
No século XVIII a França e a Holanda dominavam o 
mercado de café e proibiam a venda de sementes verdes 
ou mudas da planta.
Em 1729 o café foi contrabandeado para o Brasil, vindo da 
Guiana Francesa em um plano elaborado pelo 
governador do Maranhão e executado pelo capitão-
general Francisco de Mello Palheta.
O cultivo foi do estado do Pará e Maranhão para o sudeste 
e possibilitou o surgimento de importantes centros 
urbanos pelo interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e 
norte do Paraná. 
Em 1804 o café brasileiro ganhou um grande impulso no 
mercado mundial devido a independência da colônia 
francesa do Haiti, que resultou em uma desorganização 
do setor produtivo haitiano, que era então o grande 
exportador  mundial do produto.
A economia cafeeira foi o fator que desencadeou o 
desenvolvimento da cidade de São Paulo e auxiliou na 
formação da metrópole global de hoje.

France and Holland dominated the world coffee markets in the 
18th century and prohibited the sale of green coffee seeds or 
seedlings.
In 1729, however, contraband coffee was smuggled into Brazil 
from French Guiana in a plan coordinated by the governor of 
Maranhão State and executed by the Captain-General 
Francisco de Mello Palheta.
The cultivation of coffee gradually spread from the states of 
Pará and Maranhão to southeastern Brazil, and stimulated 
the development of important urban centers in the interior of 
São Paulo, southern Minas Gerais, and northern Paraná State. 
Brazilian coffee received an enormous boost on the world 
market in 1804 due to the independence of the French colony of 
Haiti and the subsequent disorganization of the productive 
sector of that significant global exporter. 
The coffee economy was a major factor in the precipitous 
development of the city of São Paulo, and formed the roots of its 
transformation into a global metropolis. 

A Chegada do Café ao Brasil
The Arrival of Coffee in Brazil 

Réplica da ferrovia de Bragança
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O primeiro registro que se tem da região Bragantina 
refere-se a aventureiros que em 1602 montaram 
acampamento no pico do Lopo, desbravando a região em 
busca de ouro, pedras preciosas e índios para escravização. 
No sec. XVIII, estas terras conhecidas como "sertão do 
Jaguary", pertenciam a Antônio Pires Pimentel, que 
fundou uma vila às margens do rio Atibaia.
Em 1763 Pimentel mandou construir uma capela próxima 
ao rio Canivete (hoje Lavapés), marcando o início oficial 
do povoado de Jaguary (Bragança).
Em 1803 quase toda a população estava vinculada a zona 
rural, dos 1.265 chefes de família existentes, 890 eram 
lavradores, a maior parte "roceiros de mantimentos". Os 
principais produtos de exportação eram o toicinho e a 
cachaça.

The first official record of the Bragantine region refers to 
adventurers who camped near the Lopo Peak in 1602 in their 
search for gold, precious stones, and Indians (for the slave 
market). 
During the 18th century, the lands known as the "sertão do 
Jaguary" were donated by the crown to Antônio Pires Pimentel, 
who founded a village on the banks of the Atibaia River.
In 1763, Pimentel ordered the construction of a chapel near the 
Canivete River (now Lavapés), marketing the official start of the 
village of Jaguary (Bragança).
By 1803, almost the entire population there was composed of 
agricultural workers, as among the 1265 heads of families, 890 
were subsistence farmers. T he principal products for 
exportation were bacon and cachaça.

O Surgimento de Bragança
The Growth of Bragança

Bolsa de café
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Xícara de café com grãos torrados

w
w

w
.f

re
ei

m
ag

es
.c

o
m

Quem nunca sentiu-se atraído pelo delicioso aroma de 
um cafezinho recém passado de manhãzinha?
Ou sentou-se para desfrutar de uma boa companhia 
junto a uma xícara daquele café coado no pano ou do 
mais requintado café expresso?
Tomar um cafezinho, um ato tão corriqueiro, pode ser 
uma experiência única, tudo depende da companhia, dos 
cuidados na escolha do café e na forma do seu preparo.
Para que o café mantenha suas mais finas propriedades, é 
necessário um rigoroso processo na seleção da variedade 
a ser cultivada, na colheita, torra e moagem dos grãos.
Vamos conhecer as delícias e curiosidades dessa bebida 
milenar que a cada dia conquista mais pessoas dos 
quatro cantos do mundo!

Who has never been attracted to the delicious aroma of coffee 
in the early morning? 
Or sat down with friends around a good pot of coffee or cup of 
espresso?
Drinking coffee, often just a common act, can also be a unique 
experience – depending on your company and the choice of the 
coffee blend, and the manner in which it is prepared. 
For coffee to reveal its finest properties, a rigorous selection of 
the cultivated varieties is a crucial first step, followed by 
rigorous control during harvesting, roasting, and the grinding 
of the beans. 
Let's get to know a bit more about this delicious and ancient 
drink that attracts more and more fans every day from the four 
corners of the earth! 

Introdução sobre o café
An Introduction to Coffee

Os árabes, em uma de suas incursões à África para 
capturar escravos, descobriram as propriedades do café, 
coletando mudas e cultivando-as nas regiões litorâneas 
do Mar Vermelho.
O café tornou-se de grande importância para os árabes, 
no sec. XIV, os peregrinos que visitavam Meca, se 
encantavam com o café, que era conhecido como "Vinho 
da Arábia". 
Em 1616 um comerciante holandês conseguiu adquirir 
uma muda e a plantou no jardim botânico de Amsterdã. A 
planta prosperou e milhares de mudas foram espalhadas 
para a Índia e Java, que obtiveram sucesso com o cultivo e 
tornaram-se os maiores produtores de café do mundo.
Em 1723 os holandeses levaram o café para o Caribe, que 
se adaptou muito bem ao clima local e de lá propagou-se 
para a América do Sul.

Dur ing their incursions into Af r ica to capture and 
commercialize slaves, Arabs likewise discovered the properties 
of coffee, collecting seeds and seedlings to cultivate along the 
shores of the Red Sea.
Coffee became of great importance to the Arab nations by the 
14th century, and pilgrims visiting Mecca experimented with 
the drink, which was known at the time as "Arabian Wine". 
In 1616, a Dutch merchant acquired a seedling and planted it in 
the Amsterdam Botanical Garden. The plant prospered and 
thousands of seedlings were planted in India and Java – and 
those countries soon became the largest coffee producers in 
the world. 
In 1723, the Dutch introduced coffee to the Caribbean region. It 
adapted very well to the local climate and soon spread to most 
of Central and South America.

Da África para o Mundo
From Africa to the World

Em 1836 existiam 10 fazendas de café, a maior parte 
trabalhada por escravos.
Em 1884, com a chegada da ferrovia que ligava 
Bragança a estrada de ferro Santos-Jundiaí, houve um 
grande crescimento do café, e em 1900 praticamente 
todas as fazendas cultivavam a planta.
A altitude, o clima e a fertilidade dos solos nas elevações 
da Serra da Mantiqueira possibilitaram a produção de 
café Arábica fino e de alta qualidade das variedades 
Caturra e Bourbon, que eram famosos e muito 
apreciados em diversos lugares do mundo.
Com a mão-de-obra imigrante (italiana), a cultura do 
café ganhou impulso e o Brasil passou a dominar 70% da 
produção mundial.
A quebra da bolsa de Nova York em 1929, as fortes geadas 
e a diminuição da produção, forçou muitos 
cafeicultores bragantinos a substituírem os cafezais 
por outras culturas.

In 1836, there were 10 coffee farms in Bragança, mostly 
worked by slaves.
In 1884, the construction of a rail line that linked Bragança to 
the Santos-Jundiaí railway stimulated a tremendous growth 
in coffee production, and by 1900 practically all of the farms 
there cultivated coffee. 
The altitude, climate, and fertility of the soils in the Serra da 
Mantiqueira Mountains favored the production of fine 
Arabian coffee as well as the high-quality varieties Caturra 
and Bourbon, which were dearly sought after in many 
different parts of the world. 
With the arrival of immigrant workers (mostly Italians), the 
cultivation of coffee gained speed, and Brazil came to 
dominate 7% of the global market.
The Great Depression of 1929, however, and strong frosts and 
decreasing consumption forced many farmers in Bragantino 
to substitute their coffee plantations with other cultures. 

O Café em Bragança Paulista
Coffee in Bragança Paulista

Originário da Etiópia, onde já era utilizado em tempos 
remotos, o café atravessou o Mediterrâneo e chegou à 
Europa durante a segunda metade do século 17.
Era a época do Barroco e das monarquias absolutas, e a 
expansão do comércio internacional enriquecia a 
burguesia.
Já no início do século 18, os Cafés tornaram-se centros 
de encontro e reunião elegante de aristocratas, 
burgueses e intelectuais. 
Precedido pela fama de "provocar ideias", o café 
conquistou, desde logo, o gosto de escritores, artistas e 
pensadores. Lord Bacon atribuía-lhe a capacidade de 
"dar espírito ao que não o tem". 
Os enciclopedistas eram adeptos fervorosos do café e 
dos Cafés, que Eça de Queiroz chegou a afirmar, que foi 
do fundo das negras taças "que brotou o raio luminoso 
de 89", referindo-se às discussões entre iluministas que 
precederam a Revolução Francesa. 

Originally from Ethiopia, where it was used in ancient times, 
coffee crossed the Mediterranean Sea and arrived in Europe 
during the second half of the 17th century. 
This was the Baroque era, a time of absolute monarchs, when 
the expansion of international commerce enriched the 
bourgeois.
By the 18th century, coffee houses had become popular and 
the focus of elegant meetings of aristocrats, the bourgeois, 
and intellectuals. 
Powered by its fame to "provoke new ideas", coffee rapidly 
gained the favor of writers, artists, and philosophers. Lord 
Bacon attributed coffee with the capacity to "lend spirit to 
that which does not have any". 
The encyclopedists were avid fans of coffee and coffeehouses, 
and Eça de Queiroz stoutly affirmed that the "luminous rays 
of 89 were born in the bottoms of dark mugs"– referring to the 
discussions that preceded the French Revolution.  

A Paixão Pelo Café
A Passion for Coffee 

Em geral uma fazenda de café era composta de uma sede, 
um casarão em estilo colonial, o terreiro para secar o café, 
moinho, chiqueiro, paiol, estábulo, uma mata de floresta 
nativa e a colônia onde moravam os trabalhadores.
Além do café, as fazendas produziam quase tudo o que 
era necessário para seu sustento, como: arroz, feijão, 
milho, cana-de-açúcar, frutas, porco, cavalo, burro e gado. 
Aos colonos eram cedidas áreas para que pudessem 
plantar sua roça e criar animais.
Nessa época os cafeicultores eram a elite social e política, 
sendo conhecidos como "Os Barões do Café".
Importantes construções como o Clube Literário e a 
Santa Casa foram feitas com ajuda destes fazendeiros.

In general, a traditional coffee plantation contains a colonial-
style main house, a flat and open area to dry the coffee beans, a 
grinding mill, a pig pen, paiol, stables, areas of native forest, and 
housing for farm workers. 
In addition to coffee, these farms would produce virtually 
everything they needed to sustain themselves, including: rice, 
beans, corn, sugarcane, fruits, pigs, horses, burros, and cattle. 
The farm workers had their own areas where they could plant 
gardens and raise animals.
The owners of these coffee plantations made up the social, 
political, and economic elite during that time and were known 
as "Coffee Barons".
Important cultural and architectural landmarks were erected 
with the help of these plantation owners, such as the Literary 
Club and the Santa Casa.

As Fazendas de Café
Coffee Plantations

Rota de sabores
Flavorful Routes 

Visite uma fazenda centenária de café, com apreciação 
d a  a rq u i t e t u ra  colo n i a l , v i s i t a  a  c a fe z a i s  e  
demonstração dos processos de plantio, cultivo, 
colheita e torrefação.

Visit a traditional coffee plantation, appreciate the colonial 
architecture, visit the planting rows themselves, and watch 
demonstrations of the processes of planting, cultivation, 
harvesting, and roasting coffee beans.

The Coffee Experience.
Vivencie uma mágica experiência de degustação de 
café em estilo colonial!

Participate in the magical experience of savoring coffee in a 
colonial atmosphere!
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A cafeína é um alcalóide que está presente em mais de 
60 espécies de plantas como o café, cacau, erva-mate e 
guaraná.
A cafeína é encontrada em todas as partes do cafeeiro, 
porém com mais abundância nas flores, sementes e 
folhas novas, e desempenha o papel de proteção contra 
herbívoros, insetos e bactérias, deixando um gosto 
amargo na planta.
Muitos alcalóides tem propriedades terapêuticas, 
como: antimalárico, antitérmico, analgésico, anti-
glaucomatoso, relaxante, estimulante e muitas outras 
propriedades, entre os mais conhecidos estão a 
morfina, estricnina, nicotina, quinina e cafeína. Esta 
última muito famosa pelos seus efeitos estimulantes.

Caffeine is an alkaloid, present in more than 60 plant species, 
including coffee, cocoa, erva-mate, and guaraná.
Caffeine can be detected throughout the entire living coffee 
plant, although it is most abundant in the flowers, seeds, and 
leaves; its bitter taste helps protect the plant against from 
herbivorous animals, insects, and bacteria. 
Many alkaloids have therapeutic properties as anti-malarial, 
antipyretic, and anti-glaucoma remedies, and as analgesics, 
relaxants, and stimulants (among many other properties). 
Some well-known alkaloids are morphine, strychnine, 
nicotine, quinine, and caffeine. The latter is, of course, famous 
for  its  stimulant  effects.

A principal característica das plantas é que elas não 
conseguem se locomover, por isso desenvolveram 
outras formas para conquistar novos ambientes. 
Algumas fizeram sementes aladas, que voam por 
quilômetros ao sabor do vento, enquanto outras, como 
a jabuticaba e o café, envolveram seus filhos (sementes) 
em uma polpa saborosa e nutritiva que serve de 
alimento para pássaros e morcegos.
Enquanto a semente não está pronta, o fruto não 
chama a atenção, fica verde e com gosto azedo, mas 
assim que finalizada, o fruto fica doce e colorido para 
atrair pássaros e outros animais, que irão comê-los e 
espalhar suas sementes mundo a fora. 

One of the principal characteristics of a plant is that it can't 
move – and therefore must develop other skills to conquer 
new environments. 
Some plants produce winged seeds that can f loat for 
kilometers on the wind, while others, such as the mango and 
coffee, wrap their young (seeds) in a delicious and nutritive 
pulp that attracts birds or bats or other organisms that will 
disperse them widely. 
The fruit stays green and bitter tasting while the seed is still 
growing, but when the embryos become mature, the fruit 
becomes sweet and colorful – to attract animals that will eat 
the pulp and spread the seeds. 

Por Que o Café Muda de Cor?
Why do Coffee Cherries Change Color?

A Cafeína
Caffeine 

Curiosidades / Curiosities

Os grãos maduros se destacam
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O café verde fica camuflado

R
o

d
ri

go
 V

al
le

 C
ez

ar

Guia Turístico  /  Travel Guide

• História do Café  / The History of Coffee 

• Colheita e Torrefação /  Harvesting and Roasting 
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Rota do café The coffee route 

Rota da descoberta do café Kaldi e suas cabras
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Colônia da faz. Embarque de Café
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Casarão em estilo colonial

A história mais contada sobre o começo da utilização do 
café, diz que tudo começou com o pastor Kaldi, que viveu 
na Etiópia (antiga Abissínia) há mais de 1.000 anos. 
Ao vigiar suas cabras, ele notou que algumas ficavam 
agitadas ao comer frutos avermelhados de alguns 
arbustos que existiam dentro das florestas. 
O pastor contou o fato a um monge da região, que 
apanhou algumas frutas e percebeu que estas ajudavam 
a resistir ao sono e melhoravam sua concentração.
Esta descoberta espalhou-se rapidamente entre os 
monges, criando uma demanda pela bebida. As 
evidências mostram que o café foi cultivado pela 
primeira vez em monastérios islâmicos no Iêmen.
Conta-se também que tribos africanas conheciam o café 
há muito tempo e que eles moíam os grãos para produzir 
uma pasta que alimentava os animais e era utilizada nas 
guerras para aumentar a disposição dos guerreiros. 

The most-repeated story about how coffee came to be used 
tells about a goat pastor named Kaldi who lived in Ethiopia 
(Abyssinia) more than 1000 years ago.  
While watching his goats, he noted that some of them became 
agitated after eating red fruits from bushes within the forest. 
The pastor told a monk who lived in the region about his 
observations, and the monk tried some of the fruits and 
noticed that they helped him stay awake and alert, and 
improved his concentration. 
This discovery spread rapidly among the monk community, 
creating a demand for those berries. There is evidence that 
coffee was first cultivated in Islamic monasteries in Yemen. It is 
said that certain African tribes knew about coffee long ago, 
and would grind the seeds to make a paste to feed their 
animals. This paste was also eaten by warriors to increase their 
disposition before a battle. 

A Descoberta do Café
The Discovery of Coffee

Antaris Travel
www.antaristravel.com.br
(11) 4032-8983  -  contato@antaristravel.com.br
Rua Texeira, Nº 352 sala 21 Bragança Paulista - SP



As variedades mais consumidas no mundo são o café 
Arábica e o Robusta. O Arábica produz cafés de melhor 
qualidade, mais finos e cultivados em regiões com 
altitude acima de 800m.
O Robusta, tem um trato mais rude, é mais resistente e 
pode ser cultivado ao nível do mar, mas não possui 
sabores variados e refinados como o Arábica, porém seu 
teor de cafeína é duas vezes maior. Sua utilização é mais 
comum no preparo de “ligas” (blends).
Da espécie Coffea Arábica, as variedades Catuaí e 
Mundo Novo são as mais difundidas no Brasil. 
O café espresso refere-se ao modo de preparo, onde o 
café é moído na hora e filtrado sob pressão de 69 kilos 
por 30 segundos, com água a 90ºC, gerando uma bebida 
cremosa e aromática. Esse tipo de preparo é originário 
da Itália, e significa feito sob pressão.

The coffee species most widely consumed globally are Coffea 
arabica and Coffea robusta. Arabica beans produce the best 
quality coffees, with finer tastes. These plants are cultivated 
in areas above 800 m.
Robusta coffee bushes are a bit more rustic, but less fussy 
about their cultivation conditions and can be cultivated even 
at sea level. The beans, however, have less varied and refined 
flavors than the Arabica strain, although their caffeine levels 
are twice as high. Robusta beans are widely used to prepare 
blends. In terms of the species Coffea arabica, the varieties 
Catuaí and Mundo Novo are most widely planted in Brazil.  
Espresso coffee refers to its preparation method, with the 
coffee beans only being ground immediately before use and 
extracted under pressure (69 kilograms for 30 seconds with 
90 °C water) – generating a creamy and aromatic drink. This 
preparation technique was developed in Italy and the name 
refers to its extraction under pressure. 

Variedades de Café
Coffee Varieties

Café Turco
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O segmento de cafés especiais, representa hoje, cerca de 
12% do mercado internacional. 
Empresas e cooperativas de diferentes estados têm 
participado de Feiras de Cafés Especiais, buscando 
associar seu nome à boa qualidade e aos cafés especiais. 
A diferenciação de produtos também ocorre via 
denominações de origem, como: Café Capixaba, Café do 
Cerrado, dentre outros. 
O café orgânico também ganhou mercado, sendo 
cultivado com fertilizantes naturais e sem o uso de 
agrotóxicos.
O café fair trade leva em conta as condições 
socioambientais sob as quais o café é cultivado, 
normalmente produzido por pequenos agricultores.

The segment of specialty coffees currently represents about 
12% of the total international market.  
Companies and cooperatives from different Brazilian states 
participate in Special Coffee Fairs, seeking to associate their 
names with good quality coffee and special blends. 
Differentiating their products is often expressed by citing 
their geographical origins, such as Capixaba Coffee, Cerrado 
Coffee, among others.  
Organic coffee, cultivated using only natural fertilizers and 
avoiding agricultural chemicals, is also gaining space in the 
market. 
The coffee trade also considers the socio-environmental 
conditions under which the plants are cultivated – especially 
by small-scale farmers. 

Cafés Especiais
Special Coffees 

Foi em Meca que surgiram as primeiras cafeterias do 
mundo, as quais tornaram-se famosas por seu luxo e 
pelos encontros entre comerciantes. Ali aconteciam 
discussão de negócios e reuniões de lazer, ficando 
conhecidas como "escolas para sábios". 
Durante tardes inteiras pessoas reuniam-se em torno 
de várias xícaras de café, declamando poemas, lendo 
livros e discutindo o destino das nações.
Até hoje os coffee shops são locais onde pessoas  
reúnem-se para discutir assuntos importantes e para 
passar o tempo.
Nos últimos anos, as máquinas de café espresso 
revolucionaram o hábito do cafezinho.
Não importa a cidade ou o país que você está, sempre 
existirá um local exalando o doce aroma do café.

The first coffeehouses in the world evolved in Mecca, and were 
famous for their luxury as meeting places for merchants. 
There, the rich and important would discuss business and 
socialize, and these coffeehouses became known as "schools 
for wise men". 
Often whole afternoons were spent downing numerous cups 
of coffee, reciting poetry, reading books, and discussing the 
destinies of nations. 
Even today, coffee shops are places to meet to discuss 
important subjects, or  just  to  pass the time. 
Espresso machines have more recently revolutionized the 
pleasant habit of having a small cup of coffee. 
You can encounter the sweet aroma of coffee emanating 
from a coffee shop in any city in the world. 

As Cafeterias
Coffeehouses 

O café pertence à família Rubiaceae que abrange mais de 
10 mil espécies agrupadas em 630 gêneros. O gênero 
Coffea é representado por mais de 80 espécies, nativas da 
África.
A espécie coffea arabica é natural de uma região entre a 
Etiópia, o Sudão e o Quênia, cresce no sub-bosque de 
florestas e pode viver até 30 anos.
O cafeeiro é um arbusto perene, com caule lenhoso, folhas 
persistentes e flores hermafroditas.
Sua floração dura poucos dias, sendo induzida por chuva 
ou irrigação. O número de florações varia de acordo com a 
quantidade de água disponível. 
O café não resiste a geada, e morre se a temperatura das 
folhas forem menor que –3,5°C. 

 Coffee belonged to the plant family Rubiaceae, which itself 
comprises more than 10,000 species, grouped into 630 genera. 
The genus Coffea comprises more than 80 species native to 
Africa. 
The species Coffea arabica is native to a region between 
Ethiopia, Sudan, and Kenya. It grows in the forest understory 
and can live up to 30 years. 
The coffee bush is perennial, and has a woody stem, persistent 
leaves, and hermaphroditic flowers.
Coffee flowers last just a few days, being induced by rainfall or 
irrigation. Flowering episodes will vary according to the 
amounts of water available.  
Coffee bushes are not resistant to freezing and will die if exposed 
to temperatures below -3.5 °C.

O Pé de Café
Coffee Plants

O efeito mais significativo do café é um estímulo no 
sistema nervoso. Em doses terapêuticas, produz 
excitação psíquica, favorece o trabalho intelectual, 
afasta a sonolência e a sensação de fadiga, ativa a 
circulação do sangue e alivia dores de cabeça. 
Os efeitos da cafeína dependem do peso e das 
características biológicas de cada pessoa.
A composição do café é influenciada por fatores 
genéticos, ambientais, pelos métodos de colheita, 
processamento, armazenamento, torrefação e 
moagem, os quais afetam os atributos da bebida.
O sabor e o aroma do café são resultantes da presença 
combinada de vários constituintes químicos, dentre 
estes, 29 já foram identificados.
The most significant effect of coffee is its stimulation of the 
nervous system. Therapeutic doses of caffeine increase brain 
activity, favor intellectual work, decrease somnolence and 
tiredness, activate blood circulation, and can alleviate 
headaches. 
The precise effects of caffeine will depend on a person's weight 
and their biological characteristics. 
The composition of coffee and its attributes are influenced by 
the plant's genetic makeup, by environmental factors, and 
the harvesting, processing, storing, roasting, and grinding 
methods used.  
The tastes and aromas of coffee reflect the presence of 
various combinations of its chemical constituents (29 have 
already been identified). 

Propriedades do Café
The Properties of Coffee

850 – Lenda de Kaldi, um pastor de cabras descobre o 
poder estimulante do café. 
900 – São relatadas tribos da Etiópia que  consomem a 
fruta do café macerada misturada com banha.
1000 – O café é mergulhado em água fervida e esta 
infusão é usada com fins medicinais.
1615 – A primeira importação de café para a Europa é 
feita pelos venezianos.
1690 – Da estufa do jardim botânico de Amsterdã saem 
alguns pés de café para a Indonésia.
1727 – O café chega ao Brasil.
1843 – Campinas transforma-se na capital do café.
1860 – O Brasil torna-se uma grande potência 
exportadora.
1929 – A quebra na Bolsa de Nova York causa 
desestabilização no mercado do café. 
1944 – Fim do domínio brasileiro no mercado de café.
2000 – Primeiro campeonato mundial de barista.

a2008 – O café é a 2  bebida mais popular do mundo.
2015 – Brasil é o maior produtor de café do mundo.

850 – The legend of Kaldi, a goat pastor who discovered the 
stimulant powers of coffee. 
900 – Reports of Ethiopian tribes eating mashed coffee fruits 
mixed with animal fat. 
1000 – Coffee beans immersed in boiling water are used for 
medicinal purposes.
1615 – The first importation of coffee to Europe by Venezians.
1690 – Coffee plants leave the Amsterdam botanical garden 
to be planted in Indonesia. 
1727 – Coffee arrives in Brazil. 
1843 – Campinas becomes the "coffee capital" of Brazil. 
1860 – Brazil becomes an important exporting country.
1929 – The Great Depression destabilizes the global coffee 
market.  
1944 –The end of Brazilian domination of the global coffee 
market. 
2000 –First world championship of baristas.
2008 – Coffee is recognized as the second most popular 
beverage in the world. 
2015 –Brazil is once again the world's largest coffee producer.
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Para Saber Mais
For More Information

Coffee is cultivated in more than 50 countries located 
between the Tropics of Cancer and Capricorn. 
The five major world producers are: 
1 -Brazil, which principally cultivates Arabica coffee famous 
for its aroma and taste.
2 -Vietnam, which produces the Robusta variety with less 
highly valued beans. Some regions also produce weasel coffee, 
made with beans that were eaten and then expelled by 
weasels – which results in a highly differentiated and high-
value coffee.
3 -Columbia, which is considered to produce the most 
flavorful coffee in the world. Some varieties demonstrate 
floral aromas with touches of passion fruit and apricot.
4 -Indonesia, like Vietnam, opted for quantity rather than 
quality by producing the Robusta variety.
5 –Ethiopia is new to the world market, but produces Arabica 
beans that are considered extremely interesting in terms of 
their varied tastes and aromas. 

O café é cultivado em mais de 50 países do mundo entre 
os trópicos de Cancêr e Capricórnio.
Os 5 maiores produtores do mundo são:
o1  - Brasil: cultiva principalmente o café arábica, sendo 

famoso pelo seu sabor suave e adocicado.
o2  - Vietnã: Produz a variedade robusta, com grãos 

menos valorizados, porém em algumas regiões 
produzem o weasel coffe, feito a partir de grãos 
ingeridos e defecados por doninhas, o que resulta em 
um café diferenciado.

o3  - Colômbia: seu café é tido pelos especialistas como o 
mais saboroso do mundo. Algumas variedades 
apresentam aroma floral com notas de maracujá e 
damasco.

o4  - Indonésia: optou por um método de quantidade em 
detrimento da qualidade, com grãos robusta.

o 5 - Etiópia: nova no mercado mundial, tem produzido 
uns dos arábicas mais interessantes do mundo com 
sabores e aromas muito variados.

Produção de Café no Brasil e no Mundo
Coffee Production in Brazil and the World 

From the plantation to your coffee cup, coffee passes through 
a number of processes that can affect its quality, taste, and 
aroma.  
- In Brazil, coffee is planted in mountainous regions above 
800 m, and the plants begin to produce beans after 2 to 3 years.  
- The fruits are harvested between May and September, either 
manually or by machines. 
- The fruits/beans are then spread over cleared, sunny areas 
to dry. The manner in which the drying fruits are turned (as 
well as the number of times) will influence the taste of the 
beans.
- Large companies use industrial methods to dry coffee 
beans.
- After drying, the beans are bagged and sent for roasting. 
- After roasting, the beans are ground and bagged for 
commercialization.
- Many coffee lovers insist that to appreciate the best flavors 
and aromas, coffee should be consumed between 5 and 10 
days after roasting, and the beans should only be ground just 
before use.
The Brazilian states of Minas Gerais, Paraná, São Paulo, and 
Espírito Santo are the principal coffee producers, although 
Rondônia and Bahia have increased their market shares by 
producing special coffees. 

Das plantações à xícara, o café passa por diversos 
processos e mudanças, o que interfere em sua 
qualidade, sabor e aroma. 
- No Brasil o café é plantado em regiões serranas acima 
de 800m e entre dois e três anos, começa a produzir. 
- A colheita é feita entre os meses de maio a setembro e 
pode ser manual ou com máquinas.
- Em seguida os grãos são espalhados em um terreiro 
para secar ao sol. A maneira e a quantidade de vezes que 
o café é revirado influencia em seu sabor.
- Grandes empresas utilizam de maquinário industrial 
para a secagem do café.
- Depois de secos, os grão são ensacados e enviados para 
a torrefação.
- Após torrados os grãos são moídos e ensacados para a 
comercialização.
- Muitos defendem que para aproveitar o máximo de 
seu sabor e aroma, o café deve ser consumido entre 5 e 10 
dias depois da torra, e os grãos, moídos na hora do 
preparo.
Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Espírito Santo são os 
principais produtores, Rondônia e a Bahia vem 
ganhando mercado na produção de cafés especiais.

Produção, Colheita e Beneficiamento
Production, Harvesting, and Processing 
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Colheita manual do café
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Principais Regiões Produtoras de Café no Brasil
The Principal Coffee Producing Regions in Brazil 
1 – (MG)
2 – Café Mantiqueira de Minas (MG)
3 – Café da Chapada de Minas (MG)
4 – Café das Matas de Minas (MG)
5 – Café da Mogiana (SP)
6 – Café do Centro-Oeste de São Paulo (SP)
7 – Café das Montanhas do Espírito Santo (ES)
8 – Conilon Capixaba (ES)
9 – Café do Norte Pioneiro do Paraná (PR)
10 – Café do Planalto da Bahia/Ch. Diamantina (BA)
11 – Café do Cerrado da Bahia (BA)
12 – Café de Rondônia (RO)

 Café do Sul de Minas 
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Mapa dos maiores consumidores de café do mundo.
A map of the greatest coffee consumers in the world. 

Trópico de 
Capricórnio 

Trópico de Cancêr

Brasil

UEEUA
China Japão

A cada ano que passa o consumo de café aumenta em todo 
o mundo, isso ocorre por diversos motivos:
- Popularização do café em pó e solúvel.
-Desenvolvimento de cafés especiais mais requintados.
- Aumento de opções e novas preparações, como bolos, 
sorvetes, drinks, cappuccinos entre outros.
- Crescimento e sofisticação das cafeterias pelo mundo.
Os principais consumidores mundiais são: 
1 - União Europeia.  2 - Estados Unidos.   3 - Brasil.
4 - Japão.  5 - China.

With each passing year, cof fee consumption increases 
throughout the world. This is due to various factors: 
- The  growing  popularity  of  instant  coffee. 
- The development of special coffee blends. 
-  Increases in consumer options, and the development of new 
recipes incorporating coffee, such as cakes, ice cream, drinks, 
cappuccinos, etc.  
-  The growth and sophistication of coffee shops throughout the 
world. 
The principal global consumers of coffee are: 
1 - the European Union.  2 - the United States.   3 - Brazil.
4 - Japan.  5 - China.

O Consumo de Café no Mundo
Global Coffee Consumption 
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