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1. RESUMO 

O café gourmet é um termo recente e muito utilizado no mercado de cafés de 

qualidade superior que relaciona as características intrínsecas do grão sendo aroma, 

sabor, corpo, acidez e textura residual e, consequentemente, a sua produção deve 

ser bem cuidadosa, na qual dentre todos os processos de pós-colheita, o de 

secagem é o mais crítico. Desta forma, o projeto será a elaboração de um protótipo 

de um terreiro automatizado que através de sensores e uma configuração 

adequada, conseguirá controlar a temperatura do grão e obter a secagem do mesmo 

de forma precisa e uniforme. Até o presente momento foi elaborado o desenho 

técnico do protótipo do terreiro e realizado a compra dos materiais para executar a 

montagem mecânica do protótipo e já se concluiu 70% da programação em software 

configurando os parâmetros necessários conforme os tipos climáticos e o tipo de 

grão. Segundo o cronograma que foi previamente estabelecido, o projeto está no 

andamento adequado e espera-se que até o mês de novembro o protótipo esteja 

concluído.  

2. INTRODUÇÃO 

O café gourmet é um termo recente e muito utilizado no mercado de cafés 

de qualidade superior que relaciona as características intrínsecas do grão – aroma, 

sabor, corpo, acidez e textura residual, sendo um produto refinado e de qualidade 

superior do café tradicional que, consequentemente, deve ter uma produção bem 

cuidadosa, visto que cada detalhe faz a diferença no sabor e aroma final, sendo um 

processo muito sensível, muito trabalhoso e que exige muita qualidade (DE SOUZA; 

SAES; OTANI, 2000).  

Dentre todos os processos após a colheita (processamento, secagem, 

armazenamento, beneficiamento e transporte), o que mais interfere e influencia na 

qualidade dos grãos de café é a etapa da secagem. Além disso, é esta etapa que 

possui maior relevância também para a formação do custo de processamento e o 

consumo de energia (HALL, 1980; LACERDA FILHO; SILVA; HARA, 1989; VILELA, 

1997; SILVA; CORRÊA; MARTINS, 1998).  

A secagem é definida como um processo que tem como principal objetivo 

remover o excesso de água do grão através da evaporação realizada por convecção 

forçada de ar aquecido, transferindo a energia e a massa entre o grão e o ar de 

secagem e mantendo sua qualidade durante o armazenamento (HALL, 1980).  



Desta forma, é nítida a importância de se obter um processo de secagem 

adequado e, ao automatiza-lo por meio de um sistema preciso e eficaz, no qual 

envolve uma montagem mecânica cuidadosa e uma eletrônica configurada para não 

ocorrer erros, sendo possível então, realizar o processo com sucesso e de maneira 

eficiente sem o trabalho manual árduo.  

3. OBJETIVOS 

Este projeto tem como principal objetivo automatizar o processo de 

secagem do café sem perder os nutrientes e afetar suas camadas celulares, 

garantido um aroma único e maior aproveitamento por meio de estratégia e 

programação eficaz para cada tipo climático e de grão. Desta forma, serão utilizados 

softwares e hardwares combinados para obter a secagem de maneira precisa e 

uniforme. 

4. METODOLOGIA 

Neste trabalho será elaborado um protótipo de um terreiro automatizado 

com estruturas metálicas e telhado em acrílico. Para realizar a automação, serão 

utilizados quatro sensores de temperatura e umidade DHT 22, um microcontrolador 

Arduino Mega 2560, sete motores de passo 2CV, relés, entre outros.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a elaboração deste projeto, será realizada a montagem de um 

protótipo de um terreiro com dimensões de 50x50cm com estruturas metálicas e um 

telhado em acrílico. O protótipo do terreiro será automatizado e rolará os grãos 

conforme a necessidade determinada pelo tipo de café e pelo sensor DHT 22 que, 

ao detectar as diferentes zonas de calor, informará ao microcontrolador com os 

parâmetros previamente configurados e fará com que os grãos se movimentem para 

que tenham um processo de secagem uniforme.  

A segunda função dos sensores de temperatura é analisar a umidade de 

ar ou a presença de chuva, acionando um segundo mecanismo que fará a área 

sobre o terreiro fechar em caso de excesso de umidade ou chuva e nos períodos 

noturnos, evitando que os grãos absorva a água e possa a vir a apodrecer e 

garantido que as camadas celulares continuem intactas.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Até o presente momento foi realizado o desenho técnico do terreiro 

(Figura 1) através do software SolidWorks e realizado a compra dos materiais para a 

montagem do protótipo.  

Figura 1. Desenho técnico do protótipo do terreiro automatizado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Além disso, foi elaborado aproximadamente 70% do código final e 

realizaram-se diversos testes com os sensores e funcionou adequadamente 

conforme esperado. O projeto está funcionando de acordo com o cronograma e 

espera-se que até o mês novembro o protótipo estará montado e funcionando 

perfeitamente.  
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