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RESUMO 

 

Em laboratórios de biotecnologia é comum realizar experimentos de biorreação. É 
um ensaio em que substâncias orgânicas são consumidas por micro-organismos, ou 
suas enzimas, para produzir produtos de interesse. Este ensaio é realizado através 
da inserção desses componentes em recipientes em que o comportamento e nível 
de concentração de substâncias são monitorados em termos de grandezas físico-
químicas. Por vezes, as reações acabam por sofrer influência de variáveis de 
ambiente, as quais necessitariam ser controladas, a fim de validar os experimentos 
somente com as variáveis de interesse. Biorreatores comerciais apresentam 
funcionalidades que atendem aos ensaios desejados em laboratórios de 
biotecnologia, mas ao atender uma alta gama de experimentos, acabam por ser de 
alto custo. A esta análise se agrega também o fato que nem sempre se utiliza todas 
as funcionalidades que um reator comercial apresenta em um experimento de 
biorreação. São equipamentos caros, genéricos e que atendem a vários 
experimentos de biorreação distintos, mas de forma não customizável. Este trabalho 
apresenta a construção de um protótipo de baixo custo de um biorreator para 
utilização em laboratórios, viabilizando o acesso deste tipo de equipamento a 
universidades que muitas vezes não possuem recursos para aquisição de 
biorreatores comerciais devido ao alto custo de aquisição. O protótipo foi constituído 
com base em um sistema microprocessado baseado na plataforma de prototipagem 
“open source” Arduino, que possibilitou a integração dos componentes necessários 
para monitorar e armazenar os parâmetros necessários para estimular uma 
bioreação. O presente trabalho demonstra ainda o funcionamento de um sistema de 
controle de temperatura que utiliza um sistema de controle PI (proporcional e 
integral) para controlar a temperatura do reator através da circulação de água 
quente ou fria, conforme o “set-point” ajustado pelo usuário. Após a construção do 
protótipo, foram realizados alguns ensaios que demonstraram a viabilidade do 
conceito, permitindo que o presente trabalho sirva de base para melhorias de forma 
a habilitar a utilização do conceito em escala laboratorial universitária. 
 
Palavras-chaves: Biorreator. Controle de Temperatura. Monitoramento de 
Processo. Eletrônica Embarcada. Arduino. 
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ABSTRACT 

 

In biotechnology laboratories it is common to perform bioreaction experiments. It is 
an assay in which organic substances are consumed by microorganisms, or their 
enzymes, to produce products of interest. This test is performed by inserting these 
components into containers where the behavior and level of concentration of 
substances are monitored in terms of physico-chemical quantities. Sometimes the 
reactions end up being influenced by environment variables, which would need to be 
controlled, in order to validate the experiments only with the variables of interest. 
Commercial bioreactors feature functionalities that meet the desired assays in 
biotechnology laboratories, but by attending a high range of experiments, end up 
being of high cost. This analysis also adds the fact that it is not always used all the 
functionalities that a commercial reactor presents in a bioreactor experiment. They 
are expensive, generic equipment that meets several distinct bioreactor experiments, 
but in a non-customizable way. This work presents the construction of a low-cost 
prototype of a bioreactor for laboratory purpose, turning possible to universities 
access this type of equipment since some do not have the resources to acquire 
commercial bioreactors due to the high acquisition cost. The prototype consists of a 
microprocessor based on the Arduino open source prototyping platform, which 
allowed the integration of the necessary components to monitor and store the 
necessary parameters to stimulate a bio reaction. The present work also 
demonstrates the operation of a temperature control system that uses a PI 
(proporcional and integral) control system to control the temperature of the reactor 
through the circulation of hot or cold water, according to the user's needs. After the 
construction of the prototype, some tests were performed that demonstrated the 
feasibility of the concept, allowing the present work to serve as a basis for 
improvements in order to enable the concept for use in university laboratory scale. 
 
Keywords: Bioreactor. Temperature control. Process monitoring. Embedded 
Electronics. Arduino. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Na natureza há elementos que se combinam e reagem através de biorreação. 

Tais biorreações por vezes são desejadas, mas em outras são um problema. Em 

ambos casos se faz necessário o monitoramento dos efeitos gerados: gases, 

coloração, densidade, temperatura, entre outros. E para a correta análise, é preciso 

que algumas variáveis sejam controladas.  

 Logo, um biorreator com características de monitoramento e controle de 

variáveis acaba por ser o equipamento laboratorial que permite a análise dos 

fenômenos envolvidos em uma biorreação. De acordo com Vengurlekar (2015, p.4), 

um biorreator tem a função de agir como um ecossistema1 controlado e isolado, 

provendo as condições necessárias para o desenvolvimento de um bioprocesso2. 

 Dessa forma, são encontradas diversas opções de biorreatores industriais no 

mercado. Entretanto, seu elevado custo dificulta o acesso a tais equipamentos, 

sendo financeiramente inacessível aos laboratórios universitários. O que 

impossibilita o desenvolvimento de pesquisas e a realização de simulações em 

laboratório, o que é elemento fundamental para o desenvolvimento prático de 

alunos.  

 Parte do custo para a construção de um biorreator é relativo à necessidade 

de implementar os diversos sensores ao sistema de monitoramento e controle 

(“hardware”), cuja construção eletrônica é complexa e bastante demorada, devido ao 

fato de necessitar construir circuitos eletrônicos. Outra dificuldade que pode ser 

citada é que, após a concepção do circuito, o mesmo torna-se restrito a uma 

utilização específica e se houver a necessidade de pequenas alterações nas 

funcionalidades, demanda-se um estudo crítico e diversas horas de desenvolvimento 

e correções. 

 Sendo assim, os biorreatores atuais utilizam microcontroladores para efetuar 

o controle ativo através do monitoramento (leitura de dados) e atuação, de forma a 

estimular uma reação dentro do reator. Para exemplificar a atuação de um 

 
1 Ecossistema: Sistema formado por um meio natural e pela comunidade de organismos animais e 

vegetais, assim como as inter-relações entre ambos; biogeocenose (Michaelis, 2018). 

2 Bioprocesso: Desenvolvimento de processos enzimáticos e fermentativos para aproveitamento de 

resíduos e obtenção de co-produtos (Embrapa, 2018). 
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microcontrolador em um biorreator, se pode citar o monitoramento e o controle da 

temperatura interna de um reator, uma função que geralmente é pré-determinada 

pelo usuário do equipamento em conformidade com a sua necessidade. 

 O surgimento dos primeiros microprocessadores, incorporando as funções de 

CPU (“Central Process Unit” – Unidade central de processamento) em um único 

circuito integrado, tornou popular o acesso de dispositivos com funções 

customizadas em um único hardware. Assim, possibilitou-se o início da fabricação 

de equipamentos de forma ágil e precisa. A grande vantagem é devido ao fato de 

facilitar a prototipagem e implementação de alterações de funcionalidades do 

sistema por software, tornando o hardware reutilizável e modular. 

Por mais que os microcontroladores tenham facilitado o desenvolvimento das 

máquinas modernas, por reduzir a necessidade de desenvolvimento de hardware, 

seu manuseio não pode ser considerado trivial. De modo a reduzir esta dificuldade, 

em 2005, um grupo de pesquisadores italianos do “Ivrea Interaction Design Instituite“ 

iniciou um projeto para a criação um dispositivo “open-source3” que agrupou as 

características de fácil utilização, baixo custo, acessibilidade a diversos sistemas 

operacionais e de modularidade de hardware. Como resultado deste projeto, surgiu 

a plataforma microprocessada Arduino4, que está sendo amplamente utilizada pela 

comunidade acadêmica e por entusiastas ao redor do mundo. O Arduino viabiliza a 

utilização de microprocessadores configuráveis desde estudantes a professores de 

diversas áreas de conhecimento que não possuem aptidão específica de eletrônica 

ou programação (Arduino, 2018). 

 O presente trabalho de conclusão demonstra o desenvolvimento de um 

sistema modular de monitoramento e controle microprocessado para um biorreator, 

baseado na plataforma eletrônica Arduino. Para isso, foi construído um protótipo 

para a realização de testes, a fim de coletar material para a análise dos resultados, 

viabilizando assim a avaliação da funcionalidade do sistema modular desenvolvido. 

 
3 “Open-Source”: É uma organização global sem fins lucrativos que protege e promove software, 

desenvolvimento e comunidades de código aberto, promovendo a liberdade de software na 

sociedade (Opensource, 2018); 

4 Arduino: É uma plataforma open-source de prototipagem eletrônica com hardware e software 

flexíveis e fáceis de usar, destinado a artistas, designers, hobbistas e qualquer pessoa interessada 

em criar objetos ou ambientes interativos (Arduino, 2018); 
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2 OBJETIVOS 

 

 Como objetivo geral, este trabalho se propõe ao desenvolvimento de um 

sistema de monitoramento e controle microprocessado para um biorreator, tendo 

como premissa a utilização de componentes de fácil acesso no mercado. O sistema 

também deverá ser adaptável e modular, possibilitando assim que universidades, 

escolas técnicas e entusiastas na área da biociência possam montar biorreatores 

laboratoriais funcionais. 

 Como existe uma grande quantidade de bioprocessos que podem ser alvos 

de utilização em um biorreator, o mesmo deve ser projetado de forma a viabilizar a 

maior quantidade de aplicações possíveis. No entanto, deve-se limitar a abrangência 

do projeto visto de modo a evitar onerar demasiadamente o projeto final. Uma vez 

que, quanto maior a complexidade do bioprocesso, maior a quantidade de sensores 

e atuadores necessários.  

 Assim sendo, a finalidade do projeto é utilizar componentes de fácil acesso e 

com o menor custo, por isso, o presente trabalho limitou-se na atuação do controle 

da temperatura interna do reator através da definição de um “set-point5” no display 

do sistema, no controle de uma bomba externa para alimentação de algum reagente 

e no controle da velocidade da pá de agitação do reator. O protótipo possuirá ainda 

duas saídas do tipo “on/off” e quatro entradas analógicas do tipo 0 a 5 Volts, para 

que o usuário possa incorporar sensores no biorreator, de acordo com a finalidade 

desejada, tornando assim o sistema modular e adaptável. 

 Como objetivos específicos deste projeto de pesquisa se pode elencar: 

a) desenvolver um sistema de controle de temperatura do vaso onde ocorrerá o 

bioprocesso, utilizando uma das técnicas de controle PID (proporcional, integral e 

derivativo) para o controle por modulação de uma bomba de água, que será 

responsável pela realização da troca térmica no vaso do biorreator; 

b) desenvolver um sistema de ajuste da velocidade da pá de agitação interna do 

biorreator, utilizando a técnica de modulação para acionar o motor que proverá a 

agitação; 

c) desenvolver um sistema de controle da velocidade de bomba de alimentação de 

 
5 “Set-point”: Um set-point é um estado que um sistema de controle visa alcançar (Collins dictionary, 

2018); 
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reagente, utilizando a metodologia de controle por modulação para controlar o motor 

que acionará a bomba; 

d) desenvolver uma interface com o operador, através de um display parametrizável, 

com a finalidade de preparar o sistema de acordo com o bioprocesso que será 

estimulado no reator, tornando assim o conjunto modular; 

e) desenvolver um sistema de aquisição de dados para armazenar os parâmetros de 

operação do conjunto em tempo real; 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Para a compreensão da problemática e desenvolvimento deste projeto, é 

necessário o conhecimento de diversas áreas de estudos, fundamentalmente das 

áreas de automação e biotecnologia.  

 

3.1 FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS 

  

 Com o objetivo de fundamentar alguns princípios necessários para 

entendimento deste projeto, foi realizada uma revisão bibliográfica dos seguintes 

tópicos: 

a) biorreatores; 

b) linguagem de programação C; 

c) microcontrolador Arduino; 

d) controladores do tipo PID (Proporcional, integral e derivativo); 

e) modulação P.W.M (“Pulse Width Modulation" ou modulação de largura de pulso); 

f) sensor de temperatura. 

 

3.1.1 Biorreatores 

 

De acordo com Molino (2017), biorreatores são aparatos em que um 

bioprocesso se desenvolve. Estes, estão ligados a atividade inventiva humana e são 

utilizados desde a antiguidade. Por exemplo, a fermentação alcoólica para a 

produção de diferentes bebidas, como cerveja e vinho. A monografia de Marchesan 

(2018) cita que biorreatores são reatores que propiciam um meio para a ocorrência 

de qualquer tipo de processo bioquímico, desde uma simples reação catalisada por 

uma enzima até uma fermentação, utilizando-se de um organismo vivo. 

 Ainda de acordo com Molino (2017), para que haja o desenvolvimento de um 

bioprocesso, seja ele por células inteiras, quanto por componentes celulares, todas 

as condições para a existência de uma conversão química devem ser supridas 

durante a execução do processo desejado. Devido a complexidade dos organismos 

existentes, os parâmetros e condições ideais para cada bioprocesso devem ser 
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estudados e desenvolvidos de forma personalizada, formando uma série de 

requisitos que são ligados inerentemente a estrutura e respectivo metabolismo dos 

organismos a serem empregados. Para este estudo de parâmetros ideais é que se 

utilizam os biorreatores de bancada laboratoriais, testando de forma controlada 

diferentes condições do meio, como concentrações de substrato, temperatura e pH e 

medindo os resultados da reação em busca da otimização do processo. A Figura 1 

apresenta um exemplo de um biorreator comercial. 

 

Figura 1 - Biorreator TEC-BIO-7,5V 

 

Fonte: (TECNAL, 2018) 

 

3.1.2 Linguagem de programação C 

  

 A linguagem C foi criada e implementada primeiramente por Dennis Ritchie, 

em um computador DEC PDP-11, que utilizava o sistema operacional UNIX. Era o 

resultado de um processo de desenvolvimento que começou com uma linguagem 

mais antiga, chamada BCPL, que ainda está em uso, em sua forma original, na 

Europa. BCPL foi desenvolvida por Martin Richards e influenciou uma linguagem 

chamada B, inventada por Ken Thompson. Na década de 1970, B levou ao 

desenvolvimento de C (SCHILDT, 1996). 

 Ainda segundo Schildt (1996), a linguagem C é frequentemente chamada de 

linguagem de médio nível para computadores. Isso não significa que C seja menos 

poderosa, difícil de usar ou menos desenvolvida que uma linguagem de alto nível 

como BASIC e Pascal, tampouco implica que C seja similar à linguagem assembly e 

seus problemas co-relatados por usuários. A linguagem C é tratada como uma de 
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médio nível, porque combina elementos de linguagens de alto nível com a 

funcionalidade da linguagem assembly. 

 

3.1.3 Microcontrolador Arduino 

 

 Arduino é uma plataforma open source formada por dois componentes: a 

placa, que é o hardware que será usada para construir nossos projetos e a IDE 

Arduino, que é o software onde se define a programação, de forma a instituir as 

funções que a placa deve seguir, construída sobre uma biblioteca simplificada cuja 

programação base é a linguagem Wiring6, que por sua vez é oriunda da linguagem 

de programação C/C++. Pode ser utilizado para o desenvolvimento de dispositivos 

“stand-alone7” ou conectados a um computador desktop, e tem por finalidade 

permitir a aquisição de variáveis físicas, como, por exemplo, a leitura de sensores, 

até a interação com o mundo, através do controle de luzes, motores e outros 

atuadores. A Figura 2 apresenta um exemplo de microcontrolador Arduino. 

 

Figura 2 - Placa de desenvolvimento Arduino MEGA 2560. 

 

Fonte: (ARDUINO, 2018). 

 

 A maior vantagem do Arduino sobre outras plataformas de desenvolvimento 

de microcontroladores é a facilidade de sua utilização. Pessoas que não são da área 

técnica podem, rapidamente, aprender o básico e criar seus próprios projetos em um 

intervalo de tempo relativamente curto. Há uma grande comunidade de pessoas 

 
6 “Wiring”: É um framework de código aberto desenvolvido para programação de microcontroladores; 

7 “Stand-alone”: Em tradução literal, permaneça sozinho, significa que o Arduino não necessitará estar 

conectado a um computador desktop para seu correto funcionamento; 
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utilizando Arduino, compartilhando seus códigos e diagramas de circuito para que 

outros os copiem e modifiquem. A maioria dessa comunidade também está muito 

disposta a auxiliar outros desenvolvedores (McROBERTS, 2011, p.20). 

 

Tabela 1 - Especificações do Arduino ATmega2560. 

Especificações Parâmetros 

Tensão de operação em corrente contínua 5V 

Tensão de entrada em corrente contínua (recomendada) 7-12V 

Tensão de entrada em corrente contínua (limites) 6-20V 

Pinos de E/S digitais 
54 (dos quais 15 podem 

ser saídas PWM) 

Corrente continua máxima por pino E/S 20 mA 

Corrente continua máxima por pino 3,3V 50 mA 

“Flash Memory8” 256 KB (ATmega328P) 

SRAM9 8 KB (ATmega328P) 

EEPROM10 4 KB (ATmega328P) 

Frequência de Clock11 16 MHz 
Fonte: (ARDUINO, 2018). 

 

 Já existe no mercado várias versões de Arduino, pois se trata de uma 

plataforma open source. No entanto, este trabalho dá enfoque para as plataformas 

compatíveis com Arduino ATMEGA2560, pois, apresenta uma ótima relação custo 

em função do benefício e o número de portas de entradas e saídas de sinais, 

necessárias pelo projeto, além de ser baseado no microcontrolador ATmega2560, 

produzido pela ATMEL12, cuja a frequência de clock e memória são suficientes para 

 
8 “Flash Memory”: Memória do tipo não volátil, ou seja, não necessita de energia para reter as 

informações e é destinada para armazenar o programa a ser executado; 

9 SRAM: Conhecido como “Static Randon Acces Memory”, trata-se da memória de acesso aleatório, 

dependente de energia para reter as informações. É utilizado pelo programa como memória 

temporária; 

10 EEPROM: Conhecido como “Eletrically Erasable Programmable Read-Only Memory”, é utilizado 

para criar variáveis que não são apagadas quando o Arduino é desativado; 

11 Frequência de “Clock”: É a velocidade de processamento, sendo que quanto maior a frequência de 

clock, maior será a quantidade de instruções de código executadas por tempo (MHz); 

12 Atmel Corporation desenvolve projetos e fabrica microcontroladores, soluções em tecnologia 

sensível ao toque capacitivas, lógica avançada, mixagem de sinais, memórias não voláteis e 

componentes para radiofrequência (RF) para os mercados industrial, de consumo, segurança, 

comunicações, computação e automotivo; 
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o desenvolvimento do projeto. 

 

3.1.4 Controladores PID (Proporcional, integral e derivativo) 

 

 Segundo Ogata (1997), a função de um controlador automático é a de 

comparar um valor real de uma grandeza de saída de um processo com a grandeza 

de referência desejada, determinando assim um desvio e produzindo um sinal de 

controle que visa à redução deste desvio a zero, ou a um valor tão pequeno e 

próximo de zero. A forma como o controlador produz o sinal de controle pode-se ser 

chamada de ação de controle. 

 Ainda segundo Ogata (1997), é possível classificar os controladores 

automáticos analógicos conforme a sua ação de controle, como: 

a) controle de duas posições ou liga-desliga; 

b) controladores proporcionais; 

c) controladores do tipo integral; 

d) controladores do tipo proporcional e integral (PI); 

e) controladores do tipo proporcional e derivativo (PD); 

f) controladores do tipo proporcional, integral e derivativo (PID). 

 

 Segundo Åström e Hägglund (2000), os controladores do tipo PID 

(Proporcional, integral e derivativo) são os controladores com feedback13 mais 

utilizados por se basearem no passado, presente e futuro para determinação do 

desvio, que também pode ser chamado de “controle do erro”. Ogata (2010) afirma 

que os controladores do tipo PID também são muito utilizados quando não é 

possível determinar o modelo matemático, impossibilitando a utilização de métodos 

analíticos para a sua determinação. Segundo Levine (1996), é possível solucionar 

de 90 a 95% dos problemas de controle com a utilização de controladores do tipo 

PID. É até surpreendente a quantidade de aplicações dos controladores PID, como 

exemplo os controladores automáticos de vôo, pilotos automáticos de automóveis e 

dispositivos de instrumentação. É possível utilizar controladores PID em qualquer 

 
13 Feedback: retroalimentação ou "feedback" é um conceito fundamental para a teoria do controle. O 

"feeback" é uma informação produzida por um sistema que informa sobre o comportamento 

daquele sistema; 
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aplicação que necessite de controle de variáveis contínuas como: rotação, nível, 

pressão, vazão, temperatura, posicionamento e controle de tensão em fontes 

chaveadas, deste que o sistema tenha uma variável de entrada e uma variável de 

saída. 

  O sinal de controle gerado pelo controlador PID pode ser genericamente 

descrito pela seguinte equação 1: 

 

             (1) 

 Onde: 

a) u(t): Variável de controle; 

b) e(t): Erro entre o valor de saída do sistema controlado e a referência ou o valor 

alvo (“set-point”); 

c) Kp: Ganho proporcional; 

d) Ti: Tempo integral; 

e) Td: Tempo derivativo; 

   

3.1.5 Modulação P.W.M (“Pulse Width Modulation" Ou Modulação de Largura 

De Pulso) 

 

 Modulação PWM (“Pulse Width Modulation” – Modulação por Largura de 

Pulso) é uma técnica para obter resultados analógicos por meios digitais. Essa 

técnica consiste na geração de uma onda quadrada em uma frequência muita alta 

em que pode ser controlada a porcentagem do tempo em que a onda permanece em 

nível lógico alto. Esse tempo é chamado de “Duty Cycle14” e sua alteração provoca 

mudança no valor médio da onda, indo desde 0V (0% de Duty Cycle) a 5V (100% de 

Duty Cycle), no caso do Arduino. Conforme pode ser observado na Figura 3. 

 

 

 

 
14 Duty Cycle: Em tradução literal, ciclo de trabalho; 
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Figura 3 – Exemplos de Duty Cycle. 

 

Fonte: (ARDUINO, 2018). 

 

3.1.6 Sensor de Temperatura 

 

 Equipamentos de baixo custo para medição de temperatura são baseados em 

termistores, resistores com a propriedade de modificar sua resistência elétrica 

proporcionalmente a uma variação de temperatura (ANTONTSEV; CHIPOT, 1994). 

Atualmente, fabricantes fornecem dispositivos eletrônicos integrados em um único 

circuito integrado (CI), capaz de ler um sinal de mudança de resistência e já 

converter para um valor equivalente de temperatura (FISHER; KEBEDE, 2010). A 

Figura 4 apresenta um sensor de temperatura. 

 

Figura 4 - Sensor de Temperatura DS18B20 

 

Fonte: (THOMSEN, 2015) 
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4 METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho caracteriza-se como um estudo teórico-prático, visto que 

levou a construção de um protótipo, com a finalidade de demonstrar, através de 

experimentos, as funcionalidades obtidas (objetivos específicos) pelo sistema de 

monitoramento e controle de um biorreator. 

 A primeira etapa para a construção deste projeto é a escolha do vaso, que 

fará o papel de reator para a simulação dos bioprocessos. A escolha do vaso foi de 

suma importância para a definição dos demais componentes que fizeram parte do 

conjunto, norteando a escolha da estrutura mecânica e eletrônica do projeto. A 

Figura 5 apresenta um detalhe de reator encamisado, feito com um recipiente dentro 

do outro para a realização do controle de temperatura através de entrada e saída de 

água. 

 

Figura 5 – Detalhe de um reator encamisado. 

 

Fonte: (BÜCHIGLASUSTER, 2018). 

 

Já a Figura 6 apresenta um reator com vidro encamisado laboratorial, com 

seus devidos acessórios. 
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Figura 6 – Reator de vidro encamisado laboratorial com acessórios. 

 

Fonte: (BÜCHIGLASUSTER, 2018). 

 

 Devido ao prazo definido no cronograma do trabalho para aquisição de um 

vaso reator de qualidade laboratorial e de seu elevado custo, não foi possível a 

aquisição em tempo para a utilização neste trabalho. Foi decidido utilizar um 

recipiente comercial vedado com a finalidade de simular o funcionamento do reator, 

o que proporcionou a definição dos demais componentes para a constituição do 

protótipo. A Figura 7 apresenta o reator implementado. 

 

Figura 7 - Vaso escolhido para atuar como reator 

 

Fonte: Autor(2018). 
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 Como um dos objetivos do projeto foi utilizar um sistema de resfriamento e 

aquecimento controlado por microprocessador, a definição de um recipiente para 

atuar como reator proporcionou a definição dos demais itens necessários para a 

montagem do conjunto, como a estrutura que englobará o reator (com sistema de 

circulação de água), assim como a definição das bombas e demais componentes. A 

Figura 8 apresenta a montagem do vaso de reação com o sistema de troca térmica. 

 

Figura 8 - Recipiente que circunda o reator. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Após a definição do reator e respectiva estrutura de 

resfriamento/aquecimento, foi necessária a aquisição dos demais componentes 

necessários para a constituição do protótipo e a respectiva montagem física do 

conjunto para a realização de ensaios e levantamento dos parâmetros de operação 

para utilização na programação do microprocessador.  

As etapas para definição do projeto físico deste trabalho podem ser mais bem 

descritas no seguinte diagrama, apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 – Diagrama apresentando o fluxo para construção do protótipo. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 O seguinte diagrama demonstra a concepção do projeto, apresentado na 

Figura 10. 

 

Figura 10 – Diagrama do método aplicado. 

 

Fonte: Autor(2018). 
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 Logo após a montagem física do protótipo, deu-se o inicio a programação e 

realização de ensaios do conjunto com a estrutura completa do conjunto, gerando 

assim os dados necessários para a avaliação do alcance dos objetivos propostos 

neste trabalho. 

 

4.1 ARDUINO E PROGRAMAÇÃO 

 

 Devido às particularidades do projeto e respectiva complexidade de 

programação, optou-se por construir o código em partes, de forma a proporcionar a 

construção e realização de testes de forma separada e virtual, valendo-se do 

recurso da plataforma virtual de prototipagem Tinkercad15. A construção da 

programação deu-se pelas seguintes etapas: 

a) programação do código mestre; 

b) programação do display configurável; 

c) programação do controlador PID; 

d) programação dos controladores PWM por potenciômetro (controle da bomba de 

reagente e motor agitador); 

e) programação do sistema de coleta de dados através do cartão SD e integração ao 

clock para geração dos arquivos de armazenamento. 

 

 Após a montagem dos códigos separados no simulador Tinkercad, foi 

realizada a integração dos códigos em uma versão única, proporcionando assim a 

montagem do protótipo físico. O diagrama de estados seguinte, apresentado na 

Figura 11, sintetiza a concepção da programação do código e respectivo 

funcionamento do sistema: 

 

 
15 Tinkercad: Ferramenta online de design de modelos 3D em CAD e também de simulação de 

circuitos elétricos analógicos e digitais, desenvolvida pela Autodesk; 
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Figura 11 – Diagrama de estados do método aplicado. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Os pinos utilizados pelo Arduino e demais conexões serão detalhados no item 

4.3 deste trabalho. 

 

4.2 CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR PI 

 

 Já com o protótipo montado e funcional, inicio-se a etapa de coleta de dados 

para calibração do controlador PID, última etapa para o refinamento da programação 

do Arduino. Para esta etapa, decidiu-se simular o funcionamento do biorreator com 

água em temperatura ambiente, configurando o sistema de modo a aquecer ou 

resfriar até o ponto máximo de transferência de temperatura, ou seja, ponto de 

estabilização. 

 Como o trabalho visa realizar o controle de apenas uma variável, que se trata 
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da temperatura interna do reator, se optou pelo sistema digital de controle do tipo PI 

(Proporcional-Integral).  Para a calibração do sistema, foi utilizado o método da 

resposta ao degrau Ziegler-Nichols, um conceito que possibilita o ajuste dos 

parâmetros de forma imediata após determinada a curva de reação do método. O 

procedimento para ajuste dos parâmetros por este método consiste na abertura da 

malha para eliminar a realimentação e possibilitar a obtenção da resposta a um 

degrau de amplitude M na entrada da referência. Todos os cálculos para a 

formulação da função de transferência e do controlador consideraram os resultados 

levantados a partir do protótipo já montado, já que o método de Ziegler-Nichols 

funciona analisando a atuação de grandezas em relação à inserção de entradas 

específicas. O diagrama de blocos da Figura 12 demonstra os elementos básicos de 

um controlador PI em malha fechada. 

 

Figura 12 – Diagrama de blocos de um controlador PI em malha fechada. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Na fase de concepção deste projeto, foi estipulado que o reator deveria 

trabalhar com um range de temperatura de 20 °C a 60 °C, levando à conclusão que 

o protótipo deveria englobar três fases de funcionamento. Um estado seria o de 

aquecimento, o segundo estado seria o de resfriamento e a o terceiro estado seria 

de neutralidade, onde o sistema de controle de temperatura permaneceria apenas 

monitorando o comportamento dentro do reator, proporcionando assim o tempo 

necessário para habilitar uma possível troca entre os dois primeiros estados citados. 

Esta metodologia foi aplicada para possibilitar uma transição segura entre os 

estados de aquecimento e resfriamento, já possibilitando uma melhoria no protótipo 
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com o uso de compressor para o estado de resfriamento. 

 Após a definição dos três estados de operação do sistema de controle de 

temperatura do reator e sua respectiva programação, iniciamos o protótipo 

estipulando a temperatura no reator de 60 °C (set-point), o que faz com que o 

sistema ative o modo de “aquecimento” com a bomba operando em sua velocidade 

máxima. Infelizmente, as bombas utilizadas no projeto não suportam por muito 

tempo a operação com uma temperatura tão elevada, desta forma a temperatura do 

recipiente de armazenamento de água quente foi limitado a operar até 50°C.  Assim, 

foi editado o seguinte gráfico de temperatura em função do tempo, representado na 

Figura 13, necessário para a calibração pelo método Ziegler e Nichols. 

 

Figura 13 - Gráfico aquecimento reator, com característica da resposta ao degrau 

máximo. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Da mesma forma, como foi editado o gráfico de aquecimento e realizado o 

experimento para a construção do gráfico de resfriamento do reator. O protótipo foi 

iniciado com o “set-point” de 0 °C, com o reator contendo água em temperatura 

ambiente, fazendo com que o sistema ativasse o modo de resfriamento com a 

bomba operando em sua velocidade máxima. O sistema ficou ativo até que a 

temperatura do reator se estabiliza na máxima capacidade de transferência de calor, 

proporcionando a montagem do seguinte gráfico (temperatura x tempo), 
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apresentado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Gráfico aquecimento reator com característica da resposta ao degrau 

máximo. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

 Após o definir as curvas de aquecimento e resfriamento, foi possível proceder 

com os cálculos para a parametrização dos parâmetros PID. De acordo com o 

método da máxima tangente, traçamos uma reta pontilhada nas Figuras 13 e 14, no 

ponto de inflexão da curva e realizamos a verificação dos pontos onde a mesma 

passa, obtendo a constante de tempo (T) e o valor do atraso (L): para o 

aquecimento, T = 186s e L = 25s e, para o resfriamento T = 307s e L = 39s. A 

Tabela 2 apresenta as características da resposta ao degrau. 

 

Tabela 2 - Características da resposta ao degrau 

 Aquecimento Resfriamento 

T 
186 
segundos 

307 
segundos 

L 25 segundos 39 segundos 

Temp. 
Máx. 47,88 °C 24,44 °C 

Temp. 
Mín. 28,81°C 4,06 °C 

Fonte: Autor (2018). 
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 A partir dos dados coletados na Tabela 2, é possível calcular os seguintes 

parâmetros do sistema: 

 A equação 2 apresenta a determinação do Kc para o estado de aquecimento. 

                                        (2) 

A equação 3 apresenta a determinação do Kc para o estado de resfriamento 

                                        (3) 

A equação 4 apresenta a função de transferência do circuito em malha aberta 

(estado aquecimento).  

                                                                                                 (4) 

A equação 5 apresenta a função de transferência do circuito em malha aberta 

(estado resfriamento). 

                                             (5) 

A equação 6 apresenta a definição dos parâmetros Kp e Ti, conforme o 

método de sintonia de Ziegler Nichols para malha aberta (estado de aquecimento). 

                                        (6) 

A equação 7 apresenta s definição dos parâmetros Kp e Ti, conforme o 

método de sintonia de Ziegler Nichols para malha aberta (estado de resfriamento). 

                                                            (7) 

 

A equação 8 apresenta a função de transferência para o controlador PI 

(estado aquecimento). 

                               (8) 
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A equação 9 apresenta a função de transferência para o controlador PI 

(estado resfriamento). 

                      (9) 

É possível implementar um controlador PI utilizando aproximações numéricas 

da derivada e da integral por uma equação das diferenças, conforme a equação 10 

(IBRAHIM, 2002), em que apresenta a equação das diferenças para programação 

do PI no microcontrolador. 

     (10) 

 Onde: 

a) u(k): Degrau unitário no tempo atual; 

b) u(k - 1): Degrau unitário no tempo anterior; 

c) Kp: Ganho proporcional; 

d) Ti: Tempo integral; 

e) e(k): Erro atual; 

f) e(k-1): Erro anterior; 

g) T: tempo de amostragem; 

 

Ao simplificar esta equação, utilizando os dados de cada um dos estados 

utilizados neste projeto, se obtém a equação 11, com as diferenças (estado de 

aquecimento). 

     

                       (11) 

 

A equação 12 apresenta a equação das diferenças (estado de resfriamento). 

 

                (12) 
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O diagrama de blocos da Figura 15 foi implementado para os estados de 

aquecimento. 

 

 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

O diagrama de blocos da Figura 16 foi implementado para os estados de 

resfriamento. 

 

 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Após a definição dos diagramas de blocos, os dados foram transferidos para 

a programação do microcontrolador, encerrando assim a calibração do sistema de 

controle PI. 

 

4.3 INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E CIRCUITOS UTILIZADOS 

 

 Para o desenvolvimento deste projeto, foi necessária a montagem de um 

protótipo de um sistema com microprocessador baseada na plataforma “open 

source” Arduino, que efetuará o controle por modulação PWM de duas bombas 

hidráulicas, do tipo centrífuga, que serão responsáveis pela circulação de água para 

o sistema de resfriamento/aquecimento do reator. Estas bombas são ativadas pelo 

programa conforme a necessidade do bioprocesso, através da leitura de um sensor 

de temperatura instalado dentro do reator, responsável por transmitir em tempo real 

Figura 15 - Diagrama de blocos com controlador PI, estado de aquecimento 

Figura 16 - Diagrama de blocos com controlador PI, estado de resfriamento 
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as oscilações de temperatura do processo.   

 A Figura 17 apresenta um esboço de montagem do circuito de acionamento 

das bombas. 

 

Figura 17 - Acionamento PWM motores (bombas de aquecimento e resfriamento). 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 A Figura 18 apresenta uma imagem da bomba de recirculação de água no 

reator, a fim de provocar o resfriamento. 
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Figura 18 - Bomba para circulação de água no encamisamento do reator 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 A Figura 19 apresenta o sistema de aquecimento do reator implementado. 

 

Figura 19 - Sistema de aquecimento com o reator implementado 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

A Figura 20 apresenta o sistema de resfriamento do reator implementado. 

 

Figura 20 - Foto do sistema de resfriamento 

 

Fonte: Autor(2018). 
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A Figura 21 apresenta o sistema conjunto de aquecimento e resfriamento do 

reator implementado. 

 

Figura 21 - Sistemas de aquecimento e resfriamento montados 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 O protótipo também efetua o controle por PWM de uma bomba do tipo 

diafragma, que simula o fornecimento de algum reagente para dentro do reator. A 

Figura 22 apresenta a bomba de reagente. 

 

Figura 22 - Bomba Peristática na função de bomba de reagente 

 

Fonte: (MORAES, 2016) 

 

Há também a função de controlar um motor que ativará uma pá instalada, 
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operando como um agitador dentro do reator.  A Figura 23 apresenta reator 

industrial com um agitador ajustável. 

 

Figura 23 - Exemplo de um reator com agitador/misturador industrial. 

 

Fonte: (BÜCHIGLASUSTER, 2018). 

 

 O circuito de acionamento da bomba e do agitador foi montado a partir de um 

circuito de interface entre o microcontrolador Arduino e os motores. A Figura 24 

apresenta um esboço da montagem do motor da bomba de reagente e agitador, com 

sua respectiva pinagem de conexão. 
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Figura 24 - Motor da bomba de reagente e agitador e respectiva pinagem de 

conexão. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 O protótipo foi concebido com um dispositivo para registro/armazenamento 

dos dados adquiridos durante o funcionamento do biorreator. Estes dados são 

baseados na configuração realizada pelo operador no display do sistema, tornando 

cada nova utilização configurável ao permitir acoplamento de até quatro sensores 

analógicos diversos (0 a 5 volts). A Figura 25 apresenta um esboço de montagem 

com o display, botões de controle, LEDs indicadores de status e respectivas 

pinagens de conexão. 
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Figura 25 - Display, botões de controle, LEDs indicadores de status e respectiva 

pinagem de conexão. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

Já a Figura 26 apresenta o esboço de circuito para implementação do sistema 

de aquisição de dados via cartão de memória SD. 

 

Figura 26 - Cartão de memória SD, relógio e respectiva pinagem de conexão. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Foi construído também um circuito de força (fonte de alimentação), cabos e 

tubos, além da construção mecânica de dois recipientes para a simulação do 
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funcionamento de um reator, assim como a tubulação. 

 Para o acionamento de outros dispositivos, que podem serem agregados ao 

processo de biorreação, foi utilizado relés de contato seco como interface, 

representados na Figura 27, tendo a carga simulada por dois LEDs, a título de 

visualização de funcionamento. 

 

Figura 27 – Interface com relés para conexão de elementos adicionais 

.  

Fonte: Autor(2018). 
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5 RESULTADOS 

 

 Para a validação do protótipo e verificação de suas funcionalidades em 

comparação aos objetivos propostos inicialmente é necessária uma explicação de 

sua operação e, posteriormente, avaliação dos dados levantados durante o 

funcionamento do mesmo. 

 Ao se ligar o protótipo, o programa inicia com um questionamento ao usuário, 

visando se o mesmo tem a intenção de utilizar a configuração anterior, conforme 

Figura 28 seguinte: 

 

Figura 28 - Imagem do display na configuração inicial. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 O questionamento possibilita ao usuário utilizar a configuração anterior do 

biorreator, evitando que o mesmo configure todos os sensores e parâmetros de 

forma duplicada. Se o usuário optar pelo “sim”, o programa irá questionar ao usuário 

se ele deseja iniciar o bioprocesso. Conforme Figura 29 seguinte. 

 

Figura 29 - Imagem do display no início do processo. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Caso o usuário opte por uma nova configuração ao selecionar a opção de 

“não” na tela inicial, o programa irá iniciar um menu, com uma série de perguntas, 

possibilitando a “customização” do biorreator conforme a sua necessidade. A 

imagem seguinte, na Figura 30, demonstra uma sequência de etapas que o usuário 

do biorreator passará até poder iniciar um novo processo. 
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Figura 30 - Sequência simplificada de etapas da configuração do biorreator 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Na última etapa da configuração do biorreator, o programa irá questionar se o 

usuário tem a intenção de salvar a configuração “customizada” para o uso em uma 

nova oportunidade. Caso opte pelo “sim”, a configuração será salva na EEPROM e, 

quando o usuário ligar novamente o biorreator, poderá utilizar a configuração 

anterior diretamente. Figura 31 demonstra esta ação. 
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Figura 31 – Imagem do display na rotina de salvamento das configurações. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Ao finalizar todas as etapas da configuração do biorreator, o programa irá 

questionar ao usuário deseja iniciar uma biorreação. Ao optar pelo “sim”, o programa 

começará a controlar a temperatura do biorreator com base no “setpoint” 

estabelecido, coletar e armazenar todos os parâmetros de funcionamento 

configurados no menu e armazenar as informações no cartão de memória SD, 

possibilitando que o usuário possa fazer análise posterior dos dados coletados. A 

imagem abaixo mostra o arquivo salvo automaticamente pelo programa ao se 

transferir o cartão de memória SD para o computador, como aponta a Figura 32 a 

seguir. 

 

Figura 32- Imagem do conteúdo do cartão SD após processo realizado 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Ao analisar os dados levantados, é possível verificar o funcionamento do 

sistema de armazenamento de dados com as respectivas portas “customizadas” 

pelo usuário, que significam os potenciais sensores optados na fase de configuração 

do biorreator, bem como o funcionamento do controle de temperatura PID do reator. 

Abaixo se apresenta uma tabela demonstrando a operação do sistema de 

aquecimento do reator durante sete minutos de funcionamento após iniciar-se o 

programa com o “setpoint” de temperatura de 30 °C com o reator com água a 
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temperatura ambiente. 

 A Figura 33 apresenta o gráfico do comportamento de um ensaio. 

 

Figura 33- Gráfico de comportamento do ensaio com setpoint ajustado para 30 ºC. 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 A Figura 34 apresenta um gráfico da velocidade do motor em função do 

tempo, durante o resfriamento do ensaio. 

 

Figura 34 - Gráfico de velocidade do motor da bomba em função do tempo 

(resfriando o reator) 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 Para verificar o funcionamento do sistema de resfriamento, foi realizada mais 

uma simulação com o reator iniciando com 30°C e “setpoint” de 15 °C. O seguinte 
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gráfico foi gerado durante sete minutos de funcionamento, visto na Figura 35. 

 

Figura 35 - Gráfico de temperatura em função do tempo (resfriando o reator) 

 

Fonte: Autor(2018). 

 

 A Figura ,6 apresenta um gráfico da velocidade do motor em função do 

tempo, durante o resfriamento do ensaio. 

 

Figura 36 - Gráfico de velocidade do motor em função do tempo (resfriando o reator) 

 

Fonte: Autor(2018). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 O protótipo desenvolvido demonstrou o atendimento satisfatório dos objetivos 

propostos no trabalho, comprovando que a plataforma open source Arduíno pode 

ser aplicada para a realização do trabalho de monitoramento e controle 

microprocessado de um biorreator. 

 A utilização do display no protótipo possibilitou ao usuário a possibilidade de 

configurar o biorreator a diferentes necessidades, tornando o sistema modular ao 

possibilitar a incorporação de diferentes sensores ao sistema, bem como a 

possibilidade de ativar dois dispositivos diversos através da utilização de relés. 

 Os sistemas de controle da bomba de reagente e do motor do agitador 

tiveram o funcionamento adequado.  

 O sistema de monitoramento e armazenamento de variáveis por cartão SD 

apresentou um funcionamento adequado, possibilitando ao usuário o levantamento 

dos parâmetros da biorreação realizada. 

 O sistema de controle de temperatura demonstrou funcionamento adequado, 

ressalvando, no entanto, o comportamento das bombas centrífugas utilizadas, que 

impossibilitaram a realização de testes de longa duração que se fazem necessários 

para melhor avaliação do comportamento do sistema de controle PI. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, é possível destacar: 

a) integrar o protótipo a um reator encamisado de qualidade laboratorial, revisar os 

componentes utilizados e a respectiva configuração sistema de controle de 

temperatura do reator; 

b) integrar outros sensores necessários para acompanhar o desenvolvimento de 

biorreações, habilitando o protótipo a comparações com biorreatores industriais. 

Trocar o sensor DS18B20 por um do tipo infravermelho para controlar a 

temperatura interna do reator; 

c) integrar um supervisório e um sistema de transmissão de dados para que o 

usuário possa acompanhar o bioprocesso de forma “online”; 

d) modificar o método utilizado no sistema de aquecimento, implementando um 

sistema ativo de controle da resistência para evitar um consumo demasiado de 

energia elétrica, bem como substituir a bomba de circulação de água por uma 

apta para operação com fluídos em temperatura elevada. Recomenda-se a 



47 

 

utilização de uma bomba do tipo deslocamento positivo, possibilitando o controle 

preciso do volume e pressão de água por fora do reator encamisado; 

e) modificar o método utilizado no sistema de resfriamento integrando um 

compressor, o que habilitará o protótipo a testes de longa duração. Substituir a 

bomba centrifuga utilizada por uma do tipo deslocamento positivo, possibilitando 

o controle preciso do volume e pressão de água que passará por fora do reator 

encamisado. 
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