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RESUMO 

O presente estudo apresenta o projeto, construção e avaliação de um banho termostático 

de reduzida capacidade de aquecimento e refrigeração. Constata-se a partir da avaliação de 

banhos termostáticos disponíveis comercialmente que os mesmos apresentam elevada 

capacidade de aquecimento e refrigeração, elevado custo, operam com ciclos de compressão a 

vapor, e são em grande parte importados. Portanto, o presente estudo tem como objetivo o 

desenvolvimento e avaliação de um banho termostático de reduzida capacidade de aquecimento 

e resfriamento visando aplicação laboratorial para controle de temperatura de água. O protótipo 

desenvolvido conta com resfriamento promovido por pastilhas Peltier arrefecidas por 

dissipadores de calor e ventoinhas, e o aquecimento se dá por resistência elétrica inserida no 

fluido de trabalho. Ambos os sistemas são acionados por meio de relés de estado sólido, que 

por sua vez são acionados por portas digitais do microcontrolador Arduino. Implementou-se 

um sistema de controle liga e desliga para os sistemas de aquecimento e resfriamento em 

linguagem específica da plataforma, onde a medição da temperatura é realizada através do 

termopar tipo T conectado a um módulo amplificador e conversor. A partir da estimativa da 

carga térmica, pode-se concluir que os efeitos transientes são preponderantes quando 

comparados com a carga térmica devido a transferência de calor com o ambiente. Ensaios 

preliminares foram realizados visando identificar o correto funcionamento de todos os 

componentes do protótipo. Posteriormente, realizou-se ensaios para controle de temperatura de 

líquido para aquecimento e resfriamento. Para condições de aquecimento, constata-se que o 

sistema tem tempo de resposta consideravelmente curto, e que é capaz de manter a temperatura 

do líquido próxima ao valor desejado com desvio inferior a ±1 °C. Já para condição de 

resfriamento, pode-se concluir que a capacidade de refrigeração instalada é insuficiente para 

atender satisfatoriamente as demandas do projeto.  

Palavras-Chave: Banho termostático; Peltier; Arduino; Automação. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This study describes the design, construction and analysis of a thermostatic bath of 

reduced cooling and heating capacities. It can be concluded based on the evaluation of available 

commercial thermostatic baths that most of them present high cooling and heating capacities, 

high cost, operate with vapor compression cycles and are in general imported. Therefore, this 

study aims to develop and evaluated a thermostatic bath of reduced cooling and heating 

capacities for laboratory applications, focused on control of water temperature. The developed 

prototype counts with cooling promoted by Peltier chips cooled by heat spreaders and fans, and 

the heating is promoted by electrical resistance in direct contact with the liquid. The energy 

supply of both systems is performed via solid state relays, which in turs are performed by digital 

ports of Arduino microcontroller. An on-off control system has been implemented for the 

cooling and heating systems in the specific programming language of the platform, whereas the 

temperature is measured via thermocouple type T connected to amplifier and converter module. 

It can be concluded based on the theoretical evaluation of thermal loads that the transient 

portion is dominant when compared with the heat transfer with external ambient. Preliminary 

tests were performed to check the correct functioning of all systems of the protype. Then, 

experiments for water temperature control were performed for heating and cooling. For heating 

conditions, it can be concluded that the protype has low response time, and is capable of keeping 

the liquid temperature approximately constant, with ±1 °C deviation from the desired value. 

However, in the case of cooling conditions, it can be concluded that the system capacity is 

insufficient for the project requirements. 

Keywords: Thermostatic bath; Peltier; Arduino; Automation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os processos e reações químicas são, em geral, dependentes da temperatura, 

portanto, banhos termostáticos são fundamentais em laboratórios de ensino e de pesquisa 

para o correto estabelecimento da temperatura de operação de líquidos, podendo operar 

com aquecimento ou resfriamento do fluido. A maioria dos banhos termostáticos 

comerciais contam com sistema de circulação do líquido por bomba centrífuga, 

refrigeração por meio de ciclo de compressão a vapor, e aquecimento realizado através 

de resistência elétrica. 

1.1 OBJETIVO 

A proposta deste trabalho é construir um banho termostático que funcione em uma 

faixa de temperatura de 10°C a 50°C, com capacidade de refrigeração e aquecimento de 

150 W a 900 W e contendo um volume de até dois litros de água, sendo o aquecimento 

promovido por uma resistência elétrica, o resfriamento por pastilhas Peltier e o controle 

por sistema implementado em Arduino juntamente com relés. Os seguintes objetivos 

específicos podem ser listados: 

 Determinação das cargas térmicas de aquecimento e resfriamento do sistema, 

contemplando taxas de transferência de calor com o ambiente e efeitos transientes. 

 Dimensionamento de protótipo de banho termostático, contando com sistema de 

resfriamento por pastilha Peltier, e resistência elétrica. 

 Construção do protótipo, juntamente com sistema de controle e medição 

implementado em plataforma Arduino. 

 Avaliação experimental do protótipo desenvolvido, visando avaliar condições 

transientes e de estabilidade de temperatura. 
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1.2 MOTIVAÇÃO 

Banhos termostáticos são importantes e bastante utilizados em aplicações 

laboratoriais, funcionando como reservatório térmico e como controlador de temperatura 

de processos. Podem ser aplicados para controle de temperatura de amostras em 

reômetros e picnômetros para determinação de propriedades de fluidos (HOLMAN, 

2001), ou para imposição de temperatura de processos de transferência de calor, conforme 

apresentado por Diniz (2017) para condensação. Estes equipamentos são de elevado custo 

e a maioria dos fornecedores brasileiros trabalha com unidades importadas, com 

consequente atrasos em entrega e também apresentam dificuldades de ordem técnica, uma 

vez que pode se tornar uma tarefa difícil encontrar peças para reposição e mão de obra 

especializada para manutenção (QUINTELLA et al, 2003).  

1.3 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se, com este trabalho, que o protótipo construído atenda às necessidades de 

refrigeração e aquecimento propostas e que possa contribuir para o desenvolvimento de 

banhos termostáticos de baixo custo voltados para laboratórios de ensino e pesquisa que 

carecem desse equipamento devido ao seu preço elevado de mercado.  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho é organizado na forma de capítulos, contendo os seguintes 

assuntos: 

 Capítulo 1: apresentação de introdução e motivação, bem como detalhamento dos 

objetivos do projeto de pesquisa proposto. 

 Capítulo 2: apresentação de breve revisão teórica e bibliográfica abordando 

aspectos de transferência de calor, mecânica dos fluidos, sistemas de controle, 

fenômeno termoelétrico. A revisão da literatura contempla uma avaliação dos 

equipamentos comerciais disponíveis no mercado. 
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 Capítulo 3: detalha o projeto do sistema, contando com a estimativa teórica da 

carga térmica de aquecimento e resfriamento, bem como apresentação dos 

componentes do sistema e etapas para construção. 

 Capítulo 0: apresentação dos testes realizados juntamente com resultados 

experimentais preliminares obtidos com o protótipo. 

 Conclusões: sumarização das principais conclusões obtidas durante o 

desenvolvimento deste projeto, bem como listagem de sugestões para trabalhos 

futuros. 

 Apêndices: apresentação dos algoritmos implementados e utilizados neste projeto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Este capítulo descreve uma breve revisão bibliográfica e teórica sobre banhos 

termostáticos comerciais, sistema de controle, e fundamentos de transferência de calor e 

mecânica dos fluidos, sendo dividido em subseções. 

2.1 BANHO TERMOSTÁTICO 

O banho termostático é um equipamento cuja função é impor e manter a 

temperatura constante de um líquido, sendo geralmente utilizado em aplicações 

laboratoriais para controle de processos físicos e químicos que são dependentes de 

temperatura. É composto por um recipiente que contém um líquido, normalmente água, 

junto com uma ou mais resistências elétricas, um sistema de agitação para uniformizar a 

temperatura e um termostato para manter a temperatura constante. (EVERLAB, 2017), e 

geralmente utiliza ciclo de compressão a vapor para condições em que se deseja refrigerar 

o líquido. Quando necessita alcançar temperaturas superiores a 80ºC utilizam-se outros 

líquidos que possuem pontos de ebulição mais elevados, como óleos, em substituição à 

água. 

O banho termostático realiza um controle preciso da temperatura, por isso é muito 

utilizado em diversos setores da indústria, laboratórios e universidades, visto que permite, 

por exemplo, simular a temperatura do corpo humano e realizar reações com diversas 

enzimas (RIBEIRO, 2013). A Figura 2.1 ilustra um banho termostático comercial para 

condicionamento de líquido com temperaturas entre -50 e 200 °C, com capacidade de 

refrigeração de 0,7 kW, e 2,0 kW de aquecimento, portanto de elevada capacidade. 
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Figura 2.1 – Banho termostático com circulação, aquecimento e 

refrigeração (-50 a 200ºC). Fonte: LAUDA (2017) 

2.2  ARDUINO 

O Arduino foi criado em 2005 com o objetivo de ser um dispositivo barato, 

funcional e de fácil programação, sendo acessível a estudantes e projetistas. Consiste em 

uma placa única, utilizada como plataforma de prototipagem eletrônica composta por um 

microcontrolador Atmel, circuitos de entrada e saída, podendo ser facilmente ligada a um 

computador e programada via IDE (Integrated Development Enviroment, ou Ambiente 

de Desenvolvimento Integrado). Utiliza uma linguagem baseada em C/C++ e não 

necessita de outros equipamentos além de um cabo USB (ARDUINO,2017). 

Os cinco pesquisadores que o criaram, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom 

Igoe, Gianluca Martino e David Mellis, incorporaram o conceito de hardware livre, ou 

seja, qualquer pessoa pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino, a partir 

do mesmo hardware básico (ARDUINO, 2017). A Figura 2.2 ilustra uma placa de 

Arduino UNO. 
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Figura 2.2 – Placa de Arduino UNO. Fonte: ARDUINO (2017). 

2.3 TERMODINÂMICA 

A termodinâmica é a ciência que trata do calor, do trabalho e daquelas 

propriedades das substâncias relacionadas ao calor e ao trabalho. A base da 

termodinâmica, como a de todas as ciências, é a observação experimental. Na 

termodinâmica, essas descobertas foram formalizadas através de certas leis básicas, 

conhecidas como primeira e segunda leis da termodinâmica. Além dessas, a lei zero, que 

no desenvolvimento lógico da termodinâmica precede a primeira lei, também foi 

estabelecida (SONNTAG; BORGNAKKE; WYLEN VAN, 2003). 

2.3.1 Sistema e volume de controle 

Conforme mencionado, termodinâmica é a ciência que trata das interações por 

transferência e variações de energia, bem como realização de trabalho, sendo que as 

análises são realizadas para uma região de interesse denominada como sistema 

(SONNTAG; BORGNAKKE; WYLEN VAN, 2003). 

Um sistema termodinâmico fechado, ou simplesmente sistema, é uma quantidade 

de matéria com massa e identidades fixas. Tudo que é externo ao sistema é denominado 

meio ou vizinhança, e as fronteiras do sistema fechado delimitam a região de interesse e 

podem ser móveis ou fixas. O sistema fechado é definido por possuir massa fixa, porém 

existe a possibilidade de transporte de energia e realização de trabalho com o meio 

externo. 
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Diferentemente, um volume de controle, ou sistema aberto, é uma região de 

interesse no espaço na qual pode haver transporte de massa, calor e trabalho. Esta 

abordagem é mais adequada para condições com fluxo de massa através de uma região 

de interesse, onde a identificação e avaliação de interações de uma porção específica de 

massa se torna inviável, como em máquinas de fluxo.  

2.3.2 Primeira Lei da Termodinâmica 

A Primeira Lei da Termodinâmica quantifica as transferências de energia na forma 

de calor e trabalho com a variação da energia do sistema em análise, podendo ser energia 

interna, cinética e potencial. Diferentes formulações são obtidas para sistemas fechado e 

aberto devido as diferenças entre ambos. De maneira geral, as leis físicas são 

estabelecidas para sistemas fechados, e a formulação matemática para sistemas abertos 

deve ser modificada para contemplar efeitos de entrada e saída de massa.  

2.3.2.1 Primeira Lei para sistemas fechados 

A primeira Lei enuncia que a energia total do sistema deve ser conservada, e 

consequentemente, a única forma na qual a quantidade de energia em um sistema pode 

mudar é se a energia cruzar sua fronteira. A primeira lei também indica as formas nas 

quais a energia pode cruzar as fronteiras de um sistema. Para um sistema fechado (uma 

região de massa fixa) há somente duas formas: transferência de calor através da fronteira 

e trabalho realizado pelo ou no sistema (INCROPERA, 2008), levando ao enunciado da 

primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados: 

�̇� = �̇� − �̇�                                                                                                              (2.1) 

onde Ė é a taxa de variação da energia do sistema, contemplando parcela de 

energia interna, cinética e potencial, Q̇ é a taxa de transferência de calor para o sistema 

em análise, e Ẇ é a taxa de realização de trabalho do sistema sobre o meio externo.  
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2.4 TRANSFERÊNCIA DE CALOR  

A transferência de calor ocorre quando dois ou mais corpos que estão em 

temperaturas diferentes são colocadas em contato ou em um mesmo local, fazendo com 

que a energia térmica seja transferida de uma região para outra (BENNETT e MYERS, 

2008), sempre da região mais quente para mais fria. A transferência de calor pode ocorrer 

através de condução, convecção e radiação térmica.  

2.4.1 Condução 

A condução de calor ocorre devido a um gradiente de temperatura entre moléculas 

e átomos vizinhos. Joseph Fourier publicou em 1822 em seu livro Théorie Analytique de 

la Chaleur (LIENHARD, 2015), a formulação de um modelo matemático proposto a 

partir de observações experimentais da transferência de calor por condução, conhecida 

com a Lei de Fourier, que diz que o fluxo de calor �⃗� (W/m²) é proporcional ao gradiente 

de temperatura, conforme a seguinte relação para materiais isotrópicos: 

�⃗� = −𝑘∇𝑇                                                                                                         (2.2) 

onde a constante de proporcionalidade k (W/m.K) corresponde a condutividade 

térmica, que depende do tipo de material e do estado termodinâmico. Para materiais 

anisotrópicos, k é um tensor. O sinal negativo indica que o fluxo de calor ocorre da região 

de temperatura mais elevada para a região de menor temperatura. Assim, quanto maior o 

valor de k, melhor condutor de calor é o material.  

2.4.2 Convecção 

É o modo de transferência de calor em que há movimento líquido da matéria, 

correspondendo a escoamento de fluido. Portanto, a transferência de calor se dá tanto em 

escala molecular devido a gradiente de temperatura ao longo do fluido, quanto devido ao 

transporte de energia térmica devido ao deslocamento de massa. 

Em 1701, Isaac Newton constatou experimentalmente que a taxa de resfriamento 

de uma dada porção de massa é proporcional à área superficial A (m²) e a à diferença de 

temperatura entre o corpo e o fluido em volta (Ts – T∞). Como a taxa de variação de 
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temperatura de um corpo pode ser relacionada com a taxa de transferência de calor Q, 

Newton estabeleceu a seguinte relação: 

𝑄 = ℎ ⋅ 𝐴 ⋅ (𝑇𝑠 − 𝑇∞)                                                                                                   (2.3) 

denominada como lei de resfriamento de Newton. O termo h (W/m².K) é definido como 

coeficiente de transferência de calor, que depende de propriedades do fluido, da geometria 

e do perfil de velocidades do escoamento próximo a superfície do corpo. 

2.4.3 Radiação  

Ao contrário da condução e da convecção, a radiação não precisa de um meio para 

sua propagação. A radiação térmica ocorre para uma faixa do espectro de radiação 

eletromagnética entre 0,1 e 1000 µm, que inclui a radiação visível (0,4 e 0,7 µm). A 

análise da transferência de calor por radiação é geralmente baseada na lei de Stefan e 

Boltzmann, que estabelece o fluxo de calor emitido por uma superfície ideal negra, 

conforme a seguinte relação (LIENHARD, 2015): 

𝑞𝑒 = 𝜎𝑇4                                                                                                   (2.4) 

onde σ é a constante de Stefan-Boltzmann igual a 5,6704⋅10-8 W/m²K4, e T é a temperatura 

da superfície em Kelvin. Conforme mencionado, a superfície negra é uma idealização e 

consiste na superfície que emite a máxima taxa de radiação térmica possível, portanto a 

análise de superfícies reais requer fatores de correção.  

2.4.4 Resistência Térmica 

No caso de um sistema que se encontre em regime permanente, transporte de calor 

unidimensional e sem geração de energia interna, é possível ser feita uma analogia entre 

as difusões de calor e carga elétrica. Da mesma forma que uma resistência elétrica está 

associada à condução de eletricidade, uma resistência térmica pode ser associada a 

condução de calor. Definindo resistência como a razão entre um potencial motriz e a 

correspondente taxa de transferência (INCROPERA, 2008). A equação da resistência 

térmica de condução em uma placa plana é: 
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𝑅𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑑 =  
𝑇𝑠,1−𝑇𝑠,2

𝑞𝑥
=  

𝐿

𝑘𝐴
                                                                                         (2.5) 

Onde L é a espessura da superfície do material e A é a área de seção transversal 

através da qual ocorre a transferência de calor. 

Uma resistência térmica pode também ser associada à transferência de calor por 

convecção em uma superfície: 

𝑅𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑣 =  
𝑇𝑠−𝑇∞

𝑞
=  

1

ℎ𝐴
                                                                                         (2.6) 

Onde A é a área superficial que está em contato com o fluido.   

2.5 FENÔMENOS TERMOELÉTRICOS 

Efeitos termoelétricos são fenômenos que associam fluxo de calor com tensão 

elétrica (COSTA, 2015), podendo ser o efeito Seebeck, Peltier e Thomson.  

2.5.1 Efeito Seebeck 

O efeito Seebeck foi observado pela primeira vez em 1821 pelo físico Thomas 

Johann Seebeck quando este estudava fenômenos termoelétricos. 

Nesse efeito ocorre a produção de uma diferença de potencial (tensão elétrica) 

entre a junção de materiais condutores ou semicondutores, sendo que a diferença de 

potencial depende da temperatura da junta. Este é o princípio dos termopares, onde 

materiais condutores metálicos submetidos a um gradiente térmico geram uma diferença 

de potencial na ordem de alguns milivolts (mV). (ARANTES, 2013) 

2.5.2 Efeito Peltier 

Em 1834, Jean Charles Athanase Peltier observou um fenômeno termoelétrico que 

posteriormente viria a levar o seu nome.  

O efeito Peltier produz um gradiente de temperatura quando se aplica uma tensão 

em um circuito elétrico fechado. A corrente gerada passa por um componente formado 
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por uma junção de materiais condutores ou semicondutores distintos, onde dependendo 

do sentido de passagem da corrente uma das junções absorve o calor e a outra o libera. 

O calor absorvido na região fria da junta Q pode ser calculado pela equação 

abaixo:  

𝑄 = (𝜋𝑎 − 𝜋𝑏) ∗ 𝐼                                                                                              (2.4) 

onde 𝜋𝑎 e πb são os coeficientes de Peltier do condutor ou semicondutor A e B, 

respectivamente, e I é a corrente aplicada ao circuito em Ampéres [A]. (ARANTES, 

2013) 

2.5.3 Efeito Thomson 

Em 1854, William Thomson propôs uma conexão entre os efeitos Peltier e 

Seebeck. Levando o seu nome, o efeito Thomson descreve a capacidade de um metal 

submetido a uma corrente elétrica e um gradiente de temperatura a produzir frio ou calor. 

Qualquer condutor submetido a uma corrente elétrica (com exceção de 

supercondutores), com um gradiente de temperatura, pode emitir ou absorver calor, 

dependendo da diferença de temperatura e da intensidade e direção da corrente elétrica. 

(ARANTES, 2013). 

2.6 PASTILHA PELTIER 

As pastilhas ou módulos Peltier são pequenas unidades termoelétricas que 

utilizam tecnologia de matéria condensada para operarem como bombas de calor 

seguindo o princípio do efeito Peltier, ou seja, quando uma corrente elétrica passa pela 

pastilha um lado aquece e o outro resfria. Conforme a primeira lei da termodinâmica, 

como há ganho de energia térmica na região fria da junta somado com a potência elétrica 

adicionada ao módulo, a região quente da junta precisa rejeitar calor de modo a evitar 

superaquecimento do sistema, e para tanto utilizam-se normalmente dissipadores de calor. 
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Uma unidade típica da pastilha Peltier tem espessura de alguns milímetros e forma 

quadrada. Esses módulos são essencialmente um sanduíche de placas cerâmicas recheado 

com pequenos cubos de Bi2Te3 (telureto de bismuto).  

As pastilhas termoelétricas são utilizadas em pequenas ou médias aplicações de 

resfriamento, como em geladeiras portáteis, visto que os módulos mais potentes podem 

até o presente momento, transferir 250 W (DANVIC, 2017). Os módulos podem ser 

empilhados para se chegar a temperaturas mais baixas, podendo alcançar níveis 

criogênicos, porém requer processos muito complexos. Adicionalmente, estes 

dispositivos apresentam reduzido coeficiente de desempenho (COP, Coefficient of 

Performance), portanto requerem elevadas taxas de remoção de calor na região aquecida. 

As grandes vantagens destas pastilhas são a ausência de peças móveis, gases 

refrigerantes que podem ter impacto na depleção de ozônio (OPD, Ozono Depletion 

Potential) ou na contribuição de efeito estufa (GWP, Global Warming Potential), barulho 

e vibrações; além do tamanho reduzido e alta durabilidade. Elas são utilizadas em 

inúmeros setores, principalmente os de bens de consumo, automotivo, industrial e militar. 

(DANVIC, 2017). A Figura 2.3 ilustra esquematicamente uma pastilha Peltier comercial. 

 

 

Figura 2.3 – Visão interna da pastilha Peltier. Fonte: DANVIC (2017). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Este capítulo descreve o projeto e construção do protótipo pretendido para este 

estudo. 

3.1 REQUISITOS DO SISTEMA 

Conforme mencionado anteriormente, pretende-se desenvolver um banho 

termostático de reduzida capacidade para aquecimento, resfriamento ou para manter a 

temperatura de líquido em valores constantes. Pode-se listar os seguintes requisitos para 

o sistema: 

 Máxima temperatura de 50 °C. 

 Mínima temperatura de 10 °C. 

 Máximo intervalo de tempo para aquecimento da temperatura mínima para 

máxima em 30 minutos, e para resfriamento da temperatura máxima para mínima 

em 30 minutos. 

 Capacidade de dois litros. 

 Operação com água deionizada. 

 Resfriamento promovido por pastilhas Peltier, com rejeição de calor através de 

dissipadores de calor e ventoinhas acionadas por fonte de corrente continua e 

controladas por relés de estado sólido. 

 Aquecimento realizado por resistência elétrica alimentada pela rede elétrica com 

corrente alternada, e controlada por relé de estado sólido. 

 Medição de temperatura através de termopar tipo T, e sistema de aquisição 

implementado em plataforma Arduino. 

 Circulação forçada de fluido promovida por bomba de pequena capacidade, com 

vazão de até 90 L/h. 

A partir da listagem dos requisitos do projeto, pode-se avaliar as cargas térmicas 

de aquecimento e resfriamento. 
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3.2 CARGA TÉRMICA 

Considerando que o volume estabelecido no projeto é de 2 litros, a temperatura 

máxima desejada Tmáx de 50 °C e mínima Tmín de 10°C, a máxima quantidade de calor 

retirada deste sistema é: 

𝑄 = 𝑚 ⋅ 𝑐 ⋅ (𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚í𝑛)                                                                                                                (3.1) 

onde m é a massa de líquido e c é o calor específico da água, assumido como sendo 

aproximadamente 4190 J/kg.K. A partir desta análise, conclui-se que 334400 J devem ser 

removidos do sistema. Assim, a taxa de remoção de calor do sistema para resfriar o 

reservatório em um intervalo Δt de 30 minutos, ou seja, 1800 segundos, pode ser estimado 

conforme a seguinte relação: 

𝑃 =
𝑄

𝛥𝑡
                                                                                                                                                    (3.2) 

resultando em 186 W. 

Analogamente para o caso de aquecimento, caso seja considerado que o valor do 

calor específico seja o mesmo, a taxa de energia necessária para aquecer de Tmín a Tmáx 

em 30 minutos é também de 186 W. 

Adicionalmente aos aspectos transientes do sistema, torna-se necessário avaliar a 

taxa de transferência de calor do sistema com o ambiente envolta. Assumindo condição 

de regime permanente, transferência de calor unidimensional, e sem geração de calor ao 

longo dos fluidos e das paredes do reservatório, pode-se adotar a abordagem de resistência 

térmica. O sistema pode ser modelado como uma resistência térmica de convecção interna 

da água com a parede do reservatório, uma de condução através da parede do reservatório, 

e uma de convecção externa da parede externa do reservatório com o ar ambiente.  

Conforme mencionado anteriormente, uma bomba centrífuga será utilizada para 

circulação do fluido de trabalho e assim o escoamento interno consiste em convecção 

forçada de água, que segundo LIENHARD (2015) apresenta valores típicos de coeficiente 

de transferência de calor de 10500 W/m²K.  
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O reservatório é feito de placa de aço inoxidável AISI 201, com aproximadamente 

0,6 mm de espessura. Para temperatura de 30 °C, correspondente à temperatura média 

entre a máxima e mínima desejada, a condutividade térmica é de 15,1 W/m⋅K. 

E por fim, a convecção externa pode ser considerada como convecção natural de 

ar, que segundo LIENHARD (2015) possui valores típicos de 5 W/m²K, e assim, a 

resistência térmica dominante no sistema corresponde à convecção externa. 

Portanto, considerando a geometria do reservatório utilizado neste estudo, com 

área superficial de 0,027 m², e assumindo que a temperatura da superfície externa do 

reservatório é de 50 °C e temperatura ambiente de 20 °C, a taxa de transferência de calor 

para o ambiente é de 4,05 W. De maneira análoga, assumindo a temperatura da superfície 

externa do reservatório igual a 10 °C com temperatura ambiente de 20 °C, a taxa de 

transferência de calor para o reservatório é de 1,35 W, portanto bastante inferiores às 

taxas cargas térmicas estimadas para os processos transientes. Portanto, para o presente 

projeto assume-se que a carga térmica dominante é a de aquecimento ou resfriamento, 

sendo que a carga térmica correspondente a transferência de calor entre o líquido e o 

ambiente é desprezível. 

3.3 DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

Os equipamentos utilizados para construção do protótipo são descritos nesta 

subseção. Uma vez em funcionamento o protótipo, o operador deve indicar qual 

temperatura deseja alcançar, e o sensor de temperatura irá medir a temperatura do 

reservatório e comunicar com o Arduino que, por sua vez, em conjunto com os relés 

acionados por portas digitais, irá controlar a passagem de corrente elétrica para os demais 

equipamentos de acordo com a temperatura almejada. 

A bomba atuará agitando a água e uniformizando a temperatura da mesma. A fonte 

de alimentação é a responsável pela transmissão de corrente elétrica para o funcionamento 

do protótipo. A resistência elétrica será responsável por aquecer a água e a célula Peltier 

por resfriá-la. Dissipadores de calor com ventoinhas serão utilizados para dissipar calor 

das pastilhas Peltier, evitando um sobreaquecimento das mesmas. 
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3.3.1 Reservatório de água 

O objeto utilizado como reservatório no projeto foi uma cuba gastronômica de aço 

inoxidável com as seguintes medidas: 

 Capacidade: 2,8 L 

 Comprimento: 26,5 cm 

 Largura: 16,2 cm 

 Altura: 10 cm 

 Espessura das chapas de aço: 0,6 mm 

 Profundidade da cuba: 100 mm  

 Área superficial de 0,027 m². 

3.3.2 Relés de estado sólido 

Um relé funciona como um interruptor elétrico, sendo que o fechamento e abertura 

do circuito se dá por sinal elétrico de reduzida corrente ou tensão. Quando a corrente 

elétrica percorre as espirais da bobina do relé, um campo magnético é criado, o que faz 

com que ocorra uma movimentação física da alavanca responsável pela mudança de 

estado dos contatos, abrindo ou fechando a passagem de corrente elétrica. Dessa forma, 

o relé serve para ligar ou desligar dispositivos. Neste projeto foram utilizados dois relés 

de estado sólido para controlar as pastilhas Peltier e a resistência elétrica, sendo as três 

pastilhas ligadas em paralelo no primeiro e a resistência elétrica ligada a outro relé. 

Ambos os relés são acionados por portas digitais da placa Arduino com saída de 5 V e 

reduzida corrente elétrica. 

3.3.3 Bomba centrífuga 

A bomba de água atua fazendo a uniformização da temperatura da água através 

da agitação constante da mesma, possibilitando uma melhor troca de calor entre a água, 

a pastilha Peltier e a resistência elétrica. 
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3.3.4 Dissipador e ventoinhas 

O dissipador de calor com ventoinha tem o objetivo de intensificar a transferência 

de calor de uma superfície com gás, geralmente ar atmosférico, garantindo a integridade 

dos componentes que podem sofrer algum tipo de dano com o superaquecimento devido 

ao seu funcionamento.   

Para evitar que o Peltier atinja a sua temperatura máxima (𝑇𝑚á𝑥) de 70 °C, é 

necessário utilizar um dissipador apropriado para o seu funcionamento, para isso é 

necessário calcular a resistência térmica do dissipador que não deixará a pastilha atingir 

sua temperatura máxima. A potência a ser consumida por cada pastilha Peltier (𝑃) é de 

60 W, conforme será descrido posteriormente, e considerando a temperatura ambiente 

(𝑇𝑎) como 21 °C e resistência de contato (𝑅𝑐𝑑) como 0,7 K/W, conclui-se que a resistência 

térmica do conjunto (𝑅𝑑𝑎) deve ser inferior a 0,12K/W, e assim confirma-se que o 

conjunto adotado atende à demanda de cada pastilha. 

𝑃 =  
𝑇𝑚á𝑥−𝑇𝑎

𝑅𝑒𝑞
                                                                                    (3.3) 

𝑅𝑒𝑞 =  0,82 𝐾/𝑊 

𝑅𝑒𝑞 =  𝑅𝑐𝑑 + 𝑅𝑑𝑎 

𝑅𝑑𝑎 = 0,12 𝐾/𝑊 

 

3.3.5 Fonte de alimentação 

Neste projeto, uma fonte de alimentação de tensão contínua de 12 V com 

capacidade para até 30 A foi utilizada para fornecer energia elétrica para o funcionamento 

do protótipo. A fonte é utilizada para alimentação das ventoinhas e das pastilhas Peltier. 
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3.3.6 Sistema de aquisição  

Neste projeto utilizou-se uma placa Arduino UNO conectada a um computador 

pessoal via porta USB. Conforme mencionado anteriormente, este tipo de sistema é 

bastante versátil podendo ser utilizado para aquisição e controle dependendo dos 

componentes utilizados em conjunto. Assim, neste estudo foram utilizados módulos 

comerciais Nanoshields (Circuitar, 2018), que já contam com circuitos conversores, 

amplificadores e de controle e dispensam utilização demasiada de fios e cabos. 

Os Nanoshields são um sistema de eletrônica modular com os quais é possível 

combinar diferentes módulos e construir uma enorme variedade de projetos eletrônicos. 

Eles têm a vantagem de eliminar o excesso de fios e de minimizar tarefas como soldagem 

e fixação de componentes, deixando o projeto mais limpo e compacto, facilitando a 

compreensão. Além disso, são facilmente reconfigurados para novos projetos. 

Normalmente os projetos construídos com os Nanoshields utilizam um 

microcontrolador executando um software que controla os diferentes módulos. Nesse 

projeto foi utilizado o Arduino UNO para tal função. 

Os módulos utilizados foram os seguintes: 

 Base Board L: A Base Board L funciona como a placa mãe do sistema e 

permite a montagem de até 6 módulos, está ilustrada na Figura 3.1. Todas 

as conexões lógicas e de alimentação são implementadas internamente, 

dessa forma não é necessário o uso de jumpers, fios e protoboard. A 

alimentação pode ser feita pelo Jack DC padrão Arduino ou por uma 

entrada alternativa utilizando borne de parafuso. Possui jumper em série 

com entrada de alimentação que permite a instalação de chave liga/desliga 

ou inserção de amperímetro. 

 Relay: O Relay é o Nanoshield mais versátil, pois pode ser utilizado para 

chaveamento de cargas AC ou DC e possui contatos normalmente aberto 

(NA) ou normalmente fechado (NF), o que permite que o dispositivo 

permaneça acionado mesmo com o módulo desligado, e a Figura 3.2 

ilustra o módulo. Os módulos têm capacidade de chaveamento de cargas 
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até 30VDC ou 127VAC, e correntes de 3A para o contato normalmente 

fechado e 5A para o contato normalmente aberto. Os módulos de relé 

foram utilizados para o acionamento das ventoinhas dos dissipadores de 

calor neste projeto. 

 Termopar: Este Nanoshield é utilizado para a medição de temperatura com 

termopar de padrões comuns, suportando o tipo utilizado neste estudo que 

é do tipo T. A Figura 3.3 ilustra o módulo de termopar, que conta com 

amplificador para a tensão, filtro para ruídos de 50 e 60 Hz, e conversor 

analógico digital, o que permite que a temperatura já seja dada diretamente 

em graus Celsius no programa de aquisição. 

 

Figura 3.1 – Base Board L. Fonte: CIRCUITAR (2018). 

 

Figura 3.2 – Módulo Relay. Fonte: CIRCUITAR (2018). 
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Figura 3.3 – Termopar. Fonte: CIRCUITAR (2018).  

3.3.7 Resistência elétrica 

Uma resistência elétrica foi utilizada para o aquecimento da água, com potência 

máxima de 1000 W e com tensão de alimentação de 127 V a 60Hz. Utilizou-se uma 

resistência comercial com isolamento elétrico mineral para evitar possíveis problemas de 

descarga elétrica da resistência para o reservatório, ou condução através da água. Assim, 

devido a indisponibilidade de resistência com isolamento elétrico para imersão em líquido 

com potências inferiores, adotou-se a resistência com menor capacidade disponível 

comercialmente. 

3.3.8 Pastilha Peltier 

Conforme apresentado anteriormente, a capacidade de refrigeração para o sistema 

deve ser superior a 186 W para atender a demanda do projeto. As pastilhas termoelétricas 

selecionadas para o presente projeto são do modelo TEC1-12706, que para imposição de 

temperatura de face quente de 50 °C e diferença de temperatura de 40 °C tem 

aproximadamente 30 W de capacidade de refrigeração (HEBEI, 2018). Assim, seriam 

necessárias aproximadamente seis pastilhas termoelétricas para atender a carga térmica 

estimada. A Figura 3.4 ilustra as curvas de capacidade de refrigeração como função da 

diferença de temperatura em uma pastilha Peltier de modelo igual ao utilizado neste 
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estudo. Devido a limitações de espaço para instalação e a disponibilidade de pastilhas, 

neste estudo utilizou-se somente três conjuntos de pastilhas Peltier com dissipadores de 

calor, reconhecendo-se que o tempo de resfriamento da temperatura máxima para a 

mínima deve no mínimo dobrar, resultando em um pouco mais de 60 minutos.  

Neste ponto vale mencionar que o coeficiente de desempenho (COP, Coefficient 

of Performance) das pastilhas termoelétricas é significativamente baixo, sendo que para 

uma capacidade de refrigeração de 30 W para 40 °C de diferença de temperatura, 

necessita-se de corrente de aproximadamente 5 A, conforme pode ser observado a partir 

da Figura 3.4. Assim, a potência elétrica consumida é de aproximadamente 60 W, e o 

COP correspondente é de 50 %, sendo que para sistemas de refrigeração para compressão 

a vapor para aplicações convencionais, como refrigeradores domésticos, o COP é superior 

a 300 % (STOECKER, 2000). 

 

Figura 3.4 - Curvas da eficiência do Peltier.  

Fonte: Specification of Thermoeletric Module TEC1-12706 - Thermonamic 

A pastilha Peltier utilizada no projeto possui as seguintes especificações e 

dimensões: 

 Modelo: TEC1- 12706 

 Tamanho: 40 mm x 40 mm x 4 mm 
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 Máxima capacidade de refrigeração de 66 W para diferença de temperatura de 

0 °C. 

 Temperatura de funcionamento: -30 a 70 °C 

 Potência máxima: 91,2W 

3.4 MONTAGEM DO RESERVATÓRIO 

Primeiramente as pastilhas foram unidas com pasta térmica aos dissipadores, que 

por sua vez estavam acoplados às ventoinhas, objetivando a dissipação de calor do lado 

quente da pastilha, para que esta não superaqueça e chegue a sua temperatura limite. O 

lado frio foi então colocado em contato com a parede do reservatório. Foram utilizadas 

abraçadeiras para fixar os conjuntos pastilha Peltier e dissipador nas laterais do 

reservatório. A resistência elétrica foi colocada em contato com a água dentro do 

reservatório, juntamente com a bomba e o termopar. A Figura 3.5 ilustra o conjunto 

montado, contando com os conjuntos de pastilhas termoelétricas e dissipadores montados 

nas laterais, a resistência elétrica, a fonte de corrente contínua, os relés e a placa Arduino 

com os módulos Nanoshield. 

 

Figura 3.5 – Montagem do reservatório. 
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3.5 SOFTWARE DO ARDUINO 

Através do ambiente de programação em Arduino, foi desenvolvido um código, 

apresentado no apêndice D deste documento, que faz o controle da temperatura da água.  

O Arduino utiliza a função setup, onde as portas utilizadas são configuradas e 

declaradas como sendo de entrada ou de saída de dados. Nessa função o Arduino também 

pede ao operador que forneça a temperatura que se deseja atingir.  

Já na função loop, o Arduino lê a temperatura digitada pelo operador e verifica 

repetidamente se uma nova temperatura de entrada foi digitada através do comando “if 

(Serial.available() > 0)”, o que permite que o operador mude a temperatura sempre que 

desejar, sem necessidade de reiniciar o programa. O Arduino também controla o sensor 

de temperatura, que faz a medição da temperatura da água do reservatório a cada 1000 

milissegundos, compara a temperatura medida com a temperatura desejada e por meio 

dos comandos if e digitalWrite coordena o acionamento adequado dos componentes a fim 

de se atingir a temperatura desejada. Se a temperatura desejada for maior que a 

temperatura atual, o programa liga o relé que controla a resistência elétrica até que a 

temperatura recebida pelo sensor se iguale à temperatura requerida. Se a temperatura 

desejada for menor que a temperatura atual, o programa liga os relés responsáveis pelo 

resfriamento da água, que são os relés que controlam as pastilhas Peltier e as ventoinhas. 

Uma vez atingida a temperatura, os relés são desligados e ligados de forma a manter a 

temperatura constante até que uma nova temperatura seja definida. 

Por fim, na função printErrors, o Arduino detecta erros que possam estar 

interferindo no funcionamento do sensor de temperatura como, por exemplo, se o circuito 

estiver aberto. A Figura 3.6 ilustra o fluxograma do algoritmo implementado pelas 

presentes autoras.  
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Figura 3.6 - Esquema do algoritmo do program 

4 TESTES E RESULTADOS 

Este capítulo descreve os testes realizados durante o presente estudo, juntamente 

com os resultados. 

4.1 TESTES PRELIMINARES 

Inicialmente foram realizados ensaios preliminares utilizando os códigos dos 

apêndices A e B e sem imposição de temperaturas específicas com o propósito de apenas 

verificar o acionamento independente de cada um dos sistemas controlados. O código do 
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apêndice A refere-se ao acionamento dos relés e do apêndice B à leitura do sinal de 

temperatura do termopar. Conforme o esperado, todos os sistemas funcionaram 

satisfatoriamente e os testes também propiciaram maior familiaridade com o protótipo às 

presentes autoras em condições seguras.  

Posteriormente, depois de verificado o funcionamento das três pastilhas Peltier e 

terminada a montagem do reservatório, foi realizado um ensaio preliminar com o código 

final do protótipo, descrito no apêndice C. Neste teste foi possível avaliar o 

funcionamento do sistema completo. A princípio, a temperatura desejada foi maior que a 

temperatura medida pelo sensor e então o programa ligou o relé que controla a resistência 

térmica até que a temperatura recebida pelo sensor se igualasse à temperatura desejada. 

Posteriormente, uma temperatura menor que a temperatura dada pelo termopar foi 

definida como valor desejado e o programa ligou os relés responsáveis pelo resfriamento 

da água. Quando as temperaturas foram atingidas, os relés ficaram ligando e desligando 

de forma a tentar manter a temperatura da água constante. Vale ressaltar que a temperatura 

escolhida pôde ser alterada em qualquer instante, sendo necessário apenas digitar a nova 

temperatura pelo teclado. 

4.2 RESULTADOS 

4.2.1 Aquecimento do sistema 

Desejando atingir a temperatura máxima de 50°C, o programa fez a leitura da 

temperatura inicial da água, que se encontrava a aproximadamente 25°C e, portanto, 

enviou o sinal de resposta para ligar a resistência elétrica. O sistema chegou na 

temperatura desejada em menos de cinco minutos. Uma vez atingida a temperatura 

desejada, o programa desativou a resistência elétrica e acionou as pastilhas Peltier, a fim 

de manter a temperatura constante. Durante o tempo de resposta do sistema, a temperatura 

da água apresentou uma variação máxima de +1°C, como apresentado na Figura 4.1. 



38 

 

 

Figura 4.1 – Resultado de aquecimento de água para temperatura máxima. 

Também foi realizada uma avaliação de definição de temperaturas intermediárias, 

com posterior incremento para outro valor. A Figura 4.2 apresenta a resposta do sistema 

conforme a temperatura desejada é aumentada gradualmente, começando em 25°C para 

30°C, depois 40°C e terminando em 50°C. Conforme pode ser observado a partir desta 

figura, o sistema é capaz de ajustar a temperatura da água para valores intermediários, 

mantendo a temperatura aproximadamente constante até que um novo valor desejado seja 

definido. 
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Figura 4.2 – Aquecimento incremental da água. 

Como esperado, o sistema apresentou um bom resultado de resposta, já que a 

temperatura apresentou reduzida variação em torno do valor desejado, apresentando uma 

variação máxima de +1,4 °C. E o tempo de resposta para aumentar a temperatura foi 

considerado satisfatório, levando em média dois minutos para alcançar a próxima 

temperatura de set-point. 

4.2.2 Resfriamento do sistema 

Para o resfriamento, foi estabelecida a temperatura de 10° C, porém passados 30 

minutos o sistema não foi capaz de esfriar a água como desejado. Portanto a água foi 

retirada e a temperatura na parede interna do reservatório no ponto de montagem das 

pastilhas foi medida durante aproximadamente 10 minutos para verificar se a mesma 

estava resfriando. A Figura 4.3 ilustra a variação da temperatura de uma das pastilhas, 

indicando que de fato o sistema funciona conforme esperado atingindo a temperatura de 

aproximadamente 5 °C. 
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Figura 4.3 – Resposta da temperatura interna do reservatório vazio, 

imediatamente em contato com a pastilha Peltier. 

Os demais pontos apresentaram desempenho semelhante, entretanto com 

temperatura mínima ligeiramente maior. De qualquer modo, a impossibilidade de obter 

temperatura da água igual a 10 °C pode ser justificada com base na subestimativa da carga 

térmica de resfriamento, conforme as seguintes hipóteses: 

 

 A capacidade de refrigeração do sistema é inferior a estimada inicialmente. 

Adicionalmente, pode-se especular que a transferência de calor do reservatório para 

a bancada na qual é apoiado pode contribuir para incremento da carga térmica. 

 A transferência de calor a partir da interface livre da água também não foi 

contabilizada, podendo também contribuir para ganho de energia do sistema. 

 Devido a capacidade frigorífica inferior à inicialmente desejada, pode-se especular 

que o tempo de resposta será demasiadamente elevado, e o período de avaliação foi 

insuficiente para que variações de temperatura fossem mensuráveis. De qualquer 

modo, caso seja este aspecto, pode-se concluir que o sistema não teria capacidade de 

refrigeração para os valores desejados. 
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 Resistência de contato entre as pastilhas e a parede do reservatório e o dissipador, 

reduzindo assim a capacidade de refrigeração do sistema. 
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo geral do projeto foi parcialmente atingido pois o protótipo é capaz de 

aquecer a água e mantê-la numa temperatura razoavelmente constante através do controle 

pelo Arduino. Porém, apesar do protótipo também ser capaz de resfriar a água, na prática 

não apresentou um resultado satisfatório para temperaturas reduzidas.  

As seguintes conclusões específicas podem ser listadas: 

 Conforme constatado a partir do dimensionamento, elevado número de pastilhas 

termoelétricas é necessário para atingir a capacidade de refrigeração desejada. 

Sendo que o elevado número de elementos pode até inviabilizar a montagem por 

restrição de espaço. Soma-se a esta discussão o fato de que as pastilhas 

termoelétricas apresentam COP bastante reduzido. Assim, pode-se concluir que a 

utilização de pastilhas Peltier do modelo utilizado para resfriamento de líquido a 

temperaturas reduzidas é inviável. 

 O sistema de aquecimento do sistema via resistência elétrica e controle liga-

desliga com acionamento por relé de estado sólido e controle promovido via 

Arduino é bem-sucedido. Ressalta-se ainda que foi possível obter elevada 

estabilidade de temperatura para valores desejados em diferentes níveis. Tal 

aspecto pode ser justificado devido a elevada capacidade de aquecimento 

promovida pela resistência térmica utilizada. 

 Pode-se concluir também que a utilização de sistema de controle e aquisição 

implementado em plataforma Arduino tem capacidade de realizar controle 

satisfatório de temperatura de banhos termostáticos, contanto que os sistemas para 

aquecimento e resfriamento sejam dimensionados e montados satisfatoriamente. 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

A partir do estudo realizado, podem ser listadas as seguintes sugestões para 

trabalhos futuros: 
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Utilização de outro mecanismo para refrigeração, podendo ser ciclo de 

compressão a vapor de reduzido tamanho. 

A parte estética do projeto também deve ser melhorada, sendo necessário fixar os 

conjuntos Peltier/coolers de uma forma mais eficaz e reduzir ou esconder a quantidade de 

fios expostos.   
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7 APÊNDICES 

7.1 APÊNDICE A 

-Programa utilizado no teste de acionamento de relés: 

int rele = 3; 

void setup() {                 

pinMode(rele, OUTPUT);      

} 

void loop() { 

  digitalWrite(rele, HIGH);    

  delay(1000000);                

  digitalWrite(rele, LOW);     

  delay(1000000);               

} 

7.2 APÊNDICE B 

-Programa utilizado no teste do termopar: 

/** 

 * @file SerialThermometer.ino 

 * This is a simple serial port thermometer application using the Termopar 

Nanoshield. 

 *  
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 * Copyright (c) 2015 Circuitar 

 * This software is released under the MIT license. See the attached LICENSE file 

for details. 

 */ 

#include <SPI.h> 

#include "Nanoshield_Termopar.h" 

// Termopar Nanoshield on CS pin D8, type K thermocouple, no averaging 

Nanoshield_Termopar tc(8, TC_TYPE_K, TC_AVG_OFF); 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("-------------------------------"); 

  Serial.println(" Nanoshield Serial Thermometer"); 

  Serial.println("-------------------------------"); 

  Serial.println(); 

  tc.begin(); 

} 

void printErrors() { 

  if (tc.isOpen()) { 

    Serial.print("Open circuit"); 

  } else if (tc.isOverUnderVoltage()) { 
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    Serial.print("Overvoltage/Undervoltage"); 

  } else if (tc.isInternalOutOfRange()) { 

    Serial.print("Internal temperature (cold junction) out of range)"); 

  } else if (tc.isExternalOutOfRange()) { 

    Serial.print("External temperature (hot junction) out of range"); 

  } 

} 

void loop() 

{ 

  // Read thermocouple data 

  tc.read(); 

  // Print temperature in the serial port, checking for errors 

  if (tc.hasError()) { 

    printErrors(); 

  } else { 

    Serial.print("Internal: "); 

    Serial.print(tc.getInternal()); 

    Serial.print(" | External: "); 

    Serial.print(tc.getExternal()); 

  } 

  Serial.println(); 
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  // Wait for next reading 

  delay(1000); 

} 

7.3 APÊNDICE C 

- Programa final utilizado no projeto: 

#include <SPI.h> 

#include "Nanoshield_Termopar.h" 

// Termopar Nanoshield on CS pin D8, type K thermocouple, no averaging 

Nanoshield_Termopar tc(8, TC_TYPE_K, TC_AVG_OFF); 

int temp = 0; 

int pinoResistencia= 4; 

int pinoPeltier= 2; 

int pinoVentoinha1= 6; 

int pinoVentoinha2= 3; 

 void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println ("Digite a temperatura desejada"); 

  pinMode(pinoResistencia,OUTPUT);  

  pinMode(pinoPeltier,OUTPUT); 
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  pinMode (pinoVentoinha1, OUTPUT); 

  pinMode (pinoVentoinha2, OUTPUT); 

  tc.begin(); 

} 

void printErrors() { 

  if (tc.isOpen()) { 

    Serial.print("Open circuit"); 

  } else if (tc.isOverUnderVoltage()) { 

    Serial.print("Overvoltage/Undervoltage"); 

  } else if (tc.isInternalOutOfRange()) { 

    Serial.print("Internal temperature (cold junction) out of range)"); 

  } else if (tc.isExternalOutOfRange()) { 

    Serial.print("External temperature (hot junction) out of range"); 

  } 

} 

void loop() 

{ 

  if (Serial.available() > 0) 

{ 

                temp = Serial.parseFloat(); 

                Serial.print("Temperatura recebida: "); 
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                Serial.println(temp);  

                } 

  // Read thermocouple data 

  tc.read(); 

  // Print temperature in the serial port, checking for errors 

  if (tc.hasError()) { 

    printErrors(); 

  } else { 

    Serial.print("Internal: "); 

    Serial.print(tc.getInternal()); 

    Serial.print(" | External: "); 

    Serial.print(tc.getExternal()); 

    Serial.println(); 

  if (tc.getExternal()>temp){ 

  digitalWrite(pinoResistencia,LOW); 

  digitalWrite(pinoPeltier,HIGH); 

  digitalWrite(pinoVentoinha1,HIGH); 

  digitalWrite(pinoVentoinha2,HIGH); 

} 

else if (tc.getExternal()<temp){   

  digitalWrite(pinoResistencia,HIGH); 
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  digitalWrite(pinoPeltier,LOW); 

  digitalWrite(pinoVentoinha1,LOW); 

  digitalWrite(pinoVentoinha2,LOW); 

} 

else { 

  digitalWrite(pinoResistencia,HIGH); 

  digitalWrite(pinoPeltier,LOW); 

  digitalWrite(pinoVentoinha1,LOW); 

  digitalWrite(pinoVentoinha2,LOW); 

} 

  // Wait for next reading 

  delay(1000); 

} 

} 


