A Unique Cafés Especiais foi convidada oficialmente para
servir o café na cerimônia de lançamento do Livro sobre
Pós-colheita do Café – UFLA -Professor Flávio Borém
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No dia 04 de abril de 2008, o centro de convenções da Universidade Federal de Lavras
(UFLA) recebeu profissionais ligados ao negócio café, amigos e familiares para o
lançamento da obra "Pós-colheita do Café", editado pelo professor Flávio Meira
Borém, com a participação de 25 profissionais de renomadas instituições de ensino,
pesquisa e extensão.
A obra foi publicada com o apoio do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e
Desenvolvimento do Café (CBP&D/Café), dentro do projeto "Difusão de Inovações
Tecnológicas para o Agronegócio Café".
O lançamento também faz parte das comemorações do centenário da UFLA, uma das
instituições fundadoras do CBP&D/Café, e dos 10 anos da Editora UFLA, responsável
pela edição e comercialização da obra.
Mestre em Engenharia Agrícola (UFV) e doutor em Produção Vegetal (UFV), Borém
descreve tecnologias e conhecimentos que aprofundou no pós-doutoramento em
Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas, na Wageningen University Holanda.
O professor Flávio Borem fez questão de, pessoalmente, convidar a Unique Cafés
Especiais para fazer parte da cerimônia Oficial de lançamento do Livro. Considerado
por muitos, como um dos melhores livros de pós-colheita do mundo, a Unique fez
questão de oferecer na cerimônia um dos melhores cafés do mundo. Parabéns ao
professor Flávio Borem por mais um objetivo alcançado e agradecemos e ficamos
honrados com o convite e credibilidade ao nosso café.
A participação em projetos de pesquisas que envolvem todas as etapas do
processamento de café, incluindo alternativas para armazenamento e aumento da
qualidade do café em pequenas propriedades, bem como a qualidade do café
submetido a diferentes formas de processamento e secagem, contribuíram para a
reunião do conhecimento mais atual e aplicável à realidade brasileira, com resultados
que comprovadamente favorecem a competitividade e a sustentabilidade do
agronegócio.

Coletânea de idéias
Depois de mais de três anos de trabalho na organização e atualização dos textos, a
obra reúne as experiências e resultados de pesquisas desenvolvidos na UFLA, Embrapa
Café, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), Escola
Agrotécnica Federal de Machado (EAF-Machado), Instituto Agronômico (IAC),

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Universidade Federal de
Viçosa (UFV) e Universidade Federal Fluminense (UFF), além de instituições privadas,
como a Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso
(COOPARAISO) e a Pinhalense S.A. Máquinas Agrícolas.
São 17 capítulos que contemplam tanto a abordagem teórica quanto a prática do
processamento de café, com linguagem clara e ilustrativa para ser utilizada como
referência por técnicos, estudantes e produtores. Os textos abrangem de forma
aprofundada os fenômenos fisiológicos, físicos, químicos e bioquímicos que ocorrem
durante a pós-colheita.
Também são descritas as propriedades físicas e térmicas dos grãos de café e suas
relações com a secagem, o armazenamento e o beneficiamento.
O texto destaca os aspectos relacionados com a utilização racional da energia, as
principais fontes utilizadas e os equipamentos empregados para a secagem dos grãos.
O leitor receberá informações desde o dimensionamento ideal para as instalações
necessárias ao processamento, à descrição de normas e procedimentos adotados em
armazéns gerais de café, incluindo relato sobre pragas, fungos e toxinas.

