
	
	

1° Concurso de Qualidade do Café Conilon de Rio Bananal-ES 
Regulamento  

 
Iniciativa: 
O objetivo da iniciativa é obter um diagnóstico dos cafés produzidos no 
município de Rio Bananal e valorizar os produtores que se destacam pela 
qualidade e sustentabilidade na produção, fortalecendo a cadeia produtiva do 
Café Conilon. 
 
Com base nas informações poderemos direcionar ações que auxiliem 
diretamente o produtor sobre as medidas que trarão uma resposta mais efetiva 
no aumento da qualidade de seus grãos. 
DE SOORETAMA 
A participação no concurso é gratuita e aberta a todos os produtores de café da 
espécie “Coffea Canephora” produzidos no território do município de Rio 
Bananal-ES na Safra 2021. 
 
 Os lotes das amostras de café inscritas no Concurso deverão estar 
beneficiadas e serem classificadas como Tipo 7 ou inferior com no máximo 200 
defeitos, pela tabela de Classificação Oficial Brasileira, conforme a Instrução 
Normativa nº 8 de 11/6/2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 
 
O concurso de qualidade do café faz parte do planejamento e das linhas de 
atuação do Incaper de Rio Bananal, constante no documento PROATER para o 
quadriênio 2020-2023, disponível no site: www.incaper.es.gov.br (Proater Rio 
Bananal, pag. 38). 
 
Abrangência do concurso: 
As principais atividades econômicas do município, por ordem de importância, 
são a cafeicultura, pipericultura, fruticultura e a pecuária. Existem 
aproximadamente duas mil propriedades rurais. A cultura predominante é o 
café conilon, seguida da pimenta-do-reino. 
 
População estimada (2019): 19.271 habitantes. 
Área Territorial: 641,929km². 
PIB per capita: R$ 20.163,84. 
 
Objetivo: 
O objetivo da iniciativa é obter um diagnóstico dos cafés produzidos hoje em 
Rio Bananal e valorizar os produtores que se destacam pela qualidade na 
produção, fortalecendo a cadeia produtiva do Café Conilon. 
 
 



 
 
 
Cronograma:VENTOS TÉCNICOS 

1- Discutir, destacar e propor soluções para a melhoria da cafeicultura de 
Rio Bananal; 

LOCALIDADE DATA 
2- Live sobre Qualidade do Café com especialista do Incaper; 

 
3- Distribuição de informações técnicas via web para obtenção da 

qualidade do café conilon de abril a setembro de 2021. 
 
Inscrições: 
As inscrições para o Concurso são gratuitas e serão realizadas durante o 
período de 26/04/2021 à 20/08/2021, podendo ser realizada presencialmente 
com uso de máscara e sem aglomeração na sede do escritório do Incaper de 
Rio Bananal, sendo preferencialmente realizada através do telefone (27) 3265-
1104. 
 
Entrega de Amostras: 
A entrega das amostras ocorrerá de 17/05/2021 à 27/08/202. A amostra deve 
conter 2 (dois) kg do lote amostrado, sendo que o lote deve conter no mínimo 2 
(duas) sacas beneficiadas de café (120kg). 
 
Avaliação: 
A avaliação ocorrerá de 30/08/2021 à 13/09/2021, as amostras serão 
classificadas quanto ao tipo, cor, aspecto, umidade, efeitos e à qualidade de 
bebida, de acordo o protocolo CQI/UCDA. Serão selecionados para próxima 
fase no máximo 10 (dez) lotes, cujas amostras obtiverem nota média superior a 
75 (setenta e cinco) pontos, estando as demais automaticamente 
desclassificadas. 
 
A avaliação, prova sensorial e seleção das 10 melhores amostras para etapa 
final, serão realizadas na Unidade de Referência em Qualidade de Cafés, que 
fica instalada no Centro de Pesquisa e Inovação Norte (CPDI Norte), na 
Fazenda do Incaper em Linhares, sendo que dos finalistas, serão premiados os 
3 produtores que tiverem os melhores cafés. 
 
Premiação: 
Valor total da Premiação: R$5.000,00 (cinco mil reais a ser dividido entre os 3 
vencedores). 
Data: 14/09/2021. 
Certificado aos 10 melhores cafés ribanenses. 
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