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LILLA NO MUNDO 

Após consolidar 
a excelência da 
tecnologia LILLA 
em diversos países 
(Tailândia, Índia, 
Nicarágua, Egito, 
Argentina, entre 
outros), o novo 
torrador SMART 
marca sua presença 
agora na Inglaterra, 
adquirido pela 
Whiteheads (1858) 
Ltd. A empresa, 
que ostenta com 
orgulho a data 
da fundação em 
sua razão social, 
está instalada 
em Halifax, uma 
pequena e histórica 

cidade do condado de  West Yorkshire, no norte
da Inglaterra. 

Além de possuir grande flexibilidade na produção de 
diferentes perfis de torra, o SMART AUTO foi projetado 
de forma a atender todas as exigências relacionadas 
ao controle ambiental, às quais um número cada vez 
maior de países vem aderindo ao longo das últimas 
décadas, e de maneira também cada vez mais rigorosa. 
Daí a sua grande aceitação no mercado internacional de 
torrefação de café, comprovada mais uma vez com
a aquisição feita pela Whiteheads Coffee.

Principais características do SMART AUTO: 
z Capacidade por batelada : 60-120 Kg;
z Capacidade por hora: 500-570 kg;
z Operação sem eliminação de fumaça por   
   meio de um pós-queimador embutido;
z Totalmente Ecológico
z Flexibilidade – processa todos os tipos de café;
z Sistema de resfriamento do café;
z Controle da curva de torra;

SMART AUTO
CONSOLIDA-SE
NO MERCADO 
INTERNACIONAL
E CHEGA À 
INGLATERRA 
EMPRESA INGLESA COM MAIS DE 
UM SÉCULO E MEIO DE EXISTÊNCIA 
ADQUIRE O NOVO TORRADOR 
DA LILLA  PARA SERVIR SEUS 
TRADICIONAIS CLIENTES.

café b ico de ouro
UMA VIRADA TECNOLÓGICA 
COM OPUS 40 E LINHA DE 
PRODUÇÃO LILLA
pág. 2

café caiçara
VANESSA: UM TOQUE FEMININO
INÉDITO NO CONTROLE
DA TORRA
pág. 4
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Moinho de Rolos

Torrador Automático

café são gotardo -MG
PREPARANDO-SE PARA
UM NOVO TEMPO
pág. 2

café caiçara -  SP
VANESSA: UM TOQUE FEMININO
INÉDITO NO CONTROLE DA TORRA
pág. 4

café b ico de ouro (hold ing)  -  DF
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA,
A NOVA PALAVRA DE
ORDEM – SEMPRE COM LILLA
pág. 2
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momentotécnico

Por Fernando Fernandes*

NA TORRA DO CAFÉ, O 
CONTROLE É FUNDAMENTAL...  
MAS, CONTROLAR O QUÊ?

1. INTRODUÇÃO:
O que é realmente importante controlar durante a torra para que possamos 
ter o domínio absoluto da qualidade dos grãos de café ao final do processo? 
Para respondermos a esta pergunta teremos que primeiramente entender 
o que é o processo de torra e porque ele acontece. Então poderemos 
identificar quais são os elementos que diretamente influenciam este processo. 
Finalmente, tendo esta identificação seremos capazes de saber o que 
devemos controlar de forma que possamos conduzir a torra dos grãos de café 
de acordo com nossos objetivos ou de acordo com o que pede o consumidor.

Precisamos, neste início, definir que este artigo não trata das diferentes 
formas de troca de calor que podem ser usadas num processo de torra. 
Vamos assumir, em todo o tempo, que a transferência de calor padrão para 
nossa análise é convecção pura. Caso queira avaliar porque esta é a melhor 
forma de troca de calor para a qualidade da torra, o leitor poderá consultar o 
artigo técnico de nossa Gazeta número 12.

2. O que acontece durante o processo de torra
do café?
Como todo o processo de torra envolve o aquecimento do produto que 
queremos torrar, temos a tendência de pensar que a transformação que 
ocorre é basicamente física. Na verdade as principais mudanças que 
acontecem em um processo de torra são químicas. As alterações físicas 
resultantes são coadjuvantes e, a maior parte delas, consequências das 
transformações químicas.
O que visivelmente se percebe no processo é que o café muda de cor, 
tamanho, sabor e passa a liberar um aroma diferente do que tinha quando 
cru. A razão destas mudanças são as reações químicas que ocorrem ao longo 
do processo e fazem com que substâncias antes existentes não estejam mais 
lá. Estas são substituídas por outros elementos químicos produzidos por 
reagentes presentes no café cru.

3. O que faz com que o café torre?
a. Temperatura do ar quente:
Conforme já definimos, vamos trabalhar apenas com transmissão de calor 
por convecção pura¹. A primeira suposição que vem à nossa mente é que 
a temperatura do ar quente é o agente promotor da torra dos grãos. Esta 
conclusão prematura vem do fato de sabermos que se aumentarmos a 
temperatura do ar o tempo de torra do café será mais curto. Contudo temos 
que ser cuidadosos em nossa avaliação, pois as aparências enganam.

b. Vazão do ar quente:
Uma análise mais aprofundada ampliará o nosso ponto de vista e existe um 
experimento simples que pode nos ajudar nisso. Para nossa experiência, 
primeiramente precisaremos de um torrador que consiga manter constante, 
durante todo o processo de torra, tanto a temperatura do ar quente quanto 
a sua vazão pela câmara de torra. Na sequência vamos fazer outra torra, 
trabalhando com a mesma temperatura do ar quente, mas, desta vez, com 
uma vazão de ar quente maior. O resultado obtido será um tempo de torra 
menor no segundo experimento. Concluímos disso que a vazão do ar quente 
também tem influência sobre o processo de torra.
Pela linha de raciocínio que traçamos até aqui, podemos tentar responder à 
nossa pergunta inicial dizendo que o que faz o café torrar são dois elementos: 
a temperatura do ar quente e a velocidade com que ele passa pelos grãos. 
Será que esta seria a resposta mais correta e precisa? Será que este conceito 
é o que nos permitirá ter o melhor controle possível sobre o processo
de torra?

c. O que importa é a transferência de calor e não a temperatura
do ar:
Por incrível que pareça, nem a temperatura do ar quente nem a velocidade com 
que ele passa pelos grãos são os causadores diretos das reações químicas que 
definem o processo de torra. Na verdade existe um fenômeno físico, associado 
à movimentação de energia, que é a transmissão de calor². Esta transmissão 
de calor, necessária para que o fenômeno da torra aconteça, é função das 
duas outras variáveis tratadas até aqui. Como vamos entender ao longo deste 
artigo, isso muda em muito nosso entendimento sobre como devemos usar a 
temperatura e a vazão do ar quente em um processo de torra ideal.

Na verdade a transferência de calor é o fenômeno que realmente importa. 
Esta troca de calor é uma grandeza física que, no caso da convecção entre o 
ar quente e os grãos do café, depende da temperatura do ar, da velocidade 
com que o ar passa ao redor dos grãos, do tamanho dos grãos e do seu 
formato. Estamos desprezando aqui alguns outros elementos de menor 
influência. As ciências da termodinâmica e da transferência de calor nos 
apresentam a fórmula termodinâmica, transcrita abaixo, que nos permite ter 
uma percepção melhor deste fato.

Q = h*A*(Tar – Tgrão)² onde: h = Coeficiente de transferência térmica
 A= Área da superfície do grão
 Tar= Temperatura do ar quente
 Tgrão= Temperatura dos grãos 

O coeficiente de transferência térmica (h) depende da velocidade do ar quente 
e se comporta de acordo com o gráfico abaixo:

De acordo com a fórmula acima, a transferência de calor é diretamente 
proporcional à diferença entre a temperatura do ar e a temperatura dos grãos. 
Isto quer dizer que se aumentarmos a temperatura do ar quente, dobrando 
o quanto ele é mais quente que o grão, também estaremos aumentando em 
duas vezes a transferência de calor.

Outra conclusão que podemos tirar é que, contrariando nossa intuição, a 
velocidade do ar demostra ter uma influência mais forte na transmissão de 
calor do que a variação da temperatura do ar. Como podemos ver no gráfico 
acima, o coeficiente de transferência térmica (h) aumenta exponencialmente 
com o aumento da velocidade. Isto quer dizer que se dobrarmos a velocidade 
do ar teremos muito mais do que apenas o dobro da transferência térmica.

Esta realidade física da grande influência da velocidade do ar na troca de 
calor pode ser percebida no nosso dia-a-dia, quando ouvimos na previsão 
do tempo que a temperatura ambiente no momento é de zero grau, mas 
a sensação térmica é de -10 ºC. Este efeito está normalmente associado 
à presença do vento que, neste caso, quanto mais intenso nos dará uma 

Nomenclatura
h = Coeficiente de transferência de calor
D = Diâmetro do grão
k = Condutividade térmica
Re = Número de Reynolds

∂ = Densidade do fluído

n = Velocidade do fluído

µ = Viscosidade do fluído
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* Fernando Fernandes é Diretor Executivo da Cia. 
Lilla de Máquinas, onde desenvolveu sua carreira 
nos últimos 20 anos. Ele é constantemente convida-
do como palestrante em eventos e feiras internacio-
nais 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.

sensação maior de uma temperatura mais baixa do que a real. Isto 
prova que nós não conseguimos sentir a temperatura do ar como 
realidade física. O que sentimos é a temperatura do nosso corpo, 
que diminui na presença do vento porque perdemos mais calor. 

Podemos também passar pela experiência oposta. Entramos em 
uma sauna onde a temperatura do ar está em torno de 85 ºC. 
Sentamo-nos e permanecemos quietos e desta forma a sensação 
térmica de calor é suportável. Na sequência enchemos o pulmão 
e sopramos nosso braço. A sensação, no local onde o ar passa 
com velocidade, é de ardor, como se o ar estivesse muito mais 
quente do que os 85 ºC. O ponto em contato com o ar passando 
em grande velocidade troca mais calor e a temperatura de nossa 
pele aumenta, provocando a sensação de queimação. Mais uma 
vez o que estamos percebendo não é a temperatura do ar, mas a 
temperatura da nossa pele.

Do ponto de vista científico, conforme os princípios da 
termodinâmica, e pelas experiências práticas, que estão de 
acordo com esses princípios, acabamos de desmentir uma grande 
falácia. Muito se tem falado com relação à temperatura ideal do 
ar quente para a torra do café, mas, assim com nós, o grão do 
café não é afetado por ela e sim por sua própria temperatura 
que é controlada pela troca de calor. O ar com temperatura 
alta e vazão muito baixa não vai queimar o grão de café, assim 
como não nos queimamos quando estamos com nosso corpo em 
repouso na sauna. Nos dois casos a troca de calor é baixa. Por 
outro lado, o ar com temperatura mais baixa combinada com uma 
vazão excessivamente alta pode transferir tanto calor a ponto de 
prejudicar a qualidade da torra, fornecendo um calor excessivo 
aos grãos. Com os princípios da termodinâmica e da transferência 
de calor podemos calcular e prever quanto calor estaremos 
fornecendo ao café antes mesmo de realizar um experimento.
O fato é que, para o grão de café, não importa qual é a 
temperatura do ar quente, mas é fundamental sabermos quanto 
calor estamos fornecendo ao café.
Na próxima edição vamos analisar um fato surpreendente 
relacionado à troca de calor, e demonstrar  que o que faz com 
que o café torre é a temperatura do grão.

NOTAS
¹ Vide Gazeta Nº 12 que tem um artigo técnico com o tema: Qual 
o Melhor Sistema para Torrar um Café Gourmet. Este artigo aborda 
os diferentes sistemas de troca do calor, comparando condução 
com convecção, mostrando as vantagens dos torradores que 
trabalham com convecção pura. Este material pode ser encontrado 
em nosso site.
² Fundamentals of Classical Thermodynamics
Gordon J. Van Wylen, Richard E. Sonntag; Editora: Wiley
3 Heat Transmission                                                                                                                                     
Mc Adams, W. H(Author);  Editora: McGraw-Hill Book Company
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Embora trabalhando com um equipamento 
rudimentar, o Café São Gotardo, 
produzido pela COOPADAP - Cooperativa 
Agropecuária do Alto Paranaíba, conseguiu 
consolidar sua marca no mercado regional, 
graças à excelente qualidade da matéria-
prima utilizada e ao alto conceito de que 
goza a entidade, criada e dirigida pela 
laboriosa comunidade japonesa local. O 
café produzido pela COOPADAP é do tipo 
Arábica, cultivado no cerrado mineiro a 
1.200 m de altitude, com predominância 
de dias quentes e noites amenas, fatores 
que favorecem a concentração de açúcares 
e conferem um sabor bem característico
ao produto final. 

café são gotardo - MG

Recentemente, a cooperativa adicionou 
à excelência da matéria-prima e à 
credibilidade empresarial de que desfruta 
na região, um terceiro e fundamental
fator de sucesso para o Café São Gotardo: 
a tecnologia de ponta.

Decidido a tornar seu produto 
verdadeiramente competitivo, o presidente 
da COOPADAP, fazendeiro Nicolau 
Minami, substituiu o velho torrador da 
cooperativa por um moderno OPUS 10 
da LILLA. A escolha foi decidida após 
pesquisa realizada em dois dos maiores 
fabricantes de torradores de café
do mercado. 

café jaguari - SP

UM INÉDITO TOQUE FEMININO 
NO PROCESSO DE TORRA

café caiçara - SP

A PRIMEIRA MULHER NO BRASIL E, POR ENQUANTO, A ÚNICA A 

OPERAR UM TORRADOR DE CAFÉ DE GRANDE PORTE TEM 21 ANOS DE 

IDADE, É BONITA, CURSA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

E TRABALHA NA INDÚSTRIA CAFÉ CAIÇARA LTDA, EM JUNDIAÍ. SEU 

NOME, VANESSA KAREN DE CAMARGO. O TORRADOR, UM OPUS 40 

2G, ALÉM DE UM OPUS 20 PARA CAFÉ ESPRESSO.

Vanessa: abrindo um novo horizonte no 
mercado de trabalho feminino. 

A MELHOR MATÉRIA-PRIMA, ALTA 
CREDIBILIDADE EMPRESARIAL E, 
AGORA, A MELHOR TECNOLOGIA.

A aquisição do OPUS 10 permitiu ao
Café São Gotardo satisfazer a uma
outra preocupação da empresa, que é 
o respeito ao meio ambiente, já que o 
equipamento atende a todas as normas 
internacionais pertinentes, como a não 
emissão de cheiro e fumaça, e possui
um sistema de autolimpeza por meio
de queimador embutido.

Além disso, o OPUS 10 acrescentou 
recursos tecnológicos que fazem toda a 
diferença no processo de torra, entre eles
o Profile Roasting System controlado 
por CLP, que permite a padronização e 
repetibilidade de diversos perfis de torra 
com a máxima exatidão

Com capacidade de 120 Kg por batelada 
e produção de 600 Kg/h, o OPUS 10 
proporciona excelente rendimento com 
taxas mínimas de quebra e economia de 
combustível. Outra característica é a grande 
facilidade de operação e manutenção.

“Se não tivéssemos investido nos 
equipamentos LILLA, que hoje compõem 
90% do nosso sistema produtivo, 
certamente não teríamos competitividade 
para enfrentar a concorrência das grandes 
torrefações de âmbito nacional.”

A declaração do sócio-diretor do Café 
Jaguari, Valcir Antônio Labs, foi feita 
à GAZETA LILLA durante entrevista 
concedida em Ourinhos/SP, onde está 
instalada a sede da empresa. Em sua 
opinião, os chamados “cafés regionais” 
que, por questões tecnológicas, não 
estiverem aptos a acompanhar, com 
qualidade, os preços praticados pelas 
grandes empresas estão fadados
à extinção. 

No caso do Café Jaguari, essa capacidade 
competitiva foi proporcionada pela 
tecnologia LILLA, afirma o empresário: “O 
OPUS Terceira Geração, que adquirimos 
em 2007, nos dá um rendimento em peso 

NA DISPUTA COM OS GIGANTES DO SETOR, O RENDIMENTO EM PESO

E A ALTA QUALIDADE DO PRODUTO FINAL PROPORCIONADOS PELO 

OPUS 40 3G GARANTEM A COMPETITIVIDADE DO CAFÉ JAGUARI.

TECNOLOGIA DE PONTA, COMPETÊNCIA 
ADMINISTRATIVA E RESPEITO HUMANO 
– O BLEND DO SUCESSO.

de 2% a mais que o do torrador que 
usávamos antes (um Opus 2G)”, garante 
ele. “O OPUS 3G gera também uma 
significativa economia de combustível”.

A esse desempenho excepcional do OPUS 
3G, Valcir Labs acrescenta dois outros 
aspectos igualmente fundamentais: 
a alta qualidade do produto final e o 
volume de produção (3.600 Kg de café 
cru por hora): “Com outro equipamento 
certamente não conseguiríamos produzir 
a quantidade exigida pela atual demanda, 
nem atingiríamos o nível de qualidade e 
produtividade que caracteriza o
Café Jaguari”.

Valcir lembra que a aquisição do OPUS 
40 3G resultou de uma difícil opção 
que teve de ser feita na época: investir 
na atualização tecnológica do sistema 
de torra ou transferir os silos da filial de 
Ribeirão do Sul/SP para Ourinhos, projeto 
então considerado prioritário. Hoje a 
empresa reconhece que tomou a decisão 
certa, por todos os motivos mencionados. 

Uma velha parceria 
A parceria Jaguari/LILLA vem desde o 
início da história do Café Jaguari Ltda, que 
foi fundado em 1988. Nesse mesmo ano, 
os proprietários Pedro Labs e Francisco 
Avanzi adquiriram o primeiro torrador, um 
OPUS 20. Em 1995, com a inauguração 
de suas novas e modernas instalações, 
e já com a participação dos filhos de 
Pedro Labs e Francisco Avanzi, a empresa 
implantou uma linha de produção 
composta majoritariamente por produtos 
LILLA: 

trabalho, o que resultou no surgimento 
de uma nova oportunidade: o convite de 
seu supervisor, Ademir Calmona, para 
que ocupasse o cargo de assistente de 
produção. Nessa atual função, a primeira 
coisa que Vanessa faz, quando chega ao 
trabalho, é providenciar o abastecimento 
dos silos de café cru do OPUS 20 
(utilizado para a torra do café espresso), 
e liberar a carga de café torrado para os 
moinhos e só então inicia o abastecimento 
dos silos de cru do OPUS 40. Mas, do 
abastecimento até o empacotamento do 
café no fim da linha, nenhum detalhe 
operacional e de controle de qualidade 
fica sem a supervisão de Vanessa e/ou
de Ademir. 

Opção para o mercado 
de trabalho feminino
Afinal, por que não existem mulheres 
operando torradores de café de grande 
porte? Há algum preconceito? Na 
opinião de Vanessa não existe qualquer 
discriminação: 
- Acho que é só uma questão de falta de 
conhecimento, por parte das mulheres, 
da existência desse mercado. Se a 
oportunidade for oferecida a elas acredito 
que muitas vão se interessar.

E se assim for, o pioneirismo de Vanessa 
já vale como uma prova cabal de que 
essa é uma opção profissional possível e 
desafiadora para as mulheres. 

Vanessa resume em três palavras a 
história sobre como conseguiu chegar 
aonde está: oportunidade, interesse e 
dedicação.

A oportunidade surgiu em 2011, quando 
foi contratada como estagiária na área de 
qualidade do Café Caiçara. Até então, ela 
nunca havia pisado no chão de fábrica de 
uma indústria de torrefação de café. Em 
pouco tempo, porém, familiarizou-se com 
os procedimentos utilizados no processo 
de produção, e também com o controle 
dos padrões cuja elaboração e aplicação 
dão origem aos diversos tipos da bebida. 
Essa variedade de resultados permitida 
pelos modernos equipamentos de torra 
e a riqueza de conhecimentos envolvidos 
na formulação daqueles padrões, bem 
como na avaliação posterior da qualidade 
dos produtos resultantes deixaram 
a jovem estagiária fascinada. Mas, o 
que mais a encantou foi o processo de 
torra em si: “É uma mágica de reações 
químicas e físicas o que acontece com os 
grãos no processo de torra!” 
 
Esse interesse e o fascínio logo se 
tornaram uma paixão. E foi esta a 
mola propulsora de sua dedicação ao 

Inovação, uma das 
marcas do Café Caiçara
A contratação inédita de uma 
mulher para exercer uma função 
tradicionalmente desempenhada por 
homens alinha-se bem com o perfil 
inovador do Café Caiçara. Não sem 
motivo, a empresa usa como lema 
a frase “Café Caiçara: tecnologia, 
inovação, qualidade e satisfação”. 
A autenticidade de cada um desses 
conceitos vem sendo solidamente 
comprovada pelas realizações da casa 
ao longo de seus mais de 60 anos de 
existência: a tecnologia, pela constante 
atualização de seus equipamentos; a 
inovação, pelos sucessivos lançamentos 
de novos produtos, que hoje abrangem 
praticamente toda linha de cafés, além 
de uma variada gama de acessórios e 
equipamentos: a qualidade, pelo Selo 
de Pureza ABIC, outorgado ao Café 
Caiçara já no ano de lançamento do selo 
em 1989; a satisfação, pela posição de 
liderança ocupada pelo Café Caiçara na 
região em que atua.

A parceria do Café Caiçara com a 
Indústria de Máquinas LILLA, escolhida 
pelo atual diretor-presidente da 
torrefadora, Tadeu Pignatta, para 
prover a empresa com equipamentos 
de última geração, data de 1978. 
Nesse ano, o Café Caiçara adquiriu 
seu primeiro torrador LILLA, um CAP 
24. Na seqüência seguiram-se as 
aquisições do OPUS 20, OPUS 40, 
Sistema de Armazenamento Automático 
para torrados e moídos, o Sistema de 
Armazenamento e Blend para café cru 
e, por último, um sistema de blend e 
pesagem digital automática, controlado 
por computador, para os grãos torrados. 
É o que Tadeu Pignatta chama de 
“cultura LILLA” dentro do Café Caiçara.

UMA EMPRESA FELIZ
Na moderna sede do Café Jaguari, 
construída em Ourinhos dentro dos 
critérios de qualidade total para a 
indústria de alimentos, três aspectos 
saltam aos olhos de quem visita o local: 
a beleza do projeto paisagístico; o asseio 
impecável que se observa em todos os 
ambientes internos e externos, inclusive 
no chão de fábrica; a simpatia e a 
cordialidade reveladas no sorrido e nas 
atitudes de cada funcionário.  

Essa primeira impressão constatada pela 
reportagem da GAZETA LILLA foi logo 
depois comprovada pelos comentários de 
um pequeno grupo de visitantes reunidos 
no saguão de entrada: “Interessante 
como o ambiente aqui é acolhedor, 
parece que todo mundo está feliz...”, 
disse uma das mulheres. 

Segundo Valcir Labs, tudo isso é fruto 
da postura da empresa, definida no 

enunciado de sua Missão: “Contribuir 
para o crescimento da empresa e dos 
colaboradores, respeitando o indivíduo, 
a sociedade e o meio ambiente”. Embora 
esse enunciado esteja presente nos textos 
de princípios e valores de quase todas as 
empresas modernas, a diferença, no caso 
do Café Jaguari, é que o que está no papel 
se revela na prática de forma bem visível.

COM A SUBSTITUIÇÃO DE UM VELHO TORRADOR POR UM MODERNO 

OPUS 10 COM PROFILE ROASTING SYSTEM CONTROLADO POR CLP, 

O CAFÉ SÃO GOTARDO PODE AGORA EXTRAIR O MÁXIMO DA ALTA 

QUALIDADE QUE CARACTERIZA O CAFÉ CULTIVADO PELA EMPRESA EM 

UMA DAS MELHORES REGIÕES DO CERRADO MINEIRO. 

O OPUS 40 3G destaca-se no ambiente 
impecavelmente limpo da fábrica

Valcir Labs: parceria 
com Lilla foi decisiva 

na conquista de 
competitividade.

Fachada da sede do Café Jaguari
em Ourinhos/PR

OPUS 40 2G

z  um OPUS 40 2G;
z  liga de café cru;
z  sistema completo para armazenamento  
 e blend de torrados;
z  sistema de transporte    
 para abastecer um conjunto
 de empacotadeiras;
z  completa e exclusiva linha de vácuo
 
Valcir Labs define a parceria como 
um intercâmbio de conhecimentos: 
“Nós compramos os equipamentos e 
compartilhamos nossas avaliações e 
experiências sobre o desempenho de 
cada um, e eu procuro participar de 
todos os cursos que a LILLA promove 
sobre tecnologia e técnicas de torrefação. 
O objetivo é melhorar cada vez mais a 
qualidade de nossos produtos.”. 

Hoje o Café Jaguari está sob a direção 
dos três irmãos Labs, Waldemar, Walter 
e Valcir e dos três filhos de Francisco 
Avanzi, Fábio, Fernando e Álvaro.

café bico de ouro (holding) - DF

É certo que a competitividade de um 
produto é fruto de um variado número 
de fatores que diferem de uma empresa 
para outra de acordo com a estratégia de 
negócios de cada uma. Há, no entanto, 
um fator cuja importância não pode ser 
ignorada, sob pena de se ficar fora da 
concorrência: a inovação tecnológica. 
O reconhecimento dessa realidade, 
simultaneamente aos primeiros contatos 
com a tecnologia LILLA, levou o Café Bico 
de Ouro a uma decisão radical: renovar 
todo o equipamento de sua linha de 
produção, substituindo-o por máquinas 
LILLA. Com esse  propósito adquiriu:

z Um torrador OPUS 40 Automático 2G
z Uma linha exclusiva para espresso,   
 incluindo um torrador HB-30 e acessórios.
z Transportadores de crus e torrados.

Hoje o Café Bico de Ouro é uma das mais 
importantes empresas torrefadoras do DF, 
estando apta a atender grandes clientes 
com sua linha de produtos diferenciados de 
alta qualidade. O OPUS 40 por ela adquirido 
tem capacidade de 500 Kg por batelada e 
produção:de 2.500 Kg/h, além de:
z Profile Roasting System
z Queimador embutido que impede a saída  
 de fumaça.
z Sistema de autolimpeza dos dutos
z Controle por CLP – Controlador Lógico  
 Programável
z Sistema de resfriamento por   
 pulverização de água em conjunto   
 com ar frio.
Operação simples, facilidade de   
manutenção, taxas mínimas de quebra
e baixo consumo de combustível são
outras virtudes do OPUS 40.

UMA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
RADICAL – COM LILLA

DECIDIDA A INVESTIR NA MODERNIDADE E APOSTANDO NA TECNOLOGIA 
LILLA, O CAFÉ BICO DE OURO TROCOU VELHOS EQUIPAMENTOS POR UM 
OPUS 40 2G E UMA LINHA EXCLUSIVA PARA ESPRESSO.
RESULTADO: HOJE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES EMPRESAS 
TORREFADORAS DO DISTRITO FEDERAL.

Paulo de Morais, diretor do Café Bico de Ouro; 
Lucas da Costa, gerente de Vendas Nacionais
da Cia. Lilla e Jeovani de Morais, presidente
da holding.

O HB 30, que será utilizado na produção 
dos cafés especiais, suporta 30 Kg por 
batelada e produz 150 Kg/h, além de 
possuir as mesmas características dos 
torradores de maior tamanho, Por opção 
do cliente, o equipamento adquirido pelo 
Café Bico de Ouro  só esfria o café com ar 
frio, ou seja, sem pulverização com água 
no choque térmico.
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Embora trabalhando com um equipamento 
rudimentar, o Café São Gotardo, 
produzido pela COOPADAP - Cooperativa 
Agropecuária do Alto Paranaíba, conseguiu 
consolidar sua marca no mercado regional, 
graças à excelente qualidade da matéria-
prima utilizada e ao alto conceito de que 
goza a entidade, criada e dirigida pela 
laboriosa comunidade japonesa local. O 
café produzido pela COOPADAP é do tipo 
Arábica, cultivado no cerrado mineiro a 
1.200 m de altitude, com predominância 
de dias quentes e noites amenas, fatores 
que favorecem a concentração de açúcares 
e conferem um sabor bem característico
ao produto final. 

café são gotardo - MG

Recentemente, a cooperativa adicionou 
à excelência da matéria-prima e à 
credibilidade empresarial de que desfruta 
na região, um terceiro e fundamental
fator de sucesso para o Café São Gotardo: 
a tecnologia de ponta.

Decidido a tornar seu produto 
verdadeiramente competitivo, o presidente 
da COOPADAP, fazendeiro Nicolau 
Minami, substituiu o velho torrador da 
cooperativa por um moderno OPUS 10 
da LILLA. A escolha foi decidida após 
pesquisa realizada em dois dos maiores 
fabricantes de torradores de café
do mercado. 

café jaguari - SP

UM INÉDITO TOQUE FEMININO 
NO PROCESSO DE TORRA

café caiçara - SP

A PRIMEIRA MULHER NO BRASIL E, POR ENQUANTO, A ÚNICA A 

OPERAR UM TORRADOR DE CAFÉ DE GRANDE PORTE TEM 21 ANOS DE 

IDADE, É BONITA, CURSA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

E TRABALHA NA INDÚSTRIA CAFÉ CAIÇARA LTDA, EM JUNDIAÍ. SEU 

NOME, VANESSA KAREN DE CAMARGO. O TORRADOR, UM OPUS 40 

2G, ALÉM DE UM OPUS 20 PARA CAFÉ ESPRESSO.

Vanessa: abrindo um novo horizonte no 
mercado de trabalho feminino. 

A MELHOR MATÉRIA-PRIMA, ALTA 
CREDIBILIDADE EMPRESARIAL E, 
AGORA, A MELHOR TECNOLOGIA.

A aquisição do OPUS 10 permitiu ao
Café São Gotardo satisfazer a uma
outra preocupação da empresa, que é 
o respeito ao meio ambiente, já que o 
equipamento atende a todas as normas 
internacionais pertinentes, como a não 
emissão de cheiro e fumaça, e possui
um sistema de autolimpeza por meio
de queimador embutido.

Além disso, o OPUS 10 acrescentou 
recursos tecnológicos que fazem toda a 
diferença no processo de torra, entre eles
o Profile Roasting System controlado 
por CLP, que permite a padronização e 
repetibilidade de diversos perfis de torra 
com a máxima exatidão

Com capacidade de 120 Kg por batelada 
e produção de 600 Kg/h, o OPUS 10 
proporciona excelente rendimento com 
taxas mínimas de quebra e economia de 
combustível. Outra característica é a grande 
facilidade de operação e manutenção.

“Se não tivéssemos investido nos 
equipamentos LILLA, que hoje compõem 
90% do nosso sistema produtivo, 
certamente não teríamos competitividade 
para enfrentar a concorrência das grandes 
torrefações de âmbito nacional.”

A declaração do sócio-diretor do Café 
Jaguari, Valcir Antônio Labs, foi feita 
à GAZETA LILLA durante entrevista 
concedida em Ourinhos/SP, onde está 
instalada a sede da empresa. Em sua 
opinião, os chamados “cafés regionais” 
que, por questões tecnológicas, não 
estiverem aptos a acompanhar, com 
qualidade, os preços praticados pelas 
grandes empresas estão fadados
à extinção. 

No caso do Café Jaguari, essa capacidade 
competitiva foi proporcionada pela 
tecnologia LILLA, afirma o empresário: “O 
OPUS Terceira Geração, que adquirimos 
em 2007, nos dá um rendimento em peso 

NA DISPUTA COM OS GIGANTES DO SETOR, O RENDIMENTO EM PESO

E A ALTA QUALIDADE DO PRODUTO FINAL PROPORCIONADOS PELO 

OPUS 40 3G GARANTEM A COMPETITIVIDADE DO CAFÉ JAGUARI.

TECNOLOGIA DE PONTA, COMPETÊNCIA 
ADMINISTRATIVA E RESPEITO HUMANO 
– O BLEND DO SUCESSO.

de 2% a mais que o do torrador que 
usávamos antes (um Opus 2G)”, garante 
ele. “O OPUS 3G gera também uma 
significativa economia de combustível”.

A esse desempenho excepcional do OPUS 
3G, Valcir Labs acrescenta dois outros 
aspectos igualmente fundamentais: 
a alta qualidade do produto final e o 
volume de produção (3.600 Kg de café 
cru por hora): “Com outro equipamento 
certamente não conseguiríamos produzir 
a quantidade exigida pela atual demanda, 
nem atingiríamos o nível de qualidade e 
produtividade que caracteriza o
Café Jaguari”.

Valcir lembra que a aquisição do OPUS 
40 3G resultou de uma difícil opção 
que teve de ser feita na época: investir 
na atualização tecnológica do sistema 
de torra ou transferir os silos da filial de 
Ribeirão do Sul/SP para Ourinhos, projeto 
então considerado prioritário. Hoje a 
empresa reconhece que tomou a decisão 
certa, por todos os motivos mencionados. 

Uma velha parceria 
A parceria Jaguari/LILLA vem desde o 
início da história do Café Jaguari Ltda, que 
foi fundado em 1988. Nesse mesmo ano, 
os proprietários Pedro Labs e Francisco 
Avanzi adquiriram o primeiro torrador, um 
OPUS 20. Em 1995, com a inauguração 
de suas novas e modernas instalações, 
e já com a participação dos filhos de 
Pedro Labs e Francisco Avanzi, a empresa 
implantou uma linha de produção 
composta majoritariamente por produtos 
LILLA: 

trabalho, o que resultou no surgimento 
de uma nova oportunidade: o convite de 
seu supervisor, Ademir Calmona, para 
que ocupasse o cargo de assistente de 
produção. Nessa atual função, a primeira 
coisa que Vanessa faz, quando chega ao 
trabalho, é providenciar o abastecimento 
dos silos de café cru do OPUS 20 
(utilizado para a torra do café espresso), 
e liberar a carga de café torrado para os 
moinhos e só então inicia o abastecimento 
dos silos de cru do OPUS 40. Mas, do 
abastecimento até o empacotamento do 
café no fim da linha, nenhum detalhe 
operacional e de controle de qualidade 
fica sem a supervisão de Vanessa e/ou
de Ademir. 

Opção para o mercado 
de trabalho feminino
Afinal, por que não existem mulheres 
operando torradores de café de grande 
porte? Há algum preconceito? Na 
opinião de Vanessa não existe qualquer 
discriminação: 
- Acho que é só uma questão de falta de 
conhecimento, por parte das mulheres, 
da existência desse mercado. Se a 
oportunidade for oferecida a elas acredito 
que muitas vão se interessar.

E se assim for, o pioneirismo de Vanessa 
já vale como uma prova cabal de que 
essa é uma opção profissional possível e 
desafiadora para as mulheres. 

Vanessa resume em três palavras a 
história sobre como conseguiu chegar 
aonde está: oportunidade, interesse e 
dedicação.

A oportunidade surgiu em 2011, quando 
foi contratada como estagiária na área de 
qualidade do Café Caiçara. Até então, ela 
nunca havia pisado no chão de fábrica de 
uma indústria de torrefação de café. Em 
pouco tempo, porém, familiarizou-se com 
os procedimentos utilizados no processo 
de produção, e também com o controle 
dos padrões cuja elaboração e aplicação 
dão origem aos diversos tipos da bebida. 
Essa variedade de resultados permitida 
pelos modernos equipamentos de torra 
e a riqueza de conhecimentos envolvidos 
na formulação daqueles padrões, bem 
como na avaliação posterior da qualidade 
dos produtos resultantes deixaram 
a jovem estagiária fascinada. Mas, o 
que mais a encantou foi o processo de 
torra em si: “É uma mágica de reações 
químicas e físicas o que acontece com os 
grãos no processo de torra!” 
 
Esse interesse e o fascínio logo se 
tornaram uma paixão. E foi esta a 
mola propulsora de sua dedicação ao 

Inovação, uma das 
marcas do Café Caiçara
A contratação inédita de uma 
mulher para exercer uma função 
tradicionalmente desempenhada por 
homens alinha-se bem com o perfil 
inovador do Café Caiçara. Não sem 
motivo, a empresa usa como lema 
a frase “Café Caiçara: tecnologia, 
inovação, qualidade e satisfação”. 
A autenticidade de cada um desses 
conceitos vem sendo solidamente 
comprovada pelas realizações da casa 
ao longo de seus mais de 60 anos de 
existência: a tecnologia, pela constante 
atualização de seus equipamentos; a 
inovação, pelos sucessivos lançamentos 
de novos produtos, que hoje abrangem 
praticamente toda linha de cafés, além 
de uma variada gama de acessórios e 
equipamentos: a qualidade, pelo Selo 
de Pureza ABIC, outorgado ao Café 
Caiçara já no ano de lançamento do selo 
em 1989; a satisfação, pela posição de 
liderança ocupada pelo Café Caiçara na 
região em que atua.

A parceria do Café Caiçara com a 
Indústria de Máquinas LILLA, escolhida 
pelo atual diretor-presidente da 
torrefadora, Tadeu Pignatta, para 
prover a empresa com equipamentos 
de última geração, data de 1978. 
Nesse ano, o Café Caiçara adquiriu 
seu primeiro torrador LILLA, um CAP 
24. Na seqüência seguiram-se as 
aquisições do OPUS 20, OPUS 40, 
Sistema de Armazenamento Automático 
para torrados e moídos, o Sistema de 
Armazenamento e Blend para café cru 
e, por último, um sistema de blend e 
pesagem digital automática, controlado 
por computador, para os grãos torrados. 
É o que Tadeu Pignatta chama de 
“cultura LILLA” dentro do Café Caiçara.

UMA EMPRESA FELIZ
Na moderna sede do Café Jaguari, 
construída em Ourinhos dentro dos 
critérios de qualidade total para a 
indústria de alimentos, três aspectos 
saltam aos olhos de quem visita o local: 
a beleza do projeto paisagístico; o asseio 
impecável que se observa em todos os 
ambientes internos e externos, inclusive 
no chão de fábrica; a simpatia e a 
cordialidade reveladas no sorrido e nas 
atitudes de cada funcionário.  

Essa primeira impressão constatada pela 
reportagem da GAZETA LILLA foi logo 
depois comprovada pelos comentários de 
um pequeno grupo de visitantes reunidos 
no saguão de entrada: “Interessante 
como o ambiente aqui é acolhedor, 
parece que todo mundo está feliz...”, 
disse uma das mulheres. 

Segundo Valcir Labs, tudo isso é fruto 
da postura da empresa, definida no 

enunciado de sua Missão: “Contribuir 
para o crescimento da empresa e dos 
colaboradores, respeitando o indivíduo, 
a sociedade e o meio ambiente”. Embora 
esse enunciado esteja presente nos textos 
de princípios e valores de quase todas as 
empresas modernas, a diferença, no caso 
do Café Jaguari, é que o que está no papel 
se revela na prática de forma bem visível.

COM A SUBSTITUIÇÃO DE UM VELHO TORRADOR POR UM MODERNO 

OPUS 10 COM PROFILE ROASTING SYSTEM CONTROLADO POR CLP, 

O CAFÉ SÃO GOTARDO PODE AGORA EXTRAIR O MÁXIMO DA ALTA 

QUALIDADE QUE CARACTERIZA O CAFÉ CULTIVADO PELA EMPRESA EM 

UMA DAS MELHORES REGIÕES DO CERRADO MINEIRO. 

O OPUS 40 3G destaca-se no ambiente 
impecavelmente limpo da fábrica

Valcir Labs: parceria 
com Lilla foi decisiva 

na conquista de 
competitividade.

Fachada da sede do Café Jaguari
em Ourinhos/PR

OPUS 40 2G

z  um OPUS 40 2G;
z  liga de café cru;
z  sistema completo para armazenamento  
 e blend de torrados;
z  sistema de transporte    
 para abastecer um conjunto
 de empacotadeiras;
z  completa e exclusiva linha de vácuo
 
Valcir Labs define a parceria como 
um intercâmbio de conhecimentos: 
“Nós compramos os equipamentos e 
compartilhamos nossas avaliações e 
experiências sobre o desempenho de 
cada um, e eu procuro participar de 
todos os cursos que a LILLA promove 
sobre tecnologia e técnicas de torrefação. 
O objetivo é melhorar cada vez mais a 
qualidade de nossos produtos.”. 

Hoje o Café Jaguari está sob a direção 
dos três irmãos Labs, Waldemar, Walter 
e Valcir e dos três filhos de Francisco 
Avanzi, Fábio, Fernando e Álvaro.

café bico de ouro (holding) - DF

É certo que a competitividade de um 
produto é fruto de um variado número 
de fatores que diferem de uma empresa 
para outra de acordo com a estratégia de 
negócios de cada uma. Há, no entanto, 
um fator cuja importância não pode ser 
ignorada, sob pena de se ficar fora da 
concorrência: a inovação tecnológica. 
O reconhecimento dessa realidade, 
simultaneamente aos primeiros contatos 
com a tecnologia LILLA, levou o Café Bico 
de Ouro a uma decisão radical: renovar 
todo o equipamento de sua linha de 
produção, substituindo-o por máquinas 
LILLA. Com esse  propósito adquiriu:

z Um torrador OPUS 40 Automático 2G
z Uma linha exclusiva para espresso,   
 incluindo um torrador HB-30 e acessórios.
z Transportadores de crus e torrados.

Hoje o Café Bico de Ouro é uma das mais 
importantes empresas torrefadoras do DF, 
estando apta a atender grandes clientes 
com sua linha de produtos diferenciados de 
alta qualidade. O OPUS 40 por ela adquirido 
tem capacidade de 500 Kg por batelada e 
produção:de 2.500 Kg/h, além de:
z Profile Roasting System
z Queimador embutido que impede a saída  
 de fumaça.
z Sistema de autolimpeza dos dutos
z Controle por CLP – Controlador Lógico  
 Programável
z Sistema de resfriamento por   
 pulverização de água em conjunto   
 com ar frio.
Operação simples, facilidade de   
manutenção, taxas mínimas de quebra
e baixo consumo de combustível são
outras virtudes do OPUS 40.

UMA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
RADICAL – COM LILLA

DECIDIDA A INVESTIR NA MODERNIDADE E APOSTANDO NA TECNOLOGIA 
LILLA, O CAFÉ BICO DE OURO TROCOU VELHOS EQUIPAMENTOS POR UM 
OPUS 40 2G E UMA LINHA EXCLUSIVA PARA ESPRESSO.
RESULTADO: HOJE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES EMPRESAS 
TORREFADORAS DO DISTRITO FEDERAL.

Paulo de Morais, diretor do Café Bico de Ouro; 
Lucas da Costa, gerente de Vendas Nacionais
da Cia. Lilla e Jeovani de Morais, presidente
da holding.

O HB 30, que será utilizado na produção 
dos cafés especiais, suporta 30 Kg por 
batelada e produz 150 Kg/h, além de 
possuir as mesmas características dos 
torradores de maior tamanho, Por opção 
do cliente, o equipamento adquirido pelo 
Café Bico de Ouro  só esfria o café com ar 
frio, ou seja, sem pulverização com água 
no choque térmico.
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Embora trabalhando com um equipamento 
rudimentar, o Café São Gotardo, 
produzido pela COOPADAP - Cooperativa 
Agropecuária do Alto Paranaíba, conseguiu 
consolidar sua marca no mercado regional, 
graças à excelente qualidade da matéria-
prima utilizada e ao alto conceito de que 
goza a entidade, criada e dirigida pela 
laboriosa comunidade japonesa local. O 
café produzido pela COOPADAP é do tipo 
Arábica, cultivado no cerrado mineiro a 
1.200 m de altitude, com predominância 
de dias quentes e noites amenas, fatores 
que favorecem a concentração de açúcares 
e conferem um sabor bem característico
ao produto final. 

café são gotardo - MG

Recentemente, a cooperativa adicionou 
à excelência da matéria-prima e à 
credibilidade empresarial de que desfruta 
na região, um terceiro e fundamental
fator de sucesso para o Café São Gotardo: 
a tecnologia de ponta.

Decidido a tornar seu produto 
verdadeiramente competitivo, o presidente 
da COOPADAP, fazendeiro Nicolau 
Minami, substituiu o velho torrador da 
cooperativa por um moderno OPUS 10 
da LILLA. A escolha foi decidida após 
pesquisa realizada em dois dos maiores 
fabricantes de torradores de café
do mercado. 

café jaguari - SP

UM INÉDITO TOQUE FEMININO 
NO PROCESSO DE TORRA

café caiçara - SP

A PRIMEIRA MULHER NO BRASIL E, POR ENQUANTO, A ÚNICA A 

OPERAR UM TORRADOR DE CAFÉ DE GRANDE PORTE TEM 21 ANOS DE 

IDADE, É BONITA, CURSA FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

E TRABALHA NA INDÚSTRIA CAFÉ CAIÇARA LTDA, EM JUNDIAÍ. SEU 

NOME, VANESSA KAREN DE CAMARGO. O TORRADOR, UM OPUS 40 

2G, ALÉM DE UM OPUS 20 PARA CAFÉ ESPRESSO.

Vanessa: abrindo um novo horizonte no 
mercado de trabalho feminino. 

A MELHOR MATÉRIA-PRIMA, ALTA 
CREDIBILIDADE EMPRESARIAL E, 
AGORA, A MELHOR TECNOLOGIA.

A aquisição do OPUS 10 permitiu ao
Café São Gotardo satisfazer a uma
outra preocupação da empresa, que é 
o respeito ao meio ambiente, já que o 
equipamento atende a todas as normas 
internacionais pertinentes, como a não 
emissão de cheiro e fumaça, e possui
um sistema de autolimpeza por meio
de queimador embutido.

Além disso, o OPUS 10 acrescentou 
recursos tecnológicos que fazem toda a 
diferença no processo de torra, entre eles
o Profile Roasting System controlado 
por CLP, que permite a padronização e 
repetibilidade de diversos perfis de torra 
com a máxima exatidão

Com capacidade de 120 Kg por batelada 
e produção de 600 Kg/h, o OPUS 10 
proporciona excelente rendimento com 
taxas mínimas de quebra e economia de 
combustível. Outra característica é a grande 
facilidade de operação e manutenção.

“Se não tivéssemos investido nos 
equipamentos LILLA, que hoje compõem 
90% do nosso sistema produtivo, 
certamente não teríamos competitividade 
para enfrentar a concorrência das grandes 
torrefações de âmbito nacional.”

A declaração do sócio-diretor do Café 
Jaguari, Valcir Antônio Labs, foi feita 
à GAZETA LILLA durante entrevista 
concedida em Ourinhos/SP, onde está 
instalada a sede da empresa. Em sua 
opinião, os chamados “cafés regionais” 
que, por questões tecnológicas, não 
estiverem aptos a acompanhar, com 
qualidade, os preços praticados pelas 
grandes empresas estão fadados
à extinção. 

No caso do Café Jaguari, essa capacidade 
competitiva foi proporcionada pela 
tecnologia LILLA, afirma o empresário: “O 
OPUS Terceira Geração, que adquirimos 
em 2007, nos dá um rendimento em peso 

NA DISPUTA COM OS GIGANTES DO SETOR, O RENDIMENTO EM PESO

E A ALTA QUALIDADE DO PRODUTO FINAL PROPORCIONADOS PELO 

OPUS 40 3G GARANTEM A COMPETITIVIDADE DO CAFÉ JAGUARI.

TECNOLOGIA DE PONTA, COMPETÊNCIA 
ADMINISTRATIVA E RESPEITO HUMANO 
– O BLEND DO SUCESSO.

de 2% a mais que o do torrador que 
usávamos antes (um Opus 2G)”, garante 
ele. “O OPUS 3G gera também uma 
significativa economia de combustível”.

A esse desempenho excepcional do OPUS 
3G, Valcir Labs acrescenta dois outros 
aspectos igualmente fundamentais: 
a alta qualidade do produto final e o 
volume de produção (3.600 Kg de café 
cru por hora): “Com outro equipamento 
certamente não conseguiríamos produzir 
a quantidade exigida pela atual demanda, 
nem atingiríamos o nível de qualidade e 
produtividade que caracteriza o
Café Jaguari”.

Valcir lembra que a aquisição do OPUS 
40 3G resultou de uma difícil opção 
que teve de ser feita na época: investir 
na atualização tecnológica do sistema 
de torra ou transferir os silos da filial de 
Ribeirão do Sul/SP para Ourinhos, projeto 
então considerado prioritário. Hoje a 
empresa reconhece que tomou a decisão 
certa, por todos os motivos mencionados. 

Uma velha parceria 
A parceria Jaguari/LILLA vem desde o 
início da história do Café Jaguari Ltda, que 
foi fundado em 1988. Nesse mesmo ano, 
os proprietários Pedro Labs e Francisco 
Avanzi adquiriram o primeiro torrador, um 
OPUS 20. Em 1995, com a inauguração 
de suas novas e modernas instalações, 
e já com a participação dos filhos de 
Pedro Labs e Francisco Avanzi, a empresa 
implantou uma linha de produção 
composta majoritariamente por produtos 
LILLA: 

trabalho, o que resultou no surgimento 
de uma nova oportunidade: o convite de 
seu supervisor, Ademir Calmona, para 
que ocupasse o cargo de assistente de 
produção. Nessa atual função, a primeira 
coisa que Vanessa faz, quando chega ao 
trabalho, é providenciar o abastecimento 
dos silos de café cru do OPUS 20 
(utilizado para a torra do café espresso), 
e liberar a carga de café torrado para os 
moinhos e só então inicia o abastecimento 
dos silos de cru do OPUS 40. Mas, do 
abastecimento até o empacotamento do 
café no fim da linha, nenhum detalhe 
operacional e de controle de qualidade 
fica sem a supervisão de Vanessa e/ou
de Ademir. 

Opção para o mercado 
de trabalho feminino
Afinal, por que não existem mulheres 
operando torradores de café de grande 
porte? Há algum preconceito? Na 
opinião de Vanessa não existe qualquer 
discriminação: 
- Acho que é só uma questão de falta de 
conhecimento, por parte das mulheres, 
da existência desse mercado. Se a 
oportunidade for oferecida a elas acredito 
que muitas vão se interessar.

E se assim for, o pioneirismo de Vanessa 
já vale como uma prova cabal de que 
essa é uma opção profissional possível e 
desafiadora para as mulheres. 

Vanessa resume em três palavras a 
história sobre como conseguiu chegar 
aonde está: oportunidade, interesse e 
dedicação.

A oportunidade surgiu em 2011, quando 
foi contratada como estagiária na área de 
qualidade do Café Caiçara. Até então, ela 
nunca havia pisado no chão de fábrica de 
uma indústria de torrefação de café. Em 
pouco tempo, porém, familiarizou-se com 
os procedimentos utilizados no processo 
de produção, e também com o controle 
dos padrões cuja elaboração e aplicação 
dão origem aos diversos tipos da bebida. 
Essa variedade de resultados permitida 
pelos modernos equipamentos de torra 
e a riqueza de conhecimentos envolvidos 
na formulação daqueles padrões, bem 
como na avaliação posterior da qualidade 
dos produtos resultantes deixaram 
a jovem estagiária fascinada. Mas, o 
que mais a encantou foi o processo de 
torra em si: “É uma mágica de reações 
químicas e físicas o que acontece com os 
grãos no processo de torra!” 
 
Esse interesse e o fascínio logo se 
tornaram uma paixão. E foi esta a 
mola propulsora de sua dedicação ao 

Inovação, uma das 
marcas do Café Caiçara
A contratação inédita de uma 
mulher para exercer uma função 
tradicionalmente desempenhada por 
homens alinha-se bem com o perfil 
inovador do Café Caiçara. Não sem 
motivo, a empresa usa como lema 
a frase “Café Caiçara: tecnologia, 
inovação, qualidade e satisfação”. 
A autenticidade de cada um desses 
conceitos vem sendo solidamente 
comprovada pelas realizações da casa 
ao longo de seus mais de 60 anos de 
existência: a tecnologia, pela constante 
atualização de seus equipamentos; a 
inovação, pelos sucessivos lançamentos 
de novos produtos, que hoje abrangem 
praticamente toda linha de cafés, além 
de uma variada gama de acessórios e 
equipamentos: a qualidade, pelo Selo 
de Pureza ABIC, outorgado ao Café 
Caiçara já no ano de lançamento do selo 
em 1989; a satisfação, pela posição de 
liderança ocupada pelo Café Caiçara na 
região em que atua.

A parceria do Café Caiçara com a 
Indústria de Máquinas LILLA, escolhida 
pelo atual diretor-presidente da 
torrefadora, Tadeu Pignatta, para 
prover a empresa com equipamentos 
de última geração, data de 1978. 
Nesse ano, o Café Caiçara adquiriu 
seu primeiro torrador LILLA, um CAP 
24. Na seqüência seguiram-se as 
aquisições do OPUS 20, OPUS 40, 
Sistema de Armazenamento Automático 
para torrados e moídos, o Sistema de 
Armazenamento e Blend para café cru 
e, por último, um sistema de blend e 
pesagem digital automática, controlado 
por computador, para os grãos torrados. 
É o que Tadeu Pignatta chama de 
“cultura LILLA” dentro do Café Caiçara.

UMA EMPRESA FELIZ
Na moderna sede do Café Jaguari, 
construída em Ourinhos dentro dos 
critérios de qualidade total para a 
indústria de alimentos, três aspectos 
saltam aos olhos de quem visita o local: 
a beleza do projeto paisagístico; o asseio 
impecável que se observa em todos os 
ambientes internos e externos, inclusive 
no chão de fábrica; a simpatia e a 
cordialidade reveladas no sorrido e nas 
atitudes de cada funcionário.  

Essa primeira impressão constatada pela 
reportagem da GAZETA LILLA foi logo 
depois comprovada pelos comentários de 
um pequeno grupo de visitantes reunidos 
no saguão de entrada: “Interessante 
como o ambiente aqui é acolhedor, 
parece que todo mundo está feliz...”, 
disse uma das mulheres. 

Segundo Valcir Labs, tudo isso é fruto 
da postura da empresa, definida no 

enunciado de sua Missão: “Contribuir 
para o crescimento da empresa e dos 
colaboradores, respeitando o indivíduo, 
a sociedade e o meio ambiente”. Embora 
esse enunciado esteja presente nos textos 
de princípios e valores de quase todas as 
empresas modernas, a diferença, no caso 
do Café Jaguari, é que o que está no papel 
se revela na prática de forma bem visível.

COM A SUBSTITUIÇÃO DE UM VELHO TORRADOR POR UM MODERNO 

OPUS 10 COM PROFILE ROASTING SYSTEM CONTROLADO POR CLP, 

O CAFÉ SÃO GOTARDO PODE AGORA EXTRAIR O MÁXIMO DA ALTA 

QUALIDADE QUE CARACTERIZA O CAFÉ CULTIVADO PELA EMPRESA EM 

UMA DAS MELHORES REGIÕES DO CERRADO MINEIRO. 

O OPUS 40 3G destaca-se no ambiente 
impecavelmente limpo da fábrica

Valcir Labs: parceria 
com Lilla foi decisiva 

na conquista de 
competitividade.

Fachada da sede do Café Jaguari
em Ourinhos/PR

OPUS 40 2G

z  um OPUS 40 2G;
z  liga de café cru;
z  sistema completo para armazenamento  
 e blend de torrados;
z  sistema de transporte    
 para abastecer um conjunto
 de empacotadeiras;
z  completa e exclusiva linha de vácuo
 
Valcir Labs define a parceria como 
um intercâmbio de conhecimentos: 
“Nós compramos os equipamentos e 
compartilhamos nossas avaliações e 
experiências sobre o desempenho de 
cada um, e eu procuro participar de 
todos os cursos que a LILLA promove 
sobre tecnologia e técnicas de torrefação. 
O objetivo é melhorar cada vez mais a 
qualidade de nossos produtos.”. 

Hoje o Café Jaguari está sob a direção 
dos três irmãos Labs, Waldemar, Walter 
e Valcir e dos três filhos de Francisco 
Avanzi, Fábio, Fernando e Álvaro.

café bico de ouro (holding) - DF

É certo que a competitividade de um 
produto é fruto de um variado número 
de fatores que diferem de uma empresa 
para outra de acordo com a estratégia de 
negócios de cada uma. Há, no entanto, 
um fator cuja importância não pode ser 
ignorada, sob pena de se ficar fora da 
concorrência: a inovação tecnológica. 
O reconhecimento dessa realidade, 
simultaneamente aos primeiros contatos 
com a tecnologia LILLA, levou o Café Bico 
de Ouro a uma decisão radical: renovar 
todo o equipamento de sua linha de 
produção, substituindo-o por máquinas 
LILLA. Com esse  propósito adquiriu:

z Um torrador OPUS 40 Automático 2G
z Uma linha exclusiva para espresso,   
 incluindo um torrador HB-30 e acessórios.
z Transportadores de crus e torrados.

Hoje o Café Bico de Ouro é uma das mais 
importantes empresas torrefadoras do DF, 
estando apta a atender grandes clientes 
com sua linha de produtos diferenciados de 
alta qualidade. O OPUS 40 por ela adquirido 
tem capacidade de 500 Kg por batelada e 
produção:de 2.500 Kg/h, além de:
z Profile Roasting System
z Queimador embutido que impede a saída  
 de fumaça.
z Sistema de autolimpeza dos dutos
z Controle por CLP – Controlador Lógico  
 Programável
z Sistema de resfriamento por   
 pulverização de água em conjunto   
 com ar frio.
Operação simples, facilidade de   
manutenção, taxas mínimas de quebra
e baixo consumo de combustível são
outras virtudes do OPUS 40.

UMA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
RADICAL – COM LILLA

DECIDIDA A INVESTIR NA MODERNIDADE E APOSTANDO NA TECNOLOGIA 
LILLA, O CAFÉ BICO DE OURO TROCOU VELHOS EQUIPAMENTOS POR UM 
OPUS 40 2G E UMA LINHA EXCLUSIVA PARA ESPRESSO.
RESULTADO: HOJE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES EMPRESAS 
TORREFADORAS DO DISTRITO FEDERAL.

Paulo de Morais, diretor do Café Bico de Ouro; 
Lucas da Costa, gerente de Vendas Nacionais
da Cia. Lilla e Jeovani de Morais, presidente
da holding.

O HB 30, que será utilizado na produção 
dos cafés especiais, suporta 30 Kg por 
batelada e produz 150 Kg/h, além de 
possuir as mesmas características dos 
torradores de maior tamanho, Por opção 
do cliente, o equipamento adquirido pelo 
Café Bico de Ouro  só esfria o café com ar 
frio, ou seja, sem pulverização com água 
no choque térmico.
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LILLA NO MUNDO 

Após consolidar 
a excelência da 
tecnologia LILLA 
em diversos países 
(Tailândia, Índia, 
Nicarágua, Egito, 
Argentina, entre 
outros), o novo 
torrador SMART 
marca sua presença 
agora na Inglaterra, 
adquirido pela 
Whiteheads (1858) 
Ltd. A empresa, 
que ostenta com 
orgulho a data 
da fundação em 
sua razão social, 
está instalada 
em Halifax, uma 
pequena e histórica 

cidade do condado de  West Yorkshire, no norte
da Inglaterra. 

Além de possuir grande flexibilidade na produção de 
diferentes perfis de torra, o SMART AUTO foi projetado 
de forma a atender todas as exigências relacionadas 
ao controle ambiental, às quais um número cada vez 
maior de países vem aderindo ao longo das últimas 
décadas, e de maneira também cada vez mais rigorosa. 
Daí a sua grande aceitação no mercado internacional de 
torrefação de café, comprovada mais uma vez com
a aquisição feita pela Whiteheads Coffee.

Principais características do SMART AUTO: 
z Capacidade por batelada : 60-120 Kg;
z Capacidade por hora: 500-570 kg;
z Operação sem eliminação de fumaça por   
   meio de um pós-queimador embutido;
z Totalmente Ecológico
z Flexibilidade – processa todos os tipos de café;
z Sistema de resfriamento do café;
z Controle da curva de torra;

SMART AUTO
CONSOLIDA-SE
NO MERCADO 
INTERNACIONAL
E CHEGA À 
INGLATERRA 
EMPRESA INGLESA COM MAIS DE 
UM SÉCULO E MEIO DE EXISTÊNCIA 
ADQUIRE O NOVO TORRADOR 
DA LILLA  PARA SERVIR SEUS 
TRADICIONAIS CLIENTES.

café b ico de ouro
UMA VIRADA TECNOLÓGICA 
COM OPUS 40 E LINHA DE 
PRODUÇÃO LILLA
pág. 2

café caiçara
VANESSA: UM TOQUE FEMININO
INÉDITO NO CONTROLE
DA TORRA
pág. 4
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Moinho de Rolos

Torrador Automático

café são gotardo -MG
PREPARANDO-SE PARA
UM NOVO TEMPO
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café b ico de ouro (hold ing)  -  DF
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA,
A NOVA PALAVRA DE
ORDEM – SEMPRE COM LILLA
pág. 2
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momentotécnico

Por Fernando Fernandes*

NA TORRA DO CAFÉ, O 
CONTROLE É FUNDAMENTAL...  
MAS, CONTROLAR O QUÊ?

1. INTRODUÇÃO:
O que é realmente importante controlar durante a torra para que possamos 
ter o domínio absoluto da qualidade dos grãos de café ao final do processo? 
Para respondermos a esta pergunta teremos que primeiramente entender 
o que é o processo de torra e porque ele acontece. Então poderemos 
identificar quais são os elementos que diretamente influenciam este processo. 
Finalmente, tendo esta identificação seremos capazes de saber o que 
devemos controlar de forma que possamos conduzir a torra dos grãos de café 
de acordo com nossos objetivos ou de acordo com o que pede o consumidor.

Precisamos, neste início, definir que este artigo não trata das diferentes 
formas de troca de calor que podem ser usadas num processo de torra. 
Vamos assumir, em todo o tempo, que a transferência de calor padrão para 
nossa análise é convecção pura. Caso queira avaliar porque esta é a melhor 
forma de troca de calor para a qualidade da torra, o leitor poderá consultar o 
artigo técnico de nossa Gazeta número 12.

2. O que acontece durante o processo de torra
do café?
Como todo o processo de torra envolve o aquecimento do produto que 
queremos torrar, temos a tendência de pensar que a transformação que 
ocorre é basicamente física. Na verdade as principais mudanças que 
acontecem em um processo de torra são químicas. As alterações físicas 
resultantes são coadjuvantes e, a maior parte delas, consequências das 
transformações químicas.
O que visivelmente se percebe no processo é que o café muda de cor, 
tamanho, sabor e passa a liberar um aroma diferente do que tinha quando 
cru. A razão destas mudanças são as reações químicas que ocorrem ao longo 
do processo e fazem com que substâncias antes existentes não estejam mais 
lá. Estas são substituídas por outros elementos químicos produzidos por 
reagentes presentes no café cru.

3. O que faz com que o café torre?
a. Temperatura do ar quente:
Conforme já definimos, vamos trabalhar apenas com transmissão de calor 
por convecção pura¹. A primeira suposição que vem à nossa mente é que 
a temperatura do ar quente é o agente promotor da torra dos grãos. Esta 
conclusão prematura vem do fato de sabermos que se aumentarmos a 
temperatura do ar o tempo de torra do café será mais curto. Contudo temos 
que ser cuidadosos em nossa avaliação, pois as aparências enganam.

b. Vazão do ar quente:
Uma análise mais aprofundada ampliará o nosso ponto de vista e existe um 
experimento simples que pode nos ajudar nisso. Para nossa experiência, 
primeiramente precisaremos de um torrador que consiga manter constante, 
durante todo o processo de torra, tanto a temperatura do ar quente quanto 
a sua vazão pela câmara de torra. Na sequência vamos fazer outra torra, 
trabalhando com a mesma temperatura do ar quente, mas, desta vez, com 
uma vazão de ar quente maior. O resultado obtido será um tempo de torra 
menor no segundo experimento. Concluímos disso que a vazão do ar quente 
também tem influência sobre o processo de torra.
Pela linha de raciocínio que traçamos até aqui, podemos tentar responder à 
nossa pergunta inicial dizendo que o que faz o café torrar são dois elementos: 
a temperatura do ar quente e a velocidade com que ele passa pelos grãos. 
Será que esta seria a resposta mais correta e precisa? Será que este conceito 
é o que nos permitirá ter o melhor controle possível sobre o processo
de torra?

c. O que importa é a transferência de calor e não a temperatura
do ar:
Por incrível que pareça, nem a temperatura do ar quente nem a velocidade com 
que ele passa pelos grãos são os causadores diretos das reações químicas que 
definem o processo de torra. Na verdade existe um fenômeno físico, associado 
à movimentação de energia, que é a transmissão de calor². Esta transmissão 
de calor, necessária para que o fenômeno da torra aconteça, é função das 
duas outras variáveis tratadas até aqui. Como vamos entender ao longo deste 
artigo, isso muda em muito nosso entendimento sobre como devemos usar a 
temperatura e a vazão do ar quente em um processo de torra ideal.

Na verdade a transferência de calor é o fenômeno que realmente importa. 
Esta troca de calor é uma grandeza física que, no caso da convecção entre o 
ar quente e os grãos do café, depende da temperatura do ar, da velocidade 
com que o ar passa ao redor dos grãos, do tamanho dos grãos e do seu 
formato. Estamos desprezando aqui alguns outros elementos de menor 
influência. As ciências da termodinâmica e da transferência de calor nos 
apresentam a fórmula termodinâmica, transcrita abaixo, que nos permite ter 
uma percepção melhor deste fato.

Q = h*A*(Tar – Tgrão)² onde: h = Coeficiente de transferência térmica
 A= Área da superfície do grão
 Tar= Temperatura do ar quente
 Tgrão= Temperatura dos grãos 

O coeficiente de transferência térmica (h) depende da velocidade do ar quente 
e se comporta de acordo com o gráfico abaixo:

De acordo com a fórmula acima, a transferência de calor é diretamente 
proporcional à diferença entre a temperatura do ar e a temperatura dos grãos. 
Isto quer dizer que se aumentarmos a temperatura do ar quente, dobrando 
o quanto ele é mais quente que o grão, também estaremos aumentando em 
duas vezes a transferência de calor.

Outra conclusão que podemos tirar é que, contrariando nossa intuição, a 
velocidade do ar demostra ter uma influência mais forte na transmissão de 
calor do que a variação da temperatura do ar. Como podemos ver no gráfico 
acima, o coeficiente de transferência térmica (h) aumenta exponencialmente 
com o aumento da velocidade. Isto quer dizer que se dobrarmos a velocidade 
do ar teremos muito mais do que apenas o dobro da transferência térmica.

Esta realidade física da grande influência da velocidade do ar na troca de 
calor pode ser percebida no nosso dia-a-dia, quando ouvimos na previsão 
do tempo que a temperatura ambiente no momento é de zero grau, mas 
a sensação térmica é de -10 ºC. Este efeito está normalmente associado 
à presença do vento que, neste caso, quanto mais intenso nos dará uma 

Nomenclatura
h = Coeficiente de transferência de calor
D = Diâmetro do grão
k = Condutividade térmica
Re = Número de Reynolds

∂ = Densidade do fluído

n = Velocidade do fluído

µ = Viscosidade do fluído

300

30

3

0,3
1 100,1 100 1000

Aquecimento p/ escoamento em uma esfera3

10000 100000

h .D
  k

Re = ∂ . n. D
          µ

* Fernando Fernandes é Diretor Executivo da Cia. 
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sensação maior de uma temperatura mais baixa do que a real. Isto 
prova que nós não conseguimos sentir a temperatura do ar como 
realidade física. O que sentimos é a temperatura do nosso corpo, 
que diminui na presença do vento porque perdemos mais calor. 

Podemos também passar pela experiência oposta. Entramos em 
uma sauna onde a temperatura do ar está em torno de 85 ºC. 
Sentamo-nos e permanecemos quietos e desta forma a sensação 
térmica de calor é suportável. Na sequência enchemos o pulmão 
e sopramos nosso braço. A sensação, no local onde o ar passa 
com velocidade, é de ardor, como se o ar estivesse muito mais 
quente do que os 85 ºC. O ponto em contato com o ar passando 
em grande velocidade troca mais calor e a temperatura de nossa 
pele aumenta, provocando a sensação de queimação. Mais uma 
vez o que estamos percebendo não é a temperatura do ar, mas a 
temperatura da nossa pele.

Do ponto de vista científico, conforme os princípios da 
termodinâmica, e pelas experiências práticas, que estão de 
acordo com esses princípios, acabamos de desmentir uma grande 
falácia. Muito se tem falado com relação à temperatura ideal do 
ar quente para a torra do café, mas, assim com nós, o grão do 
café não é afetado por ela e sim por sua própria temperatura 
que é controlada pela troca de calor. O ar com temperatura 
alta e vazão muito baixa não vai queimar o grão de café, assim 
como não nos queimamos quando estamos com nosso corpo em 
repouso na sauna. Nos dois casos a troca de calor é baixa. Por 
outro lado, o ar com temperatura mais baixa combinada com uma 
vazão excessivamente alta pode transferir tanto calor a ponto de 
prejudicar a qualidade da torra, fornecendo um calor excessivo 
aos grãos. Com os princípios da termodinâmica e da transferência 
de calor podemos calcular e prever quanto calor estaremos 
fornecendo ao café antes mesmo de realizar um experimento.
O fato é que, para o grão de café, não importa qual é a 
temperatura do ar quente, mas é fundamental sabermos quanto 
calor estamos fornecendo ao café.
Na próxima edição vamos analisar um fato surpreendente 
relacionado à troca de calor, e demonstrar  que o que faz com 
que o café torre é a temperatura do grão.

NOTAS
¹ Vide Gazeta Nº 12 que tem um artigo técnico com o tema: Qual 
o Melhor Sistema para Torrar um Café Gourmet. Este artigo aborda 
os diferentes sistemas de troca do calor, comparando condução 
com convecção, mostrando as vantagens dos torradores que 
trabalham com convecção pura. Este material pode ser encontrado 
em nosso site.
² Fundamentals of Classical Thermodynamics
Gordon J. Van Wylen, Richard E. Sonntag; Editora: Wiley
3 Heat Transmission                                                                                                                                     
Mc Adams, W. H(Author);  Editora: McGraw-Hill Book Company



pg  6pg  5

LILLA NO MUNDO 

Após consolidar 
a excelência da 
tecnologia LILLA 
em diversos países 
(Tailândia, Índia, 
Nicarágua, Egito, 
Argentina, entre 
outros), o novo 
torrador SMART 
marca sua presença 
agora na Inglaterra, 
adquirido pela 
Whiteheads (1858) 
Ltd. A empresa, 
que ostenta com 
orgulho a data 
da fundação em 
sua razão social, 
está instalada 
em Halifax, uma 
pequena e histórica 

cidade do condado de  West Yorkshire, no norte
da Inglaterra. 

Além de possuir grande flexibilidade na produção de 
diferentes perfis de torra, o SMART AUTO foi projetado 
de forma a atender todas as exigências relacionadas 
ao controle ambiental, às quais um número cada vez 
maior de países vem aderindo ao longo das últimas 
décadas, e de maneira também cada vez mais rigorosa. 
Daí a sua grande aceitação no mercado internacional de 
torrefação de café, comprovada mais uma vez com
a aquisição feita pela Whiteheads Coffee.

Principais características do SMART AUTO: 
z Capacidade por batelada : 60-120 Kg;
z Capacidade por hora: 500-570 kg;
z Operação sem eliminação de fumaça por   
   meio de um pós-queimador embutido;
z Totalmente Ecológico
z Flexibilidade – processa todos os tipos de café;
z Sistema de resfriamento do café;
z Controle da curva de torra;

SMART AUTO
CONSOLIDA-SE
NO MERCADO 
INTERNACIONAL
E CHEGA À 
INGLATERRA 
EMPRESA INGLESA COM MAIS DE 
UM SÉCULO E MEIO DE EXISTÊNCIA 
ADQUIRE O NOVO TORRADOR 
DA LILLA  PARA SERVIR SEUS 
TRADICIONAIS CLIENTES.

café b ico de ouro
UMA VIRADA TECNOLÓGICA 
COM OPUS 40 E LINHA DE 
PRODUÇÃO LILLA
pág. 2

café caiçara
VANESSA: UM TOQUE FEMININO
INÉDITO NO CONTROLE
DA TORRA
pág. 4
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Moinho de Rolos

Torrador Automático

café são gotardo -MG
PREPARANDO-SE PARA
UM NOVO TEMPO
pág. 2

café caiçara -  SP
VANESSA: UM TOQUE FEMININO
INÉDITO NO CONTROLE DA TORRA
pág. 4

café b ico de ouro (hold ing)  -  DF
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA,
A NOVA PALAVRA DE
ORDEM – SEMPRE COM LILLA
pág. 2
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momentotécnico

Por Fernando Fernandes*

NA TORRA DO CAFÉ, O 
CONTROLE É FUNDAMENTAL...  
MAS, CONTROLAR O QUÊ?

1. INTRODUÇÃO:
O que é realmente importante controlar durante a torra para que possamos 
ter o domínio absoluto da qualidade dos grãos de café ao final do processo? 
Para respondermos a esta pergunta teremos que primeiramente entender 
o que é o processo de torra e porque ele acontece. Então poderemos 
identificar quais são os elementos que diretamente influenciam este processo. 
Finalmente, tendo esta identificação seremos capazes de saber o que 
devemos controlar de forma que possamos conduzir a torra dos grãos de café 
de acordo com nossos objetivos ou de acordo com o que pede o consumidor.

Precisamos, neste início, definir que este artigo não trata das diferentes 
formas de troca de calor que podem ser usadas num processo de torra. 
Vamos assumir, em todo o tempo, que a transferência de calor padrão para 
nossa análise é convecção pura. Caso queira avaliar porque esta é a melhor 
forma de troca de calor para a qualidade da torra, o leitor poderá consultar o 
artigo técnico de nossa Gazeta número 12.

2. O que acontece durante o processo de torra
do café?
Como todo o processo de torra envolve o aquecimento do produto que 
queremos torrar, temos a tendência de pensar que a transformação que 
ocorre é basicamente física. Na verdade as principais mudanças que 
acontecem em um processo de torra são químicas. As alterações físicas 
resultantes são coadjuvantes e, a maior parte delas, consequências das 
transformações químicas.
O que visivelmente se percebe no processo é que o café muda de cor, 
tamanho, sabor e passa a liberar um aroma diferente do que tinha quando 
cru. A razão destas mudanças são as reações químicas que ocorrem ao longo 
do processo e fazem com que substâncias antes existentes não estejam mais 
lá. Estas são substituídas por outros elementos químicos produzidos por 
reagentes presentes no café cru.

3. O que faz com que o café torre?
a. Temperatura do ar quente:
Conforme já definimos, vamos trabalhar apenas com transmissão de calor 
por convecção pura¹. A primeira suposição que vem à nossa mente é que 
a temperatura do ar quente é o agente promotor da torra dos grãos. Esta 
conclusão prematura vem do fato de sabermos que se aumentarmos a 
temperatura do ar o tempo de torra do café será mais curto. Contudo temos 
que ser cuidadosos em nossa avaliação, pois as aparências enganam.

b. Vazão do ar quente:
Uma análise mais aprofundada ampliará o nosso ponto de vista e existe um 
experimento simples que pode nos ajudar nisso. Para nossa experiência, 
primeiramente precisaremos de um torrador que consiga manter constante, 
durante todo o processo de torra, tanto a temperatura do ar quente quanto 
a sua vazão pela câmara de torra. Na sequência vamos fazer outra torra, 
trabalhando com a mesma temperatura do ar quente, mas, desta vez, com 
uma vazão de ar quente maior. O resultado obtido será um tempo de torra 
menor no segundo experimento. Concluímos disso que a vazão do ar quente 
também tem influência sobre o processo de torra.
Pela linha de raciocínio que traçamos até aqui, podemos tentar responder à 
nossa pergunta inicial dizendo que o que faz o café torrar são dois elementos: 
a temperatura do ar quente e a velocidade com que ele passa pelos grãos. 
Será que esta seria a resposta mais correta e precisa? Será que este conceito 
é o que nos permitirá ter o melhor controle possível sobre o processo
de torra?

c. O que importa é a transferência de calor e não a temperatura
do ar:
Por incrível que pareça, nem a temperatura do ar quente nem a velocidade com 
que ele passa pelos grãos são os causadores diretos das reações químicas que 
definem o processo de torra. Na verdade existe um fenômeno físico, associado 
à movimentação de energia, que é a transmissão de calor². Esta transmissão 
de calor, necessária para que o fenômeno da torra aconteça, é função das 
duas outras variáveis tratadas até aqui. Como vamos entender ao longo deste 
artigo, isso muda em muito nosso entendimento sobre como devemos usar a 
temperatura e a vazão do ar quente em um processo de torra ideal.

Na verdade a transferência de calor é o fenômeno que realmente importa. 
Esta troca de calor é uma grandeza física que, no caso da convecção entre o 
ar quente e os grãos do café, depende da temperatura do ar, da velocidade 
com que o ar passa ao redor dos grãos, do tamanho dos grãos e do seu 
formato. Estamos desprezando aqui alguns outros elementos de menor 
influência. As ciências da termodinâmica e da transferência de calor nos 
apresentam a fórmula termodinâmica, transcrita abaixo, que nos permite ter 
uma percepção melhor deste fato.

Q = h*A*(Tar – Tgrão)² onde: h = Coeficiente de transferência térmica
 A= Área da superfície do grão
 Tar= Temperatura do ar quente
 Tgrão= Temperatura dos grãos 

O coeficiente de transferência térmica (h) depende da velocidade do ar quente 
e se comporta de acordo com o gráfico abaixo:

De acordo com a fórmula acima, a transferência de calor é diretamente 
proporcional à diferença entre a temperatura do ar e a temperatura dos grãos. 
Isto quer dizer que se aumentarmos a temperatura do ar quente, dobrando 
o quanto ele é mais quente que o grão, também estaremos aumentando em 
duas vezes a transferência de calor.

Outra conclusão que podemos tirar é que, contrariando nossa intuição, a 
velocidade do ar demostra ter uma influência mais forte na transmissão de 
calor do que a variação da temperatura do ar. Como podemos ver no gráfico 
acima, o coeficiente de transferência térmica (h) aumenta exponencialmente 
com o aumento da velocidade. Isto quer dizer que se dobrarmos a velocidade 
do ar teremos muito mais do que apenas o dobro da transferência térmica.

Esta realidade física da grande influência da velocidade do ar na troca de 
calor pode ser percebida no nosso dia-a-dia, quando ouvimos na previsão 
do tempo que a temperatura ambiente no momento é de zero grau, mas 
a sensação térmica é de -10 ºC. Este efeito está normalmente associado 
à presença do vento que, neste caso, quanto mais intenso nos dará uma 

Nomenclatura
h = Coeficiente de transferência de calor
D = Diâmetro do grão
k = Condutividade térmica
Re = Número de Reynolds

∂ = Densidade do fluído

n = Velocidade do fluído

µ = Viscosidade do fluído

300

30

3

0,3
1 100,1 100 1000

Aquecimento p/ escoamento em uma esfera3

10000 100000

h .D
  k

Re = ∂ . n. D
          µ

* Fernando Fernandes é Diretor Executivo da Cia. 
Lilla de Máquinas, onde desenvolveu sua carreira 
nos últimos 20 anos. Ele é constantemente convida-
do como palestrante em eventos e feiras internacio-
nais 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.

sensação maior de uma temperatura mais baixa do que a real. Isto 
prova que nós não conseguimos sentir a temperatura do ar como 
realidade física. O que sentimos é a temperatura do nosso corpo, 
que diminui na presença do vento porque perdemos mais calor. 

Podemos também passar pela experiência oposta. Entramos em 
uma sauna onde a temperatura do ar está em torno de 85 ºC. 
Sentamo-nos e permanecemos quietos e desta forma a sensação 
térmica de calor é suportável. Na sequência enchemos o pulmão 
e sopramos nosso braço. A sensação, no local onde o ar passa 
com velocidade, é de ardor, como se o ar estivesse muito mais 
quente do que os 85 ºC. O ponto em contato com o ar passando 
em grande velocidade troca mais calor e a temperatura de nossa 
pele aumenta, provocando a sensação de queimação. Mais uma 
vez o que estamos percebendo não é a temperatura do ar, mas a 
temperatura da nossa pele.

Do ponto de vista científico, conforme os princípios da 
termodinâmica, e pelas experiências práticas, que estão de 
acordo com esses princípios, acabamos de desmentir uma grande 
falácia. Muito se tem falado com relação à temperatura ideal do 
ar quente para a torra do café, mas, assim com nós, o grão do 
café não é afetado por ela e sim por sua própria temperatura 
que é controlada pela troca de calor. O ar com temperatura 
alta e vazão muito baixa não vai queimar o grão de café, assim 
como não nos queimamos quando estamos com nosso corpo em 
repouso na sauna. Nos dois casos a troca de calor é baixa. Por 
outro lado, o ar com temperatura mais baixa combinada com uma 
vazão excessivamente alta pode transferir tanto calor a ponto de 
prejudicar a qualidade da torra, fornecendo um calor excessivo 
aos grãos. Com os princípios da termodinâmica e da transferência 
de calor podemos calcular e prever quanto calor estaremos 
fornecendo ao café antes mesmo de realizar um experimento.
O fato é que, para o grão de café, não importa qual é a 
temperatura do ar quente, mas é fundamental sabermos quanto 
calor estamos fornecendo ao café.
Na próxima edição vamos analisar um fato surpreendente 
relacionado à troca de calor, e demonstrar  que o que faz com 
que o café torre é a temperatura do grão.

NOTAS
¹ Vide Gazeta Nº 12 que tem um artigo técnico com o tema: Qual 
o Melhor Sistema para Torrar um Café Gourmet. Este artigo aborda 
os diferentes sistemas de troca do calor, comparando condução 
com convecção, mostrando as vantagens dos torradores que 
trabalham com convecção pura. Este material pode ser encontrado 
em nosso site.
² Fundamentals of Classical Thermodynamics
Gordon J. Van Wylen, Richard E. Sonntag; Editora: Wiley
3 Heat Transmission                                                                                                                                     
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