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1. Resumo da competição 
No campeonato de Torra, os competidores precisam torrar o café fornecido pela 

competição da melhor forma possível. Para isso, os competidores deverão desenvolver um 

Plano de Torra, explicando detalhadamente a curva de torra que pretendem utilizar, e torrar 

o café de acordo com esse plano. O café torrado por cada competidor será degustado e 

avaliado por 4 juizes sensoriais e 1 juiz principal. O campeão será aquele que realizar a curva 

de torra mais fiel à planejada e obtiver o melhor resultado sensorial. 

2. Regulamento da competição 
Todos os competidores deverão ler com atenção o presente regulamento e compreender as 

regras. As dúvidas poderão ser tiradas antes da competição, mas uma vez que a mesma seja 

iniciada, não serão permitidos questionamentos. As dúvidas poderão ser enviadas para os 

emails: altamogiana@amsc.com.br ou competicoes@bsca.com.br. Haverá também um 

momento para tirar dúvidas durante a reunião de orientação com os competidores que 

acontece logo antes do início da competição. 

As regras presentes no presente regulamento serão aplicadas durante a competição e a 

violação de uma ou mais regras poderá implicar na desqualificação do competidor. 

3. Fases da competição 

a. Reunião de orientação e técnica 
Antecedendo o início da competição, será realizada uma reunião técnica entre os 

competidores no local em que a mesma será realizada. Esta reunião é obrigatória a todos 

competidores. Haverá a presença de um representante da BSCA – Associação Brasileira de 

Cafés Especiais - e do Juiz Principal designado. Durante a reunião, serão repassadas 

informações gerais sobre a competição e apresentados os equipamentos e as dependências 

da indústria onde ocorrerá a competição. Será, também, o último momento em que os 

competidores poderão tirar eventuais dúvidas referentes ao regulamento e regras da 

competição. 

b. Treinamento dos competidores 
i. Treino torrador oficial: o competidor irá receber uma amostra de 2,5 

quilos de um outro café, diferente do oficial, para realizar testes no 

torrador oficial da competição. Após o término, o competidor deverá 

entregar o Plano de Torra (formulário anexo ao regulamento) detalhado 

e assinado para a organização. 
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O competidor que não entregar o formulário receberá zero na nota 

correspondente ao mesmo. 

Tempo para esta etapa: 30 minutos.  

ii. Torra do café oficial para avaliação sensorial: o competidor irá 

receber uma amostra de 300 gramas do café oficial para realizar a torra 

em um torrador padrão de amostras. Todos os cafés torrados nesta fase 

serão identificados pelo competidor e recolhidos pelo organizador, que 

deverá mantê-los até a fase de degustação. 

Tempo para esta etapa: 30 minutos.  

c. Cupping livre 
Cada competidor receberá as amostras do café oficial torradas por ele (a) - no torrador 

de amostras – para degustação durante o cupping livre. Nesta fase, o competidor irá 

preparar e degustar os cafés utilizando a mesma água e moinho que serão utilizados 

pelos juízes na avaliação sensorial dos cafés. Após o cupping, o competidor deverá 

entregar à organização o Formulário de Descrição do Café que será torrado na 

competição; e devolver o café que sobrou. 

O competidor que não entregar o formulário receberá zero na nota correspondente ao 

mesmo. 

Tempo para esta etapa: 60 minutos.  

Observação: os horários para esta etapa não precisam ser definidos separadamente 

para cada competidor, desde que todos tenham espaço e tempo para realizarem seus 

testes de forma organizada. 

d. Execução das torras 
Cada competidor deverá receber uma amostra de 2, 5 quilos do café oficial para realizar 

a torra desse café conforme o Plano de Torra entregue à organização. O café torrado 

será entregue ao organizador e avaliado pelos juízes, conforme formulário e 

regulamento do WCRC. A embalagem será recolhida, selada e codificada. 

Tempo para esta etapa: 30 minutos. 

e. Avaliação das torras 
Os cafés entregues pelos competidores serão dispostos em uma mesa de prova 

preparada para os juízes sensoriais, para que sejam avaliados. Os cafés serão servidos 

aos juízes sensoriais às cegas, e estes os avaliarão seguindo o protocolo oficial do World 

Coffee Roasting Championship. 

f. Critérios de avaliação 
Para definir o campeão, os juízes levarão em conta a precisão do competidor em seguir 

o Plano de Torra apresentado; e o resultado sensorial do café na xícara. A nota final do 

competidor será a soma de duas notas: Plano de Torra e Resultado Sensorial. 

4. Inscrições  
Qualquer profissional de nacionalidade brasileira ou residente legal por mais de 24 meses, 

residente em qualquer estado, com idade mínima de 18 anos na data da competição, poderá 

se inscrever como competidor. As pré-seletivas não são regionais, portanto não restringem 

a participação de competidores de outras regiões. Competidores que possuam relação 



pessoal ou profissional com os organizadores do evento poderão competir, desde que não 

estejam envolvidos diretamente na organização. Profissionais com relação pessoal ou 

profissional com o fornecedor oficial do café para o campeonato não poderão competir. 

Cada competidor poderá participar apenas de UMA pré-seletiva realizada no país. Ao 

participar da pré-seletiva escolhida, o competidor fica automaticamente impedido de 

competir em outra pré-seletiva e na etapa nacional da mesma modalidade, a não ser que 

obtenha colocação suficiente (ver “Vagas para a etapa nacional”).  

A Pré-Seletiva do Campeonato de Torra da Região da Alta Mogiana irá disponibilizar 12 

vagas. 

As inscrições serão realizadas pelo site da BSCA. 

Em caso de desistência da participação após efetuado o pagamento da taxa de inscrição, 

não será possível a restituição do valor pago. 

5. Café da competição 
Todo o café utilizado na competição será da espécie Coffea Arabica produzido na Região 

da Alta Mogiana, podendo ser cereja descascado ou natural. Os competidores serão 

informados sobre o café durante a reunião de alinhamento, que antecede o início do 

campeonato. 

6. Despesas dos competidores na pré-seletiva  
Todas as despesas relacionadas ao treinamento e participação no evento são de 

responsabilidade de cada competidor. 

7. Validação da pré-seletiva 
Para ser considerada parte do calendário oficial de Campeonatos Brasileiros de Barismo e 

garantir a sessão de vagas aos competidores com melhor classificação, o evento será 

fiscalizado por um representante indicado pela BSCA. Esse representante deverá ser um 

funcionário BSCA ou juiz nacional de empresa distinta do organizador.  

8. Classificação para a etapa nacional  
Os competidores que tiverem melhor desempenho (20% das vagas oferecidas) em cada uma 

das pré-seletivas autorizadas pela BSCA serão automaticamente classificados para a etapa 

nacional. 

9. Protestos e recursos dos competidores  

a. Protesto 
Se um competidor deseja recorrer contra pontuação dada ou protestar contra outra 

matéria surgida durante a competição e que afete o referido competidor, este deverá 

dirigi-lo ao Gerente do Evento. Este irá então determinar se o problema pode ser 

resolvido no local durante a competição ou se o problema requer um recurso escrito em 

seguida a competição.  

Se o Gerente do Evento decidir que o problema pode ser resolvido no local, durante a 

competição, o Gerente do Evento discutirá o problema com os juízes apropriados ou 

com qualquer outra parte envolvida de forma a permitir uma apresentação justa do caso 



em questão. Uma decisão será tomada no local pelo Gerente do Evento, o qual deverá 

informar o competidor sobre a decisão naquele momento.  

Possíveis resoluções para um protesto ou recurso podem incluir (mas não estão 

limitadas  

Desqualificação de outro competidor.  

Uma oportunidade para que um ou mais competidores desempenhem o serviço 

relevante da competição de forma que pontuações anteriores sejam 

suplantadas,  

Outra solução, conforme determinação do Gerente do Evento.  

CARTA DE RECURSO: Se qualquer protesto descrito acima não puder ser resolvido no 

local ou o competidor desejar recorrer de uma decisão tomada pelo Gerente do Evento 

no local, o Gerente do Evento solicitará ao competidor que envie o seu recurso em 

formato escrito (o qual pode enviado na forma de e-mail ou de cópia impressa) para o 

Gerente do Evento. A carta de recurso deve conter o seguinte: a) Nome do competidor; 

b) Data; c) Declaração clara e concisa da queixa; d) Referências de datas e horários (se 

cabível); e) Comentários do competidor e resolução exigida; f) Parte/Partes envolvidas; 

e g) Informações de contato do competidor.   

Qualquer recurso escrito que não contiver tais informações não será considerado. Os 

competidores devem enviar recursos escritos para a organização da pré-seltiva, no e-

mail altamogiana@amsc.com.br, dentro de 24 horas contadas a partir do incidente ou 

da decisão que deu razão para a queixa.  

b. Decisão do Recurso 
A organização da pré-seletiva lerá os recursos escritos dentro de 30 dias, contados a 

partir do recebimento, e contatará o competidor, por escrito via e-mail, informando da 

decisão final.  

 

REALIZAÇÃO:  

 

 

 

 

APOIO: 

 

 


