Regulamento
CAMPEONATO BRASILEIRO DE AEROPRESS
Edição 2021

O 6° CAMPEONATO BRASILEIRO DE AEROPRESS, será realizado em duas etapas (online
e presencial) sendo que a final acontecerá em Santo Antônio do Amparo/MG na Fazenda
Cachoeira, no dia 25 de setembro de 2021 às 15 horas (horário de Brasília).
O evento tem como intuito promover um encontro saudável entre profissionais e
aficionados da área. As normas aqui descritas têm como único propósito a padronização
deste campeonato com outras edições realizadas em outros países. Bem como a
formalização de procedimentos para que a competição transcorra da maneira mais fluída e
transparente possível.

SOBRE AS ETAPAS –
Diferentemente das outras edições, devido ao protocolo da COVID-19, o campeonato
será dividido em duas etapas:
A primeira etapa será um evento digital, a ser executado na Atilla LAB, no dia
28/08/21 às 12H, onde os 27 inscritos competirão através de barista-proxy via Instagram
(IG)Live.
Haverá um grupo de seis baristas-proxy aleatoriamente distribuídos para representar
cada competidor.
Ao competidor será permitido um tempo de treino através da IG live, para preparar
seu barista-proxy para o campeonato. Este tempo de treino e a competição serão
transmitidos ao público.
Mais do que nunca, os(as) competidores(as) terão que apresentar precisão e eficiência
em sua receita.
Somente 9 competidores serão selecionados para a segunda etapa.
A segunda etapa consistirá em semifinal e final, que acontecerão de forma presencial
na Fazenda Cachoeira, em Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, no dia 25/09/21, às
15:00 horas. Por medidas de segurança, somente os 9 competidores e a organização poderão
estar presentes.
Tanto na primeira quanto na segunda etapa, um comitê composto de 3 juízes julgará
às cegas qual a melhor extração, tendo como critério exclusivo a análise sensorial da bebida
final servida.
Em caso de empate, o Juiz Principal terá autonomia para definir qual competidor(a)
seguirá para a próxima rodada, com base na qualidade sensorial das bebidas servidas.
SOBRE A INSCRIÇÃO
Haverão apenas 27 vagas para competidores(as).
Serão apenas considerados inscritos os 27 competidores que, no dia 11 de agosto de
2021, a partir das 20:00h (horário de Brasília), no site do Sympla, conseguirem efetuar o
cadastro, pagar a taxa de inscrição de R$ 64,80 e receber o comprovante.
Para facilitar a inscrição somente a forma de pagamento de crédito será aceito.
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As inscrições se encerrarão tão logo se esgotarem as vagas.
Haverão duas vagas de lista de espera, disponíveis a partir de 20:15h do dia 11 de
agosto.
O competidor entrará para competir com seu perfil de Instagram, para que sua
participação no Campeonato seja garantida.
A compra do ingresso já serve como contrato entre as partes e como comprovante de
que o competidor está de acordo com todas as condições e normas aqui descritas.
Existem duas vagas em Lista de Espera caso haja desistência, não comparecimento ou
impedimento de algum dos 27 inscritos até o momento do início da competição, estes
poderão ocupar os lugares que vagarem.
CAFÉ PARA A COMPETIÇÃO
O café será enviado torrado em grãos, via Correios, para o endereço indicado pelo
competidor.
Cada competidor terá direito a receber 1 pacote de 250g de lote exclusivo para o
Campeonato para que possa criar suas receitas.
O competidor se responsabilizará a buscar seu café na sede dos Correios de sua cidade,
caso o mesmo não ofereça serviço de entrega em domicílio, em data agendada pela própria
empresa. O número de rastreamento de cada pacote será informado por e-mail pela
organização do evento a cada competidor assim que disponível. Se precisa de mais café,
basta comprar na loja virtual do Oop Café, www.oop.cafe .
DA AREA, ESTRUTURA E ACOMODAÇÃO
O evento presencial ocorrerá na Fazenda Cachoeira, Santo Antônio do Amparo, Minas
Gerais. A fazenda é pioneira em Cultivo Orgânico de café especial, produtora de cafés desde
1830, certificada pelo IBD (Instituto Biodinâmico) desde 1994, e foi 5ª colocada no concurso
Coffee of The Year 2020.
A fazenda disponibilizará hospedagem, sendo quartos ou suítes no período de sextafeira, dia 24/09, final da tarde, até o domingo, dia 26/09, após o almoço.
As refeições (desjejum, almoço e jantar + 1 coffee break para o dia do evento) +
hospedagem serão oferecidas pela própria Fazenda, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
por pessoa e a ocupação das unidades serão feitas de acordo com a ordem de reserva a
partir do dia 01/09/21. O contato de reserva deverá ser feito via WhatsApp 31-99607-4093.
Os quartos e suítes poderão ser compartilhados por no máximo 2 pessoas por unidade.
A Fazenda Cachoeira fornecerá roupas de cama, travesseiros e cobertores, sendo
necessário que cada passageiro traga sua própria toalha e itens de higiene pessoal. Serão
oferecidas atividades fora do horário do campeonato para conhecer lavouras diversas e
aprender mais sobre cultivo com Miriam e Roger, responsáveis pelo projeto de cafés
especiais da Fazenda Cachoeira. Por serem atividades junto a natureza, sugerimos trazer
lanterna, capa de chuva, protetor solar e repelente.
Importante, acompanhe o IG (@campeonatodeaeropress_br) do evento para saber
mais da programação.
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DA COMPETIÇÃO
Etapa 1 - Enquanto 3 baristas-proxy executam as receitas de 3 competidores (em modo
on-line), outros 3 baristas-proxy estarão em tempo de treino com mais 3 competidores da
chave seguinte.
Etapa 2 – Enquanto 3 competidores presenciais executam suas receitas no palco, outros
3 competidores se organizarão na área de espera. Por isso, é essencial que o competidor
forneça seu perfil do Instagram e um número de telefone celular.
A participação da competição será feita através de IG Live e poderá ser visualizada
através do perfil do campeonato (@campeonatodeaeropress_br) e de perfis parceiros do
campeonato como @3ondacafe, @oop.cafe, @fazenda_cachoeira e @portalcoffea.
O perfil IG do campeonato transmitirá, nas duas etapas, a visão global do evento. Um
evento “multicanal” onde todos poderão selecionar com qual ângulo e nível de visualização
desejam.
Em cada área de competição e preparo haverá pontos de energia devidamente
sinalizados para aquecimento da água de cada competidor(a). E, na lateral do palco, uma
bancada com pia e a água oferecida pelo campeonato.
DOS TREINOS
Para a etapa 1 do campeonato, o modo digital da competição terá uma reunião através
do IG para os competidores tirarem suas dúvidas e sortear a ordem de competição.
Para a etapa 2 e para fins de treino e reconhecimento do local, todos os nove
competidores, juízes e Organizadores se reunirão no IG 10h (horário de Brasília) no dia 25
de setembro. As regras da competição serão revisadas entre todos, o sorteio das chaves será
realizado e os competidores poderão treinar sua receita de acordo com o revezamento
planejado pela Organização.
DOS EQUIPAMENTOS
A organização no dia do evento disponibilizará de 2 Moedores EK43 da marca
Mahlkönig, chaleiras elétricas para o aquecimento de água, ficando a critério do competidor
a escolha do equipamento que irá utilizar. Caso utilize outros equipamentos, todos deverão
ser originais e nenhum outro moedor poderá ser levado ao palco durante a competição.
O competidor deverá trazer o seu próprio AeroPress original. Filtros de metal, papel,
tecido ou qualquer outro material estão autorizados, sendo este o único elemento possível
de ser alterado no uso AeroPress. Nenhuma alteração ou modificação em nenhuma parte da
estrutura da AeroPress será aceita sob pena de desclassificação imediata. Está autorizado o
uso de uma ou mais AeroPress originais durante a competição, sob as mesmas condições.
Cada competidor deverá trazer a sua própria xícara ou recipientes para preparo, sendo
as xícaras de serviço fornecidas pela Organização e exclusiva para avaliação dos juízes, uma
vez que a bebida esteja pronta.
DA ÁGUA PARA A COMPETIÇÃO
Tanto na etapa 1 quanto na etapa 2 a água disponibilizada para os competidores será
proveniente de um sistema controlado de filtragem Everpure, oferecido como apoio da La
Marzocco e terá valores gerais em volta de dureza total de 80ppm, com pH de cerca 6.5.
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Caso o competidor(a) deseje utilizar sua própria água no preparo durante a etapa 1,
deverá entrar em contato com juiz principal Eystein através do e-mail:
eveflings@gmail.com. Na etapa 2, presencial, os competidores(as) estão autorizados(as) a
trazer a água que desejarem para ser utilizada em sua receita.
Águas engarrafadas de uso comercial, minerais ou filtradas, com lacre fechado, serão
permitidas. Águas de fontes trazidas de qualquer local deverão ser provadas e autorizadas
pelo Juiz Principal Eystein Veflingstad previamente ao início da Competição, no treino
dos(as) competidores(as). Caso haja suspeita de alteração na composição química da água,
a mesma será analisada pela banca julgadora e caso não seja aprovada o competidor(a)
poderá ser desclassificado(a).
DAS RODADAS
A competição contará com nove rodadas, todas de caráter eliminatório.
A primeira fase conta com 9 baterias com 3 competidores cada. Os ganhadores de cada
bateria participarão do campeonato presencial. Finalmente, os três ganhadores das
semifinais irão disputar a rodada que definirá o 1°, 2° e 3° colocados. No caso de empate
entre os três finalistas, o Juiz Principal entrará para definição do resultado.
Depois de cada rodada, os barista-proxy (etapa1) ou os competidores (etapa 2)
deverão utilizar o tempo de avaliação dos juízes para organizar sua estação de serviço e
deixar a mesa livre e limpa para o próximo.
O competidor que virá em seguida deve dispor o seu equipamento na estação da
melhor maneira possível, para otimizar o tempo e dar início ao seu turno.
A chave com todos os competidores será decidida aleatoriamente na presença dos
competidores e anunciada no dia e local do evento.
DAS REGRAS GERAIS
A quantidade mínima de bebida final deverá ser de 100ml e será servida nas canecas
de prova providenciadas pelos organizadores do evento. Nenhum outro ingrediente ou
aditivo à bebida será permitido.
Somente será aceito receitas com até 18 gramas de café para estar em sintonia com
a nova regra da World AeroPress Championship.
Todos os competidores irão dispor de um turno de 8 minutos para o preparo. Isso inclui
o tempo de preparação e infusão da bebida. O relógio irá correr em contagem regressiva.
No caso de o competidor não conseguir realizar a extração no tempo estipulado, será
automaticamente desqualificado.
A receita e os métodos utilizados pelo competidor deverão ser entregues por escrito
aos juízes, até o fim do TREINO. Isso não será considerado como critério de avaliação já que
os juízes não terão acesso a este material. No entanto, caso a receita não seja entregue no
prazo estipulado, o Competidor poderá ser eliminado da Competição.
DO JULGAMENTO
Haverá 3 juízes capacitados para a avaliação sensorial de cafés. Serão eles: Tiago
Damasceno (Oop Café), Miriam Monteiro de Aguiar (Fazenda Cachoeira) e Eystein Veflingstad
(3ª Onda Consultoria em Café) como Juiz Principal.
Não haverá formulários de pontuação e nem de prova a serem preenchidos por eles.
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As provas serão feitas às cegas e será escolhida a melhor extração de cada grupo de
três cafés em cada rodada.
Não existe uma temperatura estabelecida como regra para servir a bebida e os juízes
poderão tomar o tempo necessário para que todas as bebidas esfriem e cheguem a
temperatura ideal para serem igualmente avaliadas. As xícaras de serviço providenciadas
pela organização estarão timbradas com cores diferentes no fundo. Cada competidor
receberá uma identificação da mesma cor de sua respectiva xícara de serviço.
Uma vez que os juízes tenham terminado a sua avaliação, a Mestre de Cerimônias
contará até três e todos eles deverão apontar ao mesmo tempo para a xícara que contém a
melhor bebida.
A bebida que tiver o maior número de votos, ganhará a rodada.
Se cada juiz apontar para uma xícara diferente, o desempate ficará a cargo do Juiz
Principal. Os juízes deverão julgar a bebida considerando os sabores obtidos pela extração
e a melhor representação da potencialidade do grão utilizado. Como guia, deverão
considerar: aroma, sabor, acidez e doçura, corpo, equilíbrio e finalização.
DOS DEMAIS CUSTOS
Os candidatos serão responsáveis pelas próprias despesas de deslocamento,
hospedagem e alimentação durante o Campeonato Brasileiro de AeroPress | Edição 2021. O
competidor não será intimado a pagar à organização do evento qualquer outro custo além
daqueles acima descritos.
DO PRÊMIO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
O primeiro colocado eleito pela bancada de juízes ganhará o direito de competir no
World AeroPress Championship em 2021, um campeonato à distância, de modo virtual.
Além do direito de competir, o primeiro colocado ganhará:
• três dias de treinamento personalizado em extração doado pela 3a Onda
Consultoria em Café com intuito de preparar o nosso candidato para o campeonato
mundial;
• uma Experiência urbana de café de um dia com direito a levar um acompanhante do
COFFEA Trips na cidade de São Paulo. Essa experiência inclui alguns endereços
importantes para a cafeicultura brasileira em diferentes endereços como cafeterias,
torrefações e alguns pontos históricos do café.
DO DIREITO DE USO DE IMAGEM
Ao comprarem o ingresso do Campeonato Brasileiro de AeroPress 2021, os
competidores concordam em ceder o direito de uso de sua imagem em forma de fotografias,
vídeos e material multimídia, produzido durante o evento para divulgação. Esse material
poderá ser usado em meio impresso, eletrônico e/ou televisivo pelos organizadores e
patrocinadores do Campeonato, por até dois anos após a sua realização, incluindo seu nome
e e-mail sem por isso cobrar ou requerer autorização prévia.
DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO NO EVENTO
O Campeonato Brasileiro de AeroPress é um evento gratuito, com entrada restrita,
condicionada ao preenchimento de uma ficha simples de cadastro para fins estatísticos.
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Devido ao momento da pandemia do COVID-19, a organização se reserva o direito de
não aceitar mais convidados além dos competidores, a partir do momento em que esteja
prevista e/ou contemplada a lotação máxima do espaço disponibilizado para o evento.
DURANTE O EVENTO
Durante a etapa 2, alimentos e bebidas serão fornecidos pela Fazenda Cachoeira
dentro do pacote de hospedagem.
Em caso de abuso do uso de bebidas alcoólicas, drogas e/ou comportamento
inadequado, tais como brigas, discussões, discriminação, desrespeito, vandalismo ou demais
desvios de conduta em qualquer momento do evento, a organização se reserva o direito de
retirar o convidado e/ou competidor de dentro do local, não permitindo o reingresso do
mesmo.
Por motivos de segurança em período pandêmico, será obrigatório o uso de máscara
durante o evento.
Ficam aqui registradas as normas e regulamentos do Campeonato Brasileiro de
AeroPress | Edição Fazenda Cachoeira 2021.
O(a) competidor(a) deverá comparecer ao evento com a via original do presente
documento assinado para que seja entregue à organização, efetivando assim a participação
na disputa.
Boa sorte!
Da Organização,
Campeonato Brasileiro de AeroPress | Edição Fazenda Cachoeira 2021.
Eu,_______________________________________________________________, portador da
cédula de identidade R.G. ____________, inscrito no CPF___.___.___-__, residente e
domiciliado na ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ (endereço
completo, CEP, bairro, cidade, estado), declaro ter lido e concordado com todas as
normas, condições e regulamentos acima descritos.
___________________________ (cidade), ___ (dia) de _______________ (mês) de 2021.

__________________________________________________________________________
Assinatura.
______________________________________________________________________
seu Instagram (exemplo:@e_roast)
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