
LOTE Nº:

Nome Proprietário:

Nome Propriedade:

Municipio:

CNPJ:

Contatos (Fixo e/ou Celular):

CAFÉ SECA NATURAL

Variedade:

Volume: 

CAFÉ VIA ÚMIDA

Variedade: 

Volume:

TERMO DE COMPROMISSO
Eu,        , RG                   , 

residente na cidade de              , estou de acordo com o 

regulamento do 2º Concurso Qualidade do Café de Garça e Região, parte integrante do 

evento VIII Encontro dos Cafeicultores da Regiao de Garça-SP, a ser realizado durante 

os dias 11 e 12 de Setembro de 2019.

Garça,  de     de 2019

 

FICHA DE INSCRIÇÃO

Apoio Promoção Realização

ASSOCIATIO
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SPECIALTY COFFEEGSCA
GARÇA-SP

www.regiaodegarca.org
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Regulamento do Terceiro Concurso de QUALIDADE do Café de Garça e Região. 

2020 

 

 

 

1. Objetivos. 

• Identificar, promover e premiar agricultores de café de qualidade – arábica, além de incentivar a 

constante melhoria da qualidade como meio eficaz na conquista de mercado e agregação de valores 

ao produtor. 

• Promover a união dos produtores da região. 

• Otimizar recursos envolvidos no agronegócio do café da região. 

• Aumentar a visibilidade dos cafés de Garça e Região. 

• Estimular a adoção de boas práticas durante toda a cadeia produtiva. 

 

2. Promoção. 

O evento está sendo promovido pelo Conselho do Café da Região de Garça – ConGarça com apoio da 

Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Região de Garça e Produtores Voluntários, Prefeitura 

Municipal de Garça, CATI, CONAB e ACIG,  e empresas que se agregarem ao longo do processo. 

 

3. Da Realização do Concurso. 

Será realizado com coordenação sediada no município de Garça/SP. 

 

4. Da Coordenação. 

Terá como entidade coordenadora o Conselho do café da região de Garça – ConGarça e Produtores 

independentes. 

4.1. Da Comissão Organizadora. 

Será composta por membros representantes do ConGarça e Produtores Voluntários. 

4.2. Da Comissão Julgadora. 

Será composta por um número ímpar de membros sendo no mínimo 3 (três) Classificadores/Juízes de 

cafés devidamente credenciados pela COMISSÃO ORGANIZADORA, utilizando-se do método de 

análise sensorial da BSCA. 

 

5. Da Habilitação e Requisitos dos Concorrentes. 

• Poderão concorrer todos os cafeicultores da Região de Garça pertencentes a delimitação do IG 

(Garça, Vera Cruz, Gália, Fernão, Duartina, Lucianópolis, Alvinlândia, Lupércio, Ocauçu, Álvaro de 

Carvalho, Júlio Mesquita, Guarantã, Pirajuí, Cafelândia e Marília), com lotes de Café Arábica, com 

ano e safra do concurso, que se enquadre nas seguintes categorias. 

1. Café Natural: sistema pelo qual o café recém colhido, lavado ou não, é levado para o terreiro 

para secar ao sol e/ou para o secador. 

2. Café Cereja Descascado: sistema em que são lavados e separados os frutos verdes dos 

maduros, que passam então por um descascador seguindo posteriormente para a secagem. 

• Cada cafeicultor poderá participar do concurso com apenas 1 (um) lote em cada modalidade das 

respectivas categorias, ambos com lotes de até 2 (duas) sacas de café em sacaria de juta de 60kg 

de primeira qualidade. Café Natural e Café Cereja Descascado, mesmo que possua mais de uma 

propriedade. 
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6. Da Seleção e Classificação das Amostras 

 

• As amostras serão pré-selecionadas pela Comissão Julgadora, onde serão desclassificadas as 

amostras com teor de umidade que não se encontrem na faixa de 10% a 12%, e as amostras que 

em prova de xicara apresentarem defeitos PVA (preto, verde, ardido) sujo, fermentado ou xicaras 

riada, rio, rio zona. 

• Serão avaliadas somente as amostras de grãos da espécie Coffea Arabica L, tipo 6 para melhor, 

colhidas no ano de 2020, com até no máximo 10% de cata, nas peneiras 16 e acima beneficiadas, 

com vazamento de no máximo 10%. 

• Outro fator a ser considerado é quanto ao aspecto do produto à secagem e cor, uniformidade do 

grão. Serão desclassificadas amostras com coloração amareladas, amarelas, esbranquiçadas e 

discrepantes. 

• As amostras aprovadas terão obrigatoriamente que atender aos critérios de tipo e bebida. 

• O lote será organizado e codificado para ser analisado pela comissão julgadora. 

 

• A classificação final será pela maior pontuação, tendo como critério: fragrância, aroma, sabor, 

doçura, uniformidade, balanço, acidez, amargor, corpo, sabor residual e adstringência. Serão 

atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) para cada item. Esta fase de classificação será realizada 

através de Análise Sensorial pela Comissão Julgadora. 

• Todas as amostras passarão pela determinação de umidade, sendo desclassificadas as amostras 

com teor de umidade que não se encontrem na faixa de 10% a 12% para seca natural e de 11% a 

13% para cereja descascado, e as amostras que em prova de xicara apresentarem defeitos PVA 

(preto, verde, ardido) sujo, fermentado ou xicaras riada, rio, rio zona. 

 

7. Considerações Gerais 

• Os cafeicultores obrigam-se em manter o lote finalista em estoque, sem comprometimento comercial 

até a data do encerramento do concurso por sua conta e risco. Os lotes devem ser armazenados 

na CONAB, com custo de armazenagem por esta, através do apoio ao Concurso. 

• O produtor pode, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, dispor do lote de café, estando 

desde já ciente que a venda do lote antes do encerramento significa a imediata desistência de sua 

participação no concurso, devendo comunicar imediatamente a venda à comissão organizadora. 

• A eventual perda de cotação do lote inscrito e armazenado não será, em hipótese alguma, 

indenizada. 

 

8. Inscrição. 

• O produtor deverá depositar o lote de café na CONAB e, preenchendo a ficha de inscrição  no local 

ou levando-a preenchida através do site (www.regiaodegarca.com.br). A ficha de inscrição deve 

estar assinada pelo responsável com o termo de conhecimento e concordância do regulamento do 

concurso.  

• A inscrição para o concurso é isenta de taxas ou qualquer ônus para o participante.  

• As inscrições serão realizadas no período de 21 de Julho à 21 de Agosto de 2019. 

• Para realização de inscrição o produtor deverá juntar os seguintes documentos: 

I. cópia do CPF. 

II. cópia do RG. 

III. cópia do comprovante de depósito na CONAB. 

IV. cartão de produtor rural (CNPJ) 

 

http://www.regiaodegarca.com.br/
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9. Da Premiação. 

• Na solenidade de encerramento do concurso serão ofertadas premiações definidas pela comissão 

organizadora, para os primeiros, segundos e terceiros colocados de cada categoria. 

• Todos os produtores inscritos receberão laudo de qualidade do café e certificado de participação no 

concurso. 

 

10. Das Etapas do Concurso. 

• O concurso possuirá as seguintes etapas. 

I. Depósito dos lotes de até 2 (duas) sacas 

II. Preenchimento da ficha de inscrição  

III. Retirada das amostras de café, 3 (três) quilos, pela Comissão Julgadora. 

IV. Etapa eliminatória. (pré-seleção conforme disposto no item 6.) 

V. Etapa classificatória. (Comissão Julgadora) 

VI. Leilão e solenidade de encerramento. 

 

11. Da Promoção. 

• Com intuito de melhor divulgação do segundo Concurso de Qualidade do Café de Garça e Região, 

fica estipulado que os dez primeiros colocados das categorias deverão ceder de forma promocional 

– sem custo – para a organização do evento a quantia de 6 quilos do lote do café premiado. Esse 

café será utilizado em uma coletiva pós evento, onde serão divulgados os melhores cafés da cidade 

e o sucesso do evento. 

 

12. Das Disposições Gerais. 

• As decisões da Comissão Julgadora são definitivas e irrecorríveis, cabendo aos participantes 

acatarem uma vez que têm pleno conhecimento deste regulamento e deram concordância no ato 

da inscrição. 

• Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

concurso. 

 


	Ficha de inscricao_2020
	Regulamento do Terceiro Concurso QUALIDADE do Cafe de Garca e Regiao_21_09_2020

