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RESUMO – Um sistema de aquisição de dados que automaticamente registra e arquiva 

valores de variáveis mensuráveis foi implementado na experiência didática de 

Distribuição de Tempos de Residência da disciplina PQI3401 – Engenharia de Reações 

Químicas II do curso de graduação de Engenharia Química da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. No experimento, dados de absorbância em função do 

tempo foram adquiridos em intervalos de tempo pré-estabelecidos por meio de 

conexões entre um colorímetro, espectrofotômetros portáteis, a plataforma Arduino® e 

o software LabVIEWTM instalado em um computador. A montagem deste aparato 

possibilitou a realização da prática em um menor tempo e com um custo acessível, 

despertando o interesse dos estudantes em técnicas de programação e automação de 

instrumentos, que são empregadas em larga escala na indústria química. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A oferta de práticas experimentais adequadamente idealizadas e baseadas nas aulas 

teóricas das disciplinas dos cursos de graduação em Engenharia Química promove uma maior 

capacidade de absorção do conteúdo pelos alunos, sendo de grande importância a observação 

da aplicação dos fundamentos aprendidos. E com o rápido avanço da tecnologia e a 

diminuição do custo de plataformas de hardware e software, a implementação de técnicas de 

automação de instrumentos/equipamentos vem sendo bastante difundida na montagem de 

aparatos experimentais para a aquisição, manipulação e controle de varáveis importantes no 

processo (Candelas et al., 2015). 

Baseado neste cenário, foi introduzido um sistema de aquisição automático de dados na 

experiência sobre Distribuição de Tempos de Residência (DTR) da disciplina PQI3401 – 

Engenharia de Reações Químicas II do curso de graduação em Engenharia Química da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (Nascimento e Giudici, 1989). Para tal, utilizaram-

se dispositivos e programas computacionais flexíveis, de baixo custo e de simples uso para 

iniciantes, como a plataforma Arduino® e o software LabVIEWTM, acoplados a um 

colorímetro e a espectrofotômetros portáteis. Este trabalho descreve a montagem e a execução 

do experimento, e o discernimento dos alunos com respeito ao sistema implementado. 



 

 

2. METODOLOGIA 

Para o levantamento experimental da DTR no reator tubular vertical de vidro de 90 cm 

de comprimento e 4 cm de diâmetro interno preenchido com anéis de Rasching de 0,8 cm, 

ajustou-se uma determinada vazão de água percorrendo o mesmo de baixo para cima. Em 

seguida, injetou-se rapidamente o corante azul de metileno (traçador) na entrada do reator, a 

fim de representar uma perturbação do tipo impulso. Com isso, percebeu-se este pulso se 

dispersando ao passo que o corante escoava no reator, conforme mostra a Figura 1. 

  

Figura 1 – Dispersão do pulso à medida que o corante escoa no reator tubular. 

A DTR é determinada medindo-se a concentração do corante na corrente efluente do 

reator, em função do tempo. Os aparelhos de medição da absorbância (colorímetro e 

espectrofotômetro portátil) foram automatizados, formando um sistema de aquisição de 

dados, que registra e arquiva os valores da absorbância em função do tempo, a intervalos pré-

estabelecidos, como ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Aparato experimental com os aparelhos de medição. 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido à presença do recheio, a água não escoou de maneira uniforme através do reator, 

existindo regiões que ofereceram pouca resistência ao escoamento (canais preferenciais). Com 

isto, as moléculas do traçador que seguiam este caminho não permaneceram tanto tempo no 

equipamento como aquelas que escoaram através de regiões de alta resistência. 

A aquisição dos dados de absorbância por meio do colorímetro (via porta serial RS-232) 

e do espectrofotômetro portátil (via Arduino®) tornou possível a verificação da concentração 

do traçador na saída do reator. Neles, existem sensores que medem a quantidade de luz 

absorvida pela solução que os atravessa, a qual é proporcional à sua concentração. 

Para a integração dos equipamentos de medição da absorbância com o computador, 

utilizou-se o LabVIEWTM, uma linguagem gráfica de programação, desenvolvida pela 

National InstrumentsTM, de simples uso que permite a criação de programas que interagem 

com os dados – ou sinais elétricos – de instrumentos e equipamentos quaisquer (Tiernan, 

2010). Estes programas são conhecidos como VIs (do inglês, virtual instruments), em que 

paletas e blocos interativos são conectados em um diagrama. Esta abordagem gráfica de 

programação favorece a uma redução na curva de aprendizado, pois é um projeto mais 

intuitivo e natural do que escrever códigos em texto (Tiernan, 2010). 

No caso dos espectrofotômetros portáteis, que foram construídos com materiais de 

baixo custo, quatro sensores medem a quantidade de luz absorvida pela solução. Para o seu 

controle, foi utilizada uma placa Arduino®, uma plataforma de prototipagem eletrônica de 

hardware livre que possui um microcontrolador Atmel AVR conectada ao computador via 

porta USB (Candelas et al., 2015; Kubínová e Slégr, 2015). No sistema de aquisição 

desenvolvido neste trabalho, utilizou-se ferramentas do LabVIEWTM para programar o 

Arduino®. 

Como o tempo em que os estudantes levaram para completar o experimento foi 

reduzido comparado ao aparato sem o sistema de aquisição automático de dados (valores de 

absorbância obtidos manualmente e em menor amostragem), foi possível repetir o 

experimento para diversos valores de vazões no reator tubular e verificar a influência desta 

variável na DTR, conforme ilustra a Figura 3. Percebe-se que quanto maior a vazão, menor o 

tempo no qual as moléculas do traçador permanecem no reator, fato este observado pelo 

deslocamento da DTR para a esquerda. Além disso, nota-se um estreitamento da DTR, pelo 

fato de, com altos valores de vazão, o fluido permanece menor tempo dentro do reator, com 

menor tempo para ocorrer o espalhamento do traçador. 

Com base nestas curvas experimentais de concentração de traçador em função do tempo 

medida na saída do reator, os alunos podem ajustar modelos como o de dispersão axial e o de 

N-tanques em série e determinar o valor dos parâmetros destes modelos, quais sejam, o 

coeficiente de dispersão axial efetivo e número de tanques N, para cada condição 

experimental, usando a metodologia descrita no trabalho de Nascimento e Giudici (1989). 



 

 

 
Figura 3 – Gráfico das DTRs para diferentes vazões no reator tubular. 

 

4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, introduziu-se com êxito um sistema de aquisição automático de dados 

em um aparato experimental destinado à medição da DTR em um reator tubular, com a 

utilização do LabVIEWTM e do Arduino®. Estas ferramentas levaram à redução no tempo para 

a realização da prática, permitindo assim obter resultados adicionais sobre o fenômeno com a 

variação de um dos parâmetros do experimento. 
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