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Este guia foi preparado com o objetivo de apresentar a você 
tecnologias que podem ser incorporadas ao processo operacional 
de uma microtorrefadora de café visando à qualidade, agilidade, 
eficiência energética, precisão e controle da produção.

O processo de torra do café, por exemplo, segue essencialmente 
o conceito de quando, em meados de 1400, já era consumido 
como bebida no Mediterrâneo e fugazmente na Europa. Hoje, no 
entanto, é possível se beneficiar do conhecimento e da experiência 
acumulados em todos estes anos e que já aparecem de maneira 
tecnológica por meio de acessórios e softwares.

Neste guia, vamos apresentar os principais equipamentos 
utilizados na operação de uma pequena indústria de torrefação, 
sua utilização e dicas de tecnologias que podem contribuir em 
determinadas etapas no dia a dia. Você também irá conhecer um 
software de gestão de curvas de torra, que é adaptável na grande 
maioria dos torradores do mercado brasileiro. A solução traz 
eficiência e ganho de produtividade à operação: amplia em até 5% 
o rendimento da torra de grãos de alta qualidade e em até 1% no 
caso dos cafés tradicionais.

Boa leitura!
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» Torra
O que é:

› A torra é o processo de transformar o café cru em 
grãos secos prontos para serem moídos, ressaltando 
as características de sabor, aroma e acidez conforme 
se busca em cada uma das receitas. É uma etapa 
com duração de cerca de 15 minutos e que depende 
totalmente de calor para que se consiga romper a 
estrutura molecular do café.

› O gás GLP é combustível essencial nesta etapa. 
Sua eficiência energética permite injetar e tirar calor 
rapidamente, seguindo à risca o planejado nos gráficos 
de torra. Para alcançar os melhores resultados, o 
mestre de torra trabalha num preciso e constante fluxo 
de aumento e redução do calor.

Etapas:
› Primeira etapa: esta fase caracteriza-se pela retirada 
da umidade residual da semente de café. 

› Segunda etapa: predomínio das Reações de Maillard, 
dentre as substâncias formadas nesta fase, a mais 
importante, é o Caramelo. Controlar os parâmetros 
desta fase são muito importante para se garantir um 
leque de aromas e sabores.
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› Terceira etapa: É caracterizada pela expansão da 
semente devido a reação de Pirólise. Esta reação 
consome Glicose como combustível impactando na 
percepção de doçura e de corpo na bebida se não 
controlada bem.

Equipamento utilizado:
› O torrador é o equipamento que recebe o grão cru 
e, por meio do calor e de técnicas específicas, extrai 
dele determinadas características sensoriais (sua 
personalidade!), deixando-o pronto para a etapa de 
moagem.

› O segredo do sucesso está na definição do tempo 
de cada etapa e da temperatura estabelecida em cada 
momento. O mestre de torra é o responsável pelo 
manejo do equipamento, modulando a chama do GLP e 
a quantidade de calor desejada em cada etapa a fim de 
garantir o sabor e a personalização desejada.

› Depois de torrados, os grãos migram para o processo 
de resfriamento.
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Tecnologia que faz a diferença:
› Material: qualidade das chapas de aço, que não podem 
esquentar ou esfriar demais.

› Queimador: é a peça que permite regular a chama, 
injetando ou reduzindo calor conforme indica o gráfico 
de torra. É importante escolher um torrefador que conte 
com regulagem micrométrica (oferece precisão) e que 
tenha potência para aquecer rapidamente quando for 
necessário.

› Conjunto mecânico: a concepção de engenharia da 
máquina propriamente dita garante, por exemplo, o 
aumento da temperatura de maneira uniforme em um 
determinado tambor. Quando não acontece dessa forma, 
os grãos localizados em diferentes regiões dentro do 
tambor podem apresentar evoluções distintas.

› Registro e controle da curva de torra em tempo real: é 
por meio deste controle que o mestre de torra consegue 
saber, em curtos intervalos de tempo (de 30 em 30 
segundos, por exemplo), a temperatura da massa do 
café. Há casos de torrefadores que já saem de fábrica 
com placas e sensores que desempenham essa função; 
em outros, há softwares que, quando acoplados, 
assumem este papel.
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Torradores ecológicos: o mercado conta 
com opções que já saem de fábrica na versão 
“ecológica”, mas também é possível acoplar o 
sistema de queima de resíduos ao equipamento. 
Essa tecnologia é especialmente interessante 
para torrefações com maior volume de produção 
e que estão localizadas em grandes centros, 
onde os órgãos ambientais podem condicionar a 
autorização para funcionamento à existência de 
soluções que englobem o descarte de resíduos.

A tecnologia por trás da “invenção” faz com 
que os resíduos gasosos e particulados sejam 
canalizados para uma fornalha, a mesma que 
gera calor para fazer a torra, onde esses resíduos 
são incinerados. O custo é cerca de 40% mais 
alto que o do torrador sem a solução – no 
entanto, em alguns casos, é a diferença entre o 
estabelecimento poder ou não funcionar.

Nos grandes centros
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» Moagem
O que é:

› A moagem é a etapa seguinte à torra. Cada preparo 
da bebida exige um determinado tamanho de grão do 
café. É o que se chama de granulometria, uma tabela de 
medidas padrão seguida por baristas do mundo todo. 
Portanto, a forma como os grãos são moídos interfere 
na extração do café e, consequentemente, impacta na 
degustação da bebida.

Equipamento utilizado:
› Os moinhos têm portes e capacidades variadas 
de moagem por hora, conforme o espaço onde será 
colocado e a demanda de produção. A moagem 
acontece por meio de discos ou pás. O equipamento 
aplica uma força mecânica para cortar o grão. Moinhos 
de má qualidade estouram o grão, em vez de moê-lo. 
Neste caso, o grão triturado se transforma no que o setor 
chama de micropó, uma ameaça à experiência sensorial 
dos tomadores da bebida, porque nesta espessura o pó 
passa pelo filtro, levando amargor à bebida.
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Tecnologia que faz a diferença:
› Material: a escolha das ligas de aço utilizadas na 
produção do moinho é parte fundamental do sucesso 
do equipamento. A composição desenvolvida pelos 
fornecedores de material é um segredo guardado a sete 
chaves e que envolve anos de experiência aplicada à 
tecnologia e testes. O uso de material de baixa qualidade 
pode gerar prejuízos que vão desde um aquecimento 
indesejado dos grãos até a destruição dos motores.

› Desenho: o design dos componentes é extremamente 
importante para a granulometria – a extração dos 
grãos de maneira uniforme. A mistura de tamanhos de 
partículas é ruim e interfere no produto final. Lâminas 
bem desenhadas brilham, enquanto as de má qualidade 
são rugosas. A geometria e a angulação das facas ou 
discos definem a dinâmica da moagem.

› Precisão da usinagem: rigor e cuidado na fabricação 
propriamente dita do equipamento – encaixes, 
angulações, acabamentos e dinâmica de funcionamento.
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» Dosagem
O que é:

› É o processo de transferir o grão torrado e moído 
no peso exato das embalagens, facilitando a linha de 
produção e trazendo precisão.

Equipamento utilizado:
› Por meio de um software, é possível programar o 
equipamento indicando a quantidade a ser despejada 
em cada uma das embalagens (250 gramas, por 
exemplo). São máquinas pequenas, com menos de um 
metro de altura.

Tecnologia que faz a diferença:
› Contar com uma dosadora na microtorrefação é 
sinônimo de redução de manufatura. Com o processo 
automatizado, elimina-se o tempo gasto por alguém da 
equipe fazendo a dosagem manualmente, transferindo 
os grãos para a embalagem utilizando um recipiente, 
como habitualmente é feito em processos caseiros. Já 
existem no mercado máquinas que agregam a função 
de pesagem eletrônica à de dosagem.
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» Pesagem
O que é:

› É a etapa em que se confere o peso do conteúdo da 
embalagem.

Equipamento utilizado:
› A legislação exige que as microtorrefadoras utilizem 
balanças com certificação do Inmetro.

Tecnologia que faz a diferença:
› A dica é comprar uma balança digital com variação 
bem precisa, de 1 em 1 grama ou de 5 em 5 gramas. 
Essa precisão é importante para evitar problemas na 
hora de colocar o produto na gôndola (diferença entre 
peso alegado e peso real).
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» Datação e selagem
O que é:

› Estes dois processos são bastante simples, mas 
ainda assim indispensáveis na linha de produção 
de microtorrefações. É fundamental que todas as 
embalagens saiam da fábrica com informação sobre 
fabricação e validade e que sejam seladas.

Equipamento utilizado:
› A datadora é utilizada para marcar na embalagem a 
informação sobre data de torra e validade do produto. 
Na esteira de produção, este equipamento não tem 
uma posição fixa: as embalagens podem ser datadas a 
qualquer tempo antes da selagem.

› A seladora é o equipamento que, ao fim do processo, 
lacra a embalagem, garantindo a conservação dos 
grãos por mais tempo, já que evitam contato com o 
ambiente. Podem ser manuais ou automáticas, de uso 
doméstico ou industrial.
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Tecnologia que faz a diferença:
› Ambos são equipamentos habitualmente utilizados 
na operação de pequenas indústrias de diversos 
segmentos. Há grande oferta no mercado, com 
pouca diferenciação entre elas no que diz respeito à 
tecnologia aplicada.
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A solução Ultragaz Torra do Café é um software de gestão 
de curvas de torra adaptável a grande maioria das torradoras 
disponíveis no mercado e que pode ser gerenciado em tempo 
real pelos diversos dispositivos eletrônicos. A solução não 
tira o protagonismo do mestre de torra, que continua sendo 
responsável por orquestrar todo o processo. Mas ela oferece um 
importante suporte a ele indicando a opção do melhor caminho 
(leia-se melhores tempos) em cada situação. Tal qual o Waze, 
ela não “obriga” o mestre de torra a segui-lo. Quando ele opta 
por outro rumo, o software recalcula suas sugestões, sempre 
buscando maior produtividade.

Conheça a solução RoasterApp

A solução RoasterApp é um software de gestão 
de curvas de torra adaptável a grande maioria 
das torradoras disponíveis no mercado e que 
pode ser gerenciado em tempo real pelos 
diversos dispositivos eletrônicos. A solução não 
tira o protagonismo do mestre de torra, que 
continua sendo responsável por orquestrar todo 
o processo. Mas ela oferece um importante
suporte a ele indicando a opção do melhor
caminho (leia-se melhores tempos) em cada
situação. Tal qual o Waze, ela não “obriga” o
mestre de torra a segui-lo. Quando ele opta por
outro rumo, o software recalcula suas sugestões,
sempre buscando maior produtividade.

18
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 Portfólio de Máquinas Individualizado
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› Input de dados de entrada da matéria-prima
› Login Multiusuário Individualizado
› Portfólio de Máquinas Individualizado
› Gerenciamento de torras favoritas

Registro de dados
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› Controle de torra em tempo real
› E se cair a conexão? Não se preocupe, os dados 
da sua torra ficam armazenados
› Detecção automática do início e término da torra

Torra em andamento

Torra em andamento Painel de resultados

 Controle de torra em tempo real
 E se cair a conexão? Não se preocupe, os dados 

   da sua torra ficam armazenados
 Detecção automática do início e término da torra

 Acompanhamento e controle de dados
 Análise de resultados por torra
 Histórico de Torras Individualizado
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» Benefícios
A solução permite o registro dos dados relacionados 

ao processo em tempo real e a visualização da evolução 
da curva de torra e da transição entre etapas. O principal 
ganho é o controle e o monitoramento on-line da 
torrefação, que garantem a padronização do processo.

As funcionalidades do sistema permitem a construção 
de curvas de torra customizadas por lotes, e os 
resultados apontam para um aumento do rendimento 
da torra de grãos de alta qualidade em até 5% e de 
cafés tradicionais em até 1%. Eficiência e ganho de 
produtividade levam à otimização de tempo na operação, 
permitindo que o mestre de torra também se dedique às 
outras funções que exerce na microtorrefação.

Com a contratação da solução Ultragaz Torra do 
Café, a microtorrefação não precisa se preocupar com 
o fornecimento de gás ou interrupções na produção: 
a empresa trabalha com o sistema de abastecimento 
contínuo a granel conforme o volume utilizado. Neste 
caso, o monitoramento é feito automaticamente e 
a reposição acontece bem antes de o conteúdo do 
cilindro se aproximar do fim.

Aumento do
rendimento

5% grãos 
de alta
qualidade

1% cafés
tradicionais
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A solução foi desenvolvida em parceria com 
o especialista Ensei Neto, cuja metodologia se 
baseia na energia intrínseca da matéria-prima, que 
permite padronizar a qualidade com base no perfil 
de açúcares iniciais dos grãos. Ensei é membro 
titular do Comitê de Padrão Técnico da Specialty 
Coffee Association of America (Associação 
Americana de Café Especiais), é um dos 
responsáveis pela estruturação dos protocolos de 
avaliação de café da SCAA, consultor em Gestão 
Sensorial de Bebidas e Alimentos e criador do 
blog The Coffee Traveler.

Metodologia

3
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2.2 Metodologia

A solução foi desenvolvida em parceria com o 
especialista Ensei Neto, cuja metodologia se baseia 
na energia intrínseca da matéria-prima, que permite 
padronizar a qualidade com base no perfil de açúcares 
iniciais dos grãos. Ensei é membro titular do Comitê 
de Padrão Técnico da Specialty Coffee Association of 
America (Associação Americana de Café Especiais), é 
um dos responsáveis pela estruturação dos protocolos 
de avaliação de café da SCAA, consultor em Gestão 
Sensorial de Bebidas e Alimentos e criador do blog  
The Coffee Traveler.

Ensei Neto
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Agende uma visita técnica gratuita e conheça 
os benefícios dos nossos serviços.

Tem interesse em contratar a solução Ultragaz 
Torra do Café para sua microtorrefação?

A Ultragaz cuida de todas as etapas, do projeto 
técnico à implementação do software e início  

do abastecimento de GLP.

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR ULTRAGAZ

M E N U

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao-visita-solucao-torra-cafe?_ga=2.10085557.1681181040.1641321931-1805298886.1629809905

