção 100% LILLA, que vem sendo ampliada e 
modernizada com equipamentos de ponta da mesma marca. A  aquisição 
mais recente feita pela empresa  foi de  um sistema para armazenagem e 
blend de café cru, com cinco silos e controlado totalmente por computador.

uma linha de produção exclusivamente 
com equipamentos LILLA. A opção 
baseou-se não apenas na pesquisa 
feita sobre o mercado fornecedor de 
equipamentos para torrefação de café, 
mas principalmente na confiabilidade 
que inspiram os mais de 90 anos de 
história da CIA LILLA, marcada por uma 
permanente preocupação com a pesquisa 
e a atualização tecnológica. Luís Antonio 
considerou também, como necessidade 
essencial para uma empresa que dava seus 
primeiros passos em uma nova atividade, 
o suporte técnico competente e o rápido 
atendimento oferecidos pela LILLA – 

A Indústria de Café Dom Camilo, a única torrefadora do estado do Piauí, inicia 
suas atividades em alto estilo com uma planta 100% LILLA, composta por 
equipamentos de última geração - e já lançou dois produtos de sucesso garantido: 
os cafés Amigão e Seis e Meia.

Nelson Volce, proprietário da empresa 
Café Bebebem, com Lucas da Costa.

Sistema de blend automático para torrados

Sede da Masgovi em Piraí / RJ Sistema de armazenagem e blend para café cru

Chico Tucano, proprietário do 
Dom Camilo, com Lucas da Costa,
Gerente de Vendas Nacionais da 
Cia. Lilla de Máquinas.

fatores que garantiram uma decolagem 
segura e bem-sucedida da Mascovi no 
mercado de torrefação e moagem de café.

A fidelidade da Masgovi à marca 
LILLA, mantida até hoje, é um atestado 
incontestável de que os equipamentos 
adquiridos pela empresa vêm 
correspondendo plenamente à confiança 
depositada na CIA. LILLA DE MÁQUINAS.

Nelson Volce, proprietário do Café Bebe 
Bem, a maior torrefadora do MS, que 
tem como carro-chefe o Café Agricultor, 
tornou-se cliente LILLA 30 anos atrás, 
quando adquiriu um torrador OPUS 
20. Há dois anos, já com a liderança 
no mercado plenamente consolidada, 
comprou seu segundo torrador LILLA, 
desta vez um OPUS 40. Respaldado na 
experiência bem-sucedida dessas duas 
importantes aquisições, Nelson Volce não 
teve dúvidas quando decidiu substituir 
o moinho de martelos por aquele 
que representa a última palavra em 
moinho para café: ORION 3000/35OO. 
Paralelamente, para se adequar ao 
considerável aumento da capacidade 
de produção proporcionado pelo novo 
equipamento, o Café Bebe Bem teve 
ampliadas também as suas instalações de 
torrados e moídos, além de lançar uma 
nova linha de café com empacotamento 
a vácuo. 

O ORION 3000/3500 é o moinho de 
rolos mais avançado existente atualmente 
no mercado. Dentre suas principais 
características destacam-se:
z  Robustez
z  Paralelismo estável entre os rolos
z  Manutenção facilitada
z  Ajuste de granulometria simplificado 
z  Alimentação controlada por servo-motor
z  Sistema de segurança antitravamento
z  Flexibilidade do padrão de moagem
z  Baixo nível de ruído
z  Maior produtividade horária do   
 mercado brasileiro
z  Maior vida útil dos rolos
z  Menor consumo de energia elétrica por  
 toneladas/hora.

Com todos esses recursos adicionados 
à fase final de sua linha de produção, 
o salto tecnológico do Café Bebe Bem 
deverá produzir um impulso igualmente 
significativo no crescimento da empresa.
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fase, como a pirólise exerce pouco efeito, Malillard atua 
praticamente sozinha, mas os 6 minutos de processo 
não são suficientes para que obtenhamos resultados 
significativos. A partir deste ponto a temperatura sobe 
mais rapidamente, porque a Pirólise se torna intensa e 
rápida e, portanto, Maillard, que é lenta, perde de vez 
sua possibilidade de influência mais forte.

É importante notarmos que existem produtos 
torrados onde os efeitos das reações de Maillard são 
predominantes com relação às reações de Pirólise. Por 
exemplo, a torra do amendoim demora em torno de 30 
minutos ou mais. Durante este processo a temperatura 
do produto varia da temperatura ambiente até 140 
ou 150 ºC. Por isso o aroma do amendoim torrado é 
considerado um aroma típico de processos influenciados 
por Maillard.
Quem quiser trabalhar alguns destes aromas no seu café 
terá que trabalhar suas curvas de torra em temperaturas 
inferiores a 160 ºC. O problema aqui envolvido é que 
isso deverá prolongar o processo de torra como um 
todo, reduzindo a produção horária do equipamento 
e aumentando o consumo de combustível, mas não é 
impossível de ser feito.

Testes feitos em nosso laboratório, focando as 
reações de Maillard, indicam que o processo requer 
equipamentos com grande controle de transferência 
térmica, que sejam capazes de operar numa faixa muito 
ampla de fornecimento de calor, pois deverão atuar 
com uma transferência térmica muito baixa durante a 
ocorrência das reações de Maillard (T<160 ºC), mas 
ao mesmo tempo terão de ser capazes de acelerar 
significativamente o processo quando as temperaturas 
de Pirólise forem atingidas. Caso processemos o café 
durante a Pirólise também de forma tão lenta, teremos 
como resultado um café de baixa complexidade devido à 
volatilização da maior parte dos aromáticos².

O laboratório da Lilla está disponível aos clientes que 
quiserem fazer experimentos nessa área. Podemos 
tirar torras de 3 Kg com toda flexibilidade possível no 
que tange às curvas de torras. É possível isolarmos os 
efeitos de Maillard mantendo as curvas durante a fase 
da Pirólise e variando o perfil de torra em temperaturas 
mais baixas. Caso haja interesse, basta contatar nosso 
setor técnico ou comercial.

Vimos na edição anterior de nossa gazeta que os 
aminoácidos têm papel fundamental na formação 
dos aromas provenientes das reações de Maillard. 
É importante mencionar que a troca dos açúcares 
reduzidos, que reagem com os aminoácidos, afeta a 
intensidade dos aromas. Entretanto, quando colocamos 
em perspectiva o grão do café, os aminoácidos e os 
açúcares presentes são características da matéria-prima 
e não temos influência sobre eles. Então vamos ter que 
nos concentrar em outros elementos sobre os quais 
possamos ter controle.

Os agentes que definem o acontece nas reações 
de Maillard são: a temperatura do grão, o tempo 
durante o qual o grão fica exposto a esta temperatura, 
o PH do café, a umidade do grão de café e os 
reagentes(aminoácidos e açúcares do café). Destes, os 
elementos sobre os quais podemos ter controle absoluto 
são a temperatura do grão e o tempo, pois os outros são 
características da matéria-prima. Na verdade podemos 
ter controle relativo sobre a variação da umidade do 
grão ao longo do processo.

Vamos neste artigo fixar nosso foco no controle da 
temperatura versus tempo, pois estes agentes possuem 
grande capacidade de modificar as reações e o resultado 
do que ocorre no interior do grão. A tabela abaixo 
mostra exemplos dos diferentes resultados obtidos com 
o uso dos mesmos aminoácidos e açúcares, quando 
reagem expostos a temperaturas diferentes:

Percebemos, pelo experimento acima, realizado por 
Mabrouk, que apesar da importância do aminoácido 
na definição do aroma, o controle da temperatura de 
reação pode causar profundas mudanças no resultado 
final. O tempo pode ser usado no controle da exposição, 
mais ou menos prolongada, do café a uma determinada 
faixa de temperatura.

A maior dificuldade em acentuarmos os efeitos de 
Maillard na torra do café são os tempos de torra. Como 
dissemos, Maillard acontece mais lentamente do que a 
Pirólise. Em muitos equipamentos de torra o grão de café 
levará entre 4 a 6 minutos para atingir 160 ºC. Nesta 
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MAILLARD NA TORRA DO CAFÉ – PARTE 2 (FINAL)

LILLA NO MUNDO 

* 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.

¹ P.A. Finot, H.U. Aeschbacher, R.F. Rurrell, R. Liardon. (1990) 
The Maillard reaction in food processing, human nutrition and 
physiology – 4th International symposium on Maillard reaction.

² Estes resultados negativos na Pirólise podem ser vistos na 
nossa edição de número x da nossa Gazeta.

A companhia Kopi Bali, uma tradicional 
empresa com sede na Indonésia, 
começou a comercializar café por volta 
de 1935, quando passou a comprar o 
produto in natura de fazendeiros locais, 
para torrá-lo e vendê-lo em sua loja 
na cidade de Denpasar, na ilha de Bali. 
Graças aos esforços da família Tjahjadi, 
proprietária da companhia Kopi Bali, o 
Café Bjan Ek’s Bali, nome com que foi 
batizado, tornou-se uma bebida de alta 
qualidade e conquistou a preferência da 
comunidade de Denpasar. 

Atualmente, com a empresa sendo 
dirigida já pela terceira geração da família 

COM EXPERIÊNCIA DE QUASE 90 ANOS
NO MERCADO, O CAFÉ BALI, DA INDONÉSIA, 
ADQUIRE SEU SEGUNDO OPUS.

Tjahjadi, representada por Wirawan 
Tjahjadi, o Café Bali está presente nos 
mercados internacionais, com suas 
embalagens de design inconfundível, 
podendo ser encontrado em lojas duty 
free, bem como em cafeterias e hotéis 
finos de toda a Indonésia. Apesar da 
acirrada concorrência, o Café Bali tem 
conseguido manter-se competitivo graças 
à sua alta qualidade e à visão empresarial 
de Wirawan Tjahjadi.

E um dos principais fatores que garantem 
a excelência dos produtos do Café 
Bjan Ek’s Bali é a preocupação da 
empresa com a atualização tecnológica 

– preocupação que a fez adquirir, em 
1993, sua primeira máquina LILLA, 
um OPUS 20 e, agora, um OPUS 6 
GOURMET. 

O OPUS 6 é o único torrador para 
pequena capacidade que possui as 
mesmas características e tecnologias 
disponíveis somente nos grandes 
torradores industriais, combinando alto 
rendimento, consistência, performance 
e confiabilidade. A alta tecnologia do 
OPUS GOURMET permite controlar 
e programar os parâmetros que 
influenciam diretamente o resultado 
do produto final, como temperatura e 
pressão interna na câmara de torra. 

A nova aquisição feita pela Kopi Bali 
é o reconhecimento da excelência da 
quallidade LILLA por uma empresa que 
vem se aperfeiçoando na produção do 
café em pó há quase 90 anos, e há 20 
anos vem utilizando a tecnologia OPUS, 
tempo mais do que suficiente para 
não deixar qualquer dúvida quanto à 
confiabilidade do equipamento.

O primeiro, um OPUS 20, foi comprado em 1993. Agora, 
o Café Bjan Ek’s Bali, uma das mais antigas e tradicionais 
torrefadoras de café da Indonésia volta a investir em um 
novo torrador LILLA, o OPUS 6 GOURMET.

Torrador Opus 40

café agricultor
DO MOINHO DE MARTELO
PARA O SUPER ORION
pág. 2

café rancheiro
NOVO SISTEMA DE BLEND EM 
UMA LINHA QUASE SÓ LILLA
pág. 3

masgovi
ARMAZENAGEM E BLEND, A NOVA 
AQUISIÇÃO. LILLA, COMO SEMPRE.
pág. 4

café dom camilo

ÚNICA TORREFADORA
DO PIAUÍ COMEÇA 
COM TECNOLOGIA 
100% LILLA
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   Descrição do odor formado pela reação de Glucose com diversos
   aminoácidos (Mabrouk, 1979) ¹

   Aminoácido 100 ºC 120 ºC 180 ºC
   Leucina Chocolate doce Casca de pão (leve) Queijo queimado
   Treonina Chocolate Fraco Queimado
   Glutamina Chocolate  Caramelo com
    manteiga

   Valina Pão de centeio, Casca de pão (leve) Chocolate (forte)
  frutado, aromático 

EMPRESA NÃO PÁRA DE CRESCER 
E ADQUIRE O SEGUNDO OPUS 40 
Com um ritmo de expansão extraordinariamente 
rápido, a Empresa Café Dicasa, fabricante do Café 
Moinho Fino, constrói uma nova fábrica e investe 
em mais um torrador OPUS 40. 

café d icasa -  GO

Em 1982, ao se transferir para sua sede 
própria no município de Bela Vista, GO, a 
indústria Café Dicasa inaugurou um nova 
fase, a de uma empresa definitivamente 
consolidada. Seu proprietário, Carlos 
Roberto Viana, que havia iniciado a 
atividade no setor em 1979, no município 
de Pontalina, GO, como sócio do Café 
Dumário, adquiriu a totalidade das cotas 
do negócio e, no ano seguinte, comprou 
o Café Bela Vista, em cujas dependências 
instalou a sede da nova empresa, a Dicasa. 

Firmada em um sólido tripé de valores – 
qualidade, ética e transparência – a empresa 
Café Dicasa expandiu-se rapidamente e, 
em 1987, já iniciava a construção de novas 
instalações, desta vez em Aparecida de 
Goiânia, para onde a sede foi transferida. 

Hoje o Café Dicasa, juntamente com o 
Café Moinho Fino, são líderes absolutos no 
segmento em todas as regiões do estado 

em que as estas marcas atuam com forte 
presença. 

Essa jornada vitoriosa teve, desde o início, 
um forte aliado: o torrador OPUS 40. Tanto 
que, continuando em seu movimento 
ascendente, a empresa deu recentemente 
mais dois importantes passos: a construção 
de uma nova fábrica no novo setor 
industrial de Aparecida de Goiânia, e a 
aquisição do segundo torrador OPUS 40 
com Profile Roasting System, que permite 
uma torra sem emissão de cheiro e fumaça, 
e possui sistema de autolimpeza através de 
recirculação do ar quente, além de outras 
características como:
z  Controle por CLP – Controlador Lógico  
 Programável
z  Operação simples
z  Fácil manutenção
z  Taxas mínimas de quebra
z  Sistema de resfriamento por pulverização  
 de água.

z  Sistema automático de aferição do   
 rendimento de cada torra
z  Excelente Robustez
z  Alta tecnologia
z  Excelente economia energética por  
 tonelada torrada.

Com esse suporte sempre presente e 
atualizado da tecnologia LILLA, tudo 
indica que o crescimento da Indústria de 
Café Dicasa vai continuar ainda por muito 
tempo. 
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fase, como a pirólise exerce pouco efeito, Malillard atua 
praticamente sozinha, mas os 6 minutos de processo 
não são suficientes para que obtenhamos resultados 
significativos. A partir deste ponto a temperatura sobe 
mais rapidamente, porque a Pirólise se torna intensa e 
rápida e, portanto, Maillard, que é lenta, perde de vez 
sua possibilidade de influência mais forte.

É importante notarmos que existem produtos 
torrados onde os efeitos das reações de Maillard são 
predominantes com relação às reações de Pirólise. Por 
exemplo, a torra do amendoim demora em torno de 30 
minutos ou mais. Durante este processo a temperatura 
do produto varia da temperatura ambiente até 140 
ou 150 ºC. Por isso o aroma do amendoim torrado é 
considerado um aroma típico de processos influenciados 
por Maillard.
Quem quiser trabalhar alguns destes aromas no seu café 
terá que trabalhar suas curvas de torra em temperaturas 
inferiores a 160 ºC. O problema aqui envolvido é que 
isso deverá prolongar o processo de torra como um 
todo, reduzindo a produção horária do equipamento 
e aumentando o consumo de combustível, mas não é 
impossível de ser feito.

Testes feitos em nosso laboratório, focando as 
reações de Maillard, indicam que o processo requer 
equipamentos com grande controle de transferência 
térmica, que sejam capazes de operar numa faixa muito 
ampla de fornecimento de calor, pois deverão atuar 
com uma transferência térmica muito baixa durante a 
ocorrência das reações de Maillard (T<160 ºC), mas 
ao mesmo tempo terão de ser capazes de acelerar 
significativamente o processo quando as temperaturas 
de Pirólise forem atingidas. Caso processemos o café 
durante a Pirólise também de forma tão lenta, teremos 
como resultado um café de baixa complexidade devido à 
volatilização da maior parte dos aromáticos².

O laboratório da Lilla está disponível aos clientes que 
quiserem fazer experimentos nessa área. Podemos 
tirar torras de 3 Kg com toda flexibilidade possível no 
que tange às curvas de torras. É possível isolarmos os 
efeitos de Maillard mantendo as curvas durante a fase 
da Pirólise e variando o perfil de torra em temperaturas 
mais baixas. Caso haja interesse, basta contatar nosso 
setor técnico ou comercial.

Vimos na edição anterior de nossa gazeta que os 
aminoácidos têm papel fundamental na formação 
dos aromas provenientes das reações de Maillard. 
É importante mencionar que a troca dos açúcares 
reduzidos, que reagem com os aminoácidos, afeta a 
intensidade dos aromas. Entretanto, quando colocamos 
em perspectiva o grão do café, os aminoácidos e os 
açúcares presentes são características da matéria-prima 
e não temos influência sobre eles. Então vamos ter que 
nos concentrar em outros elementos sobre os quais 
possamos ter controle.

Os agentes que definem o acontece nas reações 
de Maillard são: a temperatura do grão, o tempo 
durante o qual o grão fica exposto a esta temperatura, 
o PH do café, a umidade do grão de café e os 
reagentes(aminoácidos e açúcares do café). Destes, os 
elementos sobre os quais podemos ter controle absoluto 
são a temperatura do grão e o tempo, pois os outros são 
características da matéria-prima. Na verdade podemos 
ter controle relativo sobre a variação da umidade do 
grão ao longo do processo.

Vamos neste artigo fixar nosso foco no controle da 
temperatura versus tempo, pois estes agentes possuem 
grande capacidade de modificar as reações e o resultado 
do que ocorre no interior do grão. A tabela abaixo 
mostra exemplos dos diferentes resultados obtidos com 
o uso dos mesmos aminoácidos e açúcares, quando 
reagem expostos a temperaturas diferentes:

Percebemos, pelo experimento acima, realizado por 
Mabrouk, que apesar da importância do aminoácido 
na definição do aroma, o controle da temperatura de 
reação pode causar profundas mudanças no resultado 
final. O tempo pode ser usado no controle da exposição, 
mais ou menos prolongada, do café a uma determinada 
faixa de temperatura.

A maior dificuldade em acentuarmos os efeitos de 
Maillard na torra do café são os tempos de torra. Como 
dissemos, Maillard acontece mais lentamente do que a 
Pirólise. Em muitos equipamentos de torra o grão de café 
levará entre 4 a 6 minutos para atingir 160 ºC. Nesta 
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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.

¹ P.A. Finot, H.U. Aeschbacher, R.F. Rurrell, R. Liardon. (1990) 
The Maillard reaction in food processing, human nutrition and 
physiology – 4th International symposium on Maillard reaction.

² Estes resultados negativos na Pirólise podem ser vistos na 
nossa edição de número x da nossa Gazeta.

A companhia Kopi Bali, uma tradicional 
empresa com sede na Indonésia, 
começou a comercializar café por volta 
de 1935, quando passou a comprar o 
produto in natura de fazendeiros locais, 
para torrá-lo e vendê-lo em sua loja 
na cidade de Denpasar, na ilha de Bali. 
Graças aos esforços da família Tjahjadi, 
proprietária da companhia Kopi Bali, o 
Café Bjan Ek’s Bali, nome com que foi 
batizado, tornou-se uma bebida de alta 
qualidade e conquistou a preferência da 
comunidade de Denpasar. 

Atualmente, com a empresa sendo 
dirigida já pela terceira geração da família 

COM EXPERIÊNCIA DE QUASE 90 ANOS
NO MERCADO, O CAFÉ BALI, DA INDONÉSIA, 
ADQUIRE SEU SEGUNDO OPUS.

Tjahjadi, representada por Wirawan 
Tjahjadi, o Café Bali está presente nos 
mercados internacionais, com suas 
embalagens de design inconfundível, 
podendo ser encontrado em lojas duty 
free, bem como em cafeterias e hotéis 
finos de toda a Indonésia. Apesar da 
acirrada concorrência, o Café Bali tem 
conseguido manter-se competitivo graças 
à sua alta qualidade e à visão empresarial 
de Wirawan Tjahjadi.

E um dos principais fatores que garantem 
a excelência dos produtos do Café 
Bjan Ek’s Bali é a preocupação da 
empresa com a atualização tecnológica 

– preocupação que a fez adquirir, em 
1993, sua primeira máquina LILLA, 
um OPUS 20 e, agora, um OPUS 6 
GOURMET. 

O OPUS 6 é o único torrador para 
pequena capacidade que possui as 
mesmas características e tecnologias 
disponíveis somente nos grandes 
torradores industriais, combinando alto 
rendimento, consistência, performance 
e confiabilidade. A alta tecnologia do 
OPUS GOURMET permite controlar 
e programar os parâmetros que 
influenciam diretamente o resultado 
do produto final, como temperatura e 
pressão interna na câmara de torra. 

A nova aquisição feita pela Kopi Bali 
é o reconhecimento da excelência da 
quallidade LILLA por uma empresa que 
vem se aperfeiçoando na produção do 
café em pó há quase 90 anos, e há 20 
anos vem utilizando a tecnologia OPUS, 
tempo mais do que suficiente para 
não deixar qualquer dúvida quanto à 
confiabilidade do equipamento.

O primeiro, um OPUS 20, foi comprado em 1993. Agora, 
o Café Bjan Ek’s Bali, uma das mais antigas e tradicionais 
torrefadoras de café da Indonésia volta a investir em um 
novo torrador LILLA, o OPUS 6 GOURMET.

Torrador Opus 40

café agricultor
DO MOINHO DE MARTELO
PARA O SUPER ORION
pág. 2

café rancheiro
NOVO SISTEMA DE BLEND EM 
UMA LINHA QUASE SÓ LILLA
pág. 3

masgovi
ARMAZENAGEM E BLEND, A NOVA 
AQUISIÇÃO. LILLA, COMO SEMPRE.
pág. 4

café dom camilo

ÚNICA TORREFADORA
DO PIAUÍ COMEÇA 
COM TECNOLOGIA 
100% LILLA
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   Descrição do odor formado pela reação de Glucose com diversos
   aminoácidos (Mabrouk, 1979) ¹

   Aminoácido 100 ºC 120 ºC 180 ºC
   Leucina Chocolate doce Casca de pão (leve) Queijo queimado
   Treonina Chocolate Fraco Queimado
   Glutamina Chocolate  Caramelo com
    manteiga

   Valina Pão de centeio, Casca de pão (leve) Chocolate (forte)
  frutado, aromático 

EMPRESA NÃO PÁRA DE CRESCER 
E ADQUIRE O SEGUNDO OPUS 40 
Com um ritmo de expansão extraordinariamente 
rápido, a Empresa Café Dicasa, fabricante do Café 
Moinho Fino, constrói uma nova fábrica e investe 
em mais um torrador OPUS 40. 

café d icasa -  GO

Em 1982, ao se transferir para sua sede 
própria no município de Bela Vista, GO, a 
indústria Café Dicasa inaugurou um nova 
fase, a de uma empresa definitivamente 
consolidada. Seu proprietário, Carlos 
Roberto Viana, que havia iniciado a 
atividade no setor em 1979, no município 
de Pontalina, GO, como sócio do Café 
Dumário, adquiriu a totalidade das cotas 
do negócio e, no ano seguinte, comprou 
o Café Bela Vista, em cujas dependências 
instalou a sede da nova empresa, a Dicasa. 

Firmada em um sólido tripé de valores – 
qualidade, ética e transparência – a empresa 
Café Dicasa expandiu-se rapidamente e, 
em 1987, já iniciava a construção de novas 
instalações, desta vez em Aparecida de 
Goiânia, para onde a sede foi transferida. 

Hoje o Café Dicasa, juntamente com o 
Café Moinho Fino, são líderes absolutos no 
segmento em todas as regiões do estado 

em que as estas marcas atuam com forte 
presença. 

Essa jornada vitoriosa teve, desde o início, 
um forte aliado: o torrador OPUS 40. Tanto 
que, continuando em seu movimento 
ascendente, a empresa deu recentemente 
mais dois importantes passos: a construção 
de uma nova fábrica no novo setor 
industrial de Aparecida de Goiânia, e a 
aquisição do segundo torrador OPUS 40 
com Profile Roasting System, que permite 
uma torra sem emissão de cheiro e fumaça, 
e possui sistema de autolimpeza através de 
recirculação do ar quente, além de outras 
características como:
z  Controle por CLP – Controlador Lógico  
 Programável
z  Operação simples
z  Fácil manutenção
z  Taxas mínimas de quebra
z  Sistema de resfriamento por pulverização  
 de água.

z  Sistema automático de aferição do   
 rendimento de cada torra
z  Excelente Robustez
z  Alta tecnologia
z  Excelente economia energética por  
 tonelada torrada.

Com esse suporte sempre presente e 
atualizado da tecnologia LILLA, tudo 
indica que o crescimento da Indústria de 
Café Dicasa vai continuar ainda por muito 
tempo. 


