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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um protótipo de baixo custo de uma câmara 

térmica com controle de aquecimento usando uma plataforma Arduino, capaz de realizar 

diversos testes de aquecimento e resfriamento de maneira linear, com diferentes condições e de 

fácil manuseio. O trabalho se deu em três fases: elaboração do projeto, montagem do protótipo 

e calibração.  

 Foram realizados diversos experimentos em condições distintas para ser mapeado o 

funcionamento da câmara, buscando relacionar taxas de aquecimento com o período de 

acionamento do elemento aquecedor. Desse modo, foi gerada uma curva de tendência com os 

resultados obtidos, fornecendo então uma equação geral, a partir da qual o sistema é capaz de 

calcular os valores das principais variáveis do sistema e alimentar o código de controle de forma 

correta. Assim, definindo-se as variáveis desejadas para o experimento, como: taxa de 

aquecimento, número de ciclos, temperatura máxima, dentre outras, o programa é capaz de 

realizar tanto testes de aquecimento, quanto isotérmicos, além de realizar ciclos 

automaticamente, caso desejado. 

Os resultados obtidos para o aquecimento foram extremamente satisfatórios. 

Conseguiu-se obter um aquecimento de forma aproximadamente linear para toda a faixa de 

taxas de aquecimento experimentadas, com R² médio das curvas de tendência superior a 0,99 

em todos os experimentos. Quanto ao resfriamento, a linearidade não foi possível de ser obtida 

com os recursos utilizados neste protótipo, devido à baixa eficiência dos elementos 

refrigerantes. 

 

Palavras-Chave: Arduino; temperatura; controle; aquecimento 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 The main goal of this project was to develop a low-cost prototype of a thermal chamber 

with heating control using an Arduino platform, capable of performing several heating and 

cooling tests in a linear manner, with different conditions and easy handling. The project 

occurred in three phases: project elaboration, prototype assembly, and calibration. 

Several experiments were carried out under different conditions in order to map the 

functioning of the chamber, looking for a relationship between the heating rates and the 

activation period of the heating element. Thereby, a trend line was generated with the obtained 

points, yielding a general equation. With this equation, the Arduino is capable of calculating 

the values for the main system variables and feed the control code in a correct way. Thus, 

defining the desired variable for the experiment, such as: heating rate, number of cycles, 

maximum temperature, among others, the program is capable of performing both heating and 

isothermal tests, besides executing cycles automatically, if desired. 

The obtained results for the heating were extremely satisfying. Is was possible to obtain 

an approximately linear heating across the entire range off heating rates experimented, with an 

average R² of the trend lines superior to 0.99 in all experiments. As to the cooling, it was not 

made possible to achieve linearity with the resources used in this prototype, due to the low 

efficiency of the cooling elements. 

 

Key-Words: Arduino; temperature; control; heating. 
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1 INTRODUÇÃO 

O barateamento dos materiais eletrônicos tornou possível a utilização de variados tipos 

de micro sensores em conjunto dos mais diversos equipamentos. Dessa maneira, o fornecimento 

de dados das mais variadas naturezas é possível e o tratamento desses permite a elaboração de 

controles que promovem a otimização dos processos e ganhos significativos de produtividade. 

Essa é a base da quarta revolução industrial, comumente referenciada como indústria 4.0. 

Um estudo de caso relevante seria o da empresa Caterpillar, mais especificamente, no 

seu setor marítimo, no qual fornece motores, geradores e outros equipamentos. Com o uso de 

sensores a bordo de embarcações, torna-se possível monitorar os mais diversos parâmetros, 

desde geradores até motores, GPS, sistemas de ar condicionado e medidores de combustível. 

Assim, ela é capaz de identificar que as leituras do medidor de combustível estão 

correlacionadas com a quantidade de energia usada pelos contêineres refrigerados. Esses dados 

puderam então ser usados para determinar os parâmetros operacionais ideais, simplesmente 

modificando a saída de energia dos geradores. 

Ao fazer uma análise de manutenção preditiva multivariada, foi descoberto que a 

utilização de mais geradores com menor consumo de energia era uma abordagem mais eficiente 

do que a maximização de alguns. As economias com isso foram estimadas em cerca de US$30 

por hora, o que pode parecer pequeno, mas a economia agregada para uma frota de 50 navios 

operando 24 horas por dia e 26 semanas por ano geraria mais de US$650.000 em economias 

segundo MARR (2017). 

Muitas dessas soluções podem ser alcançadas através da utilização de sistemas de 

hardware e software de natureza OpenSource, ou seja, de desenvolvimento aberto e de livre 

acesso Dessa maneira, tais sistemas se tornam baratos, acessíveis e mostram grande potencial 

de aplicação na indústria, bons exemplos são Arduino e RaspberryPi. Além do preço, são 

compactas e possuem os mais diversos módulos, permitindo leitura de dados, conectividade e 

até controle com variados tipos de sensores, de acordo com HRIBERNIK, et al. (2011). 

Inspirados pela transformação que a automação tem trazido na indústria, buscou-se 

desenvolver um projeto capaz trazer benefícios à Universidade: a elaboração de uma câmara 

térmica capaz de operar à diferentes taxas de aquecimento de maneira linear, atingindo 

diferentes temperaturas máximas pré-determinadas. Além disso, capaz de manter-se estável à 

essa temperatura por qualquer período tempo, realizando um número escolhido de ciclos de 
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aquecimento e resfriamento. Além do mais, todos esses parâmetros podendo ser escolhidos pelo 

usuário, de maneira a atender diversos objetivos. 

Uma das possíveis aplicações práticas da câmara pode ser a análise termomecânica em 

fibras musculares artificiais feitas a partir de fios de nylon. Dessa maneira, torna-se possível a 

realização de experimentos em diferentes corpos de prova, promovendo aquecimento e 

resfriamento dos mesmos de maneira linear e cíclica, bem como testes isotérmicos. 

O desenvolvimento de tais fibras possui um impacto cada vez mais relevante na 

indústria. Fibras musculares artificiais são necessárias para diversas aplicações, desde robôs 

humanoides, membros prostéticos, e exoesqueletos para ajuste de conforto em roupas e 

atuadores em miniatura, defende Haines, et al. (2014). 

Para obtenção de resultados com maior confiabilidade, é necessário um controle bem 

ajustado da taxa de variação de temperatura da câmara. Para tal, foi utilizada uma placa de 

micro controlador Arduino Uno, que foi programada de modo a realizar o controle das variáveis 

de aquecimento e resfriamento da câmara. Já para o funcionamento físico da câmara, utilizou-

se uma resistência à base de silicone flexível como aquecedor. E pastilhas termoelétricas Peltier 

em conjunto com coolers como meios principais de refrigeração. 

 

 

 

  



16 

 

2 CONCEITOS PRELIMINARES 

2.1 ESTABILIDADE DO SISTEMA 

Uma premissa deste trabalho é o controle do aquecimento de forma linear bem como a 

manutenção da temperatura à patamares específicos por um tempo determinado. Procurou-se 

então através de revisão bibliográfica, o que significaria um padrão aceitável. RYCAERT, et 

al.  (1999) apresentam exemplos análogos em seu trabalho sobre fornos controlados com base 

em algoritmos de controle de malha fechada proporcional, integral e derivativo (P.I.D.), para a 

indústria alimentícia. A sigla remete a proporcional, integral e derivativo. 

Na prática, este método utiliza o valor presente, passado e futuro do erro (diferença entre 

valor da variável de processo e o setpoint), e é o algoritmo de controle mais usado na indústria. 

A popularidade de controladores P.I.D. pode ser atribuída em parte ao seu desempenho robusto 

em uma ampla gama de condições de funcionamento, assim visto em NATIONAL 

INSTRUMENTS (2011). 

Como o nome sugere, o algoritmo P.I.D. é composto por três coeficientes: proporcional, 

integral e derivativo, que são variados para obter a resposta ideal. A componente proporcional 

depende apenas da diferença entre o ponto de ajuste e a variável de processo. Esta diferença é 

referida como o termo de erro. A componente integral soma o termo de erro ao longo do tempo. 

O resultado é que mesmo um pequeno erro fará com que a componente integral aumente 

lentamente. A resposta integral aumentará ao longo do tempo a menos que o erro seja zero, 

portanto, o efeito é o de conduzir o erro de estado estacionário para zero. A componente 

derivada faz com que o sinal de saída diminua se a variável de processo aumenta rapidamente. 

A derivada de resposta é proporcional à taxa de variação da variável de processo.  

É possível, também, utilizar algoritmos com combinações parciais destas componentes, 

como P.D. (Proporcional Derivativo) ou P.I. (Proporcional Integral). Nas figuras Figura 2.1 e 

Figura 2.2 é possível observar a diferença prática entre as diferentes combinações destes tipos 

de controle, seja ele apenas proporcional (Figura 2.1), proporcional e integral (P.I.) e 

proporcional integral e derivativo (Figura 2.2). 
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Figura 2.1 - Controle proporcional com diferentes constantes de proporcionalidade 

Fonte: ELETROBRÁS (2008). 

 

Figura 2.2 - Comportamento de controles do tipo PI e PID 

 Fonte: ELETROBRÁS (2008). 

No trabalho de Rycaert, et al.  (1999) foram realizados dois tipos de experimentos. O 

primeiro, representado na Figura 2.3, consistiu num aquecimento até o patamar de 110°C e a 

manutenção dele ocorreu através de um sistema liga (enquanto abaixo dos 110°C) e desliga 

(enquanto acima dos 110°C), com medições realizadas em diferentes pontos. No segundo 

(Figura 2.4), foi-se utilizado o mesmo patamar, porém com controle P.I.D, com 110°C como 

setpoint, também com medições realizadas em diferentes pontos. 
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Figura 2.3 - Controle liga-desliga em diversos pontos 

Fonte: RYCAERT, et al.  (1999) 

 

Figura 2.4 - Controle PID em diversos pontos 

Fonte: RYCAERT, et al.  (1999) 

Dada a complexidade de um algoritmo P.I.D., optou-se pela utilização de um sistema 

liga-desliga em nossos experimentos. Além disso, houve a adição de fluxo externo de ar, para 

promover uma melhor circulação de ar no interior da câmara, e amenizar os possíveis picos de 

temperatura característicos destes experimentos. 
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2.2 CÁLCULOS PARA ESTIMATIVA DO PADRÃO DE AQUECIMENTO 

Nesta seção apresenta-se um modelo teórico simplificador para buscar compreender o 

comportamento do aquecimento. O objetivo é encontrar um valor aproximado para comparação 

com os resultados experimentais. Utilizou-se uma planilha em Excel para realização dos 

cálculos. 

Distribuições de temperatura em seu interior, variando tanto em espaço quanto em 

tempo, não foram estudadas. Alternativamente, foi utilizado um modelo simplificador, ilustrado 

na Figura 2.5, visando simplificar os cálculos para essa estimativa. Considerou-se resistência 

como provedor de calor, a massa de ar como objeto sob aquecimento, e todos os demais 

componentes no entorno (balsa) como meios de perdas. Na Figura 2.5, �̇�𝑐𝑛 representa a taxa de 

calor transmitida da resistência para o ar, via convecção natural, enquanto �̇�𝑐𝑓, por convecção 

forçada. �̇�𝑝𝑝 é a taxa de perda pelas paredes, �̇�𝑝𝑡 pelo topo, e �̇�𝑝𝑏 pela base da câmara. 𝑈 é a 

velocidade do ar adicionado pelo cooler posicionado na base da câmara, fator responsável pela 

convecção forçada no centro da câmara. Já 𝑚 e 𝐶𝑝 são a massa e o calor específico à pressão 

constante do ar, objeto cujo aquecimento é estudado na presente seção. Também foi estudada a 

perda de calor através do vidro, e o calor desperdiçado ao aquecer as partes de PTFE 

(Politetrafluoretileno ou Teflon), não representadas na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Modelo simplificador para resolução do problema de aquecimento 

Fonte: Do autor 
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A base para o cálculo da variação da temperatura do ar foi a Primeira Lei da 

Termodinâmica em termos de taxas: 

�̇� = �̇� − �̇�                             (2.1) 

Onde �̇� é a taxa de variação de energia do ar, �̇� é a taxa de calor absorvida pelo ar e �̇� 

é o trabalho realizado pelo ar.  Como para o caso desse estudo, não há qualquer trabalho agindo 

sobre o sistema ou por ele, assim como não foram consideradas variações de energia cinética, 

a equação é simplificada para: 

�̇� = �̇� = 𝑚. 𝐶𝑝.
𝑑𝑇

𝑑𝑡
                           (2.2) 

Na qual �̇� é a taxa de variação de energia interna, 𝑚 é a massa do ar, 𝐶𝑝 é o calor 

específico à pressão constante do ar, T é a temperatura do ar e t o tempo. Também foram 

desprezados quaisquer vazamentos de ar e variações de massa, de maneira semelhante ao 

exemplo 5.11 apresentado por BORGNAKKE e SONNTAG (2013). Por fim, para se obter a 

variação da temperatura, principal parâmetro de controle do sistema, rearranjou-se a equação 

explicitando a variação de temperatura no tempo conforme a equação 2.3. 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

�̇�

𝑚.𝐶𝑝
                         (2.3) 

No entanto, para se obter a variação de temperatura supracitada, faz-se necessário a 

precedente obtenção da taxa de calor efetivamente absorvida pelo ar, �̇�. Para tal, foram 

considerados diversos meios de transferência de calor com o ar, resultando no valor de �̇� 

utilizado na equação 2.3. Esses foram a transferência por convecção natural e forçada, bem 

como a combinação de ambas, por condução entre o ar e a placa de silicone, e as perdas para 

os contornos. A convecção forçada foi considerada devido aos pulsos de ar gerados por um 

cooler durante o aquecimento, que serão explicados mais à frente, na seção 4.1. 

Os contornos considerados foram o topo, base, e três paredes da câmara, todos em balsa, 

o vidro frontal, e as peças de PTFE contidas no interior da câmara. Para o cálculo do fluxo de 

calor através dessas, foi utilizado o conceito de resistência térmica para cada elemento, onde 

para convecção foi usada a equação 2.4, e condução, a equação 2.5, sendo ℎ o coeficiente 

convectivo, 𝑘 o coeficiente de condução, 𝐴 as áreas de contato, e 𝐿, no caso da condução, a 

espessura da parede. 

�̇� =
𝛥𝑇

1

ℎ.𝐴

                         (2.4) 
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�̇� =
𝛥𝑇

𝐿

𝑘.𝐴

                         (2.5) 

Como todo aquecimento parte da resistência, para se obter a taxa de calor enviada da 

mesma para o ar, primeiramente ela foi ligada diretamente na corrente elétrica para se obter a 

taxa de variação de temperatura na superfície do silicone, aferindo-a com um termopar 

posicionado diretamente sobre ela, numa faixa entre a temperatura ambiente e 160°C. Com a 

taxa de 4,82°C/s obtida, conforme ilustrado na Figura 2.6, e considerando o aumento da 

temperatura superficial com o tempo, teve-se então o primeiro importante dado para o cálculo 

de �̇�. 

 

 

Figura 2.6 - Variação na temperatura superficial do elemento aquecedor. 

Fonte: Do autor. 

 

O fluxo térmico por condução na superfície foi obtido pela aplicação da lei de Fourier, 

segundo a equação 2.6, enquanto por convecção, pela lei de Resfriamento de Newton segundo 

a equação 2.7. 

𝑞" = 𝑘. (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖)/√(𝜋. 𝛼. 𝑡)                  (2.6) 

𝑞" = ℎ. (𝑇𝑠 − 𝑇∞)                     (2.7) 
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Sendo 𝛼  a difusividade térmica do ar, 𝑇𝑖 a temperatura inicial interna do sistema, 𝑇𝑠 a 

temperatura interna em um dado momento e 𝑇∞ a temperatura externa. O maior desafio foi 

identificar quais melhores correlações utilizar para obtenção dos valores de ℎ para cada caso. 

O coeficiente ℎ é calculado através da equação 2.8. 

ℎ = 𝑁𝑢. 𝑘/𝐿                        (2.8) 

Logo, fez-se necessário obter os valores do número de Nusselt para os diversos casos 

presentes na câmara. Tais números foram calculados a partir das equações 2.9 para convecção 

natural em uma placa vertical (INCROPERA, et al., 2012), utilizado tanto no caso da resistência 

quanto das paredes laterais de balsa e do vidro, e 2.10 para convecção forçada em uma placa 

vertical, utilizado apenas no caso da resistência em sua superfície interior, componente que 

recebe os pulsos de ar durante o aquecimento. Para tal, foi considerada convecção combinada, 

em que o valor de ℎ é simplesmente a soma dos dois. 

𝑁𝑢 = 0,68 + 0,67.
𝑅𝑎1 4⁄

(1+(0,492/𝑃𝑟)9/16)4/9                  (2.9) 

𝑁𝑢 = 0,664. 𝑅𝑒1 2⁄ . 𝑃𝑟1 3⁄                      (2.10) 

Nos casos da base e topo da câmara, foram utilizadas as correlações das equações 2.11 

e 2.12, respectivamente, sendo os casos de convecção natural para a superfície inferior e 

superior de uma placa horizontal fria exposta ao ar quente (INCROPERA, et al., 2012). 

𝑁𝑢 = 0,54. 𝑅𝑎1/4                        (2.11) 

𝑁𝑢 = 0,27. 𝑅𝑎1/4                        (2.12) 

Por conseguinte, para se calcular tais números de Nusselt supracitados, primeiramente 

foi necessário o cálculo dos números de Rayleigh, Reynolds e Prandtl, respectivamente segundo 

as equações 2.13 e 2.14. 

𝑅𝑎 =
𝑔.𝛽.(𝑇𝑠−𝑇∞).𝐿3

𝜈.𝛼
                            (2.13) 

𝑅𝑒 =
𝑈.𝐿

𝜈
                            (2.14) 

𝑃𝑟 =
𝜈

𝛼
                                                                                                                     (2.15) 

Nas quais, 𝑔 é a aceleração da gravidade, 𝛽  é o coeficiente de expansão térmica do ar, 

𝜈 é o coeficiente de viscosidade cinemática do ar e 𝑈 é a velocidade do ar adicionado pelo 
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cooler posicionado na base da câmara. Com todas as equações necessárias para os cálculos de 

transferência de calor em mãos, o �̇� da equação da conservação de energia pode finalmente ser 

calculado, ao se somar os fluxos de calor por convecção e condução da resistência para o ar, 

subtraídos das perdas para as redondezas. Tal cálculo foi feito de maneira iterativa, com 

incrementos de tempo de 0,25s. Utilizou-se a diferença de temperaturas entre a resistência e o 

ar (𝑇𝑟𝑒𝑠i − 𝑇𝑎𝑟 i-1) para gerar um valor de �̇�i; valor esse que fornece um novo incremento na 

temperatura através da equação 2.3 durante o intervalo de 0,25s; obtém-se então um novo valor 

de temperatura do ar 𝑇𝑎𝑟 i. Para o incremento seguinte, utiliza-se então o novo valor de 

temperatura da resistência previamente calculado 𝑇𝑟𝑒𝑠i+1 com 𝑇𝑎𝑟 i para geração de um novo 

valor de  �̇�i+1 afim de se obter um novo valor para 𝑇𝑎𝑟 i+1, e assim sucessivamente, entre as 

faixas de 25°C e 100°C. 

Com esta metodologia de cálculo foi possível plotar uma curva Temperatura vs. Tempo, 

a partir da qual, utilizando o método dos mínimos quadrados traçou-se uma reta de tendência, 

cujo coeficiente angular descreve a taxa de aquecimento em °C/s. O valor obtido foi de 

3,0165°C/s, e a câmara levou 26,5s para atingir o valor de 100°C. 

 

 

Figura 2.7 – Aquecimento estimado com potência máxima 

Fonte: Do autor 
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Um experimento foi realizado posteriormente dentro dessa faixa de temperatura, e com 

aquecimento máximo, conforme demonstrado na seção 5.2, visando mapear o funcionamento 

da câmara. O valor obtido experimentalmente foi inferior àquele calculado conforme a presente 

seção. Os erros obtidos podem ser justificados pelo fato da hipótese simplificadora não ser a 

mais adequada e robusta para tal aplicação, no que diz respeito a parte teórica, a modelagem do 

problema, bem como diversos meios de perda de calor que não foram considerados. Fatores 

que podem ser citados como responsáveis pela menor eficiência experimental são o escape de 

ar pelos orifícios, e o fato da massa ar injetada para recirculação ser mais fria que a temperatura 

interna da câmara. 

 

  



25 

 

3 MATERIAIS E PROJETO 

3.1 MATERIAIS 

Nesta seção serão apresentados os materiais principais utilizados na fabricação do 

protótipo e suas especificações. Para definir os componentes necessários para a aplicação 

desejada, foram estudados diversos circuitos similares, como sistemas de automação para 

fornos de refluxo. Esses são utilizados para realizar soldagem de placas eletrônicas com pasta 

de solda, e os casos estudados foram improvisados a partir de fornos elétricos de cozinha. 

Diante dos vários exemplos disponíveis online, o desafio foi compreender a função de cada 

elemento dos diferentes circuitos, e procurar unir os que fossem relevantes de forma a montar 

um protótipo que atendesse o propósito desse trabalho. 

Os componentes fundamentais foram: 

• Placa Arduino Uno: placa de circuito programável amplamente utilizada no mundo por 

amadores e até mesmo empresas de automação. Devido à sua natureza OpenSource 

possui baixíssimo custo e ampla base de módulos, suporte e acessórios. 

• Termopar tipo K: instrumento na qual a união de dois metais diferentes gera tensão 

elétrica que aumenta em função da temperatura. Este tipo é formado por duas ligas 

Cromel (Ni90%Cr10%) e Alumel (Ni95%Mn2%Si1%Al2%) e possui amplo uso devido 

à faixa de temperatura que suporta: de -200°C a 1200°C. 

• Amplificador de sinal MAX6675: converte o sinal do termopar para digital, facilitando 

a leitura dos dados pela placa. 

• Aquecedor flexível em borracha de silicone: resistência flexível que se molda 

facilmente devido ao seu material. O modelo utilizado dispõe de 10 W/pol², possuindo 

dimensões de 9” x 8”, sendo então capaz de gerar até 720 W distribuídos em sua área 

total. 

• Módulo relé com dois canais: Dispositivo capaz de controlar até dois dispositivos de 

corrente alternada com até 10A de corrente cada, de maneira independente, ligando-os 

e desligando-os conforme desejado, utilizando um sinal de baixa voltagem proveniente 

do Arduino. 

• Coolers: utilizados tanto para a resfriamento direto quanto para o controle e 

estabilidade do aquecimento. Com a função de PWM (Pulse Width Modulation), que 

consiste em controlar a tensão e corrente fornecidas a uma carga ao ligar e desligar 
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(chavear) o fornecimento de energia entre a fonte e a carga em uma taxa muito rápida. 

Quanto mais tempo a alimentação permanece ligada, em comparação com o tempo 

desligada, maior a quantidade total de potência fornecida à carga. Assim, se for 

desejado, por exemplo, fazer com que o cooler gire com 50% de sua velocidade máxima, 

é possível conseguir isso com o uso do PWM. 

• Transistores 2N2222 NPN: trata-se de um pequeno componente eletrônico utilizado 

comumente como amplificador e interruptor de sinais elétricos, além de ser utilizado 

como retificador elétrico em circuitos, possuindo as mais diversificadas funções. Nesse 

projeto, foi utilizado com a função de chavear o fornecimento de energia a componentes 

como os coolers, utilizando a função PWM. 

• Pastilhas Peltier: são pequenas unidades que utilizam tecnologia de matéria 

condensada para operarem como bombas de calor. Uma das duas superfícies da pastilha 

é aquecida enquanto a outra é resfriada quando uma tensão elétrica é aplicada ao 

sistema. De fato, o que ocorre é a transferência de calor de uma superfície para a outra, 

consequentemente gerando tal diferença de temperatura. 

• Dissipadores de calor: necessários para melhorar a eficiência das pastilhas Peltier. 

Afinal, como o calor não é consumido e sim movido de um polo ao outro, sua retirada 

do sistema, portanto, é mandatória para que seja possível alcançar temperaturas mais 

baixas na superfície fria. 

• Lã de vidro: Utilizada como isolante térmico, de modo a proteger as paredes da câmara 

feitas de balsa, material que possui facilidade de ser incendiado, bem como reduzir as 

possíveis perdas de calor para fora do sistema. 

• Fonte de alimentação: utilizada a alimentação externa de 127V das tomadas do 

laboratório para a resistência, e uma fonte de computador para fornecer baixas 

voltagens, nos valores de 5V e 12V para os demais componentes eletrônicos. 

• Resistores de 10k𝛺: Utilizados para limitar a corrente elétrica fornecida para 

acionamento dos transistores 

• Protoboard: Plataforma com 400 pontos de conexão elétrica, utilizada para realizar as 

conexões dos componentes eletrônicos do circuito. 

• Balsa: Madeira de baixa densidade, utilizada na construção estrutural da câmara e 

módulo de resfriamento. 
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  Visto que um dos principais intuitos desse projeto é de ser de baixo custo, realizou-se um 

levantamento do investimento necessário para a implementação do mesmo, conforme descrito 

na presente seção. A lista com valores de cada componente pode ser vista na Tabela 3.1. Os 

valores descritos na tabela são apenas para referência, bem como as empresas das quais eles 

foram retirados. 

 

Tabela 3.1 - Lista de valores dos componentes do protótipo 

Componente 
Valor Unitário 

(R$) 
Quantidade 

Empresa  

(Referência) 

Base Boarduino (Arduino UNO) 109,90 1 EletroShields 

Termopar Tipo K + MAX6675 55,90 1 Usina Info 

Aquecedor Flexível  

SRFG 809/10 
450 1 Omega 

Módulo Relé 5V 10A com dois 

canais Optoacopladores 
14,50 1 Usina Info 

Cooler Axial 9,63 1 Baú da Eletrônica 

Cooler Radial 4,99 2 Usina Info 

Transistor NPN 2N2222 (Kit 

com 5 und.) 
1,99 3 Usina Info 

Pastilha Peltier TEC1-12706 17,91 2 Baú da Eletrônica 

Dissipadores de calor de CPU 25,00 2 Multilaser 

Lã de Vidro 9,99 1 Fritania 

Fonte de Alimentação 45,90 1 
Mercadão da 

Informática 

Protoboard 400 pontos 16,90 1 Usina Info 

Resistor 10k  

(kit com 10 und.) 
0,85 1 Usina Info 

Chapa de Balsa 

1/2"x100mmx900mm 
34,90 3 Grafitti Artes 

Fonte: Do autor 

  



28 

 

3.2 PROJETO DA CÂMARA 

O funcionamento da câmara dá-se da seguinte maneira: durante o aquecimento, a 

resistência é ligada e desligada através do relé por intervalos de tempo compreendidos em um 

intervalo de 500ms, tempo esse utilizado para aquisição de dados pelo controle. O termopar 

realiza então a leitura da temperatura, e um cooler é acionado gerando pequenos pulsos de ar 

com o intuito de recircular o ar no interior da câmara, facilitando assim a difusão de calor. 

Assim que a temperatura chegar no patamar desejado, é possível mantê-la estável pelo tempo 

desejado, ou então, logo em seguida, iniciar o resfriamento. 

Para essa fase, há um módulo de resfriamento externo formado por dois coolers de 

injeção de ar, e duas pastilhas Peltier com seus devidos sistemas de dissipação de calor. Esse 

ar frio é conduzido até a parte inferior da câmara por uma mangueira de borracha. O módulo se 

encontra externo à câmara de modo a minimizar o efeito de vibrações na estrutura, permitindo 

assim a obtenção de imagens dos corpos de prova sem ruído. Além do sistema de entrada, existe 

também um sistema de exaustão localizado no topo da câmara. 

Na parte frontal da câmara, a utilização de um vidro temperado transparente permite 

que o seu interior seja monitorado durante os experimentos, seja com uma câmera térmica ou 

câmeras digitais de alta resolução para correlação de imagens, e o fato do vidro ser temperado 

o permite ser exposto à altas temperaturas sem risco de dano. 

Na Figura 3.1 o projeto da câmara aparece desenhado com SolidWorks, onde é possível 

ver a câmara e o módulo de resfriamento. 
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Figura 3.1 - Projeto 3D da câmara de aquecimento (1) e do módulo de resfriamento (2) 

em SolidWorks  

Fonte: Do autor 

  

2 

1 
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O esquema elétrico foi feito através do software AutoCAD, e encontra-se na Figura 3.2 

com a explicação das conexões de cada componente.  

 

Figura 3.2 - Esquemático eletrônico do circuito 

Fonte: Do autor 

 

A descrição de cada item do circuito representado na Figura 3.2 é apresentada a seguir: 

1. Placa Arduino, de onde é feito todo o controle do circuito.  

2. Amplificador de sinal do termopar tipo k.  

3.  

3.1. Linha de controle de um dos dois canais do módulo de relé, item o qual é alimentado 

externamente através da fonte de 5V; isto é uma manobra de segurança de modo a 

evitar que por alguma falha no circuito, altas voltagem de corrente alternada atinjam o 

micro controlador, danificando-o.  

2 

3.1 

3.2 

5.2 

5.1 

4 

6.3 6.2 6.1 

7.1 7.2 
7.3 1 
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3.2. Idêntico ao anterior, para o segundo módulo de relé. 

4. O aquecedor flexível, alimentado por 127 V de corrente alternada, e  

5.  

5.1. Pastilha Peltier, alimentadas pela fonte externa com 15 V de corrente continua. Idêntica 

ao item 5.2 

6.  

6.1. Transistor 2N2222 tipo NPN, idêntico aos itens 6.2 e 6.3. 

7.  

7.1. Coolers utilizado no controle do aquecimento e no resfriamento da câmara. Idêntico 

aos itens 7.2 e 7.3. 

Há também dois coolers auxiliares utilizados sobre os dissipadores de calor das 

pastilhas Peltier, porém estes não fazem parte do circuito interligado ao micro controlador, e 

ficam ligados permanentemente enquanto a fonte externa estiver ligada. Por este motivo, não 

foram representados no esquemático acima. 
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3.3 MONTAGEM DA CÂMARA 

A etapa da montagem da câmara consistiu apenas na construção e/ou união de todos os 

componentes descritos nas seções anteriores, de modo a atender o projeto elaborado, tanto na 

parte física-estrutural da câmara, quando na parte eletrônica e de controle. Na Figura 3.3 é 

possível visualizar com clareza o protótipo final utilizado em todos os experimentos discutidos 

nas seções 4.2 e 4.3. 

 

 

Figura 3.3 - Vistas frontal (a), superior com (b) e sem (c) tampa, e lateral (d) com 

módulo de resfriamento acoplado. 

Fonte: Do autor. 
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4 METODOLOGIA 

Nesta seção, serão explicitadas as fases do projeto, bem como a metodologia utilizada 

para se atingir o objetivo principal. O cronograma do projeto foi dividido em quatro principais 

estágios: o protótipo preliminar, onde buscou-se obter o controle de todas as variáveis de teste 

como e os meios manipuladores das mesmas como injeção e remoção de calor. A elaboração 

de um projeto da câmara, com desenhos em CAD, determinação dos materiais necessários e o 

esquemático eletrônico. A construção da versão final do protótipo. E por fim, a calibração da 

câmara, que consistiria na realização de inúmeros experimentos a fim de se obter na prática o 

que era esperado na teoria. 

Na fase final, buscou-se implementar um grau de automatização no código de controle 

da câmara, de modo que existisse apenas um código, ao invés de se ter rotinas individualizadas 

para cada tipo de experimento, necessitando do input manual e laborioso. Esse código seria 

capaz de interpretar os parâmetros de entrada e calcular automaticamente os parâmetros de 

saída para efetuar o controle de forma condizente com o esperado pelo usuário. 

 

4.1 TESTES PRELIMINARES 

4.1.1 Análise do aquecimento 

Inicialmente, para se obter conhecimento da capacidade máxima de aquecimento da 

resistência, foram realizados experimentos aquecendo-se a mesma de maneira contínua, até 

uma temperatura de 160°C, e aferindo a temperatura com um termopar diretamente em sua 

superfície. O resultado obtido foi de uma taxa de aquecimento de 4,82°C/s, o que levou à 

conclusão de que a resistência não poderia permanecer ligada continuamente por um período 

maior que 40s, ou iria ultrapassar a temperatura máxima de operação da resistência (232°C). 

Para se obter familiaridade com o funcionamento do sistema como um todo, foram 

realizados experimentos até temperaturas relativamente baixas (~45°C), por questões de 

segurança. Deste modo, caso algo fugisse do controle, o risco de dano na câmara e de seus 

componentes seria reduzido. 

Como o relé seria a ferramenta utilizada para controle da resistência, não seria possível 

regular seu aquecimento por meio de limitação da corrente elétrica, visto que tal dispositivo 

apenas funciona nos modos ligado ou desligado. Desta forma, o recurso utilizado para tal fim 
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foi o de ligar e desligar a resistência por períodos de tempo variados compreendidos em um 

intervalo de 500ms, tempo esse que foi utilizado para aquisição de dados. 

 

4.1.2 Resfriamento com e sem Peltier 

A partir dos resultados preliminares, explicitados na seção 5.1.2, constatou-se que o 

resfriamento apenas com um cooler não se dava em tempo aceitável. Instalou-se então um 

segundo cooler buscando um resfriamento mais acelerado, e, mais tarde, um duto com uma 

pastilha Peltier e dissipadores de calor para promover injeção de ar frio ao invés de ar à 

temperatura ambiente. 

Enquanto um cooler jogava ar diretamente sobre o dissipador de calor do lado frio da 

pastilha, de modo a injetar ar frio para dentro da caixa, um outro auxiliar refrigerava as aletas 

do dissipador de calor acoplado ao lado quente do Peltier, de modo a promover uma troca de 

calor mais eficaz, conforme apresentado na Figura 4.1. 

 

.  

Figura 4.1 - Peltier (1) conectado aos dissipadores de calor dos lados frio (2) e quente (3). 

Fonte: Do autor. 

1 

2 

3 
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4.2 MAPEAMENTO DAS TAXAS DE AQUECIMENTO COM RELAÇÃO À RAZÃO 

DE TEMPOS (LIGADO/DESLIGADO) 

Após os experimentos preliminares, a elaboração do projeto do protótipo, e construção 

do mesmo, foram realizados os experimentos desta seção. Foi buscado realizar o mapeamento 

das faixas de funcionamento da câmara em termos de taxa de aquecimento, bem como a 

calibração do código, visando a obtenção de resultados concisos e condizentes com o esperado. 

O objetivo principal do projeto é elaborar um controle linear para o aquecimento de 

modo proporcional através do tempo em que a resistência fica ligada e desligada. Como a leitura 

da temperatura é feita a cada 500ms, definiu-se que a soma de ambos os tempos (ligada e 

desligada) deveriam somar esses 500ms, a partir daí procurou-se estabelecer a relação entre a 

taxa de aquecimento e o tempo em que a resistência fica ligada nesses intervalos. Com isto 

pode-se traçar a relação da taxa de aquecimento pela porcentagem do tempo que a resistência 

fica ligada. 

Para análise da linearidade foi utilizado o Método dos Mínimos Quadrados para o 

período de tempo em que havia aquecimento, buscando a reta que melhor se adequa aos dados 

obtidos. O coeficiente angular desta reta indica diretamente a taxa de aquecimento média em 

°C/s obtida no experimento. Utilizou-se também o parâmetro R² para uma melhor avaliação dos 

resultados, pois este, o quão mais próximo de 1 indica uma melhor adequação dos pontos à reta 

traçada, logo uma maior proximidade de comportamento linear. 

Realizou-se testes com taxas lenta, média e rápida; cada um foi otimizado para manter 

a linearidade no aquecimento, baixo pico acima do patamar estipulado e manutenção estável da 

temperatura no mesmo. A seguir seguem as características de como cada um deles foi 

configurado. 

No primeiro teste foi considerado um intervalo simétrico, ou seja, 250ms com a 

resistência ligada e 250ms com ela desligada, mantendo-se esse controle até chegar o patamar 

de 100°C. Durante o aquecimento, um cooler era ligado no período em que a resistência ficava 

ligada e com utilização do recurso PWM com 40% da velocidade máxima, para que o sopro 

fizesse o ar recircular no interior da câmara e homogeneizar a distribuição de temperatura. 

Ao chegar a 90% da temperatura patamar (neste caso, 90°C), a potência do cooler era 

aumentada, de forma a evitar que houvesse um pico muito alto entre o fim do aquecimento e a 

fase de manutenção da temperatura. Durante esta fase, se a temperatura estivesse acima do 
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patamar (100°), a resistência permanecia desligada e a cooler jogava ar à temperatura ambiente 

para dentro com 78% de sua capacidade, e ao descer do patamar, o programa voltava para a 

rotina para temperaturas entre 90°C e 100°C. 

Após permanecer o tempo desejado estável à temperatura do patamar, a resistência era 

totalmente desligada, a cooler ligado com velocidade máxima e o módulo de resfriamento 

também iniciava o lançamento ar frio com capacidade máxima até que se reduzisse a 

temperatura ao nível desejado (nos experimentos realizados, este nível era aos 30°C). 

No segundo teste foi considerado um intervalo que promovesse um aquecimento mais 

rápido, para tal, o tempo com a resistência ligada deveria ser maior que os 250ms do teste 

anterior. Dessa forma, adotou-se 450ms ligado e 50ms com ela desligado (reiterando que a 

soma dos dois intervalos deve ser de 500ms). E assim manteve-se esse controle até chegar 

novamente ao patamar de 100°C, de forma similar ao experimento anterior. 

No terceiro teste foi considerado um intervalo que promovesse um aquecimento lento; 

para tal, o tempo com a resistência ligada foi de 70ms e 430ms desligada. Neste caso, quando 

a temperatura chegou a 75°C houve um incremento de 10ms no tempo em que a resistência fica 

ligada e redução de 10ms no período em que não é acionada. Este recurso foi utilizado por 

observar-se que para taxas de aquecimento mais lentas, ao redor de 75°C a curva do 

aquecimento se deslocava do padrão linear para baixo, caracterizando uma perda de eficiência 

acima desta temperatura. 

Ademais, como o aquecimento já se dá de forma mais lenta para esse caso, o cooler 

utilizado para melhoria na difusão do calor se torna menos importante, e até mesmo nocivo, 

pois retarda o aquecimento desnecessariamente. Sendo assim, o mesmo foi utilizado com 

apenas 20% de sua velocidade máxima durante os pulsos de 70ms de aquecimento. 

Além de mapear essas três taxas, realizou-se também um experimento com a resistência 

ligada o tempo todo, a fim de se descobrir a maior taxa alcançável; o cooler, porém, era ligado 

e desligado na proporção de 250ms/250ms. Apenas quando se alcançava 90% do patamar 

estabelecido havia mudança na configuração, fazendo a resistência fosse ligada por 250ms e 

desligada por 250ms, com cooler ligado à 80% de sua capacidade. Isso foi configurado para 

evitar um pico alto na transição para a parte de estabilização. 

Todos os experimentos descritos foram realizados 5 vezes cada; assim, com os valores 

médios das taxas de aquecimento encontradas traçou-se uma reta que relacionava a taxa de 
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aquecimento dos experimentos com o respectivo tempo com o qual a resistência permanecia 

ligada. Esta reta foi utilizada como parte da automatização do programa, de forma que o 

experimentador insere a taxa que deseja para seu teste, além da temperatura máxima desejada, 

o número de ciclos, a temperatura mínima de cada ciclo e o tempo de permanência na 

temperatura máxima, e pela equação gerada o programa calcula o tempo necessário do intervalo 

liga/desliga da resistência, bem como os demais parâmetros de controle. 

O funcionamento dos coolers também foi configurado de forma a ser definido a partir 

do valor calculado pela equação. Como a velocidade dos coolers era controlada por PWM 

(Pulse Width Modulation), recurso que modula o sinal enviado dentre a faixa de 0 à 255, foi 

utilizada a função map do Arduino que faz uma interpolação linear dos do valor de saída de 

acordo com um valor de entrada. Para o último, foi utilizada a taxa calculada pela equação, 

enquanto o valor de saída era um valor entre 0 e 255, de modo a replicar os valores utilizados 

nos experimentos base. 

Por conseguinte, novos experimentos foram realizados buscando-se taxas de 

aquecimento variadas e dispersas dentre as taxas mínima e máxima. Assim, seria possível 

confirmar a acurácia da equação ao buscar pontos que se adequassem à ela. Não apenas, com 

os novos pontos encontrados e incorporados à reta, a mesma seria reajustada a cada novo ponto 

de maneira a melhor representar as taxas obtidas de modo geral. 

 

4.3 ESTABILIZAÇÃO DA TEMPERATURA 

Após o controle de aquecimento e resfriamento terem sido automatizados, foi 

investigada a estabilização à patamares distintos. No primeiro, o objetivo foi apenas observar o 

comportamento da estabilização num tempo longo o suficiente, com intuito de identificar 

possíveis falhas de uso por tempo prolongado. Para tal inseriu-se uma taxa desejada de 

aquecimento de 2,0°C/s, com temperatura alvo de 110°C e o tempo de estabilização foi de mais 

de 10 min. 

No segundo foram realizados três ciclos completos de aquecimento e resfriamento, 

escolhendo-se uma taxa de 1,7°C/s até um patamar de 130°C e tempo de estabilização de 30s. 

Por fim, mais um experimento com taxa escolhida de 0,6°C/s, patamar de 80°C e estabilização 

por 170s. 

 



 

5  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 TESTES PRELIMINARES 

5.1.1 Aquecimento 

Abaixo seguem os resultados dos testes iniciais descritos na seção de metodologia. Este 

primeiro experimento objetivava apenas observar o aquecimento do sistema controlado 

somente pelo recurso de liga e desliga do relé, sem o auxílio de qualquer cooler como meio de 

otimização do controle. 

Nos experimentos iniciais, ilustrados na Figura 5.1 (a), após se atingir a temperatura 

alvo, apesar da resistência já encontrar-se desligada, um pico de temperatura significativo era 

observado. Posteriormente, notou-se que após a temperatura retornar ao Setpoint, a mesma não 

conseguia se estabilizar bem neste valor, apresentando oscilações com grande amplitude e com 

longos períodos, apresentando tempo médio entre cada vale de 2min40s. 

Chegou-se à conclusão de que este comportamento é devido ao fato do ar ser um 

condutor ruim de calor. Para que a temperatura no centro da câmara se iguale àquela nas 

proximidades da superfície da resistência, é necessário um tempo relativamente longo, o que 

faz com que a resistência permaneça em aquecimento por mais tempo que o necessário. Assim, 

no momento em que o termopar registra a temperatura igual à do Setpoint, as regiões mais 

distantes dele já foram superaquecidas. 

Percebeu-se, então que a utilização de um cooler gerando pequenos pulsos de ar durante 

o aquecimento era essencial para ajudar no controle de temperatura, pois, dessa maneira, 

conseguir-se-ia uma melhor difusão do calor. Esse recurso seria eficiente tanto durante o 

aquecimento, quanto na faixa de temperatura acima do alvo, na qual o cooler era ligado 

continuamente, visando retornar a temperatura do Setpoint. 

Com isso, foi possível obter uma significativa redução dos tempos de ciclos de 

oscilação, conforme possível observar na Figura 5.1 (b), para um tempo médio de 43,7s. Dados 

como temperatura de início, temperatura de pico, mínimo, máximo, média e desvio padrão antes 

e após o ligamento do cooler, podem ser observados na Tabela 5.1. 
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Figura 5.1 - Comportamento da temperatura sem auxílio do cooler (a) e com auxílio do 

cooler (b) 

Fonte: Do autor 
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Tabela 5.1 - Resultados do primeiro teste, sem cooler durante 3 oscilações, e com cooler 

posteriormente. 

Dados Iniciais 

Temperatura Inicial (°C) Temperatura de Pico (°C) 

25,5 79,25 

 Temperaturas durante Período de estabilização à 45°C (°C) 

Máximo sem cooler Mínimo sem cooler Média sem cooler 
Desvio Padrão sem 

cooler 

52,25 44,25 47,95 1,96 

Máximo com cooler Mínimo com cooler Média com cooler 
Desvio Padrão com 

cooler 

52 44 47,45 2,06 

Fonte: Do autor. 

 

5.1.2 Resfriamento com e sem Peltier 

Na primeira análise de resfriamento, em que se utilizou 1 cooler, notou-se que para a 

temperatura regredir de 100°C para 26°C foi necessário aproximadamente 11 minutos, o que 

não está de acordo com o esperado da câmara. De maneira similar, ao adicionar 1 cooler na 

lateral inferior da câmara, observou-se uma redução muito pequena neste tempo, para em torno 

de 9 minutos e 26 segundos. Percebeu-se, portanto, que a utilização da pastilha Peltier seria 

imprescindível para que fosse possível obter um resfriamento mais acelerado. Os resultados 

podem ser vistos a seguir, na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Análise do resfriamento com 1 e 2 coolers, e com auxílio da pastilha Peltier 

Fonte: Do autor 

 

A diferença no tempo de resfriamento fica nítida com o uso do Peltier, conseguindo 

atingir a mesma temperatura em 3 minutos e 56 segundos, mesmo com aproveitamento baixo 

da pastilha. Contudo, é claro que o comportamento do resfriamento ainda não é linear conforme 

idealizado. 

Uma análise importante a ser feita a partir das curvas é que, o resfriamento se torna 

assintótico quando se aproxima da temperatura na qual a ventilação do resfriamento é realizada. 

Para os experimentos com 1 ou 2 coolers, percebeu-se um distanciamento maior das curvas na 

faixa entre 60 e 240 segundos, porém, ao aproximar-se da temperatura do laboratório (~25°C), 

a tendência assintótica foi semelhante. Quanto ao experimento no qual foi utilizada a pastilha 

Peltier, apesar do resfriamento ter desacelerado consideravelmente ao aproximar-se dos 26°C 

estabelecidos, não foi observado uma tendência assintótica tão acentuado quanto nos 

experimentos que o precedem. Caso fosse desejado observar a temperatura na qual a curva 

iniciaria um padrão de estagnação, esse se daria na temperatura na qual o ar proveniente da 

pastilha Peltier estava. 
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5.2 MAPEAMENTO DAS TAXAS DE AQUECIMENTO COM RELAÇÃO À RAZÃO 

DE TEMPOS (LIGADO/DESLIGADO) 

A Figura 5.3 representa o experimento base realizado com uma taxa lenta, buscando-se 

a taxa equivalente para uma razão de 70ms/430ms de acionamento da resistência. Foram 

realizados 5 ciclos diferentes, representados na Figura 5.3 (a), para se obter uma média das 

taxas destes. Eles foram configurados para se chegar até 100°C e assim que atingisse essa 

temperatura, o resfriamento se iniciaria e atuaria até que se voltasse para 30°C.  

 

Figura 5.3 - Experimento base com razão de 70ms/430ms (a) e análise de taxa de 

aquecimento e linearidade(b). 

Fonte: Do autor. 
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Este experimento apresenta uma peculiaridade, existe um incremento do tempo em que 

a resistência fica ligada em 10ms, a partir dos 75°C. Ou seja, a razão passa a ser 80ms/420ms. 

Isso se deve ao fato de que acima dessa temperatura, essa taxa de aquecimento mais lenta torna 

as perdas de calor superiores ao fornecimento, fazendo com que a curva apresente uma 

tendência de desaceleração. Logo a reta começa a se inclinar no que viraria depois algum tempo 

uma assíntota, impedindo que chegasse ao patamar desejado no experimento. Com a correção, 

aumenta-se o calor fornecido, o que mantém, portanto, o padrão linear desejado.  

Na Figura 5.3 (a) é possível observar o experimento e seus cinco ciclos de forma 

contínua, bem como a sobreposição dos ciclos. Desta forma é possível visualizar as variações 

entre cada um, entretanto também fica evidente como essas diferenças são quase que 

desprezíveis. Tal fato demonstra a boa reprodutibilidade do sistema montado, o que é essencial 

para um aparato que poderá ser utilizado como ferramenta para outros experimentos. 

A Figura 5.3 (b) representa a análise de linearidade que foi feita. Neste foi considerado 

apenas o intervalo entre 30°C e 100°C, e a partir dos pontos lidos, foi realizado um ajuste destes 

em uma reta. O coeficiente angular representa a taxa de aquecimento, e R² indica a linearidade 

do resultado. Na Tabela 5.2 é possível observar a temperatura de pico, a taxa de aquecimento e 

R² de cada teste, bem como suas médias e desvios padrões.  

 

Tabela 5.2 – Resultados obtidos no experimento base com razão de 70ms/430ms. 

  Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Média DP 

Temperatura 

de pico (°C) 
100,25 100 100 100 100,5 100,15 0,2 

Taxa de 

aquecimento 

(°C/s) 

0,5408 0,6141 0,573 0,6087 0,5873 0,5848 0,0265 

R² 0,9979 0,9989 0,999 0,9992 0,999 0,9988 0,00046 

Fonte: Do autor 

A seguir, na Figura 5.4, tem-se os resultados do experimento com a resistência 

totalmente ligada. Como é possível notar, a taxa de aquecimento obtida é muito inferior ao 

mencionado na seção 4.1.1, de 4,99°C/s, isso devido ao fato de que, naquele momento, mediu-

se a temperatura diretamente na superfície do aquecedor. Comprova-se então, que configurar 

um limite de tempo de funcionamento para esse experimento é necessário antes mesmo que 

seja iniciado, pois caso contrário, poderia ocorrer a queima, logo, a destruição do aquecedor. 
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Além disso, é possível notar que houve um pico médio significativo de 3,9°C acima do 

patamar, conforme explicitado na Tabela 5.3, o que foi considerado aceitável, levando em 

consideração que não há um controle muito refinado no código visando redução do pico. Uma 

modificação mais significativa para contornar esse pico implicaria também na criação de outra 

rotina que dificultaria ainda mais a automatização do programa e geraria uma distorção muito 

forte na curva de aquecimento, já que ocorreria uma desaceleração brusca próximo ao patamar 

de 100°C. 

 

 

Figura 5.4 - Experimento base com acionamento constante(a) e análise de taxa de 

aquecimento e linearidade (b). 

Fonte: Do autor 

 

(b) 

(a) 
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Tabela 5.3 – Resultados obtidos no experimento base com aquecimento contínuo. 

  Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Média DP 

Temperatura 

de pico (°C) 
104 105,25 103,5 103 103,75 103,9 0,7517 

Taxa de 

aquecimento 

(°C/s) 

2,4852 2,5209 2,5186 2,5204 2,4992 2,5089 0,0143 

R² 0,9981 0,9962 0,9962 0,9967 0,9959 0,9966 0,0008 

Fonte: Do autor 

 

Nas Figura 5.5 e Figura 5.6 é apresentado o comportamento dos outros experimentos 

base, com razões de 250ms/250ms e 450ms/50ms respectivamente, que foram mencionados e 

detalhados na seção 4.2. A análise de seus resultados e indicadores está presente nas Tabela 5.4 

e Tabela 5.5, respectivamente. 

 

Figura 5.5 - Experimento base com razão de 250ms/250ms (a) e análise de taxa de 

aquecimento e linearidade (b). 

Fonte: Do autor. 

(b) 

(a) 
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Tabela 5.4 – Resultados obditos no experimento base com razão de 250ms/250ms. 

  Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Média DP 

Temperatura 

de pico (°C) 
102 101,5 101,75 101,75 101,25 101,65 0,255 

Taxa de 

aquecimento 

(°C/s) 

1,312 1,3119 1,3643 1,3287 1,3377 1,3309 0,0194 

R² 0,9996 0,9986 0,9992 0,9996 0,9992 0,9992 0,0004 

Fonte: Do autor. 

 

 

Figura 5.6 - Experimento base com razão de 450ms/50ms (a) e análise de taxa de 

aquecimento e linearidade (b). 

Fonte: Do autor. 

(a) 

(b) 
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Tabela 5.5 - Dados experimentais no experimento base com razão de 450ms/50ms. 

  Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Média DP 

Temperatura de 

pico (°C) 
103 103,5 103,5 104 103 103,4 0,3742 

Taxa de 

aquecimento (°C/s) 
2,2646 2,2037 2,214 2,2632 2,1874 2,2266 0,0316 

R² 0,9991 0,9984 0,9988 0,9982 0,9987 0,9986 0,0003 

Fonte: Do autor. 

Para uma melhor visualização do grau de repetibilidade dos experimentos supracitados, 

a compilação dos cinco ciclos realizados para cada razão de tempos é ilustrada na Figura 5.7. 

É possível perceber que os ciclos se repetem de forma consideravelmente similar, sendo até 

mesmo difícil distingui-los entre si. 

 

Figura 5.7 - Compilação dos cinco ciclos realizados para as razões de tempos de 

70ms/430ms (a), 250ms/250ms (b), 450ms/50ms (c), e acionamento contínuo (d). 

Fonte: Do autor 

 

Com estes valores das taxas médias de aquecimento para cada razão de tempos como 

base, utilizou-se o Método dos Mínimos Quadrados para calcular a curva de tendência que mais 

se adequa aos pontos, sendo obtido o resultado de y = 224,77x - 56,252. Nessa equação x é a 

taxa em °C/s e y o tempo em que a resistência fica ligado em milissegundos. Esta equação serviu 

como meio de gerar um grau de automação nos experimentos, nos quais o usuário insere uma 

taxa de aquecimento desejada e a equação calcula o tempo necessário de acionamento do 

aquecedor, dentro do intervalo de 500 milissegundos.  

(a) (b) (c) (d) 



48 

 

 

 

Figura 5.8 - Mapeamento das taxas de aquecimento nos experimentos base. 

Fonte: Do autor 

 

Em seguida, foi realizada uma série de novos experimentos seguindo a mesma lógica 

utilizada nos descritos até então, porém com taxas variando ao longo de toda a faixa de 

funcionamento da câmara. Após unir um conjunto de treze pontos, onde a cada novo ponto 

obtido a curva de tendência era reajustada anteriormente ao ponto seguinte, chegou-se à 

equação final, utilizada no código final do controle. O resultado é ilustrado na Figura 5.9, e 

nota-se que as equações das curvas de tendência inicial (feita com 4 pontos) e a final (feita com 

13) são razoavelmente semelhantes. Ou seja, conseguiu-se um excelente chute inicial, e não 

apenas o objetivo do trabalho, de se obter um aquecimento linear, foi obtido, como mostrou-se 

que o controle por trás deste também se dá de forma linear.  

Esse é um comportamento esperado, pois, conforme a equação 2.3, descrita na seção 

2.2, a taxa de aquecimento deve variar de maneira diretamente proporcional ao fornecimento 

de calor. Desse modo, como pode-se entender a razão de tempos utilizada no controle como a 

porcentagem do desempenho máximo que a resistência pode fornecer, espera-se que essa 

relação da taxa de aquecimento com a razão de tempos seja linear conforme obtido 

experimentalmente.  
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Para as barras de erro vistas na Figura 5.9, foi considerado o maior erro obtido 

experimentalmente como o erro global da reta. Ou seja, o módulo da maior diferença entre o 

valor esperado e o valor obtido foi o erro utilizado na Figura 5-8. Para a taxa de aquecimento 

(barra horizontal) foi de mais ou menos 0,1024°C/s, enquanto para a razão de tempos (barra 

vertical) foi de mais ou menos 23,64 ms. Entretanto, o último não possui relevância prática, 

visto que o parâmetro que o usuário seleciona é a taxa de aquecimento, e não a razão de tempos. 

Essa é calculada automaticamente pela equação de controle, sendo então o parâmetro com o 

qual o Arduino opera. 

 

 

Figura 5.9 - Mapeamento das taxas de aquecimento após obtenção de 13 novos pontos. 

Fonte: Do autor. 
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5.3 ESTABILIZAÇÃO DA TEMPERATURA 

Na Figura 5.10, é mostrado  o comportamento da estabilização configurada para 110°C 

de patamar e taxa de 2,0°C/s. Observa-se que a taxa obtida foi de 2,0162°C/s, 

consideravelmente próxima à esperada. No entanto, para esse experimento não obteve-se uma 

média da taxa, pois como mencionado na seção 4.3, o objetivo era apenas analisar o 

comportamento da estabilização da temperatura por um tempo longo. Esses resultados se 

encontram na Tabela 5.6.  

 

 

Figura 5.10 - Experimento de estabilização da temperatura no patamar em 110°C, com 

taxa escolhida de 2°C/s (a) e análise de taxa de aquecimento e linearidade (b). 

Fonte: Do autor. 

(a) 

(b) 

112,25 

108,5 
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Tabela 5.6 – Resultados obtidos durante a estabilização por um longo período. 

Temperatura 

de Pico (°C) 

Após Pico 

Média (°C) Máximo (°C) Mínimo (°C) 
Desvio Padrão 

(°C) 

112,75 110,11 112,25 108,50 0,68 

Fonte: Do autor. 

 

A partir dos dados da Tabela 5.6 é possível notar que a temperatura média durante o 

período de estabilização foi de 110.11°C, com desvio padrão de 0.68, indicando uma variação 

de aproximadamente 0.62% em relação à temperatura alvo, de 110°C. Desde modo, verifica-se 

que o controle foi capaz de produzir uma alta confiabilidade para este tipo de experimento. 

Pode-se concluir, portanto, que durante o período de estabilização para a temperatura de 110°C 

a faixa na qual espera-se que a temperatura varie é de 108,5°C à 112,25°C, conforme ilustrado 

na Figura 5.10 (a). 

Em seguida, foi analisado o aquecimento por três ciclos, com taxa selecionada de 

1.8°C/s e a estabilização da temperatura no patamar desejado em conjunto, como mostrado na 

Figura 5.11. A taxa média obtida foi de 1.8228°C, o que se enquadra dentro do erro considerado 

para a curva de tendência utilizada como equação de controle. Quanto ao período de 

estabilização, o desvio padrão médio encontrado foi de 0.743, sendo 0.82 nos dois primeiros 

ciclos e 0.59 no último, dados disponíveis na Tabela 5.7. 
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Figura 5.11 - Experimento de ciclos com estabilização da temperatura no patamar 

estabelecido em 130°C, com taxa escolhida de 1.8°C/s (a) e análise de taxa de 

aquecimento e linearidade (b). 

Fonte: Do autor. 

 

Tabela 5.7 – Resultados obtidos nos três ciclos com estabilização a 130°C por 60s. 

Ciclo 
Temperatura de 

Pico (°C) 

Após Pico 

Média (°C) Mínimo (°C) Máximo (°C) Desvio Padrão (°C) 

1 131,25 129,67 128,00 131,25 0,82 

2 131,25 129,83 127,75 131,25 0,82 

3 131,00 129,74 128,63 131,00 0,59 

Fonte: Do autor. 

(a) 

(b) 
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Foi possível observar que a temperatura média obtida para os três ciclos foi 

consideravelmente próxima à de 130°C esperada, sendo não mais que 0,33°C inferior à esse 

valor. Além disso, o desvio padrão foi inferior à 1°C, o que indica uma variação de 0,63% em 

relação à temperatura alvo. Dessa maneira, mais uma vez foi verificada a boa confiabilidade do 

controle para experimentos dessa natureza. 

Por fim, foi testado um aquecimento mais lento até a temperatura de 80°C, com taxa 

selecionada de 0,6°C/s, com estabilização por um tempo mais longo, de 170s, experimento 

mostrado na Figura 5.12 (a). A taxa média obtida foi de 0,5971°C/s, conforme ilustrado na 

Figura 5.12 (b), o que mais um vez, se enquadra com razoável folga dentro do erro considerado. 

Além disso, é interessante notar que, a temperatura de pico na transição foi inferior à máxima 

obtida durante o período de estabilização para todos os ciclos.  

A partir dos dados relatados  na Tabela 5.8, é possível notar que houve uma diminuição 

ainda maior no desvio padrão da temperatura durante o período de estabilização, sendo não 

mais que 0,44°C, o que representa 0,55% de variação em relação à temperatura alvo de 80°C. 

Esse fato mostra, mais uma vez, que o controle da câmara possui boa performance para qualquer 

taxa escolhida ou temperatura máxima dos ciclos. 

Ademais, foi possível perceber com esse experimento que tanto o desvio padrão da 

estabilização quanto a temperatura de pico, são tão maiores quanto a temperatura máxima do 

experimento. Isto se dá devido ao fato de que com uma maior temperatura no interior da câmara, 

o gradiente entre a mesma e a do ar injetado à temperatura ambiente, para a recirculação, é 

maior. Assim, gera-se variações mais bruscas na temperatura, tornando-a, portanto, mais difícil 

de ser controlada. Ou seja, para menores taxas de aquecimento e temperaturas mais baixas, é 

possível obter um controle mais refinado e de alta confiabilidade e reprodutibilidade. 
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Figura 5.12 - Experimento de ciclos com estabilização da temperatura no patamar 

estabelecido em 130°C, com taxa escolhida de 0,6°C/s (a) e análise de taxa de 

aquecimento e linearidade (b). 

Fonte: Do autor. 

Tabela 5.8 – Dados experimentais dos três ciclos com estabilização a 80°C por 170s.   

Ciclo 
Temperatura 

de Pico (°C) 

Após Pico 

Média (°C) Mínimo (°C) Máximo (°C) Desvio Padrão (°C) 

1 80,25 79,71 78,50 81,00 0,43 

2 80,25 79,73 78,25 80,75 0,37 

3 80,25 79,69 7850 80,75 0,44 

Fonte: Do  autor

(a) 

(b) 
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6  CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Na primeira etapa desse trabalho, foi possível obter um controle de todos os 

componentes eletrônicos do sistema de maneira independente, de modo a tornar possível 

manipular os parâmetros de teste conforme desejado. Obteve-se familiaridade com a operação 

da câmara e do tipo de resposta que se obtém ao se variar cada parâmetro. Percebeu-se a 

indispensabilidade do uso de coolers, não apenas para a fase de resfriamento, mas igualmente 

importante para proporcionar uma melhor difusão do calor durante a fase de aquecimento e 

manutenção da temperatura no Setpoint. Percebeu-se também, que juntamente aos coolers, as 

pastilhas Peltier são igualmente indispensáveis para a fase de resfriamento. Devido ao 

comportamento assintótico do resfriamento ao aproximar-se da temperatura na qual o ar frio 

era injetado na câmara, foi confirmada a necessidade de que esse ar seja o mais frio possível, 

para evitar tal tendência. 

Na etapa de projeto, elaborou-se o desenho de uma câmara mais robusta, com melhorias, 

principalmente, em termos de resfriamento e isolamento térmico. Criou-se um esquemático 

eletrônico, tornando possível a reprodução do circuito de maneira fiel ao protótipo. 

Durante a etapa de calibração, o desafio foi conseguir elaborar um código único e 

totalmente parametrizado em termos das principais variáveis experimentais, para que o usuário 

não necessite alterar em momento algum os scripts de controle do código em si. Com quatro 

experimentos base, gerou-se uma curva de tendência relacionando as taxas de aquecimento 

obtidas experimentalmente com a razão de tempo de on/off da resistência, curva essa 

aproximada de uma reta pelo Métodos dos Mínimos Quadrados.  

Foram então realizados inúmeros experimentos, com o objetivo de mapear uma ampla 

faixa de taxas de aquecimento plausíveis para o projeto, e calibrar as variáveis de controle de 

modo a obter resultados dentro do padrão esperado para cada taxa diferente. Desse modo, 

utilizou-se a curva base como referência, e a cada novo ponto gerado a sua equação era 

reajustada, tornando-a mais fidedigna. 

Ao fim do processo, foi obtida uma equação global para o processo, com um valor de 

R² de 0,9885, e com erro médio de mais ou menos 0,1024°C/s, o que indica uma boa 

confiabilidade e reprodutibilidade do processo. Além do mais, os resultados obtidos para o 

aquecimento foram extremamente satisfatórios. Conseguiu-se obter um aquecimento de forma 
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aproximadamente linear para toda a faixa de taxas de aquecimento experimentadas, com R² 

médio das curvas de tendência superior a 0.99 em todos os experimentos. 

Apesar de ter sido possível realizar o projeto com sucesso, com a conclusão de todas as 

etapas estabelecidas dentro do prazo e, principalmente, ter-se atingido o seu objetivo principal, 

algumas oportunidades de melhoria podem ser enxergadas. O método de controle utilizado, 

caracterizado como on/off, não é um método de extrema precisão. Assim, seria possível a 

obtenção de resultados ainda mais refinados, e uma melhor maleabilidade do código de 

controle, se fosse implementado um controle do tipo PID.  

No entanto, tal modificação do projeto acarretaria na necessidade de aquisição de novos 

materiais capazes de agir como potenciômetros ou dimmers na alimentação da resistência, ao 

invés de apenas ligá-la e desligá-la, como o relé convencional realiza. O sistema teria o mesmo 

princípio do uso de PWM aplicado nos coolers, porém, como neste caso se trata de alimentação 

por corrente alternada, alguns dispositivos a mais tornam-se necessários além do transistor, ou 

relé de estado sólido ou triac, somados à um detector de passagem em zero. Tal dispositivo 

seria capaz de informar ao circuito o exato momento em que a voltagem atinge o valor zero, 

sendo assim possível colocar em fase a frequência dos pulsos do PWM com a frequência de 

oscilação da corrente. 

Quanto ao resfriamento, a linearidade não foi possível de ser obtida com os recursos 

utilizados neste protótipo, devido à baixa eficiência dos elementos refrigerantes. Desse modo, 

outro importante ponto a ser melhorado, seria a implementação de um método de controle para 

o resfriamento, com o objetivo de torná-lo linear, de maneira semelhante à do aquecimento, e 

idealmente, com uma taxa de mesmo módulo e sinal oposto. Para atingir esse objetivo, seria 

necessário melhorar a eficiência do módulo de resfriamento, seja através de um melhor 

aproveitamento das pastilhas Peltier, ou a inclusão de algum dispositivo mais eficiente. A 

principal dificuldade em tornar possível a linearidade do resfriamento, seria consegui-la ao 

aproximar-se da temperatura ambiente. Devido ao menor gradiente de temperatura, a 

transferência de calor se torna menos eficiente, e inicia uma tendência assintótica. Assim, o 

resfriamento deveria ser consideravelmente mais eficiente, com temperatura de operação 

inferior à mínima desejada nos ciclos térmicos. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 APÊNDICE 1 – CÓDIGO DE CONTROLE 

//Leitura de Temperatura com Termopar K + MAX6675 + cooler + heat up to 100 graus 

celcius 

#include <max6675.h> 

float temperature=0; //cria-se variável flutuante para armazenar a temperatura 

unsigned long start_time=0, old_time; 

//definição dos pinos conectados ao MAX6675 

int thermoSO = 4; //não alterar 

int thermoCS = 5; //não alterar 

int thermoCLK = 6; //não alterar 

//definição dos das saídas de controle de todos coolers + resistência + peltier 

int fan1switch = 3; //não alterar 

int heatswitch = 9; //não alterar 

int fan2switch = 10; //não alterar 

int fan3switch = 11; //não alterar 

int coolswitch = 8; //não alterar 

//definição de variáveis do código 

int on; //não alterar 

int fanVal; //não alterar 

int temp; //temperatura máxima desejada 

int nciclos; //número de ciclos de aquecimento + resfriamento realizados antes de 

desligar 

float taxa,d; //taxa de aquecimento desejada 

int delayon,delayoff; //tempos on e off para totalizando 500ms 
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int hold; //tempo de estabilização 

int incremento; //incremento na taxa 

float percent; //percentual para mapping 

int fanpower1, fanpower2, fanpower3; 

int mintemp; //temperatura mínima dos ciclos 

MAX6675 thermo(thermoCLK, thermoCS, thermoSO); 

void setup() { 

  pinMode(fan1switch, OUTPUT); 

  pinMode(fan2switch, OUTPUT); 

  pinMode(fan3switch, OUTPUT); 

  pinMode(heatswitch, OUTPUT); 

  pinMode(coolswitch, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

  delay(500); 

  on=0; 

  temp=130; //aqui define-se a temperatura máxima desejada 

  nciclos=2; //aqui define-se o número de ciclos desejado, para teste único inputar 1 

  hold=40000; //definir tempo mantido no patamar máximo(ms) 

  mintemp=30; //definir temperatura mínima dos ciclos 

  taxa=1.8; //escolher taxa de 0.5 a 2.44 graus por segundo 

  d=(230.93*taxa)-62.311; //calcula-se tempo de acionamento da resistência 

  delayon=int(d); //calcula-se tempo com resistência desligada 

  if(delayon>500) 

  {    delayon=500;  } 

  delayoff=500-delayon; 

  if (taxa<1.2) 
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{    fanpower1=map((taxa*1000),500,1200,70,100); 

    fanpower2=fanpower1; 

    fanpower3=map((taxa*1000),500,1200,75,175); 

    if(temp>=75) 

    {      percent=(75.0/temp); 

    }    else 

    {      percent=1; 

    }    if (temp>=120) 

{      incremento=20;  

   }    else 

{      incremento=map((taxa*1000),500,1200,10,0);    }      } 

  else{ 

    fanpower1=map((taxa*100),120,244,100,100); 

    fanpower2=map((taxa*100),120,244,100,150); 

    if (delayon>=450){ 

      fanpower3=map((taxa*100),220,244,200,255); 

    }    else   { 

      fanpower3=map((taxa*100),50,220,175,200);    } 

    percent=0.90; 

    incremento=0;  } 

  Serial.println(d); 

  Serial.println(delayon); 

  Serial.println(delayoff); 

  Serial.println(incremento); 

  Serial.println(fanpower1); 

  Serial.println(fanpower2); 
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  Serial.println(fanpower3); 

  Serial.println(percent);} 

void loop(){ 

do 

{digitalWrite(coolswitch, LOW); 

       do 

{temperature=thermo.readCelsius(); //leitura da temperatura 

Serial.println(temperature); //printar temperatura 

    if(temperature > 160)  

//caso temperatura ultrapasse 160°C o programa desliga o sistema automaticamente 

    {      on=1; 

      goto fimdoprograma; 

    }    if (temperature<(percent*temp)) 

    {      if (delayon == 500) 

      {      digitalWrite(heatswitch, LOW); //LOW=ON  

      analogWrite(fan1switch, fanpower1);      

      delay(250);     

      digitalWrite(heatswitch, LOW); //LOW=ON 

      digitalWrite(fan1switch, LOW); 

      delay(250);  

     }      else      { 

      digitalWrite(heatswitch, LOW); //LOW=ON        

analogWrite(fan1switch, fanpower1);      

      delay(delayon);     

      digitalWrite(heatswitch, HIGH); //HIGH=OFF 

      digitalWrite(fan1switch, LOW); 
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      delay(delayoff);      } 

    }    else if (temp>=75 && temperature>=(percent*temp) && temperature<temp) 

    {      if (delayon == 500) 

      {      digitalWrite(heatswitch, LOW); 

      analogWrite(fan1switch, fanpower2); 

      delay(250); 

      digitalWrite(heatswitch, HIGH); 

      digitalWrite(fan1switch, LOW); 

      delay(250);      } 

      else 

      {      digitalWrite(heatswitch, LOW); 

      analogWrite(fan1switch, fanpower2); 

      delay(delayon+incremento); 

      digitalWrite(heatswitch, HIGH); 

      digitalWrite(fan1switch, LOW); 

      delay(delayoff-incremento);       }    }           

    else 

    {      digitalWrite(heatswitch, HIGH); //HIGH=OFF 

      analogWrite(fan1switch, fanpower3); 

      delay(500); 

      if (start_time == 0 && temperature >= temp) 

      start_time = millis(); 

    } 

 //o tempo em que a temperatura permanece no valor máximo é inserido no último termo 

deste  

 //while abaixo, em milisegundos 
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        }while(start_time == 0 || (millis() - start_time) < 60000); 

do{      temperature=thermo.readCelsius(); //leitura da temperatura 

      Serial.println(temperature); //printar temperatura 

          if(temperature > 160)    { 

      on=1; 

      goto fimdoprograma;    } 

      fanVal = 255; 

      digitalWrite(heatswitch, HIGH);      

      analogWrite(fan1switch, fanVal); 

      analogWrite(fan2switch, fanVal); 

      analogWrite(fan3switch, fanVal); 

      digitalWrite(coolswitch, LOW);//LOW=ON 

      delay(500);    }while(temperature > mintemp); 

    start_time=0; 

    nciclos=nciclos-1; 

    digitalWrite(fan2switch, LOW); 

    digitalWrite(fan3switch, LOW); 

    if(nciclos==0)    {      on=1; }   }while(on==0); 

fimdoprograma: 

   do   {      digitalWrite(heatswitch, HIGH); 

      digitalWrite(fan1switch, LOW); 

      digitalWrite(fan2switch, LOW); 

      digitalWrite(fan3switch, LOW); 

      digitalWrite(coolswitch, HIGH);   } 

while(on==1); } 

 


