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Curso de Classificação e 

Análise de café online 
Todas as batalhas que o fruto do café trava refletem um determinado sabor na xícara, e muitas 

destas batalhas deixam marcas nas sementes verdes que quando bem interpretados, tais 

detalhes nos ajudam a entender como melhorar os processos de produção, pós colheita e até 

mesmo suas influências na torra e no sabor final da bebida café 

ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO E CONFIRA 

SOBRE O CURSO DE CLASSIFICAÇÃO 

  

Este curso será ministrado pelo nosso amigo e profissional com grande experiência no assunto 

Gilmar Cabral, e será um curso onde vamos te ensinar a ler a matéria prima café verde, entender 

as origens de alguns problemas e quais os seus resultados na xícara. 

Nele você irá aprender a classificar o café quanto ao tipo e numero de defeitos, entender 

sobre catação, peneiras,  aspéctos, quebra  e melhoras que podem ser feitas com rebeneficio. 

Ao termino você estará apto a entender a origem de cada problema no café e como evita los 

reduzindo a perda do produtor Rural, entendendo os impactos das ações no café e no preço do 

mesmo . 

Para o Trader, torrefador ou classificador irá entender aspectos importantes antes de comprar ou 

negociar um café, bem como detalhes que podem interferir na bebida ou ainda na quebra e 

longevidade dos grão. 

Sobre o Instrutor : 

  

Gilmar Cabral trabalha com café desde 2003. Possui formação em Técnico de  cafeicultura . 

Qgrader e já atuou como Árbitro internacional no Cup of Excellence 

Tem experiência ensinando Classificação e degustação há anos e é o Atual Presidente da 

ABCD ( Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores  ) 
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Conteúdo: 

• Por que Classificar cafés 

• Como Funciona a Classificação Oficial Brasileira 

• Detalhes iniciais importantes e amostra com representatividade. 

• Tipos de Processamento e sinais no café verde 

• Coloração e sinais de envelhecimento do grão. 

• Umidade dos cafés 

• Aspecto do café  

• Fazendo a catação dos cafés 

• Separação por peneiras - Exemplo de pedido 16 acima 

• Separação por peneiras - Exemplo de preparo 15 /16 e corte da 17 

• Entendendo como fazer a seleção dos defeitos e sua separação 

• defeitos intrisecos e extrinsecos 

• Problemas que impactam na Bebida mas não entram como defeito na COB 

• Entendendo como usar A tabela e descobrindo o tipo 

• Classificação Sensorial do Sistema COB 

• Entendendo a Remoção de cada defeito na area de rebenefício 

• Classificação da Escolha do café 

• Entendendo como pensa um possivel comprador de cafés e suas necessidades em relação á classificação do 

café 

• Sobre Amostras pré preparadas (ou já rebeneficiadas ) e amostras catadas ( que ainda não foram 

beneficiadas e/ou rebeneficiadas.  

• Visalização multidiciplinar sobre o afé verde e detalhes que fazem com que o café tenha uma vida útil mais 

prolongada ou não. 

 

 
Para saber mais sobre o investimento e as condições de pagamento entre em 

nosso site ou mande nos um WhatsApp 
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