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RESUMO 

 

Existe um interesse bastante grande da comunidade científica mundial no 

desenvolvimento de métodos de produção em massa do óxido de grafeno (GO) tendo 

em vista sua utilização na melhoria do desempenho em compósitos em geral. Este 

projeto teve por objetivo o desenvolvimento de um reator experimental para 

automatização da produção de óxido de grafeno para fins acadêmicos, aplicando o 

método de Hummers modificado bem como aplicar o produto obtido em compostos 

utilizados na construção civil. A metodologia utilizada contemplou o estabelecimento 

dos requisitos necessários ao equipamento, seu projeto básico e detalhado resultando 

na documentação completa para fabricação e especificações para compra de 

componentes. O equipamento encontra-se em fase final de montagem mecânica e 

painel de controle. Do ponto de vista de aplicação, foram obtidos resultados iniciais do 

uso do GO em argamassa e borracha. 

 

Palavras chave: Produção de GO, automação, aplicação de GO 
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Lista de abreviaturas 

 

CI = Circuito Impresso 

CNT = Nanotubos de Carbono 

DSC = Differential Scanning Calorimeter 

GO = Oxido de Grafeno 

IDE = Integrated Development Environment 

MEV = Microscopia Eletrônica de Varredura 

PWM = Pulse Width Modulation 

VRF = Variable Refrigerant Flow 
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1. Introdução 
 

Alguns nanomateriais tem ocorrência naturais, no entanto, nos últimos anos os 

nanomateriais artificiais, aqueles à base de carbono, tem mostrado um grande 

interesse entre os pesquisadores em base a suas propriedades físico-químicas e sua 

importância nas mais diferentes áreas tecnológicas.  

Os Nanotubos de Carbono (CNT), o Grafeno e o Óxido de Grafeno (GO), 

materiais estes constituídos de uma camada de átomos de carbono, dispostos em 

arranjo hexagonal. Este arranjo de ligações covalentes resulta em propriedades físicas 

excepcionais, resumidos por Chuah e colegas (2014): os módulos de elasticidade do 

grafeno, GO e CNT são, respectivamente, 1000GPa, 23-42GPa e 950GPa, e as 

resistências à tração, na mesma ordem, chegam a 130GPa, 0,13GPa e 11-63GPa. 

Essas propriedades chamam a atenção por serem excepcionalmente altas, e, por 

serem nanomateriais, as áreas superficiais também são extremamente elevadas: 

2600m²/g no grafeno, 700 a 1500 m²/g no GO e 70 a 400 m²/g no CNT (CHUAH et al., 

2014). Tais características sugerem grande aplicabilidade, principalmente como 

reforços para materiais.  

Há, no entanto, um grande obstáculo à aplicação de grafeno e nanotubos de 

carbono: por conterem apenas átomos de carbono com ligações sp2, são materiais 

apolares, e, por isso, fortemente hidrofóbicos, o que impede sua dispersão em água, 

fundamental para o aumento de sua aplicabilidade nas mais diferentes áreas. O 

grafeno conta ainda com a dificuldade de produção em larga escala e controle de 

qualidade (DREYER, et al., 2010).  

No recente artigo de S Shamaila e colaboradores (2016) apontam que entre os 

materiais a base de carbono destaca-se o GO (óxido de grafeno), um material muito 

promissor, uma vez que pode ser processado facilmente, de baixo custo de 

fabricação, bom estado coloidal, alta área superficial, propriedades únicas mecânicas, 

de baixo peso molecular, propriedades ótica, eletrônicas e magnéticas (S. SHAMAILA 

et.al., 2016). 

O óxido de grafeno (GO) é geralmente composto de camadas pseudo-

bidimensionais de carbono, sintetizadas através da oxidação do grafite.  Os métodos 

de oxidação mais utilizados são os descritos por Brodie, Staudenmaier, e Hummer 

(SHESHMANI, FASHAPOYED, 2013). Estes métodos envolvem, diferenetes agentes 
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oxidantes em meio fortemente ácido, que em diferentes proporções dos reagents 

alteram o nível de oxidação do grafite.   

A oxidação do grafite favorece a formação de grupos polares tais como, 

epóxidos, carboxilatos e hidroxilados ligados a cada camada de carbono. Segundo 

Sheshmani & fashapoyed (2013) o grupo carbonil está ligado nas bordas das camadas 

de grafeno enquanto o epóxido e hidroxilo estão localizados na parte superior de cada 

camada de grafeno.  Estas funcionalidades, coferem ao GO natureza hidrofílica,  

facilitando a dispersão do mesmo em água (HU et.al., 2010). 

Além disso, F. Li et.al (2015), apresenta em seu artigo a potencialidade dos 

compósitos de GO e suas aplicações no armazenamento e conversão de energia e na 

área de protenção ambiental, com remoção de poluentes tanto do ar quanto da água. 

No entanto, as extraordinárias propriedades do GO estão associadas a sua 

morfologia e a natureza de seus grupos funcionais, que dependem fortemente da 

metodologia e das condições experimentais de síntese do GO. (S. SHAMAILA et al, 

2016).   

O óxido de grafeno é obtido a partir da oxidação do grafite, e posterior 

esfoliação do produto. O óxido de grafite foi sintetizado pela primeira vez em 1859 

(BRODIE, 1859 apud DREYER et al, 2009, p. 229), utilizando clorato de potássio e 

ácido nítrico para oxidar o grafite, formando um sólido fácil de dispersar em água, mas 

não em ácido. Posteriormente, Staudenmaier (STAUDENMAIER, 1898, apud 

DREYER et al, 2009, p. 229) aprimorou o processo, realizando a adição de clorato em 

múltiplas alíquotas, ao invés de adicioná-lo de uma só vez. Essa mudança era 

necessária pois as reações químicas envolvidas liberam grandes quantidades de 

gases tóxicos e inflamáveis, de forma que a adição controlada do clorato é uma 

medida de segurança contra esses gases. 

 No entanto, foram Hummers e Offeman (1959), que desenvolveram o processo 

que é utilizado até hoje. Hummers trocou o ácido nítrico por ácido sulfúrico (H2SO4), e 

clorato de potássio por permanganato de potássio (KMnO4) e nitrato de sódio 

(NaNO3). Hummers notou aumento da viscosidade, formando uma mistura pastosa 

marrom acinzentada, ao término dos 30 minutos, com pouca liberação de gases. Em 

seguida eram adicionados 4,6 litros de água muito lentamente, pois esta reação era 

extremamente exotérmica e violenta, elevando a temperatura da mistura até 98°C. A 

suspensão diluída, de coloração marrom, era mantida nessa temperatura por 15 

minutos, diluída em 14 litros de água e tratada com algumas gotas de peróxido de 

hidrogênio (H2O2). O peróxido consome os íons de permanganato que não reagiram, 
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transformando-os em íons de manganês, incolores. Com isso, a coloração da mistura 

passou de marrom avermelhado para amarelo claro. A suspensão era filtrada e lavada 

três vezes com um total de 14 litros de água, centrifugada e desidratada a 40°C 

 Atualmente, quase todos os pesquisadores utilizam versões modificadas do 

método de Hummers para produzir óxido de grafite. Marcano e colegas (2010) 

propuseram três modificações: aumentar a proporção de KMnO4 para 6 vezes a 

quantidade de grafite, eliminar o NaNO3 e trocar o H2SO4 por uma mistura 9:1 de ácido 

sulfúrico e ácido fosfórico (H3PO4). O aumento de permanganato garante maior 

oxidação do grafite, melhorando sua dispersão em água e eliminando a necessidade 

do NaNO3. Ao não utilizar este composto, é eliminada a formação dos óxidos de 

nitrogênio (NOx), tóxicos e poluentes. Os resultados de Marcano e sua equipe 

sugerem que a utilização do ácido fosfórico resultou em um produto final com 

“(...)plano basal menos corrompido do que o método de Hummers” (MARCANO et al., 

2010, p.4813, tradução nossa)1, ou seja, com menos defeitos no arranjo hexagonal 

dos átomos de carbono. Isso é desejável por diversos motivos: o óxido de grafeno é 

um composto intermediário para a formação de grafeno reduzido, que necessita ter 

menos defeitos no arranjo; um arranjo menos defeituoso possui ligações mais fortes 

entre os átomos, o que pode ser traduzido em melhores propriedades mecânicas em 

compósitos com o material. 

 Dimiev e Tour (2014), desvendaram o processo de formação do óxido de 

grafeno. A formação se dá em três etapas: na primeira etapa, grafite em pó é 

adicionado a ácido sulfúrico concentrado. O ácido penetra no meio das camadas do 

grafite, expandindo ligeiramente a distância entre as camadas, e formando um 

composto de intercalação de grafite e H2SO4, de coloração azul escura. Na segunda 

etapa, acrescenta-se o permanganato de potássio, que, em meio ácido, forma o íon 

MnO3
+, forte agente oxidante que confere coloração esverdeada à mistura. Este 

agente penetra entre as camadas do grafite e reage com os átomos de carbono a 

partir da borda do floco em direção ao centro. A indicação do avanço da reação se dá 

pela mudança de coloração de verde para vermelho escuro.  

 A terceira etapa é a adição da água, que leva à esfoliação espontânea das 

camadas de óxido de grafite e libera os íons sulfato e manganês que não participaram 

da reação do meio das camadas. Esta etapa ocorre com intensa liberação de calor, e 

reduz consideravelmente a viscosidade da mistura. Por fim, o peróxido de hidrogênio é 

acrescentado para reduzir os íons MnO3
+ em excesso a íons Mn2+, incolor, e a mistura 

                                                             
1“This suggests that the improved method disrupts the basal plane of the graphite less than Hummers’ 

method” (Marcano et al., 2010, p.4813) 
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se torna amarelo clara, como observado por Hummers. Para a purificação, são 

realizadas extensivas lavagens com água, que resultam em mudança da coloração 

amarela para marrom escura, gradualmente.  

O primeiro passo desta pesquisa foi desenvolver um processo manual para 

obtenção de GO de qualidade a partir de grafite de baixa qualidade, que se encontra 

no mercado nacional com o custo de R$ 50,00/Kg, como mostra a Figura 1.1.    

𝐺𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑒 +  𝐻2𝑆𝑂4 +  𝐾𝑀𝑛𝑂4 → Ó𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑒   eq. 1 

 

 

Figura 1.1 – Processo de obtenção de GO por Hummers modificado. 

Fonte: Acervo próprio 

 

Tais experimentos foram conduzidos no Laboratório da Química da Escola de 

Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O produto obtido foi 

caracterizado por espectroscopias UV-Visível, Infravermelho e RAMAN e difração de 

raios-X, nos diversos laboratórios de pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Os dados estão representados na Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Caracterização do produto obtido (GO) por espectroscopias UV-

Visível,  Infravermelho e RAMAN e difração de raios-X. 

Fonte: Acervo próprio 

 

Após inúmeras tentativas de síntese do GOs e caracterização, chegou-se a um 

produto que apresenta ótimas propriedades mecânicas e com características 

adequadas para a formação de compósitos. Sua estrutura grafítica possui ligações 

covalentes fortes, que representam altas resistências mecânicas. Suas dimensões em 

escala nanométrica conferem alta área superficial e possibilitam que o material atue 

nesta escala, fortalecendo demais materiais. Sua composição contendo grupos 

funcionais oxigenados garante fácil dispersão em água, formando suspensões 

estáveis, e ainda possibilita a formação de ligações químicas com outros materiais de 

interesse.  

Todas estas propriedades indicaram que o óxido de grafeno pode ser um 

reforço adequado a compostos de cimento. O compósito formado pelo GO e o cimento 

apresentou elevadas resistências à compressão, flexão e tração, superando os 

materiais comuns. A análise da estrutura deste compósito indicou a redução de 

porosidade e maior extensão da hidratação do cimento.  Os estudos indicaram ainda 
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que o nanomaterial forma ligações químicas com os produtos da hidratação, 

fornecendo sítios de nucleação dos cristais e regulando o mecanismo de hidratação. 

Essas ligações químicas também representam a possibilidade de transferência de 

carregamentos da estrutura ao nanomaterial, que possui propriedades mecânicas 

elevadas, e retardando a formação e propagação de fissuras já na escala 

nanométrica. 

Tais experimentos permitiram concluir: 

a) O produto sintetizado apresenta qualidade equivalente quando comparado com 

o GOs comercializados pela empresa Aldrich (100 mL de uma solução de GO 2 

mg/mL, disperso em água custa R$ 2.127,00, equivale a 1g de GO ao custo de          

R$ 10.635,00) e pelo Graphene Supermarket  (60 mL de uma solução de GO             

0,5 mg/mL, disperso em água custa $ 75,00, equivale a 1g de GO ao custo de                

$ 2.500,00); 

b) As propriedades do compósito estudado (GO+cimento)  indicaram que o óxido 

de grafeno pode ser um reforço adequado para demais compósitos com 

diferentes materiais; 

c) O método de síntese utilizado mostra-se reprodutível; 

d) Custo da produção de 1g de GO está na ordem de R$ 6,00 (considerando 

apenas os reagentes empregados na síntese)   

 

Outro aspecto importante diz respeito a produção em massa do óxido de 

grafeno, o que permitiria a sua comercialização a custos mais compatíveis e sem o 

descarte de produtos tóxicos a natureza. Paredes e outros (2011) afirmam inclusive 

que a implementação real do grafeno em usos tecnológicos dependerá criticamente no 

desenvolvimento de metodologias adequadas para a produção em massa. 

In-Yup, J. e outros (2015)  apresentaram um método mecânico-químico de 

produção em massa de plaquetas de GO que consiste na moagem de uma mistura de 

grafite, esferas de aço e reagente. O processo gera alta energia cinética capaz de 

quebrar as ligações de C-C do grafite numa reação de fronteira, e consequentemente 

propiciando o aparecimento de camadas laminadas. 

Cao  J. e outros (2017)   também comentam que caminhos convencionais de 

oxidação química para a produção de óxido de grafeno (GO), como o método de 

Hummers, acabam sofrendo de problemas ambientais e de segurança devido ao uso 

de produtos químicos perigosos e explosivos. Estas questões são abordadas por 

métodos de oxidação eletroquímica, mas tais abordagens tipicamente têm um baixo 
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rendimento devido a problemas não homogêneos da oxidação. É reportado um 

processo eletroquímico de dois passos compostos de intercalação e oxidação para 

produzir GO em grande escala de laboratório (dezenas de gramas). 

Yu, P. e outros (2016) reportaram um método eletroquímico assistido 

mecanicamente para produzir óxido de grafeno diretamente de grafite em pó, ao 

contrário de outros métodos eletroquímicos relatados que emprega uma única barra 

de grafite pré-formada como eletrodo, o que limita sua escalabilidade, reprodutibilidade 

e grau de oxidação. O óxido de grafeno derivado eletroquimicamente (EGO) mostrou 

um bom grau de oxidação, mas com menos defeitos físicos do que óxido de grafeno 

derivado quimicamente (CGO).  Os métodos baseados em esfoliação eletroquímica e 

oxidação do grafite são abordagens potencialmente mais verdes sem a necessidade 

de etapas de purificação.  

Este projeto se justifica pelo tempo necessário para produção de 5g de GO, no 

laboratório de Química e de Engenharia de Materiais da UPM, que é de cerca de 3 

semanas. Esta quantidade e tempo de produção se mostram inadequados para o 

desenvolvimento de pesquisa acadêmicas visando:  

• sua caracterização físico-química; 

• determinação de suas propriedades mecânicas, elétricas e térmicas; 

• geração de compósitos seja de construção mecânica, civil ou mesmo 

semicondutores para melhoria de suas características. 

Desta forma, dando continuidade aos estudos, pensou-se agregar uma equipe 

de Engenharia Elétrica, Mecânica, Química e Materiais para automatizar o processo 

de síntese e consequentemente possibilitar a produção de GO em maior escala e 

propor a comercialização, não apenas de GO mas de alguns compósitos de interesse 

industrial.  

 

2. Objetivos 
 

O objetivo principal do projeto consistiu no desenvolvimento de um módulo de 

automação flexível para produção de óxido de grafeno em maior escala visando o 

atendimento de necessidades de pesquisa e desenvolvimento de compósitos para 

aplicações comerciais. 

Este sistema deverá possuir: 

• Capacidade produtiva de 20 g/semana de GO; 
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• Permitir a implementação das fases principais da síntese de GO, 

incluindo: adição de reagentes, agitação, resfriamento, controle de 

coloração e centrifugação ou filtragem; 

• Mínima intervenção humana no processo; 

• Facilidade de operação e manutenção; 

• Repetibilidade na obtenção do produto. 

 

3. Metodologia aplicada 
 

O desenvolvimento deste projeto contemplou as seguintes etapas, com 

cronograma total cumprido de 12 meses. 

Etapa I: Definição dos requisitos de projeto com base no descritivo do 

processo; 

Etapa II: Projeto básico ou preliminar do sistema, onde foram analisadas 

possíveis concepções mecânicas, eletrônica, controle e softwares. Pretende-se 

nessa fase, desenvolver um protótipo funcional do sistema de automação 

Etapa III: Projeto detalhado ou executivo de engenharia, utilizando ferramentas 

CAD/CAE, no qual se prevê o projeto mecânico e acionamentos, do controlador e 

dos sistemas computacionais de controle e simulação. Estas tarefas pressupõem, 

por exemplo, a geração de modelos tridimensionais dos diversos componentes 

que compõe o equipamento os quais foram submetidos à análises de 

comportamento estático e dinâmico; 

Etapa IV: Fabricação, aquisição de componentes e montagem do conjunto; 

Testes de desempenho, de forma e verificar o atendimento as especificações de 

projeto; 

Etapa V: Certificação do produto, tendo em visto utilização contínua por um 

período pré-definido 

 

4. Histórico do desenvolvimento de aplicações para o GO na 

indústria da construção civil pelo grupo de pesquisa 
 

O estudo da síntese de óxido de grafeno foi iniciado em 2014, com o aluno 

André G. Camalionte do Curso de Engenharia Civil propondo, em seu trabalho de 

Iniciação Científica (IC), intitulado “Otimização das propriedades do óxido de grafeno 

empregado como aditivo químico no concreto”. Este trabalho foi premiado e 
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apresentado na 68a Reunião Anual da SBPC, 2016, Porto Seguro, Bahia.  A 

continuidade deste trabalho possibilitou ao aluno Camalionte e Rossi (2016) a 

elaboração de seu trabalho de conclusão de curso (TCC), intitulado “Compósito de 

cimento e óxido de grafeno: avaliação das propriedades mecânicas “. Trabalho 

premiado em 1º lugar o melhor TCC da Engenharia Civil.  Neste ano de 2018 foi aceito 

para ser publicado na Revista Mackenzie de Engenharia e Computação. A partir deste 

estudo foi possível seguir um protocolo para a produção de óxido de grafeno com 

características e propriedades semelhantes às descritas na literatura (Camalionte e 

Rossi, 2016).  

A partir deste estudo continuou-se a sintetizar o óxido de grafeno, 

manualmente, no laboratório de pesquisa em Química (prédio 28), pelo método de 

Hummers (1958) modificado. Os produtos obtidos foram e estão sendo empregados, 

como citado anteriormente, em diversos estudos e nas diversas áreas com o objetivo 

de formar alunos a nível de graduação e pós-graduação. Abaixo estão listados os 

trabalhos apresentados e publicados em anais dos congressos em ordem cronológica:  

 

1. Virgens, S. T. ; Ferasso, G. S. ; Ferreira, D. N. ; Rossi, M. V. ; Alexiou, A. D. P. . “Óxido de 

grafeno: Síntese e redução com o flavonóide naringenina”. In: 37ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Química, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil (2014) 

 

2. Monique B. dos Santos ; Henrique B. Ribeiro ; ROSSI, M. V. ; PEDROTTI, J. J. ; ALEXIOU, 

A. D. P.. “Exfoliation of graphite in methanol solution containing quercetin”. In: 38º 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, Águas de Lindoia, São Paulo, Brasil 

(2015)  

 

3. Ana Rita N. Paiva ; Rossi, Maura Vincenza ; ALEXIOU, A. D. P. . “Estudo espectroscópico 

da interação de grafeno com hidroxiflavonas”. In: 38º Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Química, Águas de Lindoia, São Paulo, Brasil (2015)   

 

4. André G. Camalionte ; Rossi, Maura Vincenza . “Otimização das propriedades do óxido 

de grafeno empregado como aditivo químico para materiais cimentícios”. In: 68a 

Reunião Anual da SBPC, Porto Seguro, Bahia (2016).  
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5. A.H. Munhoz Jr, L.F. Miranda, R.M. Peres, M.V. Rossi, V.X. Nagima, M.O. Oliveira “Use 

of pseudoboehmite and graphene oxide for drug delivery system of acyclovir“ In: 

Fifth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials,, Lisbon, 

Portugal (2017) 

 

6. Alexiou, Anamaria D. P.; MOREIRA, T. A. ; Rossi, M. V. . “Enhancement of mechanical 

properties of acrylic resin by expanded graphene oxide”. In: 46th World Chemistry 

Congress, 40a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química and IUPAC 49th 

General Assembly,  São Paulo, SP, Brasil (2017) 

 

7. Gustavo Lorga Arantes e Maura Vincenza Rossi “Síntese e Caracterização e avaliação 

da capacidade de adsorção de compósitos a base de sílica com óxido de grafeno” In: 

17º Congresso nacional de Iniciação Científica (CONIC – SEMESP), São Paulo, SP, (2017)  

 

8. Peres, R.M; Munhoz Jr, A.H.; Miranda, L.F.; Rossi, M.V.; Nagima, V.X.; Valenzuela-Diaz, 

F.R.; Emilio, R.; “Hibrid Compounds of Pseudoboehmite and Graphene Oxide” Resumo 

aceito para ser apresentado no 7th International Congress on Ceramics (ICC7) will be 

held in Foz do Iguaçu, Brazil, June 17-21, 2018.  

 

9. Thiago Canevari;  Maura Rossi, Anamaria Alexiou  “Development of an 

electrochemical sensor of endocrine disruptor bisphenol A by reduced graphene 

oxide for incorporation of spherical carbon nanoparticles” Artigo submetido ao 

Journal: Materials Science & Engineering C (jan/2018). 

 

10. Matheus Nunes Moreira e Maura Vincenza Rossi. “Estudo comparativo entre 

concretos de alto desempenho (CAD) convencionais e aditivados com óxido de 

grafeno”. Resumo Submetido para ser apresentado ao 60º Congresso Brasileiro do 

Concreto – IBRACON será realizado em Foz do Iguaçu, Paraná 17 a 21 de setembro de 

2018. 

 

http://lattes.cnpq.br/9388741608780687
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Outros estudos, empregando o óxido de grafeno foram e vem sendo realizados com 

alunos de iniciação científica, sob minha orientação, possibilitando a ampliação do 

conhecimento do potencial deste produto. 

 

Alunos de iniciação científica, sob orientação da Prof. Maura Vincenza Rossi 

(Concluídos) 

 

1. André George Camalionte. (2014) “Otimização das propriedades do óxido de grafeno 

empregado como aditivo químico no concreto”.. Iniciação científica (Graduando em 

Engenharia Civil da UPM)  

 

2. Wesley Santos Rodrigues. (2015) “Adsorção de metais pesados presente em águ por 

óxido de grafeno com fibra de coco”. (Graduando em Engenharia Civil, UPM)  

 

3. Gustavo Arantes Lorga. (2016) “Produção, caracterização e determinação da 

capacidade de adsorção de compósitos a base de sílica”. (Graduando em Química, 

UPM)  

 

Alunos de iniciação científica, sob orientação da Prof. Maura Vincenza Rossi (em 

andamento): 

 

1. Yuri Belmonte Arcanjo (2017) “Análise da porosidade, permeabilidade e absorção do 

concreto com adição de óxido de grafeno” (Graduando em Engenharia Civil, UPM) 

 

2. Matheus Nunes Moreira (2017) “Estudo comparativo entre concretos de alto 

desempenho (CAD) convencionais e aditivados com óxido de grafeno” (Graduando 

em Engenharia Civil, UPM) 

 

 Por fim, ligado ao referido projeto Mackpesquisa o aluno bolsista Herick Garcia 

Takimoto vem empregando o óxido de grafeno em borracha natural, (Início da bolsa 

06/2017). Os resultados preliminares do estudo estão descritos abaixo: 
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A primeira etapa experimental foi a produção do óxido de grafeno (GO) que 

produzida inicialmente sem escala laboratorial (Laboratório de pesquisa em Química 

da UPM). A placa de óxido de grafeno obtida foi macerada com auxílio de um pistilo e 

almofariz, até a obtenção de um pó fino e homogêneo, para facilitar o processo de 

incorporação na matriz de borracha natural, pelo processo de calandragem. 

O processo de calandragem consiste em submeter a borracha e seus 

componentes de formulação, a passar entre dois rolos metálicos, a fim de 

homogeneizar sua composição através de forças de cisalhamento. As composições de 

borracha natural produzidos estão apresentadas na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Composições de borrachas produzidas, amostras B1, B2 B3 e B4 sem e 

com adição de óxido de grafeno (GO)  

 NR 

 

(phr) 

Ácido 

esteárico 

(phr) 

ZnO 

 

(phr) 

SiO2 

 

(phr) 

MBTS 

 

(phr) 

TMTD 

 

(phr) 

Enxofre 

 

(phr) 

GO 

 

(phr) 

B1 100 1 30 20 1,5 0,5 2,5 0 

B2 100 1 30 20 1,5 0,5 2,5 0,1 

B3 100 1 30 20 1,5 0,5 2,5 0,3 

B4 100 1 30 20 1,5 0,5 2,5 0,6 

 

Com as composições produzidas, foi realizada a análise reométrica para 

determinação do tempo e temperatura de vulcanização ideal. (obs: o reômetro do 

laboratório de engenharia de materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

encontra-se fora de operação, sendo uma dificuldade para se obter tais parâmetros, 

assim esses dados e análises foram obtidos através da mesma empresa que forneceu 

a borracha natural para desenvolvimento deste estudo – Sampel Peças Automotivas). 

Na Figura 4.1, está mostrada a borracha após a análise. 
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Figura 4.1 – Borracha após análise reométrica. 

Fonte: Acervo próprio 

A Curva de torque x tempo, obtida a partir do reômetro de disco oscilatório está 

representada na Figura 4.2.  
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Figura 4.2 - Curva de torque x tempo, obtida a partir do reômetro de disco oscilatório 

Fonte: Acervo próprio 
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A partir da curva, obteve-se a temperatura de vulcanização de 170 ºC e um 

tempo de vulcanização de 2,5 min. 

Após a vulcanização das composições das borrachas, serão iniciadas as 

análises de propriedades mecânicas, para comparação das propriedades das 

borrachas sem adição de carga com aquelas onde houve adição de cargas. As 

caracterizações que poderão ser realizadas são: Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), para análise morfológica da dispersão de GO na matriz, análise térmica (DSC) 

e testes mecânicos na máquina universal de ensaios, nos laboratórios de Engenharia 

de Materiais da UPM. 

 

5. Projeto mecânico do Reator 
 

O projeto mecânico do reator seguiu a abordagem dita racional, onde se 

utilizou a base de dados tecnológica existente para dimensionamento dos 

componentes de máquina dos diversos estágios do reator. Assim, foram realizados os 

itens a seguir. 

 

o Definição dos requisitos básicos do reator com base no descritivo do 

processo  
 

Foram estabelecidas as seguintes especificações necessárias para o projeto 

da máquina: 

1. Desempenho: 20 gramas de GO por semana. 

2. Geometria:  

a. Equipamento com formatação vertical ou horizontal inclinada 

b. Compacto 

c. Volume máximo de processamento = 5 L por reator 

3. Subsistemas: 

a. Reação KMn04 (permanganato de potássio) + ácido sulfúrico 

b. Reação com H2O2 e controle de temperatura (máximo 40 graus) 

c. Lavagem com água + HCl (filtragem) 

4. Cinemática (movimentos) e sequenciamento: 

a. Subsistema a: 
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i. Dosagem dos reagentes: 

1. Dosador sólido: KMnO4 

2. Dosador líquido: H2SO4 

3. Dosador sólido: Grafite 

4. Agitação mecânica por tempo 

b. Subsistema b: 

i. Dosagem dos reagentes: 

1. Dosador líquido: H2O2 por gotejamento 

ii. Refrigeração contínua para controle de temperatura 

iii. Sensoriamento de cor (amarelo ouro) para fim da reação 

iv. Sensoriamento de temperatura 

c. Subsistema c: 

i. Eliminação do sobrenadante com bombeamento 

ii. Adição de água por tempo 

iii. Dosagem de HCl 

d. Fluxo de produto: 

i. Mangueiras de conexão entre vasos com válvulas comandadas 

5. Energia: 

a. Elétrica predominantemente 

6. Materiais: 

a. Aço inoxidável (304 ou 316) devido a resistência a materiais corrosivos 

b. Mangueiras de material polimérico resistentes ao ambiente ácido 

7. Segurança: 

a. Proteção para variação brusca de temperatura 

b. Proteção para os operadores 

8. Operação:  

a. Restrição de impurezas no ambiente do reator 

9. Manutenção: 

a. Vida infinita para os componentes mecânicos (acima de 106 ciclos de 

produção) 
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o Definição dos Recipientes 
 

 Após analisar os requisitos do processo, foi identificado a necessidade de dois 

reatores, o primeiro onde ocorre a reação principal com ácido sulfúrico concentrado, e 

o segundo onde se adiciona água à síntese realizada anteriormente sob condições 

controladas de temperatura, visto que se trata se uma reação exotérmica. Por razoes 

de segurança, sempre é adicionado ácido na água e não o contrário. 

 Uma vez não encontrados produtos disponíveis no mercado que atendessem 

as especificações necessárias do projeto, foi necessário o dimensionamento dos 

reatores utilizados para as reações químicas do processo. O dimensionamento dos 

reatores se baseou nas recomendações encontrados na literatura (PERRY e GREEN, 

2007). A figura 5.1 apresenta as dimensões recomendadas.  

 

 

Figura 5.1 – Dimensões recomendadas para projeto de sistemas de agitação. Sendo a 

relação 0,3 ≤ 𝑑/𝐷𝑡 ≤ 0,6 obedecida. 

Fonte: (PERRY e GREEN, 2007). 
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 O máximo estipulado foi de 2 L e 4,1 L para o primeiro e segundo becker, 

respectivamente. Para calcular as dimensões foi necessário determinar os valores de 

altura e diâmetro que, para o primeiro becker, possui os respectivos valores de 200 

mm e 135 mm e, para ao segundo becker, 180 mm e 240 mm. As dimensões 

calculadas são dadas na tabela 5.1, para o primeiro becker, e 5.2, para o segundo 

becker.   

 

Tabela 5.1 – Dimensões do primeiro reator. 

Parâmetro Valor 
(mm) 

d 60 

d/8 7,5 

H/6 33 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 Foi atribuído um volume de 0,8 L para o primeiro reator e 2 L para o segundo 

reator como fator de segurança. 

 

Tabela 5.2 – Dimensões do segundo reator. 

Parâmetro Valor 
(mm) 

d 60 

d/8 7,5 

H/6 40 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

 O material utilizado para construção foi o aço inox 304 de espessura de 0,9 

mm. Para facilitar a construção do protótipo não foram considerados a utilização de 

chicanas. Outro aspecto geométrico adotado foi a geometria cônica no fundo de forma 

a facilitar o escoamento de produto entre etapas. As figuras 5.2 e 5.3 mostram as 

geometrias finais dos Beckers. 
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Figura 5.2 – Becker 1 projetado. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Becker 2 projetado. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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o Dimensionamento dos agitadores 
 

 Na literatura não há indicações muito claras de como é selecionado o tipo de 

misturadores dos sistemas de agitação, possuindo somente indicações vagas. Em 

conversa com fornecedores de agitadores, chegou-se à conclusão que o melhor tipo 

seria o agitador do tipo Cowles, porém, por ser um agitador relativamente novo, a 

literatura não possui dados experimentais a respeito desse agitador. A solução 

encontrada foi aproximar suas características para agitadores similares garantindo a 

maior geração a maior potência. A primeira hipótese de aproximação foi de modelar o 

misturador como uma hélice por ser usado em líquidos de baixa viscosidade e 

(MCCABE, SMITH e HARRIOTT, 1993). A velocidade tipicamente adotada para esse 

tipo de hélice é de 1150 a 1750 rpm, assim, foi utilizado o valor base de 1500 rpm. O 

liquido mais viscoso considerado no dimensionamento foi o ácido sulfúrico de modo 

que suas propriedades foram utilizadas para o dimensionamento.  

 Para o cálculo da potência primeiramente foi calculado o número de Reynolds, 

dado pela equação 5.1.  

 

𝑁𝑅𝑒 =
𝐷𝑎

2 ∙ 𝑛 ∙ 𝜌

𝜇
 (5.1) 

 

Onde 𝐷𝑎 sendo o diâmetro da hélice em metros, 𝑛 sendo a rotação em rotações por 

segundo, 𝜌 a densidade em quilogramas por metros cúbico e  𝜇 a viscosidade 

cinemática em 𝑃𝑎 ∙ 𝑠. Para os dados de projeto, tem-se: 

 

𝑁𝑅𝑒 =
0,062 ∙ 25 ∙ 1840

0,0267
= 3 

  

 Com o valore do número de Reynolds é possível interpolar a figura 5.4 e 

encontrar o número de potência. O valor encontrado foi de 10. Utilizando a equação 

5.2 foi possível relacionar esse número com a potência. 

 

𝑃 =
𝑁𝑅𝑒 ∙ 𝜌 ∙ 𝑛3 ∙ 𝐷𝑎

5

𝑔
 (5.2) 

 

 Onde 𝑔 sendo a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Para o 

problema analisado, tem-se: 
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𝑃 =
3 ∙ 1840 ∙ 253 ∙ 0,065

9,81
= 6,8 𝑊  

Vale comentar que este valor é relativamente baixo e só leva em conta a viscosidade 

do fluido. A influência da inercia do sistema (haste + hélice) foi desprezada para efeito 

de cálculo, mas é considerada pequena e pode ser englobada no fator de segurança 

de seleção do motor. 

 

Figura 5.3 – Diagrama de número de Reynolds e número de potência. 

Fonte: MCCABE, SMITH e HARRIOTT, 1993. 

 

Tendo a potência e a rotação foi possível selecionar o motor do agitador, 

porém o motor foi superdimensionado para possibilitar a experimentação de outras 

velocidades. Esse superdimensionamento se justifica pelos expoentes cuja a rotação é 

multiplicada. O motor selecionado foi o BOSCH GPB de 12 V e 245 W, cuja curva 

característica está na figura 5.4 
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Figura 5.4 – Curva característica do motor selecionado 

Fonte: BOSCH, 2004 

A haste da hélice foi selecionada junto ao fabricante de acordo com o diâmetro 

do disco do misturador. 

 

 

o Dimensionamento dos dosadores sólidos  
 

 Como parte do processo de síntese do oxido de grafeno exige a dosagem de 

materiais sólidos, após uma pesquisa nos principais fornecedores de dosadores 

sólidos foi identificado a inexistência de um aparelho capaz de dosar pequenas 

quantidades de solido. Com essa motivação foi projetado um dispositivo de tamanho 

conveniente ao projeto proposto. 

 O princípio de funcionamento desse dosador é baseado em transportadores 

helicoidais, assim o cálculo da sua vazão pode ser calculado com as informações 

presentes na literatura (GOMIDE, 1983). A figura 5.5 ilustra este tipo de transportador.  
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Figura 5.5 – Esquema básico de um transportador helicoidal. 

Fonte: GOMIDE, 1983. 

 

Os sólidos a serem transportados são: o grafite e o permanganato de potássio. 

Como no projeto é pretendida uma dosagem controlada em massa, estabeleceu-se 

um gráfico de vazão por rotação. O volume a ser dosado é a integral da função vazão 

e, utilizando o motor de passo é possível controlar a inclinação da curva. As demais 

características ficaram para ser obtidas experimentalmente. A vazão é dada pela 

equação 5.3.  

 

𝑄 = 4,71 ∙ 10−5 ∙ (𝐷2 − 𝑑2) ∙ 𝑝 ∙ 𝑛 (5.3) 

 

 Onde 𝐷 é o diâmetro externo da helicoide em metros, 𝑑 é o diâmetro do eixo 

em centímetros, 𝑝 é o passo em centímetros e 𝑛 sendo a rotação em rpm. A vazão é 

obtida em 𝑚3/ℎ. A figura 5.6 apresenta a vazão mássica em gramas por segundo dos 

dois elementos. Adotaram-se as seguintes densidades: 2.23 g/cm³ e 2,7 g/cm³. 
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Figura 5.6 – Curva vazão em massa versus rotação do motor 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A solução final do dosador sólido é mostrada, em perspectiva, na figura 5.7  

 

 

Figura 5.7 – Dosador sólido projetado 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

o Dimensionamento dos dosadores líquidos  
 

 Para a dosagem dos líquidos, que não a água, foram usadas bombas 

peristálticas por terem a conhecida capacidade de trabalhar com ácidos sem 

problemas, bem como sua vazão reduzida (MACINTYRE, 2016). Tal característica se 

encaixou perfeitamente nos requisitos exigido para o projeto. O princípio de 
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funcionamento de dosagem é baseado no tempo em que a bomba fica ligada e, 

conhecendo-se a vazão, calcula-se o volume. Os reagentes a serem dosados com 

precisão são: ácido clorídrico e peroxido de hidrogênio que dependem de outros 

fatores para determinar o seu volume. Pensando na precisão de dosagem foi utilizado 

a medida de gotas com a equivalência de 20 gotas para um mililitro. Estipulando uma 

vazão de 10 gotas por segundo tem-se uma vazão de 0,5 ml/s. O modelo de bomba 

comercial encontrada para atender as premissas de projeto foi a bomba dosadora 

ETRON 1,5-12 PVDF de vazão máxima de até 0,42 ml/s garantindo a precisão 

volumétrica. A bomba é mostrada na figura 5.7. 

 

Figura 5.7 – Dosador líquido selecionado. 

Fonte: BOMAX, 2017. 

 

Para a dosagem da água foi utilizado um sensor de vazão do tipo turbina 

(efeito Hall), modelo da marca SEA YF-S201, mostrado na figura 5.8. Como o fluido 

dosado para esse sistema é a água, a variável pressão da entrada não pode ser 

estipulada uma vez que cada ponto de utilização possui a sua pressão característica.  

Contudo, utilizando um sistema micro processado, é possível obter a integral no tempo 

da vazão volumétrica e associar determinado valor ao fechamento da válvula 

solenoide. Suas características técnicas são: pressão máxima de 2,0 MPa, fluxo de 

água 1-30 L/min e exatidão de 10%, o que se adequa aos requisitos de projeto 

anteriormente descritos.  
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 Figura 5.8 – Sensor de vazão tipo turbina 

Fonte: BA 

 

 

o Projeto da estrutura mecânica 
 

 A estrutura mecânica soldada, vista na figura 5.9, não possuiu nenhum cálculo 

de resistência mecânica visto que seu objetivo é simplesmente suportar os elementos de 

cada estágio da reação, bem como o trocador de calor. Tais elementos não possuem 

peso elevado e, ainda, com a utilização de um aço inox 304 (selecionado por conta do 

risco do contato com agentes corrosivos) que possui uma resistência última de tração 

considerável alta, garantiu que o menor perfil comercial que possibilitasse a existência 

de furos passantes para parafusos M4, fosse o suficiente. As especificações detalhadas 

podem ser encontradas no desenho de conjunto. 
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Figura 5.9 – Estrutura da máquina 

Fonte: Acervo pessoal 

 

o Projeto do trocador de calor do 2. Estágio 
 

 O projeto de um sistema de refrigeração para o segundo reator possui muitas 

incógnitas as quais não foram possíveis determinar ou por conta do prazo curto de 

projeto ou pela dependência de outros parâmetros que ainda não foram possíveis ser 

determinados. Assim, foi feita uma aproximação do calor máximo que seria liberado 

com a dissolução de ácido na água. As hipóteses simplificadoras adotadas foram: 

assim que o ácido entrasse em contato com a água, o calor era liberado de modo que 

a multiplicação da vazão pela energia específica fornecesse a potência gerada e que 

não haveria perdas e essa potência seria igualada ao calor retirado, mantendo a 

temperatura constante. A princípio foi cogitado a utilização das pastilhas de efeito 

Peltier pela sua simplificação e maior facilidade de automação, porém não foi possível 

confirmar sua funcionalidade teórica.  

 O princípio de funcionamento da pastilha está baseado no efeito Seebeck 

Peltier que, resumidamente, consiste na criação de uma diferença de potencial quando 

uma das extremidades de dois condutores elétricos diferentes é submetida a uma 

determinada temperatura, a reação do sistema a essa variação do sistema é gerar 

uma diferença de potencial proporcional a temperatura, sendo o contrário também 

verdadeiro, ao aplicar uma tensão em sua extremidade gera uma diferença de 

temperatura (MACDONALD, 2006). A figura 5.10 apresenta um esquema explicativo. 
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Figura 5.10 – Esquema do funcionamento da pastilha Peltier. 

Fonte: MACDONALD, 2006. 

 

 O principal calculo que tornou o seu uso proibitivo foi a construção do diagrama 

elétrico para o acionamento. Partindo da lei de Ohm e das informações oferecidas pelo 

fabricante da pastilha de tensão máxima igual a 15,4 V e resistência de1,6 ohms, tem-

se: 

 

𝐼 =
15,4

1,6
= 9,6 𝐴 

 A capacidade de remoção de calor para o modelo selecionado é de 80 W de 

acordo com o catalogo e, para possuir um poder maior de arrefecimento, foi proposta 

a utilização de 5 dessas pastilhas, totalizando 400 W. A figura 5.11 apresenta o 

diagrama elétrico resultante. 
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Figura 5.11 – Diagrama elétrico para a utilização das pastilhas de efeito Peltier. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Como é possível visualizar no diagrama, a corrente de alimentação do sistema 

possui um valor extremamente alto para uma potência de refrigeração baixa, como 

comparativo, condensadoras de sistemas de ar condicionado com tecnologia VRF de 

capacidade de 30000 BTU/h utilizam valores de corrente próximos aos obtidos pelo 

diagrama.  

 Outro ponto que teve forte influência na seleção do sistema de refrigeração foi 

a dificuldade de remover o calor gerado pelas pastilhas que, caso nãos seja 

adequadamente remoído, fazendo com que os módulos passem a funcionar como 

aquecedores. Essa conclusão foi obtida após testes isolados realizados coma a 

pastilha Peltier. 

 

 Para garantir o sistema a refrigeração foi proposto a utilização de um circuito 

de água gelada utilizando um sistema padrão de refrigeração de um bebedor de água. 

Valores de coeficiente global de transferência de calor temperatura quente e fria do 

sistema ficaram apara ser obtidas com experimentos preliminares.  
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 A determinação da máxima energia liberada foi estipulada a partir da análise da 

reação entre ácido sulfúrico e água dado em (5.4) : 

 

𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 → 𝐻3𝑂+ + 𝐻𝑆𝑂4
− 

𝐻𝑆𝑂4
− + 𝐻2𝑂 →  𝐻3𝑂+ + 𝑆𝑂4

2− 

 (5.4) 

 

 Essa reação é termodinamicamente favorável, liberando ΔH = -84 kJ/mol. 

Sendo a massa molar do ácido igual a 98,078 g/mol, tem-se:  

 

𝐻 =
84

98,078
= 0,86 𝑘𝐽/𝑔 

 

 A vazão na saída do primeiro reator irá variar no tempo a medida que o nível 

de fluido diminui. Utilizado a literatura (ÇENGEL, 2015) chega-se a equação 5.5. 

 

�̇� = 𝑎 ∙ 𝜌 (−
𝑎 ∙ 𝑡 ∙ 𝑔

𝜋 ∙ 𝑅2
+ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑦0) (5.5) 

 

 Onde 𝑎 sendo a área de escoamento do fluido em m², 𝑡 sendo o tempo em 

segundos, 𝑔 sendo a gravidade m metros por segundo ao quadrado, 𝑅 sendo o raio do 

reservatório em metros e 𝑦0 o nível inicial do fluido em metros. 

  Multiplicando o valor da de �̇� por 1000 e H obtém-se a energia gerada 

variando no tempo (figura 5.12). Por conta da característica da equação da difusão de 

calor, sempre que houver uma variação na taxa de refrigeração, será necessário um 

certo tempo para reestabelecer a condição de regime permanente. Para facilitar a 

automação e reduzir a potência utilizada, foi adotado a abordagem potência de 

refrigeração constante, ligando o sistema antes da hidratação do ácido, ficando a 

temperatura da água, já presente no segundo reator menor, e, ao adicionar o ácido, a 

temperatura primeiramente aumenta para depois diminuir. 
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Figura 5.12 – Variação da energia liberada no tempo. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 O maior detalhamento do sistema irá requer testes com as geometrias 

construídas pelos motivos já citados acima. 

 

6. Projeto do controlador  
 

 No processo de fabricação do óxido de grafeno deve-se seguir uma 

ordem de adição de reagentes, em certa quantidade e tempo, resultando no produto 

final. Logo existem variáveis que devem ser controladas para que o produto final tenha 

uma boa qualidade. Para a automatização do processo produtivo foram utilizados uma 

série de componentes cuja finalidade foi controlar as variáveis do processo (tempo, 

quantidade em massa e volume, temperatura e cor). Os componentes de controle 

serão especificados nos itens a seguir. 

 

o Projeto eletroeletrônico do painel de comando  
 

 O processo de controle que tem por finalidade o controle das variáveis 

do processo, funciona simplificadamente da seguinte maneira: 

 De uma forma simplificada, um controlador lógico programável requisita 

a um determinado sensor (2), uma leitura que este é capaz de mensurar. Este sensor 

(2) então, recebe esta solicitação e através de uma programação pré-definida (3), 

envia suas leituras em forma de sinal elétrico para o controlador (1). O controlador por 

sua vez irá receber estes dados de sinal elétrico e também através de programação 
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transformar o sinal em uma medida de leitura nos padrões necessários para uma 

possível interpretação. Tais padrões podem ser, temperatura em ºC, rotação de motor 

em RPM, entre outras. Este sinal recebido e transformado, pode então ser utilizado 

para analisar o equipamento em questão. No caso de rotação de motor, por exemplo, 

se a rotação de um motor for padronizada pelo fabricante à 2500 RPM e para o projeto 

a rotação deva ser menor, por exemplo 2000 RPM, é feita uma programação onde, a 

fonte (4) do sistema enviará uma voltagem menor para o equipamento, para que sua 

rotação se ajuste ao valor adequado ao projeto. 

 

Processador lógico programável 
 

 O processador lógico programável utilizado foi o ARDUINO tipo Mega 

mostrado na figura 6.1. “A placa Arduino é baseada num microcontrolador muito 

versátil que potencializa suas funções para além de uma simples interface passiva de 

aquisição de dados, podendo operar sozinha no controle de vários dispositivos [...] 

Todo o projeto eletrônico, incluindo a plataforma para o desenvolvimento dos 

programas de controle é de acesso público e gratuito. ” (R. de Souza, et.al, 2011). 

Pode se perceber a facilidade de se trabalhar com um controlador deste tipo, pela 

quantidade de material open source existente na internet e outras fontes. Outra 

motivação para a utilização de Arduino é o valor do hardware, que pode ser 

encontrado por preços muito mais competitivos que por exemplo um CLP (Controlador 

Lógico Programável). Por fim mais um dos benefícios de se trabalhar com esta 

plataforma são as entradas e saídas de sinal, que são em grande quantidade, 

facilitando a automação para sistemas que necessitem de grande quantidade de 

equipamentos conectados. 
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Figura 6.1 – Placa Arduino – tipo Mega 

Fonte: Acervo próprio 

 

 Os sinais digitais (1) são responsáveis pelo controle de ligar ou desligar 

um dispositivo acoplado a ela ou a abertura/fechamento de uma válvula por exemplo. 

“É o tipo de sinal de entrada/saída mais tradicional, possui por característica permitir o 

uso de apenas dois tipos de estados, como por exemplo, ligado/desligado, 

aberto/fechado e presente/ausente.”. (Oliveira, 2018). As entradas de pinos GND (2), 

são os pinos de referência (terra). Os pinos “Vin”, “5V” e “3,3V” (3), são referentes à 

alimentação da placa do Arduino. O pino de “Vin” pode receber até 20 Volts de tensão, 

variando de fabricante para fabricante de placa de Arduino. Os pinos de sinal 

analógico (4), ficarão conectados os sensores e abrangem uma gama maior de 

estados, diferente dos sinais digitais. “Os sinais analógicos são sinais elétricos que 

permitem uma faixa de variação entre o nível baixo e o alto (fundo de escala), como 

por exemplo, a temperatura de um forno ou o volume de líquido dentro de um tanque.” 

(Oliveira, 2018). Os sinais PWM (5), são sinais digitais também, porém com uma 

diferença, onde podem fazer variação de frequência. “Os sinais PWM são baseados 



Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

39 
 

na quantidade de tempo que a saída de um circuito digital está fechada numa base de 

tempo fixa. Esta quantidade de tempo pode ter um valor na gama dos 0% até aos 

100% da base de tempo, fornecendo um valor analógico para cada período de tempo 

que representa a base de tempo do sinal.” (De Souza, 2005). Tipicamente estes sinais 

são utilizados para o controle de rotação de motores. A tabela 6.1 mostra os 

equipamentos que serão controlados pela placa ARDUINO. 

Tabela 6.1 – Equipamentos controlados 

Equipamentos Quantidade 
Sinal 

Analógico 
Sinal 

Digital 
Componente 

Controle de 
velocidade 

Controle de  
vazão 

Válvula  
solenoide  

2   ✓ Chave relé - - 

Motor de 
passo 

2 


 ✓ PWM Sim   

Motor  
DC 

2 


✓  PWM Sim   

Bomba 
dosadora 

3   ✓ Chave relé   Sim 

Bomba  
centrífuga 

1   ✓ Chave relé     

Sensor de  
cor 

1 ✓         

Sensor de  
fluxo 

1 ✓       Sim 

Sensor de  
temperatura 

1 ✓          

Fonte: Acervo próprio 

 

 Na tabela 6.1 é mostrado uma coluna com a denominação 

“Componente”, referindo-se a um módulo eletrônico intermediário (entre o 

equipamento e a placa ARDUINO), permitindo que a comunicação de sinal liga/desliga 

funcione corretamente. Os componentes “Chave relé” e “PWM” serão detalhados mais 

adiante. 

 

Chave relé 
 

 Em sistemas de controle como este que está sendo criado, por vezes, 

existe a necessidade de abertura/fechamento de válvulas ou 

acionamento/desligamento de motores em períodos muito curtos de tempo. Para isto, 

são utilizados módulos de acionamento, como é o caso do módulo “chave relé”. Se 

trata de uma placa com diversos componentes eletrônicos e um componente principal 
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chamado de relé, que dependendo do sinal recebido pela placa, fecha ou abre um 

contato. A placa de “chave relé” é mostrada na figura 6.2. 

 

 
 

Figura 6.2 – Módulo chave relé 

Fonte: Acervo próprio 

 

 O módulo “chave relé” nada mais é do que um interruptor, porém sua 

utilização foi necessária para trabalhar com a tensão compatível ao item controlado 

(motor, por exemplo) visto que os sinais enviados pela placa ARDUINO são de baixa 

grandeza, da ordem de 5V. 

 

Módulo PWM 
 

 Para componentes que necessitam de mudança de velocidade de 

atuação, como os motores, sejam eles de passo ou DC, foi necessário o uso de um 

tipo de “chave” diferente, capaz de ligar e desligar em tempos menores que a “chave 

relé”. A frequência de comutação desta chave pode ser controlada, variando a tensão 
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média vista pelo motor e consequentemente sua rotação. A figura 6.3 mostra o 

“módulo PWM”. 

 
 

Figura 6.3 – Módulo PWM 

Fonte: Acervo próprio 

 

Placa eletrônica do controlador 
 

 Para facilitar as conexões foi feita uma placa eletrônica para o 

controlador. Esta placa tem a função de separar as entradas de conexão da placa 

ARDUINO em Bornes de 2 vias. A placa do controlador é mostrada na figura 6.4. 
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Figura 6.4 – Placa do controlador 

Fonte: Acervo próprio 

 

Layout do painel 
 

 Após a definição de todos os componentes do painel eletrônico, pode-

se organizar o layout de montagem. O layout deve evitar que fios fiquem sobrepostos 

a componentes e também devem manter uma organização para que a montagem e a 

manutenção dos equipamentos fiquem simples. Preferivelmente se alocam unidades 

de fontes de tensão juntas, no caso deste projeto a fonte de alimentação do ARDUINO 

foi colocada próximo a ele. O layout do painel pode ser visto na figura 6.5. 

 



Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

43 
 

 
Figura 6.5 – Layout do painel 

Fonte: Acervo próprio 

 

 A fonte (1) é responsável pela alimentação dos motores de corrente 

contínua (DC), que são os motores BOSCH, utilizados para movimentar os eixos dos 

agitadores. Esta fonte tem tensão de 12 VDC e 30 A de corrente, portanto, supre a 

capacidade de potência dos motores, que necessitam de 245 Watts segundo o 

catálogo do fabricante. A potência da fonte é especificada pelo fabricante no valor de 

360 Watts. A fonte (2) é responsável pela conexão de energia dos demais 

componentes, como sensores e placas eletrônicas, exceto da placa ARDUINO. Se 

trata de uma fonte de 24 VDC e 14,6 A. A fonte (3) é responsável pela alimentação da 

placa de ARDUINO. Esta fonte é especificada com tensão de 5 VDC e corrente de 1,2 

A. A placa ARDUINO (4) fica posicionada próxima a fonte. O módulo de controle do 

motor de passo (5) fica posicionado próximo ao regulador de tensão (6) e aos 

componentes Módulo PWM e Chave relé (7). Para proteção elétrica dos componentes 

são instalados disjuntores (8). Por fim para a organização da fiação elétrica é utilizado 

uma canaleta plástica (9). 
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o Seleção dos sensores de cor e temperatura  
 

O sensor de cor foi utilizado para monitorar o termino da segunda etapa do 

processo de obtenção de GO, quando se mistura água oxigenada (peróxido de 

hidrogênio) na solução de ácido e água. O processo é considerado como finalizado 

quando a cor da solução se torna amarelada. A função do sensor é identificar essa 

cor, enviando para o controlador um sinal que o faz cessar o gotejamento de água 

oxigenada. 

Atualmente existem no mercado duas opções de sensor de cor para se 

compatíveis com o Arduino. São eles o TCS 230 e o TCS 3200. Há poucas diferenças 

entre esses dois sensores, como tamanho dos fotodiodos e limites de temperatura de 

operação, mas que não são significativas para o projeto. Portanto o que norteou a 

escolha entre um ou outro sensor foi o custo e facilidade para adquiri-lo no mercado. A 

figura 6.6 mostra o sensor TCS 230, escolhido para esse projeto 

 
 

Figura 6.6 - sensor tcs230 

Fonte: https://www.vidadesilicio.com.br/sensor-de-cor-rgb-tcs230 

 

Funcionamento básico 

 

As figuras 6.7 e 6.8 mostram o CI que contém a matriz de fotodiodos, e um 

esquema do processo de funcionamento. O sensor TCS 230 possui uma matriz 8X8 

de fotodiodos, dos quais 16 fotodiodos têm filtro azul, outros 16 fotodiodos têm filtro 

verde, 16 com filtro vermelho e 16 sem nenhum filtro e são sensíveis a qualquer luz 

incidente sobre eles. Portanto, quando uma luz incide sobre a matriz de fotodiodos, 

excita aquele que tem o filtro que permite a passagem da cor incidente, gerando uma 

corrente. Essa corrente passa por um conversor corrente-frequência e por fim sai 

como uma onda quadrada, proporcional a intensidade de luz emitida sobre os 

fotodiodos. Essa frequência é então enviada para o Arduino, que a interpreta e 
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transforma num valor, que é usado pelo o programa para saber qual é a cor que está 

sendo incidida sobre o sensor.  

 
 

Figura 6.7 - CI contendo a matriz de fotodiodos. 

Fonte: https://randomnerdtutorials.com/arduino-color-sensor-tcs230-tcs3200/) 

 

 
Figura 6.8 - esquema de incidência e interpretação da cor pelo sensor. 

Fonte: adaptado do datasheet do sensor 

 

A seleção do fotodiodo é feita através dos pinos S2 e S3 do sensor, 

combinando sinais altos ou baixos entre eles. Por exemplo, um sinal baixo em ambos 

os pinos ativa o fotodiodo com filtro vermelho e apenas a cor vermelha irá passar. 

Além disso é possível controlar a frequência de saída pelos pinos S0 e S1. A tabela 

6.2 mostra as possibilidades de combinação para os fotodiodos e para a frequência de 

saída. 

Tabela 6.2 - Possíveis combinações do sensor. 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Fonte: Acervo próprio 

S0 S1 Frequência 
de saída 

 S2 S3 Fotodiodo 

L L Desligado  L L Vermelho 

L H 2%  L H Azul 

H L 20%  H L Nenhum 

H H 100%  H H Verde 
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Testes 

 
Foram realizados alguns testes simples para verificar o funcionamento do 

sensor, precisão e a máxima distância que o sensor consegue identificar a cor de 

objetos. O teste consistiu na identificação das cores verde, vermelho e azul. Para isso 

foram utilizados alguns objetos dessas cores e algumas variações de tons, tanto para 

mais escuras quanto para mais claras. As figuras 6.9, 6.10 e 6.11 abaixo mostram a 

realização do teste. Na ocasião dos testes, a leitura da cor azul era identificada pelo 

led amarelo. 

 
Figura 6.9 - identificação da cor vermelha. 

Fonte: Acervo próprio 

 

 
Figura 6.10 - identificação da cor azul. 

Fonte: Acervo próprio 
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Figura 6.11 - identificação da cor verde. 

Fonte: Acervo próprio 

 

 Os testes permitiram identificar as limitações do sensor TCS 230. A 

primeira limitação é para haver uma boa leitura da cor o sensor deve estar no máximo 

a 10 mm de distância do objeto. Para distâncias maiores do que essa a leitura é 

imprecisa. Outra limitação é que os fotodiodos são muito influenciados por qualquer 

luz proveniente de fontes externas. Portanto é necessário que o sensor trabalhe num 

local tão escuro e fechado quanto possível, ou então utilizar um invólucro ao redor do 

chip que contém os fotodiodos, minimizando quaisquer influências de fontes externas. 

Como o sensor será utilizado dentro do recipiente do reator, é de prever que tal 

influência será pequena visto que o recipiente é opaco e fechado. Também é possível 

utilizar um filtro externo, o que melhora a leitura do sensor como é possível verificar 

pelos gráficos mostrados nas figuras 6.12 e 6.13, retirados do data sheet do próprio 

sensor. 
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Figura 6.12 - resposta do sensor sem filtro externo. 

Fonte: data sheet do fabricante 

 

 
Figura 6.13 - resposta do sensor com filtro externo. 

Fonte: data sheet do fabricante 

 

o Projeto do Software Supervisório  
 

 Para realizar o controle da automação do reator de GO foi decidido usar 

o controlador Arduino Mega, por possuir em sua totalidade cinquenta e quatro portas 

digitais, sendo que quinze delas podem ser usadas como PWM no controle de 

motores e mais dezesseis portas analógicas, para controlar, por exemplo, os sensores 

de cor e temperatura. 
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 O Arduino foi criado por um grupo de cinco pesquisadores no ano de 

2005, seu objetivo era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, 

funcional e fácil de programar e sendo assim, acessível a estudantes e projetistas. 

Tem como princípio a adoção do conceito de software livre, o que significa que 

qualquer um tem o direito de montar, modificar, melhorar e personalizar esse sistema. 

 Cada uma das portas digitais ou analógicas pode funcionar como 

entrada ou saída, o que deve ser pré-estabelecido no início da programação, que por 

sua vez possui uma IDE própria para realizar esse serviço, onde é utilizada a 

linguagem de programação C++. 

 Pode-se dizer que IDE (“Integrated Development Environment”) é um 

ambiente de desenvolvimento integrado o que significa um programa de computador 

que reúne características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com 

o objetivo de agilizar este processo. 

 

 

Figura 6.14 – IDE Arduino 

Fonte: acervo próprio 

 Como pode-se observar na figura 6.14, há duas funções denominadas 

“setup”, onde é realizado o setup, informando quais portas digitais ou analógicas serão 

usadas e se elas deverão se comportar como entrada ou saída. Como neste caso 

utilizamos também portas analógicas, devemos fazer o setup da velocidade de 
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comunicação analógica. E a função “loop” aonde são realizados os métodos 

necessários pelo funcionamento do programa e onde há um laço infinito enquanto o 

Arduino estiver ligado. 

 Para o desenvolvimento do software supervisório para este projeto, foi 

utilizado também o editor “Visual Studio Code”, mostrado na figura 6.15, que facilita a 

edição e modelagem do código-fonte. 

 

Figura 6.15 – Visual Studio Code 

Fonte: acervo próprio 

 

O primeiro passo para o desenvolvimento do software supervisório para a 

máquina de produção do GO foi a confecção dos fluxogramas descritos na sequencia  

• Inicialização das portas analógicas e digitais: 

 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO SETUP 

REALIZAR O SETUP DAS 

PORTAS 

DIGITAIS/ANALOGICAS 



Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

51 
 

 

• Verificação do status do reator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

52 
 

• Início e sequenciamento do processo 

 

 

Para a configuração das etapas, foi seguido a figura 6.16, que em essência repete a 

sequência de fabricação do GO 
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Figura 6.16 – Etapas para o desenvolvimento do GO 

 

 O código fonte completo desta aplicação encontra-se nos anexos deste 

relatório e pode ser conferido também no repositório do GitLab no endereço: 

➢ https://gitlab.com/manoelsrs/automacaoGrafeno.git 

 

 

 

 

 

https://gitlab.com/manoelsrs/automacaoGrafeno.git
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7. Fabricação dos componentes 
 

 Os componentes mecânicos da máquina foram projetados e enviados para 

uma empresa de usinagem e caldeiraria. Os componentes foram fabricados por 

diversos processos mecânicos, como, usinagem, dobra, repuxamento, calandragem, 

corte laser e soldagem. 

 

o Becker 
 

 Os Beckers foram feitos em 3 partes. A primeira parte, sendo a parte superior 

que fica apoiada às cantoneiras e também serve de encaixe para a tampa, a segunda 

parte, foi a parte do corpo cilíndrico do Becker, e a terceira parte, o fundo do Becker. 

Estas 3 partes foram cortadas a laser, e a tabela 7.1 mostra as geometrias. 

 

Tabela 7.1– Cortes à laser do Becker 

Aba superior Corpo cilíndrico Fundo 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

 O corpo cilíndrico mostrado na tabela 7.1 foi submetido a um processo de 

calandragem, e posteriormente ao processo de corte a laser, assumindo então a forma 

cilíndrica desejada, com mostra a figura 7.1. 
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Figura 7.1 – Corpo cilíndrico calandrado 

Fonte: Acervo próprio 

 

 O fundo do Becker sofreu o processo de repuxo, após o processo de corte a 

laser, e obteve uma geometria cônica, como mostra a figura 7.2. 

 

 

Figura 7.2 – Fundo do Becker após sofrer repuxo 

Fonte: Acervo próprio 

 

 Após as etapas separadas os componentes foram unidos por solda conforme 

monstra a figura 7.3. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 7.3 – Becker finalizado (a) Detalhe da linha de solda e aba superior (b) detalhe 

do repuxo do fundo do Becker  

Fonte: Acervo próprio 

o Dosador sólido 
  

 O dosador sólido possuiu apenas três processos de fabricação, usinagem, 

soldagem e dobra. O dosador conta com dez peças ao todo. As peças e os processos 

feitos em cada uma são mostrados na tabela 7.1. 

 

Tabela 7.1 – Peças e processos de fabricação do dosador sólido 

Componente Processo 1 Processo 2 Quantidade 

Suporte do tubo Corte laser Dobra 1 

Acoplamento Usinagem - 1 

Mancal Usinagem - 2 

Tubo Usinagem - 1 

Guia 1 Usinagem - 1 

Guia 2 Usinagem - 1 

Rosca sem fim Usinagem - 1 

Silo Usinagem - 1 

Tampa Usinagem - 1 

Fonte: Acervo próprio 
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 O componente suporte do tubo foi obtido de uma chapa de aço inox 304 de 

1mm de espessura e sofreu o processo de corte segundo o desenho mostrado na 

figura 7.4 (a), logo após foram feitas as dobras e a geometria resultante pode ser vista 

na figura 7.4 (b). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 7.4 – Desenhos do suporte do tubo (a) estrutura planificada, processo de corte 

laser (b) estrutura final após dobra  

Fonte: Acervo próprio 

 

 O acoplamento e o mancal foram manufaturados pelo processo de usinagem e 

a matéria prima que deu origem às suas geometrias foram tarugos de aço inox 304 e 

latão respectivamente. As medidas dos tarugos não foram especificadas pois a 

empresa contratada utilizou retalhos próprios para a confecção destes equipamentos. 

A figura 7.5 mostra os componentes resultantes do processo. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 7.5 – Usinagem de componentes (a) Acoplamento (b) Mancal 

Fonte: Acervo próprio 

 O tubo e as guias, partiram de tubos de aço inox, como matéria prima e assim 

como os componentes anteriores, por se tratarem de peças pequenas, a empresa 

contratada utilizou de retalhos próprios para a confecção. A figura 7.6 mostra os 

componentes. 
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(a) (b) (c) 

   

 

Figura 7.6 – Componentes usinados partindo de tubo (a) Tubo (b) Guia 1 (c) Guia 2 

Fonte: Acervo próprio 

 O componente rosca sem fim, foi obtido de tarugo de aço inox 304 e a 

geometria final é mostrada na figura 7.7. 

 

 

Figura 7.7 – Geometria final da rosca sem fim 

Fonte: Acervo próprio 

 

 O silo e a tampa do dosador sólido sofreram modificações na fabricação, pois a 

geometria projetada inicialmente era muito complexa para ser trabalhada, então, 

optou-se por uma nova geometria cilíndrica, que utilizou na como matéria prima tubo 
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de aço inox e tarugo de aço inox 304, para o silo e para tampa respectivamente. As 

geometrias de projeto e de fabricação, podem ser vistas na tabela 7.2. 

 

Tabela 7.2 – Tampa e silo do dosador sólido (a) Imagem da tampa projetada (b) 

Fotografia da tampa fabricada (c) Imagem do silo projetado (d) Fotografia do silo 

fabricado 

(a) 

 

 

(b) 

(c) (d) 

 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

 A figura 7.8 mostra como o dosador sólido ficou após a fabricação. As peças 

foram unidas pelo processo de soldagem TIG. Em algumas partes a união foi feita com 

vareta de prata, pois o ponto de fusão da prata é menor que o do aço, e possibilita 

assim uma dilatação de temperatura menor no material a ser unido. Vale ressaltar que 

esta união com prata não é indicada para equipamentos que terão esforços nas uniões 
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soldadas, devido que a resistência deste tipo de matéria e o baixo ponto de fusão, não 

oferecem uma união de alto nível de resistência mecânica. 

 

 

 

 

Figura 7.8 – Dosador sólido fabricado 

Fonte: Acervo próprio 

o Reservatórios  
 

 Os reservatórios foram manufaturados em aço inox 304, a partir de chapas de 

1 mm deste material. Foram dois processos de fabricação mecânica até chegarem na 

geometria final. O primeiro processo foi o corte da chapa a laser, passando para o 

processo de soldagem. Durante o processo de fabricação o desenho de fabricação 

passou por mudanças, a ideia inicial era o corte a laser como primeira etapa, porém 

posterior dobra e por fim soldagem. A empresa contratada para a fabricação informou 

que não seria possível fazer as dobras onde o projeto havia especificado, pois os 

cantos iriam ficar fragilizados, portanto, ao invés de se dobrar as chapas, foram feitos 

cortes de todas as partes do reservatório e posterior união com solda. A figura 7.9 

mostra o desenho de fabricação inicial e a mudança feita posteriormente. 
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(a) 

 

(b) 

 

 

 

Figura 7.9 – Reservatórios (a) Desenho de fabricação do projeto inicial de corte e 

dobra (b) Desenho de fabricação final somente com corte 

Fonte: Acervo próprio 

 

 Dois dos três reservatórios tem dimensões idênticas o terceiro tem dimensão 

menor, porém o processo de fabricação foi idêntico para todos. A figura 7.10 mostra os 

reservatórios após os processos de fabricação, e sua geometria final.  

 

 

Figura 7.10 – Reservatórios fabricados 

Fonte: Acervo próprio 
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 Os suportes dos motores dos agitadores foram fabricados a partir de chapas de 

aço inox 304 de 1 mm de espessura. Para a fabricação destes componentes foram 

necessários dois processos de fabricação mecânica, corte a laser e dobra. A figura 

7.11 mostra o desenho de fabricação e a figura 7.12 mostra o componente produzido. 

 

 

Figura 7.11 – Desenho de fabricação simplificado do suporte do motor 

Fonte: Acervo próprio 

 

 

Figura 7.12 – Suporte do motor produzido 

Fonte: Acervo próprio 
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o Estrutura 
 

 A estrutura da máquina utilizou dois tipos geometria de secção para sua 

montagem. Foi utilizada geometria de secção quadrada e geometria de seção tipo “L”, 

a primeira se trata de tubo de secção quadrada e a segunda o perfil cantoneira. Os 

dois tipos de perfis utilizados foram de material idêntico, aço inox 304. As geometrias 

tipo cantoneira formaram os apoios dos Becker, suporte dos motores, reservatórios, 

dosadores sólidos, bombas dosadoras e sistema de refrigeração como mostrado na 

figura 7.12. 

 

 

Figura 7.12 – Perfis cantoneira na estrutura 

Fonte: Acervo próprio 

 

 O desenho técnico simplificado do perfil cantoneira montado que suporta os 

Becker pode ser visto na figura 7.13 (a), pode se perceber a falta de uma das vigas na 

figura 7.13 (b), esta viga ausente se trata da entrada do Becker responsável pela 

segunda parte do processo, a viga, se trata de uma viga removível, parafusada, que 

permite a fácil remoção do Becker e recolocação. 
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(a) 

 

(b) 

 

 

 

Figura 7.13 – Suporte dos Becker (a) Suporte do Becker responsável pela primeira 

etapa do processo (b) Suporte do segundo Becker, responsável pela segunda etapa 

do processo 

Fonte: Acervo próprio 

 

 A estrutura que envolve efetivamente a máquina e serve de apoio para todos 

os componentes e promove sustentação à máquina é formada por tubos de secção 

quadrada de medida 30 mm x 30 mm. A estrutura pode ser vista na figura 7.14. 
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Figura 7.14 – Estrutura externa da máquina 

Fonte: Acervo próprio 

 

 A estrutura da máquina foi soldada em cada extremidade de junção, os pontos 

onde foram feitas as soldas são mostrados na figura 7.15. 

 

 

 

Figura 7.15– Pontos de aplicação de solda na estrutura 

Fonte: Acervo próprio 
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 Após a soldagem da estrutura externa, foram soldados os perfis cantoneira na 

parte interna à estrutura, como mostra a figura 7.16. 

 

Figura 7.16 – Desenho de fabricação simplificado da soldagem dos perfis cantoneira 

na estrutura 

Fonte: Acervo próprio 

 

A figura 7.17 mostra a estrutura da máquina montada. 

 

Figura 7.17 – Desenho de fabricação simplificado da soldagem dos perfis cantoneira 

na estrutura 

Fonte: Acervo próprio 
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8. Montagem final e testes preliminares 
 

 A montagem final do reator não pode ser realizada até o momento visto que 

não se conseguiu viabilizar, junto a diretoria da Escola de Engenharia, um espaço 

físico com os recursos mínimos necessários. Há perspectiva que tal espaço seja 

definido em breve. 

 

9. Resultados obtidos 
 

Os principais resultados obtidos pela pesquisa, conforme descrito nos capítulos 

anteriores, incluem: 

• Projeto mecânico do reator, incluindo o dosador sólido e do sistema de 

resfriamento do segundo estágio; 

• Projeto do painel de comando da máquina; 

• Desenvolvimento do software de supervisão; 

• Testes isolados do sistema de automação; 

• Desenvolvimento de aplicações preliminares de GO para construção civil. 

 

10. Conclusões 
 

Embora o projeto básico e executivo do reator tenha sido realizado, a 

automatização completa da produção de óxido de grafeno nas quantidades 

especificadas (20g/semana), não pôde ser executada. Infelizmente, até o momento, 

não foi possível montar e testar o reator para a produção de GO, devido a algumas 

dificuldades, principalmente relacionadas ao espaço físico não autorizado e atraso no 

recebimento de material.  

Ressalta-se que os estudos de desenvolvimento de aplicações, mesmo não 

estando diretamente ligados ao projeto Mackpesquisa, fornecem uma visão mais 

ampla da potencialidade de poder-se produzir, de forma automatizada e reprodutiva, o 

óxido de grafeno em uma escala maior (20 g/semana), economizando tempo e 

favorecendo, além disso, a importante integração entre os pesquisadores das 

diferentes áreas da Escola de Engenharia da UPM, bem como o estimulo na formação 

à pesquisa de alunos de graduação e pós-graduação.  
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 Cabe destacar também que ambos pareceristas do referido projeto destacam 

que:  Parecerista 1: “... o projeto tem potencial de geração de patente de método de 

produção de óxido de grafeno ...”. Parecerista 2: “...o produto gerado pela pesquisa 

poderá resultar em pedido de propriedade intelectual...”  

O grupo de pesquisa tem, então, a expectativa de, no futuro próximo, contar 

com a disponibilização de um espaço físico adequado à instalação do reator, para dar 

continuidade aos estudos empregando o óxido de grafeno, da forma planejada, 

envolvendo sua produção com economia de tempo e, o mais importante, com 

reprodutibilidade. 
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12. Anexos 
 

o Desenho de conjunto do reator com listagem de peças 
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o Código do sistema supervisório  
 

 

Figura 1 – Definindo as variáveis 
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Figura 2– Definindo as variáveis 
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Figura 3 – Definindo as variáveis 
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Imagem x – Definindo as variáveis 

 

Figura 4– Definindo as variáveis 
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Figura 6– Definindo setup Arduino 

 

 

Figura 7– Função loop principal 

 

 

Figura 8 – Função efetuaLeituraBotoes 
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Figura 9– Função verificaEstadoMaquina 

 

 

Figura 10 – Estado Start 
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Figura 11 – Estado Stop 
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Figura 12 – Estado Emergência 

 

 

Figura 13 – Função configurarEtapa1 
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Figura 14 – Função configurarEtapa2 
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Figura 15 – Função configurarEtapa2 
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Figura 16 – Função configurarEtapa3 

 

 

Figura 17 – Função configurarEtapa4 

 



Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

85 
 

 

Figura 18 – Função configurarEtapa5 
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Figura 19 – Função configurarEtapa6 
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Figura 20 – Função configurarEtapa7 

 

 

Figura 21 – Função verificarCancelamentoDaOperacao 
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Figura 22 – Função realizarLavagem 

 

 

Figura 23 – Função decantarRetirar 
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Figura 24 – Função modoEspera 

 

 

Figura 25 – Função piscarLedsSequencialmente 
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Figura 26 – Objeto Actuator 
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Figura 27 – Objeto Button 
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Figura 28 – Objeto Button 

 



Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

93 
 

 

Figura 29 – Objeto Button 
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Figura 30 – Interface do objeto Button 

 



Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

95 
 

 

Figura 31 – Objeto InputMap 
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Figura 32 – Objeto MapPWM 
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Figura 33 – Objeto PWM 
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Figura 34 – Objeto TimeCounter 

 

 


