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Resumo do trabalho:
O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo e atualmente vem sendo

considerada uma bebida artesanal. Para especialistas, existem muitas etapas para

conseguir obter uma boa bebida do café e entre elas está o processo de torrefação.

Entretanto, equipamentos de torrefação são caros e muitas vezes inacessíveis e por

isso vem sendo difundida a ideia de utilizar equipamentos de baixo custo para

auxiliar com este processo, como por exemplo as pipoqueiras elétricas. Neste

contexto, o presente trabalho apresenta um sistema para controlar a etapa de

torrefação do café. Para o controle desse sistema, foi desenvolvido um aplicativo

móvel (Android) que permite aos usuários definir perfis de torras e compartilhá-los



com outros usuários. Além disso, a aplicação possui um serviço que permite o

acompanhamento do processo de torrefação em tempo real. Para validar a proposta,

foi elaborado um protótipo de baixo custo utilizando uma pipoqueira elétrica e

considerando-a como um objeto conectado à Internet das Coisas. No protótipo foi

utilizado um microcontrolador e sensoriamento, que possibilitou a comunicação de

dados com a nuvem bem como a realização do controle da temperatura do

equipamento (fundamentando-se na teoria de sistemas de controle realimentado).

Após o desenvolvimento do trabalho, foi possível fazer as torras de cafés de forma

controlada (dentro das limitações da pipoqueira elétrica), isto é, reproduzindo a

curva de torra pré-definida pelo usuário no aplicativo e também acompanhar o

processo de torrefação em tempo real pelo aplicativo mobile.
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