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CONCURSO CAMPEÕES EXPOCACCER – EDIÇÃO 2020 

 

REGULAMENTO 

 

 

ARTIGO 1° – DOS OBJETIVOS 

Este concurso tem por objetivo valorizar os microlotes de cafés especiais produzidos 

pelos cooperados da Expocaccer – Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado; 

incentivar a busca pela produção de café de qualidade, visando alcançar o 

reconhecimento do trabalho feito pelos produtores; e ampliando a disseminação da 

cultura de cafés singulares, cada vez mais valorizada por consumidores de todo o 

mundo. Desta forma, a premiação será dada aos produtores que tiverem seus cafés 

reconhecidos como os de melhores atributos sensoriais. 

 

ARTIGO 2° – DA ORGANIZAÇÃO 

O “Concurso Campeões Expocaccer” é organizado pela Expocaccer e contará com 

uma comissão de apoio. 
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ARTIGO 3° – DA INSCRIÇÃO 

Poderá participar do concurso somente cafeicultores cooperados da Expocaccer que 

tenham seus lotes armazenados na Unidade de Cafés Especiais da cooperativa. As 

amostras aceitas para este concurso limitam-se às de cafés da espécie arábica 

colhidas no ano 2020 e que se enquadrem nas categorias Café Natural e Café 

Lavado – esta última podendo ser cafés semi-lavados e lavados. 

 

 Serão aceitos somente cafés de produtores e cooperativas associados à 

Expocaccer. 

 

ARTIGO 4° – DA REALIZAÇÃO 

O presente concurso será realizado entre os cooperados que estejam ativos na 

produção de cafés e tenham seus lotes armazenados na Unidade de Cafés 

Especiais da Expocaccer. 

 

PARÁGRAFO 1° – Avaliação 

O concurso terá sua avaliação coordenada pelas seguintes comissões: 

 

I – COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

II – COMISSÃO JULGADORA 
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I – DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

A COMISSÃO ORGANIZADORA será composta por 1 (um) coordenador, 

colaborador da Expocaccer.  

 

São responsabilidades desta COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 

 Coordenar o concurso realizando a classificação física das amostras, 

com vista ao atendimento de determinação da umidade; 

 Verificar o aspecto dos grãos quanto à secagem e coloração. Serão 

desclassificadas as amostras de colorações amarelada, amarela, 

esbranquiçada e discrepante, com grãos de chão e PVA; 

 Classificar as amostras quanto ao tamanho dos grãos, usando jogo de 

peneiras redondo de favas 16, 17 e 18, aceitando: 

 

- Mínimo de 10% da peneira 18; 

- Máximo de 40% peneira 16 com vazamento máximo de 5%; 

- Máximo de 1% moca; 

- Máximo 9 defeitos; 

- Máximo 3 grãos cabeças/100 gramas; 

- Máximo 5 grãos brocados 1 furo/100 gramas; e 

- Umidade máxima de 11,5%. 
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 É de responsabilidade do coordenador: 

 Codificar as amostras para o dia do cupping; 

 Homologar e divulgar os resultados do concurso; 

 Resolver os casos omissos deste regulamento, em caráter definitivo. 

 

II – DA COMISSÃO JULGADORA 

Esta comissão será composta por, no mínimo, 5 (cinco) Q-Graders e 1 (um) Head 

Judge, sendo os Q-Graders convidados externos da Expocaccer e o Head Judge um 

colaborador da Expocaccer.  

A comissão julgadora será presidida pelo coordenador, que fará as tabulações e 

não terá atribuição de julgamento das amostras, somente atribuições de 

coordenação.  

As amostras chegarão codificadas à comissão julgadora. 

 

Cabe à COMISSÃO JULGADORA: 

 

 Coordenar a avaliação dos árbitros de forma isenta e imparcial; 

 

PARÁGRAFO 2° – Classificação 

A classificação sensorial será realizada pela COMISSÃO JULGADORA que 

avaliará: 
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 Classificação da bebida quanto ao sabor e aroma. As amostras serão 

avaliadas segundo a metodologia da SCAA – Specialty Coffee 

Association of America. 

 

PARÁGRAFO 3° – Pontuação Final 

A pontuação final do lote dar-se-á de acordo com a média da pontuação 

alcançada na classificação sensorial. 

 

ARTIGO 5° – DAS AMOSTRAS 

Serão aceitos no concurso somente cafés da espécie Coffee Arábica, safra 

2020/2021, conforme descrito no Artigo 3° – DA INSCRIÇÃO. As amostras devem 

representar fielmente o lote. Os lotes finalistas deverão ser preparados no prazo de 

10 (dez) dias após a divulgação do resultado, sendo a aprovação do preparo dada 

pela Comissão Julgadora. A preparação deve seguir fielmente a identidade da 

amostra enviada. 

 

PARÁGRAFO 1° – Especificações para entrega 

 Cada amostra deve ser homogênea, contendo 800 (oitocentos) gramas; 

 Cada amostra deve estar devidamente acompanhada da ficha de 

inscrição. 
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Obs.: O café do produtor deverá permanecer armazenado na Unidade de Cafés 

Especiais da Expocaccer até a divulgação dos nomes dos finalistas.  

 

ARTIGO 6° – DO LOTE 

Cada cooperado poderá participar com apenas 1 (uma) amostra em cada uma das 2 

(duas) categorias, sendo que o lote deverá conter 6 (seis) sacas de café preparado, 

conforme as especificações deste regulamento, sendo 5 (cinco) sacas reservadas 

para o leilão e 1 (uma) saca para a Cafeteria Dulcerrado, no caso do produtor que 

ficar em primeiro lugar de cada categoria. 

 

ARTIGO 7° – DOS FINALISTAS 

A COMISSÃO JULGADORA fará a classificação sensorial das 20 (vinte) melhores 

amostras de cada categoria. Desta lista, os 5 (cinco) melhores lotes de cada 

categoria serão arrematados no leilão. Os outros 15 (quinze) finalistas de cada 

categoria se comprometem, desde já, a venderem os lotes classificados para a 

Expocaccer ao preço preestabelecido de R$ 800,00 (oitocentos reais), a saca de 60 

Kg, os quais formarão a estratégia “Reserva Prata Expocaccer”. 

 

ARTIGO 8° – DO LEILÃO 

A quantidade disponibilizada para a venda no leilão será de 5 (cinco) sacas 

preparadas dos 5 (cinco) primeiros lugares, ao lance inicial de R$ 1.000,00 (Hum mil 
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reais). Independentemente do leilão, será garantido pela Expocaccer o preço 

conforme tabela*: 

 

 1º lugar de cada categoria (natural e lavado) - R$ 2.200,00 (Dois mil e 

duzentos reais) por saca de 60 kg; 

 2º lugar de cada categoria (natural e lavado) R$ 1.900,00 (Hum mil e 

novecentos reais) por saca de 60 kg; 

 3º lugar de cada categoria (natural e lavado) - R$ 1.600,00 (Hum mil e 

seiscentos reais) por saca de 60 kg; 

 4º e 5° lugares de cada categoria (natural e lavado) - R$ 1.200,00 (Hum mil e 

duzentos reais) por saca de 60 kg. 

 

*Caso haja necessidade, a Expocaccer complementará o valor do leilão para atingir 

os valores acima listados. 

 

PARÁGRAFO 1° – Especificações para acondicionamento dos cafés 

Todos os lotes finalistas devem ser acondicionados em saca de juta nova e 

GrainPro e estarem devidamente lacrados (selados) pela Federação dos 

Cafeicultores da Região do Cerrado Mineiro. 
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PARÁGRAFO 2° – Garantia de compra – Cafeteria Dulcerrado 

Os cafeicultores que tenham seus lotes classificados em primeiro lugar de 

cada categoria se comprometem a vender 1 (uma) saca de 60 kg para a 

Cafeteria Dulcerrado, com o objetivo de realizar o lançamento do café Edição 

do Produtor – Especial “Campeões Expocaccer”, negociada ao preço 

preestabelecido, ou seja, R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais). 

 

PARÁGRAFO 3° – Premiação ao “Coffee Maker” e/ou equipe 

O colaborador e/ou equipe responsável pela qualidade dos lotes de cafés 

classificados em primeiro lugar de cada categoria receberá premiação no valor 

de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais).   

 

ARTIGO 9° – CAMPEÕES DO BEM 

Do valor total arrematado no leilão, a Expocaccer destinará, por meio de doação, a 

quantia de 10% (dez por cento) à instituição União Fraterna Hilton Gonçalves Dias, 

que cuida de crianças e adolescentes carentes, em situações de vulnerabilidade, no 

município de Patrocínio-MG.  

 

ARTIGO 10° – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

As decisões da COMISSÃO JULGADORA são definitivas e abonadas de recursos, 

cabendo aos participantes as acatarem por inteiro, uma vez que afirmam, para 
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qualquer circunstância, terem absoluto conhecimento do presente regulamento e 

concordarem integralmente com o conteúdo do mesmo. Todos os casos omissos 

deste regulamento serão resolvidos pela COMISSÃO ORGANIZADORA do evento 

de maneira soberana e definitiva. 

 

CRONOGRAMA CONCURSO CAMPEÕES EXPOCACCER 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocínio-MG, 8 de junho de 2020. 

Data: Programação: 

05/09/2020 Data final para recebimento das 
amostras 

14/09/2020 Divulgação dos finalistas 

24/09/2020 Leilão dos Campeões 


