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RESUMO 

A popularização do consumo de cervejas artesanais no Brasil tem apresentado um maior 

crescimento nesta última década. Em meio a essa realidade, cresce o interesse na produção 

cervejeira caseira. Durante este processo de produção, um dos parâmetros fundamentais para 

obtenção de resultados positivos é o controle da temperatura do líquido. Para isso, o método mais 

difundido é o de refrigeradores à base de energia elétrica. Somado a esses fatores, há a 

necessidade de aplicações mais sustentáveis que utilizem recursos como a energia elétrica de 

forma mais eficiente. Dada esta demanda, este projeto tem como objetivo auxiliar parte do 

processo de fabricação ao monitorar, sensoriar e controlar remotamente o que virá a ser cerveja 

artesanal, assim como otimizar o consumo de energia elétrica durante a refrigeração. 

Palavras-chave: Cerveja; Controle; Temperatura; Algoritmo; Arduino; Fermentação. 
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ABSTRACT 

The popularization of the consumption of artisanal beers in Brazil has shown a greater growth in 

the last decade. In the midst of this reality, the interest in the production of homemade beer 

grows. During this production process, one of the fundamental parameters to obtain positive 

results is the temperature control of the liquid. For this, the most widespread method is that of 

electric-based refrigerators. In addition to these factors, there is a need for more sustainable 

applications that utilize resources such as electricity more efficiently.  Given this demand, this 

project aims to assist part of the manufacturing process by remotely monitoring, sensing and 

controlling what will become artisanal beer, as well as optimize the consumption of electric 

energy during refrigeration. 

Keywords: Beer; Control; Temperature; Algorithm; Arduino; Fermentation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Com a popularização do consumo de cervejas premium, a fabricação caseira da bebida se 

tornou um hobby. A proliferação do consumo destas cervejas no Brasil está maior nesta última 

década e, com o passar do tempo, mais cervejarias artesanais têm surgido e mais famílias se 

dedicado à fabricação da bebida.  

 Sabe-se, também, que os preços destas bebidas nos mercados e lojas especializadas nem 

sempre agradam, e é possível, considerando a qualidade da matéria prima utilizada e os cuidados 

ao longo da produção, que o produto final caseiro tenha qualidade semelhante ou até melhor que 

o produto das prateleiras dos mercados, por um custo geralmente um pouco mais baixo.  

 Em meio a essa realidade, cresce o interesse na produção cervejeira caseira. 

 Durante este processo de produção, um dos parâmetros fundamentais para obtenção de 

resultados positivos é o controle da temperatura do líquido - ponto que inspirou a criação do 

projeto a seguir apresentado. 
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1.1 O PROBLEMA 

 Durante a produção da cerveja é de grande importância que haja muita atenção ao 

controle da temperatura para que se tenha uma bebida bem equilibrada e de qualidade.   

 A dificuldade de se controlar a temperatura da cerveja durante as etapas de fermentação e 

maturação na produção é um grande desafio dos cervejeiros caseiros, e o controle inadequado 

deste parâmetro pode acabar expondo suas receitas à problemas de contaminação e ao 

aparecimento de um de seus grandes vilões: os chamados “off-flavors”, que produzem aromas 

indesejados à cerveja. Além disso, podem-se obter divergentes resultados finais a partir uma 

mesma receita, interferindo diretamente no controle de qualidade e padronização.  

 Caso a temperatura não receba um olhar atencioso, sua influência negativa pode acarretar 

até mesmo na morte da levedura ou na inocorrência de inoculação do mesmo, impedindo a 

fermentação e fazendo com que o líquido não seja propício ao prosseguimento da produção. Esta 

situação gera grandes prejuízos ao produtor que investe em insumos de excelente qualidade, e 

também desperdício do gasto energético demandado para o aquecimento, resfriamento ou 

manutenção da temperatura - o que não pode ser deixado de lado, haja vista ser um setor 

brasileiro que vêm passando por constantes crises e demanda atenção para que se tenha uma 

utilização eficiente e consciente deste recurso limitado que é a energia elétrica.  

 Outro ponto a ser considerado neste projeto é o fato de que, atualmente, dispositivos que 

exercem função semelhante à proposta deste trabalho têm custos bastante elevados, o que os 

torna pouco acessíveis a grande parte dos produtores artesanais.  

  

1.2 OBJETIVO 

 O objetivo deste projeto é criar uma solução para o controle, monitoramento e 

sensoriamento da temperatura de forma remota e eficaz durante a produção de cerveja artesanal 

caseira, auxiliando o produtor cervejeiro a automatizar o controle deste parâmetro durante as 

etapas de fermentação e maturação, fases finais da cadeia de fabricação.   

 Além disto, a aplicação proposta atuará com dispositivos de baixo custo e consumo 

energético, de fácil implementação e de código livre, qualificando-a a receber constantes 

atualizações por parte da comunidade utilizadora, que poderá torná-la cada vez mais completa e 

robusta.  
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Este documento irá tratar de alguns assuntos relevantes relacionados ao tema principal do 

projeto para que o leitor possa compreender as dificuldades enfrentadas pelo produtor cervejeiro, 

além de estar informado acerca da importância do controle de temperatura e quais são suas 

influências no resultado final da bebida. 

 Primeiramente será apresentado, de forma geral, o cenário cervejeiro artesanal atual do 

Brasil. Em seguida, será comentado de forma rápida e direta como funciona a produção desta 

bebida, citando as influências da temperatura no resultado final da receita. A seguir, serão 

expostos os desafios enfrentados por um produtor caseiro, assim como o objetivo deste projeto e 

sua proposta para tal adversidade.  

 Explicações voltadas às escolhas dos dispositivos, formas de implementação, custo 

financeiro em comparação à produtos similares já existentes no mercado também serão 

abordados. 

 Próximo ao fim do trabalho, ocorrerá a apresentação da parte lógica da aplicação e o 

esclarecimento de alguns conceitos aplicados, ademais, o método utilizado e os códigos 

desenvolvidos também estarão presentes, assim como propostas de pesquisas e desenvolvimento 

futuro a partir deste trabalho. 

 

1.4 O HOMEBREW E O CRESCIMENTO DE CERVEJAS ARTESANAIS NO CENÁRIO 

NACIONAL 

 Homebrew, em português, quer dizer “desenvolvido em casa”. Brewing é o processo de 

fabricação da cerveja. Ou seja, neste contexto, o termo Homebrew significa a produção de cerveja 

em casa. (Souza, 2018)  

 O ambiente da cerveja artesanal é um sistema democrático, onde existem diversos 

equipamentos nos quais o produtor pode optar por utilizar, desde os mais acessíveis, como 

panelas simples de alumínio, moedores manuais e fermentadores de plástico alimentício, até 

instrumentos de inox, moedores automáticos e fermentadores cônicos.  

 É comum o cervejeiro começar com um kit básico – e relativamente barato - ao adentrar 

neste mundo. Contudo, quando ele começa a se a profundar mais nessa arte, os pré-requisitos dos 

materiais podem aumentar, juntamente com seu custo.   
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 A alta demanda de capital é um dos motivos que mais influenciam e inibem a carreira dos 

microcervejeiros. Entretanto, apesar das grandes dificuldades para a legalização de uma marca 

em território nacional, vemos que este tem sido e continuará sendo um dos mercados mais 

promissores pelos próximos anos.  

 Atualmente o país é o terceiro maior produtor de cerveja artesanal, atrás somente dos 

Estados Unidos e China, segundo dados coletados pela Escola Superior de Cerveja e Malte de 

Blumenau – SC.  

 De acordo com o “MAPA Informa” - informativo do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, cuja alçada abrange o controle da produção cervejeira no país - até 2008, ainda 

não se tinha alcançado no Brasil a marca centenária de cervejarias registradas, e após uma 

década, este número ultrapassa 800.  

 O gráfico retirado do site do MAPA nos mostra o crescimento exponencial anteriormente 

informado.   

 

Figura 1 – Total de cervejarias por ano, a partir dos dados de registro de estabelecimentos do MAPA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, jan. 2018. 

 Supõe-se que outra razão influenciadora deste movimento se deva aos altos valores 

praticados no comércio das cervejas “premium” e o fortalecimento de um lema dos apreciadores 

nacionais de cervejas artesanais conhecido como “Beba menos, beba melhor”, que incentiva o 
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consumo de cervejas produzidas com insumos de melhor qualidade, de forma artesanal e, 

preferencialmente, caseira.  

 De acordo com Sérgio Lopes Júnior, presidente da Associação dos Cervejeiros Artesanais 

da Bahia (Acerva Baiana), “a maioria das cervejas artesanais daqui partiu de um hobby que virou 

paixão e depois se tornou negócio”
1
. Em 2010, foi realizado um censo onde um grupo de 400 

cervejeiros caseiros respondeu a perguntas sobre o tempo de funcionamento e produção, sendo 

que 72% deles produzem cerveja há menos de dois anos, enquanto 6% informaram que produzem 

cerveja há mais de cinco anos. Ou seja, temos um demonstrativo do quanto é recente o 

crescimento e interesse na produção cervejeira caseira.  

 Temos no ramo de cervejas artesanais um segmento em franca expansão a nível mundial. 

A escolha pelo produto artesanal mostra-se conveniente, evidenciando diversos atributos, sendo 

um diferencial o seu sabor em relação ao produto industrializado. Degustadores e provadores 

desse produto artesanal estão interessados em apreciar algo com novos aromas, sabores, como um 

diferencial daquilo tão amplamente difundido através das grandes marcas industriais 

(SOHRABVANDI; MORTAZAVIAN; REZAEI, 2012; AQUILANI et al 2015) e isso desperta 

nos produtores de cerveja artesanal o interesse pela inovação/ exclusividades por novas 

formulações ou processos produtivos.   

 Os consumidores de cerveja estão cada vez mais exigentes: atualmente existem mais de 

20 mil formulações de cervejas no mundo e essa vasta variedade deve-se à mudança no processo 

de fabricação da bebida, em diversas etapas, tais como alterações de diferentes tempos e 

temperaturas.  

 Em meio a este cenário de crescimentos exponenciais, vê-se uma oportunidade propícia 

para o desenvolvimento de novas aplicações que sirvam como ferramentas para a manutenção (ou 

até o aumento) de evoluções como a deste projeto, que alia a necessidade de redução de custos 

com a otimização do controle de temperatura de forma remota, de maneira a auxiliar no alcance 

da excelência no produto final.   

 

 

 

                                                           
1
 Em entrevista a Priscila Natividade, do portal Correio 24 Horas. Disponível em: 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/de-bebedor-a-produtor-confira-dicas-para-empreender-no-ramo-da-

cerveja/. Acesso em novembro de 2018. 
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2. O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA CERVEJA 

 Acredita-se que, para melhor compreensão desta proposta, é necessário que se entendam 

as etapas da fabricação, que serão sintetizadas a seguir.  

 A produção de cerveja se embasa em três processos: a mostura, a fervura e a fermentação.   

 O processo de Mosturação, ou Brassagem, consiste no cozimento do malte com objetivo 

de extrair seu açúcar, com a quebra do amido: ao malte moído é adicionada água e esta solução é 

então submetida a diferentes temperaturas por períodos de tempo determinados. O líquido 

resultante deste processo é o mosto. 

 Há dois modos de fazer a mosturação: por infusão simples, onde mantém-se a mesma 

temperatura durante todo processo, ou por maceração escalonada, onde curvas e patamares de 

temperatura são seguidos, visando favorecer diversos grupos de enzimas.  

 A seguir, ocorre o processo de clarificação, onde ferve-se o mosto - obtido através da 

filtragem do líquido contido no bagaço de malte. 

 Na Fervura, temos a etapa que determinará a qualidade da cerveja produzida. Nela, após 

realizar a adição do lúpulo, ocorrerá a esterilização do malte, que definirá o aroma e sabor da 

bebida.  

 A etapa seguinte é o resfriamento, que faz com que o mosto atinja a temperatura 

necessária para a fermentação. O resfriamento deverá se dar de forma breve para que não ocorra a 

formação de aromas indesejáveis e contaminação da solução. 

 Temos na fermentação um dos processos mais importantes: nela a cerveja poderá ficar de 

repouso por algumas horas ou até alguns dias, de acordo com o fermento que for aplicado à 

receita. Na fermentação, a levedura é adicionada ao mosto para que ocorra a transformação dos 

seus açúcares em dióxido de carbono e etanol. O controle da temperatura é de extrema 

importância nessa fase da produção. 

 A filtração tem como objetivo remover resíduos de levedura do líquido. Concluídos estes 

procedimentos, pode ocorrer o processo de carbonatação, que consiste em injetar gás carbônico 

na cerveja, caso os níveis do gás tenham ficado inferiores aos esperados. Ao final deste processo, 

a cerveja está pronta para ser engarrafada.  
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Figura 2 – Fluxograma da produção de cerveja 

 

 

2.1 A FERMENTAÇÃO 

 A Fermentação é uma etapa das mais importantes na produção da bebida por transformar 

os açúcares fermentescíveis do mosto em álcool e gás carbônico. No processo bioquímico, a 

fermentação total pode ser definida em três fases: a fase da Adaptação, a fase Atenuativa e a fase 

Condicionante. 

 

Figura 3 – Fases da Fermentação 
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 Na fase de adaptação, as leveduras se adequam ao ambiente do mosto, se condicionando 

para absorver oxigênio, minerais e aminoácidos (nitrogênio). Esta fase ocorre depois do processo 

de inoculação das leveduras e para que esteja totalmente pronta precisa de uma média de 15 

horas.   

 A levedura inicia a fase Condicionante antes mesmo de terminar a fase atenuativa, ou 

seja, ambos processos ocorrem paralelamente, mas o processo de condicionamento ocorre mais 

lentamente (PALMER, 2006). 

 Durante a produção da cerveja, muitos fatores influenciam no rendimento da receita e na 

qualidade do produto final, definindo estilos e famílias das cervejas. O fator temperatura é de 

suma importância (TSCHOPE, 2001), pois cada enzima do malte atua melhor em determinada 

faixa de temperatura. Assim, algumas temperaturas são utilizadas para ativar enzimas específicas, 

conferindo características particulares à cerveja. Variações na temperatura ou no tempo de 

exposição podem comprometer alguns ciclos enzimáticos, gerando sabores desagradáveis na 

cerveja (GOMES, 2013; COSTA, 2014). 

 Os fermentos são fortemente afetados pela temperatura, sendo que altas temperaturas 

incentivam a produção de álcoois pesados que podem ter sabores ruins como solvente. O 

excessivo aroma de banana na cerveja é um grande exemplo de ésteres devido à alta temperatura 

de fermentação. Temperaturas altas também podem levar a níveis excessivos de diacetil.  

 Um erro comum entre cervejeiros caseiros é inocular a levedura quando o mosto não está 

suficientemente refrigerado, ainda estando relativamente quente. Temperaturas acima de 74°C 

ocasionam a desativação das enzimas, comprometendo o rendimento e o processo. Durante o 

processo de fervura, os tempos das receitas também devem ser cuidadosamente controlados, 

vistos que são estes os fatores responsáveis pelo aroma e sabor da bebida. 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DA TEMPERATURA E SUAS DIVERSAS 

INFLUÊNCIAS  

 Durante o processo de fermentação da cerveja, a temperatura afeta diretamente os 

resultados finais deste processo. A correta adequação da fermentação da levedura define a 

textura, aroma, espuma e sabor da cerveja fazendo com que o controle deste parâmetro seja 

fundamental. 
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 Altas temperaturas encorajam a produção de álcoois fúsel - álcoois mais pesados que 

podem ter sabores desagradáveis semelhantes a solventes. Muitos destes fúseis esterificam 

durante a fermentação secundária, mas em grandes quantidades estes ésteres podem dominar o 

sabor da cerveja. Altas temperaturas também podem levar a níveis excessivos de diacetil (Palmer, 

2006). 

 Existem essencialmente três famílias distintas de estilos de cerveja, “Ale”, “Lager” e 

“Lambic”, que tem seus processos de fermentação impulsionados por diferentes leveduras que 

irão ajudar na caracterização do padrão.  

 São essas leveduras ou fermentos que regem como deverá ser feita a gestão da 

temperatura durante a fermentação e maturação.  

 Essas três famílias demandam de cuidados distintos para a produção destes estilos e 

utilizam fermentos específicos que trabalham em temperaturas ideais próprias.   

 Essas temperaturas por estilo podem ser vistas na tabela a seguir:  

  

Tabela 1 – Famílias, Estilos e suas Temperaturas de Fermentação 

Famílias Exemplos de Estilos Temperaturas de 

Fermentação [ºC] 

Lager Pilsen, Schwarzbier, Bock 3 a 14 

Ale Weizenbier, Stout, Tripel 15 a 25 

Lambic Kriek, Faro, Gueuze Ambiente 

 

Fonte: Mestre Cervejeiro e blogdoemporio 

 

 E para que a fermentação ocorra harmoniosamente é imprescindível que a temperatura do 

mosto esteja apropriada para a aplicação do fermento, que deverá se adaptar, multiplicar e por 

fim, fermentar. 

 Nestas três fases é necessário que o ambiente esteja propício para a inoculação das 

leveduras. O que se faz importante ter como preocupação a temperatura envolvida.  

 Portanto, de acordo com o estilo da receita escolhida, é obrigatório a definição correta do 

fermento e das temperaturas que serão trabalhadas. Por consequência disso e do ambiente onde 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/
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ocorre esta produção, torna-se necessário em alguns casos reduzir a temperatura do mosto antes 

da utilização da levedura, como há casos da necessidade de aquecê-lo.  

 Quando se fala em fermentação, a maior parte das pessoas pensa logo em processos de 

refrigeração controlados por congeladores ou freezers, no entanto, em locais de clima frio, as 

fermentações podem enfrentar temperaturas amenas e esfriar ao ponto em que se tornam lentas 

ou até mesmo param.   

 É possível realizar fermentação em temperatura ambiente (como pôde ser visto 

anteriormente na tabela apresentada) e produzir boas cervejas como as “Lambic” mas elas podem 

ter defeitos caso o cervejeiro não tenha ao menos um pequeno controle de temperatura, 

principalmente se sua cidade tiver grandes amplitudes térmicas durante o dia, semana ou o 

período que a cerveja estará fermentando.   

 À vista destas diferentes realidades que o produtor cervejeiro pode encontrar, existem 

inúmeros métodos de controle que podem ser aplicados. Alguns mais robustos, que garantem 

uma precisão rigorosa na medição, mas que são acompanhados de um custo mais elevado como 

modelos mais simplórios que apesar de não tão precisos, asseguram uma medição com 

relativamente boa margem de acerto para uma produção caseira a custos bem acessíveis ao 

pequeno produtor.  

 É comum produtores caseiros residentes em ambientes que tem suas estações do ano bem 

definidas enfrentem problemas para iniciar a fermentação de suas cervejas durante o inverno, 

que apesar de ser historicamente a melhor época para fermentar-se a cerveja devido a menores 

riscos de contaminação existem perigos que podem impossibilitar a ocorrência deste processo 

caso não seja monitorado e controlado.  

 Quando o mosto se encontra em temperaturas frias, abaixo do pertinente, a fermentação 

pode defrontar com um estresse causado as leveduras que podem vir a gerar alguns problemas 

como o retardo para o início da fermentação ou até mesmo a não ativação do processo.  

 Além do mais, a fermentação pode ser muito lenta e demorar semanas até a conclusão do 

processo, o que acaba sendo um risco extra já que esta é a etapa mais delicada de toda a produção 

e suscetível a contaminações. Outra possível ameaça é que o CO₂ produzido durante a 

fermentação acabe resultando em odores e sabores que remetem a enxofre nas receitas de 

cerveja lager. 
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 Ainda sim pode-se recuperar um mosto cervejeiro que tenha enfrentado temperaturas 

abaixo da ótima durante seu processo de fermentação sem deixar traços indesejados que 

impliquem em alterações dos parâmetros esperados para o dado estilo. O produtor só deve tentar 

verificar em qual etapa deste processo a fermentação parou e para isso, a consulta ao parâmetro 

da gravidade específica pode ser uma solução. Com esta informação é possível estimar por 

quantos dias a cerveja teve sua fermentação ativa e por mais quantos o cervejeiro deverá manter 

este ciclo.  

 Com a posse destas referências deve-se reativar o fermento, e para isso, basta aquecer o 

mosto cervejeiro até o intervalo correto de temperatura e realizar uma pequena agitação do 

líquido tomando cuidado a fim de evitar a entrada de bactérias e aeração indesejada dentro do 

fermentador pois nesta etapa possivelmente a levedura está trabalhando no regime anaeróbio.  

 Quando estamos em ambientes quentes em relação ao mosto é indispensável a realização 

de um processo de resfriamento da produção tendo por objetivo separar o material sólido em 

suspensão no mosto e resfriar até a temperatura correta para se ter o início da fermentação. É um 

processo extremamente delicado pois existe um risco elevado de contaminação microbiológica. 

Além disso, este processo é de extrema importância pois seus efeitos serão notados em outras 

etapas da fabricação da cerveja e influenciará no gosto final do produto. Caso a fermentação 

ocorra acima da temperatura ideal, a cerveja pode conter traços de éster, aromas e odores 

semelhantes aos de álcool e sabores excessivamente frutados.  
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3. O PROJETO DO DISPOSITIVO 

3.1 A DIFICULDADE ENFRENTADA 

 A duração total da produção de cerveja artesanal caseira pode demorar semanas, meses ou 

até mesmo anos para que ocorram todas as transformações desejadas pelo produtor, e uma das 

etapas mais longas e que demandam mais tempo é a Fermentação. Durante esta fase, além da 

demora, outro fator relevante é que ao longo dos dias é necessária a mudança da temperatura 

ambiente do mosto cervejeiro de acordo com os estágios vigentes da fermentação. 

 Com isso, o produtor deve se preocupar com as frequentes alterações da temperatura alvo, 

que normalmente são configuradas manualmente e presencialmente, no local da produção. 

 De acordo com consultas e pesquisas realizadas para a publicação deste trabalho, viu-se 

que o movimento cervejeiro artesanal no país ocorre majoritariamente por pessoas que têm a 

produção da bebida como hobby, e não utilizam este meio, ainda, como profissão, conciliando-o, 

assim, com outras diversas atividades e compromissos que lhes caibam cumprir diariamente.   

 Considerando que diversos destes cervejeiros produzem suas bebidas em locais diversos 

de suas residências habituais, como em casas de veraneio, estas necessidades acabam sendo um 

fator limitante ao produtor, que precisa ter uma programação prévia para verificar se há a 

possibilidade de iniciar uma nova produção em um determinado momento, visto que se faz 

necessária sua presença praticamente diária no ambiente de produção ao longo dos dias da 

fermentação, e este acompanhamento nem sempre é possível, pondo em grande risco todo o 

trabalho e investimento despendido.  

 A importância do controle e monitoramento frequentes da temperatura, somada à 

dificuldade para o atendimento à demanda da presença quase diária do cervejeiro acabam sendo 

os graves complicadores da produção que inspiraram este projeto. 

 

3.2 OBJETIVO DO PROJETO 

 O objetivo deste projeto em apresentação é de fornecer uma possibilidade ao cervejeiro 

artesanal de controle, monitoramento e sensoriamento da temperatura durante as etapas de 

fermentação e maturação da cerveja em produção, de forma econômica tanto em aspectos de 

aquisição dos itens para montagem quanto para a manutenção e utilização em relação ao 

consumo de energia elétrica envolvida.  
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 O dispositivo de prototipagem escolhido e todos os softwares utilizados nesta aplicação 

possuem código livre e serão de domínio público.  

 Todas as etapas estão detalhadamente explicadas para que a reprodução deste projeto pela 

sociedade seja viabilizada sem maiores dificuldades e que também esteja apta a receber 

constantes melhorias da comunidade utilizadora, a fim de tornar está aplicação cada vez mais 

completa e robusta.  

 Acredita-se também que com este manual desenvolvido, qualquer pessoa da comunidade 

acadêmico-científico ou não, possa adquirir conhecimentos relacionados a questão retratada neste 

documento e que acabem por incentivar ao desenvolvimento de outras inovações que venham a 

beneficiar o progresso no país.  

 

3.3 A PROPOSTA DO PROJETO 

 Para alcançar o objetivo almejado, foi construído um ambiente que pode ser dividido em 

dois blocos constituído de softwares e hardwares que trabalham em conjunto. Sobre os softwares 

utilizados, como já citado, são todos de uso livre e tem funções como:  

 A instrução de como deve ser coletada e processada as informações referentes a 

temperatura do mosto; 

  

  Armazenamento e o tratamento das informações em banco de dado; 

 

 E criação de um ambiente para que seja executado um servidor web funcional.  

  

 Já para os hardwares em questão tem os seguintes objetivos:   

 Realizar fisicamente a medição da temperatura e coletar os dados conforme 

foram configurados;  

 

 Controlar os acionamentos e desligamentos dos dispositivos envolvidos na 

aplicação;  

 

 Disponibilizar recursos para a criação e manutenção do servidor web e banco de 

dados;  

 

 Criar e manter uma rede wireless para suportar o acesso remoto.  
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 Com base nestas ideias, aliou-se um elaborado Servidor Web capaz de atender as 

demandas existentes, a um microcontrolador acoplado à uma série de módulos e dispositivos 

eletrônicos. Com recursos advindos destes itens, consegue-se capturar, monitorar e controlar a 

produção cervejeira de forma fluida e coerente. 

 

Figura 4 – Diagrama de Blocos da Aplicação 
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3.4 ARDUINO, O MICROCONTROLADOR DA APLICAÇÃO 

 Um conceito dado por Michael McRoberts, escritor do livro “Arduino Básico” é: “O 

Arduino é o que chamamos de plataforma de computação física ou embarcada, ou seja, um 

sistema que pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e software. “(Arduino 

Básico, 2011). Esta placa une objetos físicos ao seu software de programação para criar 

aplicabilidades. 

 O emprego do Microcontrolador Arduino se faz interessante também por haver uma 

comunidade de desenvolvedores em constante crescimento, o que ocorre em virtude de sua 

plataforma ser de código aberto e ter fácil manuseio, que poderão ajudar na constante evolução 

desta aplicação.  

 Outro motivo pelo qual foi selecionado é acerca da capacidade de utilizar tecnologia 

modular, que possibilita o rápido aperfeiçoamento da aplicação estudada. Neste projeto, três 

módulos participaram da composição padrão deste produto e eles são: 

                 

 Módulo LCD: Responsável por informar visualmente as informações que estão 

sendo tratadas pelo Arduino.  O módulo utilizado neste projeto é o “Winstar 

WH2004A” que conta com resolução de 20 caracteres e 4 linhas. 

 Módulo Ethernet: Possibilita o Arduino a se comunicar a diversas redes através do 

protocolo Ethernet (IEEE 802.3) de uma maneira prática e rápida.  

  Módulo Relé: Encarregado de controlar quando o refrigerador utilizado deve ou 

não ser acionado de acordo com as requisições solicitadas. 

 Além da conexão destes módulos que são necessários para esta aplicação, outra conexão 

direta que ocorre é a da ligação de um sensor que tem a incumbência de medir a temperatura do 

refrigerador durante a produção cervejeira. 

 

3.5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS  

  

 Para que esta aplicação funcione corretamente, definiu-se alguns parâmetros 

básicos que servem de base para se ter a melhor experiência ao usuário com os melhores 

https://www.sinonimos.com.br/incumbencia/
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resultados possíveis. A seguir serão apresentados os componentes necessários cujo usufruidor 

deverá se atentar antes de utilizar a aplicação em si.  

  

 Microcontrolador (O escolhido foi da família ATMega, presente na placa de 

prototipagem Arduino Uno, em função deste ponto de partida todos os outros itens 

foram selecionados de acordo com a compatibilidade à placa);  

  

 Sensor de temperatura à prova d’água DS18B20;  

  

 Módulo Ethernet W5100;  

  

 Relé 5V 2 Canais;  

  

 Protoboard 400 pinos;  

  

 Resistor de 4,7KΩ;  

  

 Fios de ligação (Jumpers);  

  

 Roteador Wireless;  

  

 Servidor Web – Desktop, Notebook ou Raspberry PI;  

  

 Alguns itens opcionais como:   

  

 Visor LCD 20x4;  

  

 Potenciômetro 10KΩ;  

 

 A utilização destes itens é encarada como uma funcionalidade extra, que pode facilitar a 

utilização da aplicação quando o produtor estiver presente fisicamente no local da produção, 

sendo possível consultar a temperatura registrada atual sem precisar acessar a rede wireless para 

obter tal informação.  

 Para os testes realizados neste projeto, foram escolhidos: 

 Arduino Uno;  

  

 Notebook genérico com 2GB de memória RAM, HD 30 GB e Processador Intel 

Core i3 2.0Ghz com sistema operacional Windows 10;  
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 Roteador Wireless simples Asus RT-N10+.  

  

 E todo o restante dos componentes genéricos necessários e opcionais para a montagem da 

aplicação que foram citados anteriormente na listagem de materiais.  

 A seguir é apresentado a estrutura física da aplicação após ser montada e simulada através 

do aplicativo open-source Fritzing. Para evitar a poluição visual desta representação, decidiu-se 

omitir a conexão física entre o Arduino Uno e o Módulo Ethernet, contudo, vale lembrar que ela 

ocorre de forma montada, conectando uma acima da outra conforme pode ser visto em duas 

imagens meramente ilustrativas que também serão expressadas. 

 

Figura 5 - Esquema da Aplicação 

 

Fonte: The Robot Source 
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Figura 6 - Arduino Uno com Módulo Ethernet acoplado (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: The Robot Source 

 

Figura 7 – Arduino Uno com Módulo Ethernet acoplado (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: The Robot Source 
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3.6 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ITENS SELECIONADOS  

  

 Durante a elaboração do projeto, encontrou-se diversas opções de sensores de 

temperatura, alguns na ordem de centavos de Real, entretanto a maior parte dos sensores de baixo 

custo existentes no mercado não trabalham imersos em líquidos ou não possuem uma precisão 

consideravelmente boa quanto o escolhido DS18B20 que tem uma precisão de ±0,5ºC entre -

10ºC e +85ºC e possui uma faixa de medição que varia de -55ºC a +125ºC.  

 Vale ressaltar que todos os modelos de Arduino presentes no mercado podem ser 

utilizados sem a perda de desempenho e todos eles se enquadram nas premissas do projeto (baixo 

custo e consumo elétrico).  

 O modelo de Arduino escolhido se deu pela fácil manipulação, seu tamanho físico 

intermediário em comparação aos outros modelos e seus conectores são expostos, tornando 

possível a rápida conexão da placa a outros dispositivos como é o caso do sensor de temperatura 

DS18B20, display LCD e Módulo Ethernet. Além de ser encontrado com facilidade em lojas de 

eletrônica e tecnologia.  

 A demanda pela indispensabilidade da aplicação de um módulo ethernet, no caso 

selecionado W5100 da WIZnet, ocorre visto que a placa de Arduino não contém qualquer recurso 

de conexão de rede de forma nativa, sendo assim, este módulo que é o responsável pela conexão 

Arduino – Rede. A conexão deste módulo com o roteador é feita diretamente por cabo Ethernet.  

Não há restrições em relação ao modelo de roteador, só é preferencialmente requerido que o 

mesmo irradie redes wireless para melhor comodidade de localização para implementação do 

servidor web, visto que o acesso do usuário para consultas e controle dos dados se fará por uma 

página web. O modelo selecionado foi o de menor valor de mercado que possuía funções Wi-Fi.  

  

3.7 CUSTOS DE PROJETO  

 Os componentes utilizados para contabilizar os custos básicos para implementação deste 

projeto foram demonstrados na tabela a seguir. Não foram considerados o dispositivo que exerce 

função de servidor web devido as diversas possibilidades de escolha do utilizador da aplicação.   
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Tabela 2 - Custos do projeto 

Objeto Quantidade Preço 

Arduino Uno 1 R$ 28,00 

Módulo Ethernet W5100 1 R$ 38,00 

Sensor DS18B20 1 R$ 17,90 

Módulo Relé 2 Canais 5V 1 R$ 12,00 

Protoboard 400 pinos 1 R$ 12,90 

Resistor 4,7KΩ 1 R$ 00,10 

Fios de ligação(jumpers) 20 R$ 05,00 

Roteador Wireless 1 R$ 40,00 

Total 27 R$ 153,90 

  

 Os valores de mercado informados se deram pelos preços mínimos encontrados durante 

buscas realizadas na data 01/08/2018 em três sites de vendas online. 

 Empresas como a Delta e a Sitrad fornecem soluções industriais de controle da 

temperatura com implementação de Software para controle remoto do sistema e monitoramento 

via PC, tablet ou telefone. Um software deste está estimado a um alto custo, chegando até 

algumas dezenas de milhares de reais.  

  A comercialização de um Controlador de temperatura no fermentador, que se adequa a 

produção caseira, no entanto não executa medições remotamente, é custeado entre R$1000,00 e 

R$ 2.200,00. 
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Figura 8 - Controlador de Temperatura FTSS SSBREWTECH 

 

 

 Não podemos comparar os custos desse protótipo com softwares em cervejarias 

artesanais, onde o controle e monitoramento se dá em tanques de fermentação onde as 

quantidades produzidas são maiores e o controle evita a probabilidade de perda de lote. O 

protótipo é destinado ao Homebrew. 
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4. A ESTRUTURA E PROGRAMAÇÃO DO DISPOSITIVO 

4.1 O AMBIENTE DA APLICAÇÃO  

 Para a melhor implementação e experiência durante o uso deste produto, é importante que 

se entenda o funcionamento estrutural lógico de toda a aplicação.   

 Em relação ao funcionamento web tem-se três segmentações principais: Banco de 

dados, Front-End e Back-End.    

 Para o gerenciamento de banco de dados, foi escolhido o MySQL. Nele são armazenados 

dados das variações de temperatura em função do tempo tornando possível análises mais 

robustas, profundas e precisas durante toda a produção cervejeira.   

 Já o Front-End e Back-End foram desenvolvidos de formas independentes apesar de 

trabalharem em conjunto nesta conexão cliente – servidor. A parte Front-End fica encarregada de 

coletar as solicitações do usuário para serem processadas e encaminhadas para que o Back-

End possa atuar no que foi demandado.    

   

 

Figura 9 - Servidor Web 

 

Fonte: <http://cotidiano.soeirosantos.com.br/wp-content/uploads/2013/07/browser-servidor.png>. 

Acesso em nov. 2018.  

 

http://cotidiano.soeirosantos.com.br/wp-content/uploads/2013/07/browser-servidor.png
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 Com relação as linguagens utilizadas para a construção deste ambiente, trabalhou-se com 

algumas, de programação ou não, em conjunto, cada qual responsável por uma parte da aplicação 

e todas se comunicando entre si. Além da linguagem nativa utilizada pelo Arduino, outras como 

HTML e CSS setorizadas no Front-End e PHP e SQL alocadas no Back-End.   

 

4.2 O FRONT-END DA APLICAÇÃO  

  

 A parte do Front-End é responsável pelo layout da aplicação web. É aquela interface, que 

pode incluir algumas linguagens como HTML e CCS, com o qual os usuários interagem 

ativamente com a aplicação.  

 Os códigos utilizados por esta parte do projeto diferentemente de aplicações Back-End são 

executados diretamente no lado do cliente em seus navegadores e as linguagens aplicadas foram 

HTML e CSS.  

  

4.2.1 HTML 

  

 O HTML é a linguagem amplamente utilizada de alicerce para toda a aplicação Front-

End desenvolvida em um website. Tem por função realizar integralmente toda a organização 

estrutural estática da página web.  

  

4.2.2 CSS 

  

 Conhecido como linguagem de folha de estilos, o CSS, é responsável pela estilização da 

página web. Ele trabalha em conjunto com o HTML para a formação do website tornar-se mais 

agradável aos olhos do usuário final.   

 Em resumo, o HTML é o encarregado esquematizar as informações ao longo da página e 

o CSS lida com a forma como será exibida estes dados.  

A seguir é mostrado a página HTML que o usuário da aplicação encontra ao acessar o produto 

desenvolvido. 
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Figura 10 - Página HTML da Aplicação 

 

 Esta página tem relação direta com os arquivos PHP de Back-End que serão apresentados 

posteriormente, e o código de sua implementação será demonstrado no Apêndice A, contudo uma 

sútil explicação será exposta agora.  

 O valor apresentado como “tempC” equivale ao valor de temperatura medido no instante 

atual pelo Arduino, já os campos “tempMax” e “tempMin” são os valores recebidos pelo banco 

de dados. 

 Os campos de “Temperatura Desejada” e “Temperatura Diferencial” enviam as entradas 

do usuário diretamente para os arquivos "temp_desejada.php" e "temp_diferencial.php". Já o 

“Teste de funcionamento do Rele” envia o comando liga/desliga para o arquivo de Back-End 

"testar_rele.php". 

 Todos os arquivos de Back-End aqui citados serão apresentados a seguir. 
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4.3 O BACK-END DA APLICAÇÃO  

  

 Uma aplicação que opera diretamente oferecendo suporte aos serviços de Front-End, seja 

por estar mais próximo dos recursos solicitados ou pela capacidade de se comunicar com o 

mesmo é chamada de Back-End.  

 A codificação de Back-End pode interagir diretamente com o Front-End ou, mais 

comumente, com um software intermediário que é responsável pela comunicação entre o Front-

End e Back-End.  

 

4.3.1 PHP 

  

 No caso deste projeto, a principal linguagem de programação Back-End utilizada foi PHP 

por ter como função nativa o desenvolvimento web – facilitando a comunicação com páginas 

HTML-e execução direta no servidor, que torna a aplicação mais leve para ser executada do lado 

do cliente, tem suporte a base de dados escolhida(MySQL), além de proteger o código fonte por 

não abrir brechas ao usuário final.  

 Outro fator relevante para a aplicação desta linguagem se dá por ela ser interpretada e não 

compilada como a família C, reduzindo o processamento de dados no servidor, necessário para 

executar a aplicação.  

 Na aplicação apresentada, o PHP fornece as ferramentas necessárias para que ocorra a 

conexão entre o Arduino, o banco de dados e o usuário de forma fluida. 

 Por padrão deste projeto, existem cinco arquivos PHP: “conexão.php”, “salvar.php”, 

“temp_atual.php”, “temp_target;php” e “testar_rele.php”. 

 A responsabilidade de cada um deles será rapidamente citada e os códigos serão 

demonstrados no Apêndice B. 

 

 “conexão.php” tem a função de realizar a conexão do banco de dados que armazena os 

dados coletados pelo Arduino com a aplicação, caso ocorra algum erro nesta etapa, o 

mesmo envia uma mensagem de erro “Conexao_erro”. É nele que está contido 

informações referentes ao endereço, nome, usuário e senha do banco a ser acessado; 
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 “salvar.php” requer conexão ao banco através do “conexao.php” e se obtiver êxito, insere 

o valor recebido do Arduino (que foi capturado pelo termômetro alocado dentro do 

refrigerador) na coluna “sensor1” da tabela “tbsensores”. Este código também envia 

mensagens informativas, “insert_ok” e “insert_erro” referentes ao status desta ação; 

 

 “temp_atual.php” recebe o valor de temperatura atual registrado pelo Arduino, além de 

fornece a base para a página HTML receber este parâmetro e mostrar na tela para o 

usuário da aplicação;  

 

 “temp_target.php” recebe a entrada gerada pelo usuário na página HTML dos campos 

“temp_desejada” e “temp_diferencial”. Ambos parâmetros são voltados às definições de 

temperatura alvo a ser alcançada e a margem aceitável de variação da mesma, 

respectivamente. Além disso, essas medidas serão requisitas pelo Arduino para 

atualização destes valores no microcontrolador; 

 

 E por fim, “testar_rele.php” recebe a entrada gerada pelo usuário na página HTML acerca 

do campo “Teste de funcionamento do Rele” que será acessado pelo Arduino para que o 

mesmo ligue ou desligue o Módulo Relé responsável pela energização do refrigerador. 

 

 

4.4 XAMPP, O PROVEDOR DO SISTEMA WEB  

  

 A aplicação apresentada neste documento demanda de um servidor e a aplicação de 

servidor Apache escolhida foi o XAMPP devido a sua simplicidade e leveza que possibilitam a 

criação de um ambiente estável para testes.   

 O XAMPP é uma coletânea de programas de código aberto, de fácil utilização visto que 

não há a necessidade de instalação bastando somente executa-lo diretamente para que se possa 

usufruir dos recursos fornecidos, além do mais é multiplataforma sendo compatível com diversos 

sistemas operacionais como iOS, Linux e Windows.   

 Ele foi escolhido por conter ferramentas fundamentais como Apache, PHP e MySQL que 

viabilizam a criação, administração e aplicação de um ambiente favorável web que proporciona 
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uma experiência completa para o desenvolvimento de servidores web com possibilidade de 

criação de diferentes páginas web e tratamento de dados armazenados em banco.   

 

Figura 11 – Tela da aplicação do XAMPP 

 

 Conforme pôde ser observado, as aplicações Apache e MySQL são executadas 

diretamente no mesmo servidor de endereço IP 127.0.0.1 (localhost). A fim de mitigar conflitos, 

os serviços envolvidos operam em portas distintas, 80 e 442 para o Apache – http e https – e 3306 

para o MySQL.   

  

4.5 MySQL, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS   

 A utilização de um banco de dados se faz essencial para proporcionar uma melhor 

experiência ao usuário durante a utilização da aplicação apresentada neste documento pelo fato 

que com ele, torna-se possível o armazenamento dos dados coletados durante a produção criando 

assim, um histórico automatizado e isento de erros humanos de digitação, fáceis de serem 

consultados e que são capazes de oferecer uma maior robustez ao projeto garantindo um controle 

mais efetivo da produção.   
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 Além disso, o sistema de gerenciamento de banco de dados escolhido conta com uma 

interface oferecida ao usuário, simples e objetiva, que viabiliza ao produtor a possibilidade de 

adicionar, modificar ou ler os dados que já foram capturados.    

 O banco de dados criado por padrão desta aplicação é o "dbarduino" e nele, são 

arquivados na tabela "tbsensores" três informações: id, sensor1 e datahora. 

 O campo "id" é uma atribuição automática, incrementada com valores inteiros, dada pelo 

sistema de armazenamento que ajuda a identificar a medida, chave-valor. Já o campo "sensor1" 

guarda os valores, em uma variável do tipo varchar, das temperaturas em graus Celsius medidos 

no instante atribuído ao campo "datahora" da mesma tabela, tendo o formato datetime que 

garante a precisão de data e hora no momento da aferição. 

Tabela 3 - Tabela demonstrativa com os tipos das variáveis salvas no Banco 

  

 Vale ressaltar que é importante que as variáveis criadas sejam do tipo correto para se 

evitar a medição e armazenamento de dados de forma errada e sem uma metodologia confiável.   

 

Tabela 4 – Demonstrativo de alguns dados armazenados previamente 

id sensor1 datahora 

1 25.56 2018-09-22 16:45:11 

2 25.32 2018-09-22 16:47:23 

3 24.07 2018-09-22 16:50:45 
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5. O MECANISMO DA OPERAÇÃO 

 Neste ponto será apresentada de forma explicativa toda a rotina realizada pela aplicação 

durante a produção cervejeira, assim como as possibilidades existentes em cada passo.  Vale 

ressaltar que enquanto o dispositivo estiver em funcionamento, o mecanismo estará em loop, 

devido as características intrínsecas do Arduino e, portanto, delimitou-se o final do ciclo 

representado quando a temperatura atual alcançar a alvo pela primeira vez.  

5.1 O FLUXO DA OPERAÇÃO 

 Para ajudar na compreensão da explicação acerca da rotina seguida pelo produto, será 

apresentado um fluxograma que auxiliará a visualização deste roteiro, na página a seguir: 
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Figura 12 – Fluxograma do Ciclo da Aplicação 
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 Ao todo, resumiu-se todo o procedimento em sete blocos que serão comentados a seguir. 

 Primeiramente deve-se verificar se a temperatura alvo do mosto cervejeiro 

já foi definida, se sim, o procedimento irá para o Bloco 3, caso contrário, 

Bloco 2. 

 Aqui, no Bloco 2, deve-se definir a temperatura desejada para que a 

aplicação possa prosseguir. Quando definida, o Arduino armazena este 

valor na variável "tempAlvo”. 

 Já o Bloco 3 serve para ilustrar a verificação cíclica realizada pelo Arduino 

em relação ao alcance ou não da temperatura alvo. Caso a temperatura 

atual seja igual a alvo, segue-se para o Bloco 7 e o ciclo termina, caso 

contrário segue-se para o Bloco 4. 

 O Bloco 4 verifica se a temperatura se encontra acima ou abaixo da 

requerida. Caso esteja abaixo, o Arduino deve desligar ou manter 

desligado o refrigerador e seguir para o Bloco 6. Caso esteja acima, o 

Arduino deve acionar o rele para ligar o refrigerador ou mantê-lo 

ligado.Deve-se seguir ao Bloco 5. 

 O Bloco 5 liga ou mantém o refrigerador ligado e volta ao Bloco 3. 

 O Bloco 6 desliga ou mantém o refrigerador desligado e volta ao Bloco 3. 

 Bloco que sinaliza o final do processo.  

Enquanto o processo de fermentação ocorrer e a aplicação estiver em funcionamento, o 

Arduino irá verificar a temperatura atual e comparar com a alvo a todo o momento, em contínuos 

ciclos. A partir disso, ele definirá o que fazer em relação ao comando a ser enviado ao módulo 

relé conectado ao refrigerador. 

Sempre que suceder esta verificação, os valores das variáveis “tempMin” e “tempMax” 

serão atualizados, assim como o “tempC” (que é a variável padrão responsável pelo registro da 

temperatura atual). Outra variável de controle importante neste processo é a “temp_dif” que 

armazena a entrada definida pelo usuário em relação à margem do desvio aceitável para as 

mudanças a serem realizadas no comando do módulo relé.  
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Esta é a essência da lógica envolvida aplicada ao microcontrolador e o código completo 

desenvolvido para o Arduino está disponível no Apêndice C deste documento para maiores 

esclarecimentos do leitor. 
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6. CONCLUSÃO 

 O trabalho apresentado foi inteiramente focado no desenvolvimento de uma possível 

ferramenta a ser difundida entre a comunidade produtora de cervejas artesanais, desenvolvedores 

de produtos, cientistas, pesquisadores e a todos os eventuais leitores para a automatização parcial 

da produção cervejeira, em especial a crítica etapa da fermentação. 

 Algumas das premissas seguidas foram relacionadas à utilização exclusiva de elementos 

open-source para que seja possível a reprodução do mesmo por qualquer indivíduo que assim o 

queira.  

 Outro fator relevante considerado diz respeito ao custo envolvido e ao consumo de 

energia elétrica, e ambos objetivos foram alcançados com sucesso, já que a importância 

necessária, se comparado a outros produtos similares encontrados no mercado, é mais baixa, e 

toda a aplicação tem uma despesa energética irrelevante quando associada aos dispositivos 

eletrônicos usuais envolvidos em uma fabricação artesanal da bebida. 

 Com a adoção desta aplicação, o produtor passa a ter maior mobilidade e autonomia pois 

poderá contar com um controle, monitoramento e sensoriamento de forma remota em sua rede 

local.  

 O fato de a aplicação permitir que se mantenha um backup com o registro de todas as 

temperaturas alcançadas nos diversos momentos de determinada produção permite ainda que uma 

receita de sucesso seja reproduzida com maior facilidade, ou que se rastreiem eventuais erros e 

aprimorem receitas – tal função traz como “efeito colateral” não apenas o monitoramento para 

maior conforto do usuário, mas proporciona dados que podem incrementar de forma bastante 

positiva a pesquisa e desenvolvimento de receitas cujos produtores, geralmente, não contam com 

muitos recursos de tecnologia que os permitam melhorar de forma fundamentada sua produção. 

 Acredita-se que esta função pode ainda, neste sentido, colaborar para que aqueles a quem 

faltam recursos mas sobra dedicação, possam crescer e prosperar neste segmento.  

 Vale ressaltar que este projeto conta com uma série de conceitos aprendidos pelos alunos 

de engenharia em diversas fases de sua jornada enquanto graduandos, que foram abordados de 

forma bastante didática valorizando assim, toda a contribuição gerada por esta inovação. 

, 
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6.1. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 Próximo ao fim deste documento, o leitor recebe o convite para ajudar no 

desenvolvimento de melhorias na implantação deste projeto, assim como atualizações que 

possam trazer novos recursos a serem explorados e usufruídos pelo usuário final. Outra abertura 

na qual se dá, é a liberdade de utilização e o incentivo da aplicação real de uso durante a 

produção do cervejeiro artesanal como um verdadeiro produto.  

 Algumas possíveis inovações que podem ser úteis para tornar a experiência do usuário 

mais interessante e completa são descritas a seguir:  

  

 Desenvolvimento de um ambiente com sistema de autenticação de usuários para 

que exista uma camada de segurança que ajude a proteger a integridade da 

produção sendo capaz de impedir que um indivíduo mal-intencionado que possa 

ter acesso a rede, não tenha condições de alterar os parâmetros de controle 

definidos pelo produtor.  

 Aproveitando a camada de segurança sugerida anteriormente, torna-se viável a 

implementação e utilização deste produto diretamente na internet. Acredita-se que 

ao conectar esta aplicação à internet, inúmeras novas funcionalidades poderão 

surgir e compor a lista de ferramentas que viabilizem melhores resultados no 

controle da produção, além, claro, do maior domínio remoto do produtor que 

poderá ultrapassar as barreiras impostas por uma rede local tradicional.  

 Conforme já citado, uma alteração de hardware possível é acerca da plataforma 

onde o sistema está apoiado. Para uma melhor portabilidade e maior economia 

energética sugere-se a troca do Desktop/Notebook utilizado por um Raspberry Pi 3 

(ou superior) para funcionar como servidor web da aplicação. Valendo-se da 

sugestão anterior vinculada a portabilidade que o Raspberry ganha força para sua 

adoção, ele possui conexão Wi-Fi (802.11n) tornando possível a eliminação da 

necessidade do emprego de um roteador wireless.  

 Agora acerca de possíveis funcionalidades desenvolvidas por software sugere-se a 

criação de uma ferramenta que realize o controle programável, automatizado e 

variável de temperatura ao longo do tempo, evitando a obrigatoriedade de acesso 
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do produtor à plataforma para realizar as alterações da temperatura alvo 

necessárias no decorrer das etapas existentes durante a fermentação.   

 Outra possível inovação seria acerca da criação de uma nova opção na qual solicite 

ao usuário que informe se é desejável que se aqueça ou resfrie a produção, 

ampliando assim, o público alvo utilizador deste produto, visto que a atual 

implementação abrange somente o uso para resfriamento, sendo instalado em 

freezers genéricos e/ou refrigeradores. Caso haja esta nova função, o produtor de 

regiões frias do país poderá se beneficiar com a aplicação deste controlador que 

poderá ser adaptado à aquecedores genéricos e/ou máquinas térmicas.  

 O desenvolvimento de uma case própria com a padronização de grau de segurança 

IP65
2
, transformando o sistema resistente à poeira e a jatos potentes de água. Esta 

atualização se mostra interessante por fornecer os benefícios de proteção contra 

danos ao periférico além da possibilidade da criação de um design mais amigável 

ao usuário final, sem fios e circuitos eletrônicos aparentes.  

 Adição de mais termômetros com a medição simultânea em diversos pontos ao 

longo do fermentador ou freezer/refrigerador, para melhorar a confiabilidade e 

robustez das temperaturas aferidas, assim como novos sensores que possam 

analisar outros parâmetros, como turbidez ou teor alcóolico do mosto cervejeiro.  

 A criação de uma ferramenta geradora de gráficos dinâmicos que poderão, de 

forma visual, auxiliar a compreensão do produtor em relação aos andamentos 

históricos e atuais da produção cervejeira.  

 

 Além destas sugestões, acredita-se que muitas outras novidades poderão ser 

desenvolvidas e aplicadas em conjunto a este produto apresentado, buscando sempre a maior 

automatização da produção caseira artesanal, que pode garantir uma melhor padronização ao se 

replicar receitas e a utilização consciente do consumo de energia elétrica aliada a redução do 

custo para reprodução de novos exemplares desta aplicação.  

  

 

 

                                                           
2
  Grau de Proteção IP65 disponível em: 

 https://www.nema.org/Standards/ComplimentaryDocuments/ANSI-IEC-60529.pdf Acesso em novembro de 2018 

https://www.nema.org/Standards/ComplimentaryDocuments/ANSI-IEC-60529.pdf
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8. APÊNDICE A 

8.1 INDEX.HTML 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="pt-br">   

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <title>Monitoramento Arduino</title> 

    </head> 

         

    <body> 

        <h1>Monitoramento Arduino</h1> 

         

        <table border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" > 

            <tr> 

                <th>Temperatura atual no sensor</th> 

                <th>Temperatura Máxima registrada</th> 

                <th>Temperatura Mínima registrada</th> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td>temC</td> 

                <td>tempMax</td> 

                <td>tempMin</td> 

            </tr> 

             

        </table> <br/> 
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         <form name="f_cad" method="get" action="temp_target.php" > 

            <label><b>Temperatura Desejada:</b></label><br/> 

            <input type="text" name="temp_desejada" size="20"/><br/><br/> 

             

            <label><b>Temperatura Diferencial:</b></label><br/> 

            <input type="text" name="temp_diferencial" size="20"/><br/><br/> 

             

            <input type="submit" value="Enviar"/> 

            <input type="reset"  value="Limpar"/> 

             

        </form><br/> 

         

            <form name="rele" method="get" action="testar_rele.php" ><br/> 

                <b>Teste de funcionamento do Rele.</b> 

                <input type="radio" name="rele" value="liga" > Aciona rele 

                <input type="radio" name="rele" value="desliga" > Desativa rele 

                <input type="submit" value="Enviar"> 

            </form><br/> 

    </body> 

     

</html>  
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9. APÊNDICE B 

9.1 CÓDIGOS PHP 

 conexao.php: 

 

<?php 

# Criacao de variaveis para realizar a conexao 

$CON_CONEXAO = "mysql:host=localhost;dbname=bdarduino;charset=utf8"; 

$CON_USUARIO = "root"; 

$CON_SENHA = ""; 

try{ 

//Cria uma conexao de instância PDO com 3 parâmetros 

$conexao = new PDO($CON_CONEXAO, $CON_USUARIO, $CON_SENHA);  

} catch(PDOException $erro){  

echo "Conexao_erro"; 

exit; 

} 

?> 

 

 

 salva.php: 

 

<?php 

include "conexao.php"; 

$s1_rec = $_GET['s1']; 

$SQL_INSERT = "INSERT INTO tbsensores (sensor1) VALUES (:S1)"; 

//Prepara o metodo SQL_INSERT 
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$stmt = $conexao->prepare($SQL_INSERT); 

$stmt->bindParam(":S1", $s1_rec); 

if($stmt->execute()) { 

echo "insert_ok"; 

} else { 

echo "insert_erro"; 

} 

?> 

 

 

 temp_atual: 

 

<?php 

$tempC = $_GET["s1"]; 

echo "Temperatura atual é :".$tempC; 

?> 

 

 temp_target: 

 

<?php 

$temp_target=$_GET["temp_desejada"]; 

$temp_dif=$_GET["temp_diferencial"]; 

echo "Temperatura desejada: ".$temp_target."<br/>Temperatura Dif: ".$temp_dif; 

?> 

 

 testar_rele: 

<?php 

$rele=$_GET["rele"]; 

?> 
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10. APÊNDICE C 

10.1 CÓDIGO ARDUINO 

 

 Controla_temperatura.ino 

 

// Bibliotecas 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include <SPI.h> 

 

#define ONE_WIRE_BUS 6 // Porta do pino de sinal do DS18B20 

#define PUMP_1_PIN 7 // Porta do pino do Refrigerador 

  

// Define uma instancia do oneWire para comunicacao com o sensor 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

  

//=========================================================

==== 

// Armazena temperaturas minima e maxima 

float tempMin = 999; 

float tempMax = 0; 

float tempAlvo = 9999; 

float temp_dif = 0; 
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//=========================================================

==== 

//=========================================================

==== 

//INFORMACOES DA REDE 

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; 

byte servidor[] = {192, 168, 1, 67}; 

#define portaHTTP 80 

EthernetClient clienteArduino; 

EthernetServer server(80); 

//=========================================================

==== 

//=========================================================

==== 

//AREA PARA A DECLARACAO DOS SENSORES 

DeviceAddress sensor1; 

//=========================================================

==== 

  

String readString = String(100); 

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

DeviceAddress sensor1; 

  

// Inicializa o LCD 

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 3, 2); 

  

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  Ethernet.begin(mac); 

  sensors.begin(); 

  //Define pino de saida para o rele do refrigerador 
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  pinMode(PUMP_1_PIN, OUTPUT); 

  

  // Localiza e mostra enderecos dos sensores 

  Serial.println("Localizando sensores DS18B20..."); 

  Serial.print("Foram encontrados "); 

  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC); 

  Serial.println(" sensores."); 

  if (!sensors.getAddress(sensor1, 0)) 

    Serial.println("Sensores nao encontrados !"); 

  // Mostra o endereco do sensor encontrado no barramento 

  Serial.print("Endereco sensor: "); 

  mostra_endereco_sensor(sensor1); 

  Serial.println(); 

  Serial.println(); 

  lcd.begin(20, 4); 

  

  if (Ethernet.begin(mac) == 0) { 

  

    Serial.println("Falha ao conectar a rede."); 

    Ethernet.begin(mac); 

  } 

  

  Serial.print("Conectado a rede,no IP: "); 

  Serial.println(Ethernet.localIP()); 

} 

//Funcao padrao utilizada com o DS18B20 para mostrar end. do mesmo. 

void mostra_endereco_sensor(DeviceAddress deviceAddress) 

{ 

  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) 
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  { 

    // Adiciona zeros se necessário 

    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0"); 

    Serial.print(deviceAddress[i], HEX); 

  } 

} 

  

void loop(){ 

  

//=========================================================

==== 

  //AREA PARA A LEITURA DOS SENSORES 

  sensors.requestTemperatures(); 

  float tempC = sensors.getTempC(sensor1); 

  //Atualiza temperaturas minima e maxima 

  if (tempC < tempMin) { 

    tempMin = tempC; 

  } 

  if (tempC > tempMax) { 

    tempMax = tempC; 

  } 

  

//=========================================================

==== 

  

  //Mostra dados no LCD 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print("Temp.:       "); 

  lcd.write(223); //Simbolo grau 
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  lcd.print("C"); 

  lcd.setCursor(7, 0); 

  lcd.print(tempC, 1); 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print("Min: "); 

  lcd.setCursor(5, 1); 

  lcd.print(tempMin, 1); 

  lcd.setCursor(0, 2); 

  lcd.print("Max: "); 

  lcd.setCursor(5, 2); 

  lcd.print(tempMax, 1); 

  lcd.setCursor(0, 3); 

  lcd.print("Alvo: "); 

  lcd.setCursor(6, 3); 

  lcd.print(tempAlvo, 1); 

  delay(5000); 

  

  //Liga-Desliga do Freezer 

  if (tempC > tempAlvo + temp_dif) { 

    if (digitalRead(PUMP_1_PIN) == LOW) { 

      digitalWrite(PUMP_1_PIN, HIGH); // Liga a bomba caso a temperatura esteja alta 

    } 

    Serial.println("Bomba ligada, resfriando Liquido"); 

  } else { 

    if (digitalRead(PUMP_1_PIN) == HIGH) { 

      digitalWrite(PUMP_1_PIN, LOW); //Desliga a bomba caso a temperatura esteja menor ou 

igual a temperatura alta 

    } 

    Serial.println("Temperatura alvo atingida, bomba desligada"); 
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  } 

  

  

  Serial.println("Conectando ao servidor e enviando dados: "); 

  Serial.print("Sensor1: "); 

  Serial.println(tempC); 

  

  if (clienteArduino.connect(servidor, portaHTTP)) { 

  

    clienteArduino.print("GET /tcc/salvar.php?"); //Diretório onde localiza-se o procedimento 

salvar dados 

    clienteArduino.print("s1="); //nome coluna banco_de_dados (URL)  

    clienteArduino.print(tempC); //nome coluna banco_de_dados  

    clienteArduino.println(" HTTP/1.0"); 

    clienteArduino.println("HOST: 192.168.1.67 ");  

    clienteArduino.println("Connection: Close"); 

    clienteArduino.println(); 

    clienteArduino.stop(); 

  } 

  else { 

    Serial.println("Falha na conexao com o servidor."); 

    clienteArduino.stop(); 

  } 

{ 

  //Realiza a comunicacao entre o arduino e um client(web browser) 

  EthernetClient clienteArduino = server.available(); //"Escuta" por conexoes 

  

  if(clienteArduino) { 

    Serial.println("Cliente conectado"); 
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    while (clienteArduino.connected()) { 

      if (clienteArduino.available()) { 

        char c = clienteArduino.read();         

        if (readString.length() < 100) { 

          //Armazena a resposta do cliente numa String 

          readString += c;  

        }  

  

        if (c == '\n') {           

          clienteArduino.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

          clienteArduino.println("Content-Type: text/html"); 

          clienteArduino.println("Refresh: 5"); //Atualiza o clienteArduino a cada 5 segundos 

          clienteArduino.println(); 

          clienteArduino.println("<HTML>"); 

          clienteArduino.println("<HEAD>"); 

          clienteArduino.println("<TITLE>Controle de temperatura</TITLE>"); 

          clienteArduino.println("</HEAD>"); 

          clienteArduino.println("<BODY>"); 

          clienteArduino.print("<H1>Temperatura: "); 

          clienteArduino.print(tempC); 

          clienteArduino.println("C</H1>"); 

          clienteArduino.print("<H2>Min: "); 

          clienteArduino.print(tempMin); 

          clienteArduino.println("C</H2>"); 

          clienteArduino.print("<H2>Max: "); 

          clienteArduino.print(tempMax); 

          clienteArduino.println("C</H2>"); 

          clienteArduino.print("<H2>Alvo: "); 

          clienteArduino.print(tempAlvo); 
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          clienteArduino.println("C</H2>"); 

          clienteArduino.println("<FORM ACTION=\"http://192.168.1.107\" method=\"GET\" >"); 

          clienteArduino.println("<H2>Temperatura Desejada:</H2> <input type=\"text\" 

name=\"tempAlvo\">");  

          clienteArduino.println("<input type=\"submit\">"); 

          clienteArduino.println("<H2>Temperatura Diferenciável:</H2> <input type=\"text\" 

name=\"temp_dif\">");  

          clienteArduino.println("<input type=\"submit\">");  

          clienteArduino.println("</FORM>"); 

          clienteArduino.println("<BR>"); 

          clienteArduino.println("</BODY>"); 

          clienteArduino.println("</HTML>"); 

          delay(5000); 

          clienteArduino.stop(); 

           

          //Obtem o valor da temperatura alvo a partir do formulario 

          if (readString.indexOf("tempAlvo") > 0) { 

            int index = readString.indexOf("tempAlvo"); 

            int endIndex = readString.indexOf("HTTP"); 

            String tAlvo = readString.substring(index+9, endIndex-1); 

            tempAlvo = tAlvo.toFloat(); 

          } 

  

          if (readString.indexOf("temp_dif") > 0) { 

            int index = readString.indexOf("temp_dif"); 

            int endIndex = readString.indexOf("HTTP"); 

            String temp_dif = readString.substring(index+9, endIndex-1); 

            temp_dif = temp_dif.toFloat(); 

          } 
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          //Limpa a String 

          readString=""; 

        } 

      } 

    } 

  } 

}  

} 

 

 

 


