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ARMAZENAGEM

OPUS 2 3G, OPÇÃO DE
UMA ESPECIALISTA

café meridiano - ES

QUANDO O ASSUNTO É ATUALIZAÇÃO
TECNOLÓGICA, O CAFÉ MERIDIANO
NÃO DEIXA POR MENOS
COM SEDE EM COLATINA/ES, A EMPRESA ACABA DE ADQUIRIR UM
OPUS 4G, O MAIS MODERNO E AVANÇADO TORRADOR DE CAFÉ
EXISTENTE NO MERCADO.

Da esquerda para a direita: Felipe Fossatti, funcionário da Cia. Lilla; Eder
Pancieri, Diretor do Café Meridiano; Lucas da Costa, Gerente de Vendas
Nacionais da Cia. Lilla; Cleverson Pancieri; Presidente do Café Meridiano;
Fernando Fernandes, Diretor Executivo da Cia. Lilla

Sede da empresa em Colatina/ES

Apesar de conhecer bastante a qualidade e a confiabilidade
da tecnologia LILLA, na compra do equipamento top da
linha de torradores o Café Meridiano não abriu mão de uma
ampla pesquisa de mercado, realizada entre fornecedores
não só do Brasil, mas também da Europa. Esse procedimento
é padrão dentro da empresa, e foi o que a levou a optar, em
anos anteriores, por outros equipamentos LILLA, entre eles
o moinho de rolos ORION 2000, adquirido para substituir
um modelo antigo de outra marca. O resultado foi tão
satisfatório que, alguns anos depois, o Café Meridiano repetiu
o investimento em um novo ORION e com o mesmo objetivo
de substituir uma outra máquina desatualizada.

Os resultados são melhores com uma variedade nas cargas de
café cru.

Agora, com o OPUS 4G o Café Meridiano tem a garantia
de obter:
MAIOR RENDIMENTO
Com a ultra-versátil tecnologia de 4ª. geração de curvas de
torras, os torradores LILLA podem alternar entre o sistema
semifluidizado e o utilizado pelo mais tradicional torrador.
Essa versatilidade possibilita a obtenção de melhor rendimento
em peso do café e a perfeita exploração da matéria-prima.
Os torradores OPUS 4G LILLA são os únicos torradores de
cilindro com leito semifluidizado existentes no mercado.
MELHOR BEBIDA
Com o sistema de torra por convecção e os controles da
curva de temperatura, o 4G proporciona uma excelente
uniformidade das torras, além de ressaltar as boas qualidades
da matéria-prima utilizada. Durante todo o processo,
o equipamento pode acelerar ou reduzir a velocidade.

BAIXO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL
Nos torradores LILLA a tarefa de pós-queima de fumaça e
odores é realizada pelo queimador principal, o que elimina
a necessidade de dois queimadores separados para o
atendimento às leis de emissões de poluentes. O resultado é
um baixíssimo consumo de combustível.
MAIOR CONSISTÊNCIA
Graças ao novo e excelente profile roasting 4G, os usuários
do novo OPUS conseguem um café torrado com ótima
consistência, mesmo após um dia inteiro de torras contínuas.
EFETIVO PROFILE ROASTING
Este novo sistema, controla a curva da temperatura do grão do
café ao longo do processo de torra. O sistema de automação
4G é responsável por ajustar os outros parâmetros como
pressão, temperatura do ar e vazão do ar. Basta configurar o
desenho da curva do café dentro da câmara blindada de torra,
que o software fará o trabalho corretamente.
Estabelecido em Colatina/ES, o Café Meridiano, presidido por
Cleverson Affonso Pancieri, é detentor de diversos prêmios e
certificados de pureza e qualidade nacionais e internacionais.
Tal sucesso não está alicerçado apenas na constante renovação
tecnológica, mas também nos valores que vêm marcando a
administração Pancieri: postura ética, cuidado com o meio
ambiente e preocupação com o social.
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café coamo - PR
INDÚSTRIA PLANEJADA E INSTALADA
PELA CIA. LILLA AMPLIA A LINHA
DE PRODUÇÃO
A COAMO - AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA, MAIOR COOPERATIVA
DA AMÉRICA LATINA E PRODUTORA DO CAFÉ COAMO, COM SEDE
EM CAMPO MOURÃO, NO PARANÁ, DUPLICOU O SISTEMA DE
ARMAZENAGEM E DE EMPACOTAMENTO NA TORREFAÇÃO PLANEJADA
E MONTADA PELA CIA. LILLA.

Há aproximadamente cinco anos, a
Coamo, que comercializava o Café
Coamo produzido por terceiros, decidiu
montar sua própria torrefação. Com esse
propósito contratou a CIA. LILLA para
executar o planejamento e a instalação
completa de sua nova linha de produção.
Agora, diante do sucesso obtido com
a nova unidade, a Coamo ampliou sua
capacidade de produção com:
z duplicação do sistema da silagem de pó.
z duplicação do sistema de
empacotamento;
z aumento de 50% da silagem existente
de grãos torrados.
Uma pesquisa de mercado minuciosa
Antes de contratar a CIA. LILLA para
instalar a indústria de café no sistema
turn key, a Coamo realizou uma pesquisa
que se estenderia por um ano, fazendo
visitas a diversos fornecedores. Dois foram
escolhidos para uma avaliação detalhada
e uma rigorosa análise comparativa:
a LILLA e sua principal concorrente. Ao
final, a Coamo optou pela tecnologia
LILLA.
A linha de produção 100% LILLA então
instalada na Coamo inclui sistema de prélimpeza, sistema de blend, torrador OPUS,
silos para grãos torrados, moinho de rolos
ORION, linha de café moído e conjunto
de transportadores até o empacotamento
do produto.

Coamo em números
Exercício 2013 (data-base 31/12/2013)
Cooperados: 26.276 (Data-base:
Dezembro 2013)
Recursos humanos: 6.452
funcionários efetivos e média mensal
de 1.679 colaboradores (temporários e
terceirizados).
Beneficiados: Mais de 120 mil
pessoas recebem benefícios diretos do
cooperativismo promovido pela Coamo
(Cooperados, funcionários e familiares).
Receitas: Receitas Globais R$ 8,18
bilhões.
Sobras: Sobras Líquidas R$ 519,71
milhões.
Ativo total: R$ 5,66 bilhões.
Patrimônio Líquido: R$ 2,73 bilhões.
Impostos, taxas e contribuições:
geração de R$ 269,25 milhões.
Capacidade de Armazenagem a
Granel: 4,58 milhões de toneladas.
Capacidade de Armazenagem
ensacado: 880,27 mil toneladas.
Recebimento da Produção: 6,80
milhões de toneladas de produtos
agrícolas.
% Participação do Brasil: 3,6 % da
produção agrícola do Brasil.
Industrialização: 1,53 milhão de
toneladas de soja, 58,77 mil toneladas
de trigo, 2,86 mil toneladas de café
beneficiado e 10,03 mil toneladas de
algodão em pluma.
Exportação: Foram exportados pelo
terminal portuário de Paranaguá, no

Acima, sede da Coamo em Campo Mourão/PR
e, abaixo, o novo silo para café em pó.

Paraná e porto de São Francisco, em
Santa Catarina, um total de 2,56 milhões
de toneladas que resultaram no montante
de US$ 1,21 bilhão.
Ranking de Exportação: 33ª maior
empresa exportadora do país; 2ª do
Paraná e a 1ª do agronegócio paranaense.
(Data-base: Dezembro 2013).
Eventos técnicos, educacionais e
sociais para cooperados: 1.477 eventos
para o desenvolvimento de cooperados
e familiares, totalizando 49.494
participantes.
Treinamentos para funcionários: 2.616
eventos com 21.144 participantes.
Alimentos Coamo: Faturamento de R$
726,43 milhões.

melita - RS
UMA EMPRESA CENTENÁRIA EM
DIA COM A MODERNIDADE
A Melita iniciou sua trajetória há mais de 100
anos com uma importante contribuição para
a história do consumo de café: o coador de
papel, atualmente utilizado em mais de 60
países. Hoje, a empresa que, só no Brasil,
faturou R$ 900 milhões em 2013, tem como
visão “ser a marca líder mais admirada e
confiável no consumo e preparo de café
torrado e moído a vácuo e em grão, dentro e
fora do lar”.
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Fiel a esse objetivo, a Melita modernizou os
seus dois OPUS 40, dotando-os com sistema
que vai lhes permitir o esfriamento rápido e
homogêneo e melhor controle da pesagem
automática do grão torrado.
Afinal, para uma empresa centenária
preocupada com qualidade e modernidade,
nada melhor do que a tecnologia LILLA,
sempre em evolução há quase cem anos.

san babila café - SP (capital)
UMA ESPECIALISTA EM CAFÉS
ESPECIAIS SÓ PODERIA ESCOLHER
O OPUS 2 GOURMET 3G
HÁ QUASE VINTE ANOS, EDVALDO BORTOLETTO, PROPRIETÁRIO DA
SAN BABILA CAFÉ, PERSEGUE INCANSAVELMENTE UM OBJETIVO:
DAR AO CONSUMIDOR FINAL ACESSO A UM CAFÉ EXPRESSO COM
PALADAR DIFERENCIADO, CAPAZ DE SATISFAZÊ-LO DE FORMA PLENA
E PERSONALIZADA.E FOI ESSA BUSCA QUE LEVOU A SAN BABILA
À RECENTE AQUISIÇÃO DO OPUS 2 GOURMET 3G, TOP DA LINHA
DE TORRADORES DE CAFÉS ESPECIAIS, COM FUNCIONAMENTO
TOTALMENTE AUTOMÁTICO.

A San Babila iniciou suas atividades dedicandose, de forma pioneira, à importação de
máquinas de café espresso para venda e locação
a empresas e instituições, permitindo-lhes servir
a seus clientes e funcionários um cafezinho de
qualidade. Posteriormente, passou a produzir
e fornecer café torrado em grãos aos usuários
das máquinas. Para Edvaldo Bortoletto,
porém, a torrefação de cafés especiais não
representou apenas mais um negócio. Numa
época em que a arte de torrar café não possuía
os sofisticados recursos tecnológicos atuais,
Bortoletto já pesquisava ininterruptamente –
como faz até hoje – formas de proporcionar ao
consumidor final total satisfação no momento de
saborear o seu cafezinho. A pesquisa baseavase principalmente na escolha das melhores
variedades de grãos, na composição dos blends
e na influência do equipamento e da qualidade
da torra sobre o produto final. O conhecimento
assim adquirido era utilizado em suas próprias
cafeterias e depois repassado aos usuários dos
torradores – postura e procedimento adotados

até hoje. “É interessante notar como o paladar
do consumidor varia de uma região para outra”,
observa Bortoletto. Daí a necessidade, segundo
ele, de uma pesquisa permanente.
Agora, com a aquisição do OPUS 2 GOURMET
3G AUTOMÁTICO, Bortoletto conta com um
poderoso aliado para atingir o nível de excelência
que sempre buscou, pois além das qualidades
que caracterizam os torradores da linha OPUS 3G
– flexibilidade nos perfis de torra, funcionamento
totalmente ecológico, economia de combustível,
capacidade para trabalhar todos os tipos de
café, entre outras – O OPUS GOURMET 3G
foi acrescido de um recurso fundamental a
um torrador de cafés especiais: o esfriamento
TOTALMENTE sem água do café torrado. Tal
recurso, no entanto, é opcional, podendo o
usuário, sempre que quiser, utilizar também o
choque térmico com pulverização de água.
Mas, a busca pela excelência não termina aí.
Neste ano, O OPUS adquirido pela San Babila

café grão de ouro - AP
EM DOIS ANOS EMPRESA ADQUIRE SEU
SEGUNDO MOINHO DE ROLOS ORION
A EMPRESA GEOGRAFICAMENTE MAIS DISTANTE, NO BRASIL, DA
CIA. LILLA DE MÁQUINAS, É TAMBÉM UMA DAS MAIS ENTUSIASTAS
USUÁRIAS DA MARCA LILLA. ELA INVESTE AGORA NO SEU SEGUNDO
MOINHO DE ROLOS ORION.

Quando comprou seu terceiro torrador OPUS 20,
em 2005, Rogério Brito, proprietário da Cical
- Comércio e Indústria de Café Ltda, produtora
do Café Grão de Ouro, com sede em Macapá/
AP, afirmou: “Após a aquisição do primeiro
Opus, em 1989, não houve mais necessidade de
procurarmos outra marca”.
Essa mesma confiança manifestada em relação
ao OPUS 20 pelo dirigente de uma das maiores
torrefações do norte do País, reflete-se agora
também no moinho de rolos ORION, do qual a
Cical tornou-se uma cliente 2nd order. O primeiro
ORION foi adquirido pela empresa há apenas
dois anos.
Entre as superiores qualidades do moinho de
rolos ORION estão o controle e a flexibilidade

Acima, o OPUS 2 GOURMET 3G em espaço
visível ao público e, abaixo, o proprietário
Edvaldo Bortoletto.

de moagem, o baixo nível de ruído, a facilidade
de ajustes de granulometria, a facilidade de
manutenção, além de outras importantes
características como:
Paralelismo estável entre os rolos;
Alimentação controlada por atuação pneumática;
Sistema de segurança antitravamento;
Painel elétrico completo e automatizado com CLP;
Regulagem exata em centésimos de milímetro.
A maior durabilidade de rolos do mercado.
Consome em torno de 40% menos de
energia elétrica do que o do concorrente.

Lucas da Costa, gerente nacional
de vendas da CIA. LILLA, Aristarco
Figueiredo Brito, proprietário da
CICAL, e seu filho Rogério Brito.
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estará torrando três tipos de café premiados na
11ª Edição Especial dos Melhores Cafés de São
Paulo, realizada em 17/12/2013, onde Bortoletto
adquiriu lotes de grãos classificados em 1º, 2º e
4º lugares.
Ações como essa confirmam a veracidade do
slogam da empresa: “A San Babila sempre busca
inovação para você provar o melhor do café
espresso.”

LILLA NO MUNDO

momentotécnico

CAFÉ 5 HISPANOS, NA
ARGENTINA, INVESTE NA
TECNOLOGIA LILLA.

NA TORRA DO CAFÉ, O
CONTROLE É FUNDAMENTAL...
MAS, CONTROLAR O QUÊ?
2 (FINAL)

UM TORRADOR SMART 2000 AUTOMÁTICO E
DOIS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM E BLENDS
AUTOMÁTICOS DA LILLA, ALÉM DE OUTROS
ACESSÓRIOS, ENTRAM PARA A HISTÓRIA DE
SUCESSO DA EMPRESA ARGENTINA.
De uma microempresa familiar dedicada à torrefação
de café para distribuição em bares e restaurantes, a
uma grande empresa de projeção internacional – esse
é o resumo de mais de 50 anos de história de Los 5
Hispanos S/A, com sede em Buenos Aires, Argentina.
A pequena fábrica criada em 1962 por dom Cândido
Fajardo, sua esposa Adela Sobrino e os dois filhos.
maiores, transformou-se em uma moderna indústria
que ocupa hoje uma área de 12 mil m2, e funciona
com equipamentos e tecnologia de ponta. Seu
departamento de controle de qualidade atua com
o máximo rigor para garantir a competitividade
dos produtos 5 Hispanos nos mercados interno e
internacional, e assim levar a empresa ao cumprimento
de sua visão: ser líder do mercado americano na área
de industrialização e comercialização de café e snaks, e
expandir suas fronteiras ao resto do mundo;
O investimento feito agora no torrador SMART
2000 AUTOMÁTICO, nos sistemas de armazenagem
e blends de café cru e torrado, bem como nos
demais itens adquiridos é fruto dessa visão e do
crescimento sólido que a administração da família
Fajardo vem conquistando para o empreendimento.
Detalhadamente, a aquisição dos equipamentos LILLA
consistiu em:
1- TORRADOR SMART 2000 AUTOMÁTICO
com as seguintes características:
z Combustível: Gás
z Operação: Totalmente Automático
z Queimador: Riello
z Controle: PLC Allen Bradley
z Capacidade de café cru por carga: 500 Kg.
z 4 x cargas completas por hora
z Capacidade de café cru por hora: 2000 Kg.
z Profile Roasting System.
2- Elevador de canecas para café cru
3- Elevador pneumático ep10
4- Registro rotativo
5- Silo para café cru com 4 compartimentos e
capacidade total de 30.000 kilos
6- Silo para café torrado com 4 compartimentos e
capacidade total de 20.000 kilos,
7- Misturador com balança e registro pneumático
8- Conjunto de roscas helicoidais verticais e horizontais.
9- Painel elétrico para café cru e torrado
10- Conjunto para transporte exclusivo de café em
grãos torrados (expresso)

Por Fernando Fernandes*
Introdução:
Na Gazeta anterior, que traz a primeira parte deste artigo,
tomamos ciência de um fato muito interessante com relação
à torra do café: a temperatura do ar quente não é o elemento
principal para garantir a qualidade do café torrado. Vimos que a
troca de calor é o ator principal deste processo e que ele depende
tanto da temperatura do ar quente quanto da vazão. Vimos ainda
que a vazão do ar quente tem ainda uma influência maior sobre a
troca térmica do que sua própria temperatura.
Como a troca de calor é o que nos interessa, temos que analisa-la
mais profundamente.
a. Um fato surpreendente:
É possível obtermos a mesma troca de calor utilizando
combinações diferentes de temperatura do ar quente e vazão.
Pela equação de troca de calor e gráfico do coeficiente de
transferência térmica, apresentados na edição anterior de nossa
gazeta, podemos calcular o valor da troca térmica sob uma
determinada temperatura do ar e uma determinada velocidade.
Partindo desses valores, caso aumentemos a temperatura do ar
quente, vamos obter um valor do calor resultante maior. Agora,
mantendo esta temperatura mais alta, podemos abaixar a vazão
até que obtenhamos o mesmo valor inicial de troca térmica. Na
verdade, um mesmo valor de transferência de calor pode ser
obtido por infinitas combinações de temperatura de ar quente e
velocidade e, para todas estas combinações, o efeito físico sobre o
grão de café será o mesmo.
Esta realidade também pode ser experimentada por nós no dia-adia. Podemos sentir a mesma sensação térmica de -10ºC em dias
nos quais a temperatura do ar for diversa: um dia 0ºC, no outro,
-2ºC ou +4ºC. Basta que a velocidade do ar seja diferente a cada
dia, de tal forma que resulte em trocas térmicas equivalentes do ar
com o nosso corpo.
b. O que faz com que o café torre é a temperatura do grão:
Em nossa análise até este ponto vimos que o que torra o café
não é a temperatura do ar quente, nem a vazão do ar, mas uma
resultante destes dois elementos que é a transferência de calor.
Contudo, sabendo que o processo de torra dos grãos consiste
basicamente em uma transformação química, como poderíamos
apontar o calor como causa última? Veremos que, na verdade,
o calor não passa de uma ferramenta para chegarmos ao que
realmente faz o café torrar.
Na ciência da química existe um conceito que se chama energia
de ativação. Esta é a energia necessária para que uma reação
química aconteça4. Para nós, é intuitivo o conceito de que é
necessário um certo nível energético para que dois ou mais
produtos reajam quimicamente ou para que uma substância
química se decomponha. A pergunta que temos que fazer é:
como esta energia é medida ou ao que ela está relacionada? Mais
uma vez a termodinâmica responde: a energia interna de uma
substância é função de sua temperatura e pressão. No caso da
torra do café com ar quente, ela será basicamente uma função da
temperatura do grão do café. Ou seja:
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Tanto as reações de Maillard quanto as reações de pirólise
fazem parte do processo que chamamos de torrefação do café.
Elas representam milhares de reações químicas diferentes que
necessitam de níveis de energia de ativação diferentes para que
possam acontecer. Podemos dizer que cada uma dessas inúmeras
reações ocorre em temperaturas diferentes atingidas pelo, grão de
café. Assim podemos considerar o exemplo simplificado exposto
abaixo:
A
D

150ºC

B
E

180ºC
J

F

C

160ºC
200ºC

G

H

170ºC

I

L

O modelo acima apresenta supostos elementos incialmente
presentes no grão de café (A, B e C). Vamos supor que o elemento
A se decompõe em D e E somente quando a temperatura do grão
for de 150ºC ou maior, o elemento B se decompõe a partir de
160ºC e assim por diante. O elemento E combina com o elemento
F, para formar a substância J, quando o café atinge temperatura
igual ou superior a 180ºC, mas a combinação do mesmo elemento
F com G ocorre somente a 200ºC ou mais.
Agora vamos imaginar dois experimentos a partir da hipótese
proposta. No primeiro vamos traçar uma curva de evolução
da temperatura dos grãos do café ao longo do tempo em que
fazemos um patamar quando for atingida a temperatura de
180ºC. Estamos falando de um gráfico, mais ou menos com a
configuração mostrada abaixo:

eles chegam a 200ºC. Estamos falando de um gráfico
com a configuração mostrada abaixo:

Neste caso, quando a temperatura de 200ºC for
alcançada, ainda teremos o elemento “F” presente no
café para que ele possa se combinar com “G” formando
a substância “L”. Este elemento, agora presente nesta
segunda experiência, não ocorreu como subproduto das
reações de torra no primeiro ensaio. Esta diferença surge
devido à mudança do ritmo de elevação da temperatura
dos grãos do café.
2. Conclusão:
Com este modelo simples exposto acima, podemos
enxergar mais facilmente o que a teoria sobre a energia
de ativação das reações químicas nos diz: reações
químicas diferentes necessitam de temperaturas
diferentes para que ocorram. Isto, por fim, nos leva a
concluir que a composição química final dos grãos de
café depende da forma como trabalhamos a temperatura
do café ao longo do processo de torra. Esta composição
química vai definir o padrão de bebida e dos aromas.
Portanto, a evolução da temperatura dos grãos de
café ao longo do tempo é o fator determinante
da qualidade de torra, da bebida e do aroma. É
surpreendente descobrir que tal qualidade não depende
diretamente da temperatura do ar quente usado na
torra, nem da vazão deste ar quente, e que combinações
diferentes destes dois elementos podem resultar na
mesma qualidade de torra e de bebida caso gerem uma
mesma curva de temperatura dos grãos.
Terá o domínio absoluto do processo de torrefação
de café quem for capaz de controlar com precisão e
flexibilidade a evolução da temperatura do café ao
longo do tempo.
Notas:
4
General Chemistry
Donald A. McQuarrie, Peter A Rock, Ethan B Gallogly
Editora: University Science Books; 4 edition
(June 1, 2010) Pag. 652

A linha roxa representa a temperatura dos grãos de café em função
do tempo e a área circundada em amarelo é onde o patamar de
temperatura acontece. Como a temperatura dos grãos permanece
por algum tempo em 180ºC e demora para atingir os 200ºC,
estamos forçando a produção da substância “J”. Caso venhamos
a consumir toda a sustância “F” durante esta estabilização de
temperatura, quando os grãos chegarem a 200ºC não será mais
possível formar o elemento “L”.
Vamos imaginar agora um segundo experimento. Vamos traçar
uma nova curva com uma subida de temperatura mais rápida e
constante, de forma que se passe pouco tempo entre o momento
em que os grãos atingem a temperatura de 180ºC e o instante em
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a energia que ativa as reações químicas da torra, depende
exclusivamente da temperatura do grão. Ela não depende da
temperatura do ar quente, nem da vazão deste e nem da troca
de calor, mas somente da temperatura que pode ser medida no
grão de café. Como dissemos antes, a troca de calor é apenas uma
ferramenta para que alcancemos esta temperatura. Vamos tentar
entender que consequências esta realidade nos traz.

