
PROGRAMAÇÃO 
 

inscrição 10.10 a 04.11 
pré seleção 05.11 

resultado  06.11 
cupping da SIC 21.11 

13h cafés do Brasil  
15h cafés orgânicos 
17h cafés daAmérica 

 

 
 

    
      

Cupping IWCA Brasil 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

     
REGULAMENTO 

1. Limite de inscrição será de  01 (uma) amostra por produtora associada, porém não 
haverá limite por Região dos subcapítulos da Aliança das Mulheres do Café no Brasil 

 

2. O prazo final para entrega das fichas de inscrição e das amostras dos cafés é 04 
de Novembro de 2019. 

 

3. Só serão aceitos cafés safra 2019 preparados por via seca (café natural) ou por 
via úmida (cereja descascado ou despolpado), com classificação tipo 2/3 para 
melhor de acordo com a Tabela Oficial Brasileira de Classificação, nas peneiras 
acima de 16, com vazamento máximo de 2%. O teor de umidade deverá ser de no 
máximo 12%. Cafés fora destas características serão desclassificados. 

 
4. Cafés orgânicos serão considerados para o cupping aqueles que apresentarem 

certificado válido correspondente. 
 

5. A Comissão Julgadora da pré seleção das amostras será integrada por 
especialistas definidos pela Coordenação do Cupping e as amostras serão 
avaliadas em regime de ”prova cega”. 

 

6. A pontuação mínima admissível para entrar no Cupping IWCA 2019 será de 82 pontos 
na escala SCA ou bebida Mole ou melhor; 

 

7. Resultados das avaliações, dúvidas e demais informações serão enviadas 
unicamemente ao responsável pela amostra, sendo vedado o uso de qualquer 
informação dada pela Comissão Julgadora,  escrita ou verbal como certificado ou 
atestado de qualidade. Os interessados em adquirir um documento válido, deverá 
solicitar antecipadamente além de contribuir com valor de R$ 150,00 (Cento e 
cinquenta reais) a ser pago diretamente para a Alianca Internacional da Mulheres 
do Café Brasil. O documento só será enviado após a confirmação do pagamento 
pela Diretoria. 

 

8. É obrigatório que a o responsável pela amostra esteja presente no momento do 
Cupping IWCA 2019 ou seu representante. 

 
9. Endereço para envio das amostras (1 kilo de café cru, beneficiado da SAFRA 2019)  

Camila Arcanjo 
Sindicato das Indústrias do Café do Estado de São Paulo 
Praça Dom José Gaspar, 30 - 21 andar, República 

São Paulo-SP 01047-010 
 

 
APOIO 
 
 
             Sindicafesp          NKG 
                                    Stockler        
 

 
 

 

 



 
 

NÚMERO (NÃO PREENCHER)

NOME DA RESPONSÁVEL PELA AMOSTRA EMAIL E TELEFONE

NOME DO PROPRIETÁRIO CULTIVAR OU VARIETAL DO CAFÉ (MUNDO NOVO, BOURBON...)

NOME DA PROPRIEDADE TIPO DE PREPARO (CEREJA DESCASCADO, NATURAL, LAVADO...)

CIDADE TALHÃO

ESTADO QUANTIDADE DE SACAS

REGIÃO CAFEEIRA (CERRADO, MOGIANA, SUL DE MINAS...) UMIDADE

ALTITUDE

TEMPERATURA MÉDIA ANUAL

OUTRAS INFORMAÇÕES (CERTIFICAÇÕES OU OUTRAS)

obrigatório para os cafés orgânicos

FICHA DE INSCRIÇÃO - CUPPING IWCA 2019

DADOS DA PROPRIEDADE DADOS DO CAFÉ


