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RESUMO 

Os biorreatores podem ser modificados para atender as necessidades de 

cada bioprocesso específico. Tais modificações estruturais e operacionais são 

realizadas no âmbito comparativo, necessitando de um método de produção rápido e 

barato. Nesse contexto, a impressão 3D é utilizada para confecção de novas 

estruturas capazes de alterar a fluidodinâmica interna de biorreatores. Assim, os 

resultados de diferentes parâmetros fluidodinâmicos, como kLa, retenção gasosa, 

tempo de mistura e potência consumida auxiliam na escolha e comparação de 

diversas geometrias. Por isso, o tratamento de dados de forma objetiva e uniforme se 

fez necessário tanto para tanques agitados quanto para airlift. O foco principal para 

melhoria de tanques agitados está relacionado ao estudo de diversos tipos de 

impelidores e suas dimensões. Os valores de kLa, potência consumida e tempo de 

mistura se mostraram dependentes do tipo de escoamento manifestado pela interação 

das pás do impelidor com o fluido. Os impelidores foram modificados de forma a incluir 

atributos não convencionais, como a autoindução de gás. Tais impelidores indutores 

de gás, que foram caracterizados empregando parâmetros específicos, como a 

rotação crítica e vazão de gás nas pontas das pás, apresentaram-se, em diferentes 

configurações, como alternativas à adição e dispersão de gás no meio. De modo 

análogo, a impressão 3D foi aplicada à reatores airlift de circulação interna buscando 

melhorias no escoamento multifásico ao substituir o tubo interno padrão por tubos que 

exibem características singulares. Empregando uma cesta de tubo interno sólido, o 

airlift foi adequado para operação como leito fixo. Como as partículas sólidas do leito 

são um obstáculo para o escoamento, um equacionamento específico, dado a partir 

da retenção gasosa, foi proposto e relacionado com valores de tempos de residência 

médios obtidos. A modificação operacional de airlifts também foi realizada ao aplicar 

um controle de escoamento axial, com a alternância de riser e downcomer, por meio 

de um sistema modular que possibilita cultivos em semicontínuo. O sistema modular 

não demonstrou efeitos negativos no kLa e resultou em uma maior retenção gasosa, 

no entanto necessitou de alterações na forma de alimentação para alcançar tempos 

de mistura globais compatíveis com o tubo interno padrão, o que indica sua utilização 

em airlifts com grandes variações internas de volume de meio. 

 

Palavras-chave: Airlift. Tanque agitado. Impressão 3D. 



 

 

ABSTRACT 

Bioreactors can be modified to meet the needs of each specific bioprocess. 

Such structural and operational modifications are carried out in the comparative scope, 

requiring a quick and cheap production method. In this context, 3D printing is used to 

build new structures capable of changing the internal fluid dynamics of bioreactors. 

Thus, the results of different fluid dynamic parameters, such as kLa, gas hold-up, 

mixing time and power requirements, help in choosing and comparing different 

geometries. Therefore, objective and uniform data processing was necessary for 

internal-loop airlift. The main focus for improving agitated tanks is related to the study 

of different types of impellers and their dimensions. The values of kLa, consumed 

power and mixing time were shown to be dependent on the type of flow manifested by 

the interaction of the impeller blades with the fluid. Impellers were modified to include 

unconventional attributes such as self-induction of gas. These gas-inducing impellers, 

which were characterized using specific parameters, such as critical rotation and gas 

flow at the tips of the blades, presented themselves, in different configurations, as 

alternatives to the addition and dispersion of gas to the medium. Similarly, 3D printing 

was used in internal circulation airlift reactors seeking improvements in multiphase flow 

by replacing the solid wall inner tube with tubes that have unique characteristics. Using 

a solid inner tube basket, the airlift was suited for operation as a packed-bed. As the 

solid particles of the bed are an obstacle for the flow, a specific set of equations, given 

from the gas hold-up, were proposed and related to the obtained mean residence time 

values. The operational modification of airlifts was done by applying an axial flow 

control, with the alternation of riser and downcomer, through a modular system that 

allows for semi-continuous cultivation. Such a change did not demonstrate a negative 

effect on kLa and resulted in a greater gas hold-up, but required changes in the form 

of feed to achieve global mixing times compatible with the standard inner tube, which 

indicates the use of the modular system in airlifts with large internal medium volume 

variations.  

Keywords: Airlift. Stirred-tank. 3D printing. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Modificações estruturais e operacionais de biorreatores 

Levando em conta a grande quantidade de produtos possíveis de serem 

obtidos por processos bioquímicos e diferenças metabólicas dos microrganismos 

produtores, diversos tipos de reatores e modos de operação foram 

desenvolvidos para garantir a maior produção possível (PEREIRA JR et al., 

2008). Os reatores de tanque agitado mecanicamente e os reatores pneumáticos 

são exemplos do uso de diferentes métodos de mistura para otimizar a reação 

em questão. Tais reatores possuem configurações base, nas quais, a partir 

delas, podem ser feitas modificações para potencializar sua gama de aplicações. 

Alterações estruturais podem ser realizadas com o intuito de alterar o modo que 

tais reatores são operados, uma vez que é de interesse das indústrias de 

fermentação poder operar em estados ótimos do processo fermentativo e de 

preferência autômatos (RANI e RAO, 1999).  

Diferentes modos de operação podem ser classificados com relação à 

condução do processo: batelada, em que há mudança constante de 

concentração de células, produtos, subprodutos e nutrientes por não haver a 

retirada e adição de meio do biorreator; contínuo, em que há adição de nutrientes 

e retirada de produto simultaneamente, utilizado para prolongar reações por 

longos períodos de tempo em estado estacionário; batelada alimentada, ou 

semicontínuo, em que há a adição de nitrientes sem a retirada de meio, 

causando alterações do volume reacional, é indicada para processos em que a 

concentração de substrado causa alterações metabólicas e prejudica o 

crescimento celular (RANI e RAO, 1999). A batelada alimentada é 

frequentemente empregada na produção de anticorpos monoclonais, biomassa, 

como leveduras para fermento, proteínas recombinantes, antibióticos, enzimas 

industriais e muitos outros produtos por conta de vantagens como a geração de 

um processo altamente produtivo e de baixo custo (VILLADSEN et al., 2011).  

1.1.1. Impelidores em tanques mecanicamente agitados 

Geralmente operados por motores elétricos, os tanques agitados 

mecanicamente utilizam impelidores conectados a um eixo para 

homogeneização do meio. Como são amplamente utilizados em diversos 
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processos químicos e bioquímicos, alterações estruturais destes reatores podem 

ser realizadas no âmbito da geometria interna das chicanas (KARCZ e MAJOR, 

1998) e excentricidade  do eixo (MONTANTE et al., 2006; CUDAK et al., 2016; 

KARCZ et al., 2005). No entanto, alterações nas geometrias e tipos de 

impelidores são as mais estudadas (CHAPPLE et al., 2002; SAITO et al., 1992; 

BOON et al., 2001; BATES et al., 1963; MISHRA et al., 1998; JUNKER et al., 

1998; ), uma vez que são eles que transferem a energia rotacional do eixo para 

o meio. Estes impelidores geram escoamentos distintos que dependem das 

propriedades do fluido e geometria do tanque e de suas pás. 

Para o desenvolvimento, escalonamento e modificação de tanques 

agitados mecanicamente, o consumo de energia é uma variável importante. 

Sendo definida como a quantidade de energia necessária para mover o fluido 

por unidade de tempo, o consumo de potência de motores conectados a 

impelidores está diretamente associado ao custo operacional e, por isso, é 

importante que o processo de mistura ocorra do modo mais eficiente possível, 

com um gasto mínimo de energia (ASCANIO et al., 2004). Variáveis como a 

quantidade e tamanho do impelidor e de suas pás, a viscosidade e densidade do 

fluido, a forma e geometria do tanque e a velocidade de rotação afetam o 

consumo de potência. Para expressão do modo em que tais variáveis atuam na 

mudança do consumo de potência, adimensionais como o número de potência 

(𝑁𝑝) e o número de Reynolds (𝑅𝑒) são determinados (DORAN, 2013). 

A fim de facilitar a comparação entre impelidores, eles são classificados 

com relação ao tipo de escoamento dominante causado por suas pás: radial ou 

axial. O escoamento radial ocorre quando o fluido é impulsionado do impelidor 

em direção à parede do reator, produzindo um escoamento perpendicular ao 

eixo (DORAN, 2013). Um exemplo desse tipo de impelidor, é a turbina Rushton, 

que, embora forneça transferência de oxigênio adequada, possui algumas 

desvantagens como a geração de misturas não uniformes, maior cisalhamento 

na ponta da pá e alto consumo de energia (SCHIMIDELL, 2001; PATEL e 

THIBAULT, 2009). Para melhoria da mistura ao longo do eixo, os impelidores 

categorizados como axiais são definidos pelo bombeamento do fluido para cima 

ou para baixo através de correntes paralelas ao eixo do impelidor (MIRRO e 

VOLL, 2009). Além disso, tais tipos de impelidores são promissores no quesito 
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de mistura axial em altas rotações (VRÁBEL et al., 1999) e são essenciais 

quando necessárias combinações de impelidores (RIET et al. 2011). 

 As forças de atrito resultantes da interação do impelidor com o fluido e a 

formação de diferentes tipos de cavidades em sistemas aerados são fatores que 

determinam a potência necessária para atingir uma certa velocidade de agitação 

(SIEBLIST et al., 2011). Essas mesmas forças de interação impelidor-fluido que 

causam cavidades atrás das pás podem ser utilizadas de modo a favorecer o 

escoamento de maneira peculiar: indução da aeração do meio. Este tipo de 

impelidor que realiza a aeração do meio por meio de suas pás ocas é chamado 

de impelidor auto-indutor de gás ou impelidor de indução gasosa (IIG). Os IIG 

têm sido amplamente usados em reações de hidrogenação, ozonização e 

alquilação, em reatores para flotação, na fermentação (produção de vinagre e 

leveduras – com possível acoplamento de dois ou mais reatores) e no tratamento 

de águas residuárias. Por meio de um eixo oco, com uma abertura acima da 

superfície do líquido, ocorre a passagem do gás até as pás do impelidor, que 

dispersam o gás pelo meio (YE et al., 2016; PATWARDHAN e JOSHI, 1999). Em 

uma certa rotação, chamada de rotação crítica (𝑁𝐶), a redução de pressão no 

orifício do impelidor é suficiente para superar a pressão hidrostática, induzindo a 

vazão de gás (EVANS et al., 1992). A recirculação do gás presente no espaço 

acima do líquido e a aeração do meio sem a necessidade de compressores, 

geram um aumento da eficiência energética do processo de produção (YE et al., 

2016; PATWARDHAN e JOSHI, 1999). 

1.1.2. Biorreatores airlift: alterações incrementadas 

Categorizados como reatores pneumáticos, os biorreatores airlift são uma 

alternativa aos tanques agitados mecanicamente. Devido a suas diversas 

vantagens como a alta taxa de transferência de massa entre fases, menor 

consumo de potência e, por não apresentarem partes móveis, baixo custo de 

construção e operação (GUMERY et al., 2009; LUO, et al. 2013), são indicados 

em diversos processos químicos e bioquímicos como fermentação, produção de 

biomassa (YANG e MAO, 2014) e remediação ambiental (COZMA e 

GAVRILESCU, 2010). Assim como os reatores coluna de bolhas, os airlift 

utilizam um gás para agitação do meio, que é adicionado através de um aspersor 

localizado, comumente, em sua base. A separação da coluna de líquido 
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circulante, característica que difere os airlift dos reatores coluna de bolhas, gera 

um gradiente de pressão devido a diferença de densidade imposta ao sistema 

pelo gás (YANG e MAO, 2014). A complexidade do escoamento do airlift advém 

justamente dessa separação do escoamento em diferentes regiões: riser (região 

de subida), downcomer (região de descida), espaço da base (conexão inferior 

entre o riser e downcomer) e zona de mistura (ou zona de desprendimento  do 

gás), que conecta o riser e downcomer no topo do reator, permitindo total ou 

parcial liberação da fase gasosa (COZMA e GAVRILESCU, 2010; DORAN, 2013; 

MERCHUK, 1990).  

Os reatores airlift são frequentemente classificados levando em conta o 

local de recirculação: airlift de circulação externa (downcomer é conectado ao 

corpo principal do airlift por meio de extensores laterais) e airlift de circulação 

interna (downcomer e riser compartilham o cilindro do reator – foco do presente 

estudo); e o tipo de separador entre riser e downcomer: tipo placa e de tubos 

concêntricos. Em razão da presença de um escoamento direcional e flexibilidade 

operacional nos airlift de circulação interna, é possível realizar diversas 

modificações estruturais referentes à disposição dos tubos e local de adição do 

gás. Tais modificações em sua configuração permitem variações em termos 

operacionais, da circulação do fluido e separação do gás (GUMERY et al. 2009). 

Há diversos relatos na literatura de modificações estruturais de reatores 

airlift buscando melhoria na performance em processos específicos. 

Dependendo da modificação realizada, é essencial o estudo dos efeitos de 

parâmetros geométricos em variáveis hidrodinâmicas como a velocidade 

superficial do gás, tempo de mistura, retenção do gás e transferência de massa 

para a descrição e comparação das características fluidodinâmicas locais e 

globais (ZHANG et al. 2017; MERCHUK, 1994). Tais estudos são base para o 

desenvolvimento e caracterização de reatores airlift para sua utilização em 

diversos modos de operação, como a batelada alimentada, e para a adição de 

sólidos ao meio. 

1.1.2.1. Operação de biorreator airlift em modo semicontínuo 

Operar um biorreator em batelada alimentada significa evitar problemas, 

como por exemplo, relacionados à inibição do crescimento celular por conta das 

altas concentrações de substâncias tóxicas observadas no modo de operação 
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em batelada simples (SARAVANAN et al., 2008). No entanto, limitações 

relacionadas à estrutura interna de airlifts dificultam sua utilização em batelada 

alimentada de modo otimizado. Tendo em vista que o tubo interno padrão 

proporciona apenas duas regiões de conexão entre riser e downcomer no topo 

e na base do reator, sua utilização fica comprometida quando há grandes 

variações de volume, necessárias durante a batelada alimentada.  

Partindo do pressuposto de utilizar o airlift de circulação interna sem 

modificações para a batelada alimentada, a adição de nutrientes seria realizada 

a partir do volume ótimo do reator, aquele que garantiria as melhores condições 

de cultivo. No entanto, ao aumentar a altura de líquido do reator, observa-se um 

aumento do tempo de mistura e uma diminuição do coeficiente volumétrico de 

transferência de oxigênio independentemente da velocidade de gás aplicada 

(GALINDEZ-MAYER et al., 2001; GOUVEIA et al., 2003; YULIANTO et al., 2019). 

Tal fato limitaria tanto a disponibilidade de nutrientes e oxigênio quanto o 

crescimento microbiano durante a operação em batelada alimentada.  

Alguns estudos, para contornar os problemas citados, sugerem a 

utilização de tubos internos perfurados, que possibilitam a passagem de fluido 

durante a adição de meio (WU e HSIUN, 1996; TUNG et al., 1997; HSIU e WU, 

1994; FU et al., 2003). Apesar disso, sua estabilidade operacional fica 

comprometida, uma vez que a transferência de massa  e o tempo de mistura são 

afetados pela altura de líquido no reator (GALINDEZ-MAYER et al., 2001). 

Nenhuma comparação com o airlift de tubo interno padrão foi encontrada, 

sugerindo seu desempenho inferior e uma hidrodinâmica mais semelhante à 

coluna de bolhas do que ao airlift de circulação interna. Por isso, um sistema 

composto por módulos que possibilitam o arranjo de diversas regiões de mistura, 

garantiria a circulação de fluido durante a adição de meio minimizando a criação 

de zonas mortas.  

1.1.2.2. Leito fixo em bioreatores airlift 

Muitos processos industriais biotecnológicos utilizam materiais dispostos 

em leitos fixos, sendo um deles a modificação de óleos via enzimática, em que 

é empregado um suporte para melhorar diversas características, como sua 

estabilidade (DOS REIS-COSTA et al., 2003). Diante disso, para possibilitar sua 

utilização em reatores airlift, as partículas sólidas do suporte devem ser 
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dispostas de modo a evitar a suspensão causada pela subida do ar. Porém, a 

adição de sólidos implica em limitações no escoamento multifásico e 

consequentemente na fluidodinâmica do airlift.  

Visando aumentar a superfície de contato, diferentes autores que 

estudaram o empacotamento do interior de reatores airlift relatam que a adição 

de obstáculos no meio provoca diferentes efeitos sobre parâmetros 

hidrodinâmicos (YU et al., 2009). São poucos os trabalhos que aplicam os 

princípios de reatores de leito fixo em airlifts, como Moraveji et al. (2012) e 

Kilonzo et al. (2010). O primeiro estudou a influência de álcoois na hidrodinâmica 

de um airlift de circulação interna de placa com leito empacotado com cerâmica 

(ceramic pall rings) no riser. Para caracterizar o leito, utilizou a retenção gasosa, 

velocidade superficial do líquido e tempo de mistura como parâmetros de análise. 

O segundo estudou a hidrodinâmica de um airlift de circulação interna com riser 

no espaço anular e um leito fibroso substituindo o tubo interno. Foram 

investigados dois tipos de leito compostos por tecido de algodão branqueado 

pesado e espuma de poliuretano. Os resultados obtidos no estudo indicam que 

a natureza do leito interfere na velocidade de circulação do líquido e que 

diferenças de altura do leito no reator influenciam na retenção gasosa.  

Um biorreator airlift de tubos concêntricos oferece, em seu downcomer, 

uma região propícia a adição dos sólidos por não sofrer a suspensão das bolhas 

provenientes do riser. Tal reator contendo biocatalisadores no downcomer é 

potencialmente vantajoso em aplicações de culturas de células imobilizadas e 

em enzimas imobilizadas (CHISTI, 1998; CHIOU et al., 1991; MURAKAMI et al., 

1991). Estudos utilizando microesferas de 3mm (WHITESIDE e SPIER, 1981) e 

matrizes de fibra de vidro (HIGHFILL et al., 1996) para aderência de células 

reportam que esse reator híbrido demonstra uma melhor mistura no riser que no 

downcomer, no entanto, devido ao entupimento causado pelas células no leito, 

é improvável que seja viável para cultivo microbiano, exceto para estas células 

imobilizadas de crescimento limitado (CHISTI, 1998). 

Diferentemente dos estudos citados, em que os leitos são compostos por 

matrizes, o presente trabalho busca uma alternativa estrutural ao fundir as 

características intrínsecas à reatores de leito fixo e airlift em sistemas 

particulados com uma viscosidade maior que a reportada. Para caracterização 

deste reator, alguns parâmetros não usuais para descrição de reatores airlift 
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devem ser utilizados como: tempo médio de residência e a velocidade média de 

escoamento pelo leito, obtida pela Lei de Darcy (GHOSH, 2006); e a 

determinação da força motriz do escoamento, dada pela diferença de pressão 

entre riser e downcomer (𝛥𝑃), causada pela diferença entre suas retenções 

gasosas (BAKKER et al., 1993). 

1.2. Caracterização fluidodinâmica de biorreatores 

As análises do comportamento dos biorreatores se baseiam no 

entendimento da configuração geométrica e parâmetros hidrodinâmicos como 

kLa, retenção gasosa e tempo de mistura, que são essenciais para 

escalonamento, design e operação de tais reatores (COZMA e GAVRILESCU, 

2010). De um ponto de vista da engenharia, para a otimização de um biorreator 

buscando melhorias de um processo em particular, os processos de transporte 

no fluido devem ser entendidos quantitativamente. Isso significa que há a 

necessidade de ajustes de modelos hidrodinâmicos como meios de associar as 

medidas experimentais para validar e comparar biorreatores (SIEBLIST et al. 

2011). 

O coeficiente volumétrico de transferência de massa, ou kLa, tem papel 

importante na caracterização dos biorreatores empregados em bioprocessos por 

indicar a disponibilidade de oxigênio no meio, que é um fator limitante no 

crescimento microbiano e taxa de reação no biorreator (CERRI et al., 2016). A 

taxa de transferência de oxigênio, determinada a partir de dados de 

concentração de oxigênio dissolvido (DO), é de grande importância no estudo do 

comportamento de crescimento de células microbianas e vegetais, sendo que, 

em tanques mecanicamente agitados, o impelidor promove a dispersão do gás. 

Suas dimensões e características, assim como sua velocidade de rotação 

influenciam na transferência de massa do sistema, sendo que o aumento da 

velocidade de rotação geralmente aumenta os valores de kLa (SRIVASTAVA, et 

al., 2011). Já para reatores airlift, os valores de kLa geralmente são similares aos 

determinados para reatores convencionais, porém para compensar a falta de 

agitação mecânica, altas vazões de ar são necessárias para o aumento da área 

interfacial do sistema gás-líquido (CERRI et al., 2016). Fatores como a 

temperatura, vazão do gás, propriedades físicas do fluido, presença de 

antiespumantes causam efeitos no kLa (MARTÍN et al., 2008). 
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O tempo de mistura é definido como o tempo necessário para 

homogeneização do meio, geralmente com graus de homogeneidade entre 50% 

e 95%. Empregado para compreender a capacidade de mistura do sistema, 

quanto menor seu valor, melhor a qualidade da mistura no reator (GHOTLI et al., 

2013; SIEBLIST et al., 2011). Utilizado como parâmetro de escalonamento e 

método comparativo entre retores (ONKEN e WEILAND, 1980), o tempo de 

mistura é detectado medindo a concentração de um traçador inerte em diferentes 

regiões do reator que é adicionado por meio de um pulso. Diversos indicadores 

como condutividade, absorbância, pH, temperatura, índice de refração, corantes, 

entre outros, podem ser utilizados para sua determinação (RIET et al., 2011; 

TAN et al. 2011).  É importante enfatizar que há uma dependência no local de 

adição do traçador e que, para efeitos comparativos, é necessário padronizar 

tanto o local como as características do pulso, como concentração, temperatura 

e vazão de aplicação. O tempo de mistura também pode servir para indicar o 

comportamento da mistura local e identificar regiões de baixa homogeneização 

e zonas mortas (SIEBLIST et al., 2011). 

Já a retenção gasosa, empregada na caracterização de, principalmente, 

reatores pneumáticos, é a fração de gás contido no líquido. Relacionada ao 

tempo de residência do gás, a retenção gasosa indica o comportamento de 

alterações nas áreas interfaciais gás-líquido disponíveis para a transferência de 

massa (GUMERY et al., 2009; LU et al., 1995). Por isso, a retenção gasosa pode 

influenciar outras características de desempenho de reatores. Para maximizar a 

retenção do gás, é necessário estudar como as propriedades do fluido, como 

densidade, tensão superficial, viscosidade e força iônica se associam às 

relações estruturais, como razão entre as áreas do downcomer e riser, altura do 

líquido (CHISTI, 1998; GUIEYSSE et al., 2011). Como por exemplo, ao aumentar 

a razão entre a área do downcomer e do riser, há uma diminuição da retenção 

gasosa. A presença de sólidos suspensos também está relacionada a diminuição 

da retenção. Constituinte da força motriz do escoamento em airlifts, os valores 

das retenções do riser e downcomer dependem da geometria do reator como da 

zona de mistura, altura do riser, localização e tipo de aspersor, propriedades do 

fluido e velocidade superficial do gás (GUIEYSSE et al., 2011; CHEN, 1990). 

Mudanças na altura do nível líquido e sua distância do topo do riser, assim como 

a distância entre a base do reator e o riser tem um notável efeito nos valores de 
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kLa por causa da mudança na retenção gasosa e na velocidade do líquido 

(GOUVEIA et al. 2003). Em razão desses fatores afetarem os parâmetros 

hidrodinâmicos, sua interdependência deve ser estudada com cuidado, uma vez 

que pequenas alterações estruturais podem gerar grandes diferenças na 

hidrodinâmica. 

1.3. Manufatura aditiva e prototipagem 

O presente estudo busca integrar os conhecimentos relacionados a 

caracterização de biorreatores com novas estruturas impressas em 3D, uma 

tecnologia que, nos últimos anos vem ganhando espaço na pesquisa e 

desenvolvimento da industria bioquímica, uma vez que possibilita a fabricação 

de instrumentos e dispositivos de diferentes propriedades (ALIMI e MEIJBOOM, 

2021). Aplicações de impressoras 3D tem um grande potencial nas ciências 

químicas, uma vez que novos materiais estão em desenvolvimento, levando em 

consideração um aumento da resistência e acabamento (GROSS et al., 2014).  

A impressão 3D emprega o processo de manufatura aditiva, onde camada 

por camada são formados os objetos desejados, através de fatias transversais. 

Baseada em software CAD, há a possibilidade de criação de protótipos 

personalizados economicamente viáveis, sem necessidade de molde. Maquetes, 

peças de reposição, coroas dentárias, membros artificiais e desenvolvimento de 

catalisadores, robótica e automação são exemplos de aplicação das impressoras 

3D em diversas áreas da ciência. A impressão 3D possui vantagens como: 

economicamente viável em pequenas quantidades; fabricação automatizada; 

capacidade de terceirizar a fabricação; risco mínimo de inventario (impressoras 

podem ser utilizadas para geração de novos produtos sem necessidade de 

moldes); velocidade e facilidade de projetar e modificar os produtos. Algumas 

desvantagens podem ser citadas, como: custos mais elevados em grandes 

produções em relação a outras tecnologias, como a moldagem por injeção; tipo 

de material dependente do tipo de impressora; escolha de cores reduzida e 

acabamentos de superfície prejudicados; menor precisão em relação a outras 

tecnologias; força e resistência limitadas (BERMAN, 2012; ALIMI e MEIJBOOM, 

2021). Apesar disso, a produção de reatores e peças sob medida é um benefício 

oferecido pela liberdade de design da manufatura aditiva (CAPEL et al., 2013). 
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Diferentemente de métodos analíticos, o processo de criação é embasado 

na estruturação e comparação de diferentes designs para otimização dos 

resultados obtidos. Protótipos são construídos para validar a performance, 

determinar se estão exercendo o objetivo desejado e identificar possíveis 

melhorias relacionadas ao desempenho e confiabilidade. Com o auxílio da 

impressão 3D, o processo de prototipagem é realizado de forma mais rápida. 

Tais protótipos realistas e funcionais podem ser usadas para introduzir e 

desenvolver conceitos de produtos (ULRICH e EPPINGER, 2016). 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Demonstrar a capacidade da manufatura aditiva no processo de 

prototipagem para realização de testes com novas configurações estruturais e 

operacionais de biorreatores e sua integração com métodos de controle e 

otimização fluidodinâmica. 

2.2. Objetivos específicos 

• Explorar o uso da manufatura aditiva em tanques agitados: 

➢ Analisar o uso de seis tipos de impelidores impressos em 3D 

quanto ao consumo de potência, tempo de mistura e kLa em 

diferentes aerações. 

➢ Averiguar dois tipos de impelidores indutores de gás quanto ao kLa, 

tempo de mistura e rotação crítica. 

• Estudar modificações estruturais e operacionais em biorreatores 

pneumáticos: 

➢ Caracterizar o escoamento através de uma cesta com leito fixo 

impressa em 3D adaptada ao airlift concêntrico de circulação 

interna. 

➢ Desenvolver um sistema modular de tubos internos impressos em 

3D em airlift concêntrico de circulação interna para operação em 

batelada alimentada. 

• Adaptar, desenvolver e aprimorar algoritmos de coleta e tratamento de 

dados de tempo de mistura, retenção gasosa e kLa integrando a 

plataforma Arduino® e a linguagem de programação Python™.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Modelagem e impressão 3D 

Primeiramente, durante a modelagem 3D, são utilizados esboços 2D para 

criação dos contornos, como perfis retangulares e circulares. A partir deles o 

usuário aplica alguns recursos (features), como extrusão, corte, revolução e 

varredura para geração do sólido. A extrusão e o corte são os recursos mais 

simples e extensões diretas de um esboço para a terceira dimensão. Esses 

recursos são realizados para a adição e remoção de material, em que é possível 

alterar a distância, sentido e direção para editá-las ou excluí-las. É possível 

também criar padrões lineares e circulares de recursos para copia-los a partir de 

uma simetria específica ou distancias pré-determinadas. Tais recursos são 

utilizados na geração de peças individuais ou sub montagens com diferentes 

geometrias a partir de qualquer tipo de esboço. Como por exemplo, estes 

recursos possibilitam a criação sólidos para montagem de um biorreator, como 

mostrado pela Figura 1, o impelidor e uma porta de entrada tripla para adição de 

ácido, base, antiespumante e nutrientes do biorreator TECNAL® TEC-BIO 7,5 

VI. 

Figura 1. Algumas ferramentas para modelagem 3D: criação do impelidor e porta tripla 

a partir da adição de material - extrusão de círculos e seu corte; varredura de perfis em 

diferentes planos; padrões polares ao redor de um eixo para repetição de recursos  

 

Fonte: Autor. 

Após a modelagem 3D, é necessária a exportação do modelo em formatos 

que possibilitam a leitura pelo slicing software, programa no qual transforma o 

modelo em uma sequência de passos descrita por uma linguagem CNC 
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(computer numerical control), como G-code, que é lido pela impressora. Nesse 

programa, diversas configurações podem ser ajustadas para melhor adequar o 

material e o tipo de impressora. No caso da impressão dos impelidores, foi 

utilizado o software Makerbot Print, específico para impressoras da Makerbot e 

Ultimaker Cura open-source. As configurações se baseiam em testes 

preliminares em cada impressora. No entanto, algumas configurações mútuas 

podem ser citadas: altura de camada de 0,2 mm (utilizar de 0,08 a 0,16 mm para 

peças que necessitam de maior precisão – aumento do tempo de impressão 

quanto menor a altura); preenchimento interno menor que 25% (valores maiores 

podem trazer maior rigidez ao objeto, mas gastam mais material); duas ou mais 

camadas externas (recomenda-se não usar apenas uma, pois alguns locais 

podem deixar de receber material e resultar em um acabamento ruim – ao 

empregar uma quantidade maior de camadas aconselha-se a diminuição do 

preenchimento interno); 100mm/s de velocidade de impressão (diminuir a 

velocidade de impressão da primeira camada para em torno de 30 mm/s); 

utilização de suporte depende da geometria do objeto, mas geralmente 5% de 

preenchimento já é suficiente, no entanto, evitá-los; como auxílio para aderência, 

são utilizados brims, uma camada única de material ao redor da peça para evitar 

empenamentos; temperatura de impressão entre 205 e 218ºC para PLA – ácido 

polilático (se observada a sub extrusão, aumentar a vazão de saída da extrusora 

– de 100% para 120% - 125%). Para encaixe preciso entre as peças impressas, 

foi aplicado um offset (distância entre o sólido 3D e seu respectivo encaixe) de 

0,15 a 0,3 mm. Para encaixes entre peças de mesmo material (PLA), é indicado 

uso de um maior offset (0,3 a 0,4 mm) dependendo do seu local de aplicação ou, 

se possível, lixamento utilizando uma lixa mais grossa e diminuindo sua 

granulação até deixar o acabamento desejado e possibilitar o encaixe. 

A impressão 3D, como descrita anteriormente, foi utilizada para criação 

dos protótipos para testes: diversos tipos de impelidores para tanque agitado e 

novos tubos internos para reatores airlift. Os impelidores foram modelados em 

3D no software Autodesk® AutoCAD 2019 e impressos pela impressora 

MakerBot Replicator+. Os tubos internos foram modelados em 3D no software 

Dassault Systèmes® SolidWorks 2020 e impressos pela impressora Creality 

Ender 3 e Creality Ender 3 Pro. No presente trabalho foram utilizados quatro 
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tanques cilíndricos, dois tanques agitados mecanicamente e dois agitados 

pneumaticamente, sendo um construído com suportes impressos em 3D. 

3.2. Tanques agitados  

3.2.1. Conjunto didático experimental para impelidores convencionais 

O Conjunto didático experimental foi empregado nos testes com 

impelidores convencionais com 20 litros de água a 25°C (𝜌L= 997 kg/m3
 e 𝜇 = 

0,001 Pa.s ). Como mostrado pela Figura 2, ele é composto por uma estrutura 

metálica, um tanque cilíndrico (diâmetro interno de 30cm, altura de 50cm com 4 

chicanas de 3 cm de largura) agitado pelo motor Ringcone de 0,5 CV de potência 

montado em um suporte fixo por meio de um rolamento axial de esferas. O 

rolamento permite o giro livre do motor e a aquisição de dados de potência, que 

foi feita utilizando o dinamômetro Politerm FG-5005 acoplado ao motor por meio 

de um cabo de aço inoxidável. O controle da vazão de ar aplicada ao tanque foi 

feito pelo Fluxômetro Gassart Key FR 4500.  

Figura 2. Conjunto Didático Experimental (renderizado utilizando Autodesk® AutoCAD).  

 

(1) - Impelidor tipo Rushton; (2) - Eixo; (3) - Suporte de PLA para o sensor Vernier® 

Optical DO Probe; (4) - Entrada de gás para o aspersor; (5) - Sensor de temperatura 

DS18B20; (6, 13) - Tanque cilíndrico encamisado; (7) - Entrada e saída de líquido da 

camisa; (8) - Aspersor; (9) - Dinamômetro Politerm® FG-5005; (10) - Motor Ringcone® 

de 0,5 HP; (11) - Fluxômetro Gassart® Key FR 4500; (12) - Rolamento de encaixe do 

motor na estrutura de suporte; (14) - Estrutura metálica de suporte. 

Fonte: Autor 
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A aquisição de dados de OD foi feita pelo sensor Vernier Optical DO Probe 

juntamente com o standalone Vernier Labquest 2. Um suporte para o sensor foi 

impresso para a coleta de dados em uma região específica do tanque. Já para a 

determinação do tempo de mistura, foram empregados três sensores de 

te  eratura a  rova d’á ua DS18B20. Os testes de kLa e tempo de mistura 

foram realizados em triplicata para rotações de 140 a 500 rpm com 1 vvm 

(volume de ar por volume de meio por minuto) de aeração. Para verificar a 

velocidade de rotação do eixo, utilizou-se o tacômetro digital óptico Icel TC-5000. 

A disposição dos sensores citados é apresentada na Figura 3. 

Figura 3. a) Disposição do sensor Vernier Optical DO Probe com o suporte ajustável à 

esquerda para possibilitar a utilização de múltiplos impelidores; b) Disposição dos 

sensores de temperatura DS18B20 S1, S2 e S3 de modo manter a maior distância entre 

si (dispersos angularmente 120° uns dos outros e em três alturas diferentes (Hs) para 

cobrir diferentes regiões do tanque). 

 

Fonte: Autor 

Quanto aos impelidores convencionais, foram modelados e impressos: 

hélice marinha (baseado em SSI Yamaha outboard 6E0-45943-01-00 propeller); 

orelha de elefante (baseado no impelidor de pás inclinadas Applikon 

Biotechnology Elephant Ear) e uma turbina Rushton de 0,15 m de diâmetro 

mantendo-se as dimensões de pá do Rushton de 0,10 m de diâmetro (aumento 

desproporcional). Como mostrado pela Tabela 1, também foram modelados 

visualmente e impressos dois impelidores comerciais desenvolvidos pela 
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EKATO: Phasejet (uma variação da turbina Bakker) e IsojetB. Com geometrias 

únicas, tais impelidores possuem pequenas diferenças dimensionais com 

relação aos comerciais, por isso suas menções serão feitas por meio de um 

asterisco posteriormente ao nome comercial. Os impelidores são acoplados ao 

eixo por meio de furos para parafusos M3x16. 

Tabela 1. Impelidores utilizados nos testes, seus respectivos nomes, tipo de 

escoamento, geometria e material. 

Nome 
Tipo de 

escoamento 
Geometria Visualização Material 

Rushton-0,10 

Radial 

𝐷𝑖 𝐷𝑟⁄  = 0.33 

𝐿𝐵 𝐷𝑖⁄  = 0.20 

𝑊𝐵 𝐷𝑖⁄  = 0.25  

A
ç
o

 

in
o

x
id

á
v
e

l 

Rushton-0,15 

𝐷𝑖 𝐷𝑟⁄  = 0.5 

𝐿𝐵 𝐷𝑖⁄  = 0.13 

𝑊𝐵 𝐷𝑖⁄  = 0.17  

Im
p

re
s
s
o

 e
m

 3
D

 (P
L

A
)  

Phasejet* 𝐷𝑖 𝐷𝑟⁄  = 0.33 

 

Hélice 
marinha 

Axial 

E
s
c
o

a
m

e
n

to
 

d
e

s
c
e
n

d
e
n

te
 

𝐷𝑖 𝐷𝑟⁄  = 0.33 

3 pás 
 

Orelha de 
elefante 

𝐷𝑖 𝐷𝑟⁄  = 0.33 

3 pás, 45° 
 

IsojetB* 

 

Fonte: Autor. 

3.2.1.1. Cálculo do consumo de potência 

As medições do torque induzido pelo motor determinam a energia gasta 

para agitação. Experimentalmente, nas condições dimensionais do conjunto 

didático experimental, o cálculo foi realizado a partir a Equação 1 (PÉREZ et al., 

2006), onde é considerado o braço de alavanca de tamanho (𝑑) como sendo 

0,135 metros.  

𝑃 = 2𝜋𝐹𝑁𝑖𝑑           (Equação 1) 

𝑃 = 0,848 𝐹𝑁𝑖          
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Alguns números admensionais, como número de Reynolds (𝑅𝑒), número 

de potência (𝑁𝑝) e número de fluxo ou número de bombeamento (𝐹𝑙) são usados 

para expressar a maneira como as variáveis atuam na mudança no consumo de 

energia (ALBRIGHT, 2009). A potência consumida no regime turbulento é 

independente de 𝜇 e se relaciona com as condições do sistema partir do 𝑁𝑝, 

dado pela Equação 2. O número de Reynolds também pode ser expresso em 

função da velocidade de rotação do impelidor (𝑁𝑖) (s-1), como definido pela 

Equação 3. 

𝑁𝑝 = 𝑃 (𝜌𝐿𝑁𝑖
3𝐷𝑖

5)⁄           (Equação 2) 

𝑅𝑒 =  (𝑁𝑖𝐷𝑖
2𝜌) 𝜇⁄          (Equação 3) 

Como o valor de 𝑁𝑝 se mantém constante no regime turbulento, é feita 

uma média de seus valores para as rotações que provocam turbulência, ou seja, 

para rotações com 𝑅𝑒 ≥ 104 (DORAN, 2013).  

Para relacionar a potência em sistemas aerados com uma vazão de ar 

(𝑄𝐺) (m3/s) e rotação, é calculado o número de fluxo, dado pela Equação 4. 

𝐹𝑙 = 𝑄𝐺 (𝑁𝑖𝐷𝑖
3)⁄            (Equação 4) 

 O consumo de potência para o sistema gaseificado (𝑃𝐺) pode ser 

ajustado a um modelo (𝑃𝐺 𝑐𝑎𝑙𝑐) e, então, ser relacionado com o consumo de 

potência para o sistema não gaseificado (𝑃) de acordo com a correlação dada 

pela Equação 5 (YUNG et al., 1979), ajustando os valores das variáveis 𝛼 e 𝛽. 

𝑃𝐺 𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝛼[(𝑃2𝑁𝑖𝐷𝑖
3) 𝑄𝐺

0,56⁄ ]
𝛽
        (Equação 5) 

3.2.2. Biorreator de bancada com impelidores indutores de gás 

Os testes utilizando os impelidores indutores de gás foram realizados no 

biorreator da TECNAL® TEC-BIO 7,5 VI adicionando 4 litros de água a 25°C. O 

sensor polarográfico Mettler Toledo® InPro 6900 foi empreguado para 

determinação de kLa. Já para o tempo de mistura, foi usado o método de variação 

do pH usando o pHmetro Mettler Toledo 405 nos quais são adicionados pulsos 

de 1,0 mL de solução de ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de sódio (NaOH) 5,0 

molL-1 para neutralização e visualização da alteração da coloração do meio. Tais 
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testes foram realizados para cada configuração de impelidores nas rotações de 

200-1000 rpm sem aeração do meio pelo aspersor. A Figura 4 apresenta o 

biorreator utilizando.  

Figura 4. Biorreator TECNAL® TEC-BIO 7,5 VI usado nos testes de tempo de mistura, 

kLa e rotação crítica da configuração de impelidor indutor de gás (renderizada pelo 

software Dassault Systèmes® SolidWorks 2020).  

 

a) Vista lateral do biorreator completo. b) Vista explodida de seus componentes: (1) – 

Condensador; (2) – Tampa e suporte para eixo; (3) Eixo com configuração de 

impelidores (duas turbinas Rushton); (4) Corpo do biorreator com camisa; (5) – Tampa 

e flanges para vedação do vidro interno; (6) Alças para sustentação; (7) – Aspersor; (8) 

– Entradas para sensores, retirada de inóculo e alimentação; (9) – Chicanas internas. 

Fonte: Autor. 

Os impelidores indutores de gás IIG1 e IIG2 foram modelados baseando-

se visualmente nos impelidores EKATO® Gasjet e Parr Instrument Company® 

Gas Entrainment Impeller, respectivamente. Uma extensão do impelidor 

proporciona um espaço entre o eixo e a parede do impelidor, o que possibilita a 

passagem do gás acima do líquido. A Figura 5 mostra, à esquerda, o impelidor 

indutor utilizado e uma representação (setas azuis) do escoamento do gás 

proveniente da região acima do líquido que é induzido pela rotação das pás para 

o meio. À direita são apresentadas as duas configurações de impelidores 

empregadas nos testes: uma com o impelidor indutor de gás e o Rushton 

(RT+IIG) e outra com dois impelidores Rushton (RT2x). 
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Figura 5. Configurações de impelidores utilizadas nos testes com o impelidor indutor de 

gás (IIG) (renderizada pelo software Dassault Systèmes® SolidWorks 2020). À esquerda 

as dimensões da pá oca do impelidor indutor e representações do escoamento do gás 

após atingir a rotação crítica. À direita as quatro configurações de impelidores 

empregadas RT+IIG, RT2x, IIG-1 e IIG-2 com destaque no nível de líquido. 

 

Fonte: Autor. 

3.2.2.1. Determinação da rotação crítica e correlações empíricas 

Para determinação da rotação crítica, é necessário realizar o aumento 

gradual da velocidade de rotação até iniciar indução de gás, caracterizada pela 

presença de bolhas no meio. A rotação na qual isso ocorre é a rotação crítica. 

Variando a profundidade do orifício superior do impelidor (ℎ𝑖), de 0,04 a 0,07 m 

foram determinados os valores da rotação crítica e ajustado o modelo baseado 

no ajuste da constante 𝐶𝑖, que considera não-idealidades do fluido, na Equação 

6 (WHITE e DE VILLIERS, 1977). 

𝑁𝑐 = √(𝐶𝑖𝑔ℎ𝑖) 𝐷𝑖
2⁄                    (Equação 6) 

Correlações empíricas foram aplicadas para caracterizar a configuração 

RT+IIG-1. Elas se baseiam na determinação da vazão de gás proveniente das 

pás do impelidor indutor de gás, da potência consumida por volume e, 

consequentemente o kLa. 

Primeiramente, a partir da correlação descrita por Sawant et al. (1981) 

para o impelidor indutor de gás utilizado em células de flotação Denver® Flotation 

Machine, é determinada a vazão de saída do gás das pás do impelidor 𝑄𝐺 (m3/s). 
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Visto que o equipamento de flotação para o qual foi correlacionada opera em 

temperatura ambiente e não necessita de pressurização, assume-se que a 

Equação 7 pode ser aplicada na temperatura de 25°C e pressão de 1 atm. 

𝑄𝐺 = 0,0021(𝑁𝑖
2 − 𝑁𝑐

2)0,75𝐷𝑖
3      (Equação 7) 

Como não é possível determinar a potência consumida pelo impelidor, 

devido às limitações impostas pelo biorreator em que foram realizados os testes, 

foi ajustada uma correlação imposta pela razão entre a potência em sistemas 

aerados e o volume do reator com a vazão de ar induzida pelo impelidor, como 

mostrado pela Equação 8 (BACZKIEWICZ e MICHALSKI, 1988). 

(
𝑃𝐺

𝑉
) = 0,62𝑁𝑖

3,44 (
𝑄𝐺

𝑉
)
−0,31

(
𝑑𝑜

𝐷𝑖
)
4,48

𝑁𝑝
1,07      (Equação 8) 

Em que 𝑑𝑜, o diâmetro do orifício (m), foi aproximado para o diâmetro de 

um círculo de mesma área transversal da geometria real do orifício. Conforme 

os dados experimentais de kLa, é ajustado o modelo descrito pela Equação 10, 

ao unir as Equações 7, 8 e 9 (SAWANT et al. 1981; PATIL et al., 2004), utilizando 

a ferramenta Solver do Microsoft® Excel e calculado o 𝑁𝑝 para tal configuração 

de impelidores. 

𝑘𝐿𝑎 = 𝛼′ (
𝑃𝑔

𝑉
)
𝛽′

            (Equação 9) 

𝑘𝐿𝑎 = 𝛼′ {0,62𝑁𝑖
3,44[0,0021(𝑁𝑖

2 − 𝑁𝑐
2)0,75𝐷𝑖

3 𝑉⁄ ]
−0,31

(
𝑑𝑜

𝐷𝑖
)
4,48

𝑁𝑝
1,07}

𝛽′

 

                    (Equação 10) 

3.3. Airlift de circulação interna 

3.3.1. Airlift com cesta de leito fixo: características estruturais 

Além da aplicação de tanques agitados, o presente trabalho explora a 

utilização da impressão 3D para criação de novas estruturas direcionadoras de 

escoamento em reatores pneumáticos, mais precisamente em reatores airlift de 

circulação interna, caracterizados pelos tubos internos concêntricos. 

Distintivamente de reatores de leitos fixo convencionais, a cesta adaptada 

ao airlift possui uma região de mistura acima do leito por conta da zona de 
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desprendimento do ar, no entanto, não causa suspensão das partículas pois as 

mesmas estão dispostas no espaço anular do reator. A Figura 6(a) mostra o 

sistema adaptado à um airlift de volume de 2L e a Figura 6(b) apresenta as vistas 

laterais e inferiores da cesta, com as representações de escoamento dadas 

pelas setas azuis (indicando fração mássica máxima de ar) e laranja (indicando 

fração mássica máxima de fluido). 

Figura 6. Airlift adaptado com cesta contendo partículas de sabugo de milho dispostos 

em leito fixo.  

 

a)  Airlift com cesta substituindo seu tubo interno padrão. b) Representação da cesta e 

escoamento do fluido retratado pelas setas (azul e laranja – fração mássica máxima e 

mínima de ar, respectivamente); (1) – Entrada e saída de líquido da camisa; (2) – 

Entrada e saída do meio; (3) – Aspersor tipo cruzeta; (4) – Encaixe inferior do tubo 

interno; (5) – Hastes de apoio superior do tubo interno; (6) – Redutor concêntrico 

superior; (8) – Tubo interno; (9) – Meio poroso composto por sabugo de milho (40-mesh); 

(10) – Anel de vedação inferior do tubo interno; (11) – Malha de aço 14-mesh.  

Fonte: Autor. 

A estrutura da cesta é composta de um tubo interno com encaixe inferior no 

aspersor para garantir a inexistência de bolhas de ar abaixo da malha (mesh-14) 

da cesta. Um anel inferior impede a passagem de fluido entre a cesta e a parede 

do reator. No topo do riser é utilizado um redutor concêntrico para aumento da 

velocidade de subida do gás e diminuição do retorno de fluido pelo riser. A cesta 

foi impressa em PLA e, como mostrado pela Tabela 2, apresenta as seguintes 

relações geométricas: Ø2 = Ø3/3 = 3/2Ø1. 
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Tabela 2. Características da cesta e airlift utilizados nos testes. 

Relações geométricas Diâmetro 

Altura do riser (Hr) 95 mm Ø1 16,5 mm 

Área do riser (Ar) 483 mm2 Ø2 24,8 mm 

Área total do reator (AT) 4360 mm2 Ø3 74,5 mm 

Área do downcomer (Ad) 3876 mm2 Ø4 55,0 mm 

Fonte: Autor. 

Para realização do teste do traçador, foi utilizado um reator semicircular 

vedado com uma placa de acrílico para possibilitar visualização do escoamento. 

Aliás, qualquer reator cilíndrico no qual o aspersor de ar esteja localizado em seu 

centro pode ser utilizado para adequação da cesta, desde que alguns critérios 

sejam atendidos: 

1. A conexão inferior com o aspersor deve encobri-lo completamente ou 

parcialmente para limitar a presença de ar no downcomer; 

2. O topo do riser deve estar localizado abaixo do nível de líquido para 

possibilitar o escoamento; 

3. O reator deve estar disposto verticalmente para evitar a recirculação do 

fluido pelo riser; 

4. O leito deve estar disposto abaixo da saída de ar no topo do riser para não 

a obstruir. 

5. O anel inferior deve estar adjacente a parede do reator para limitar a 

passagem de fluido apenas através da malha. 

3.3.1.1. Determinação da velocidade superficial do líquido pelo leito 

Como fluido, foram utilizados água e óleo de algodão à 25°C. A 

viscosidade (𝜇) foi determinada utilizando viscosímetro Brookfield DV-III 

seguindo a metodologia descrita por Charm (1963) e suas densidades (𝜌𝐿)  a 

partir da relação entre massa e volume.  

Com base nas equações de filtragem de torta a pressão constante para 

fluidos Newtonianos estabelecidas a partir da lei de Darcy, dadas pela Equação 

11 (GHOSH, 2006), é calculada a permeabilidade intrínseca (𝑘′) das partículas 

sólidas utilizadas (sabugo de milho peneirado – 40 mesh – e pré-tratado 
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termicamente – autoclavado a 120° por 20 min) (BASSAN et al., 2016) utilizando 

a Equação 12, considerando a pressão hidrostática do atuante no leito para 

valores de ℎ𝐿 de 25, 37,5, 50, 75, e 100 mm empregando a metodologia 

adaptada de ASTM D2434-19 (2019): uma mangueira de área (𝐴𝑚) constante 

com uma malha em sua parte inferior para conter a passagem do leito de altura 

𝐿 foi utilizada para simular a passagem de fluido pelo leito. Acima da mangueira 

foi utilizado um funil de separação graduado para ajuste da vazão de fluido e, 

abaixo, um béquer graduado para coleta do fluido que passou pelo leito.  

𝑄𝐿 =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝑘′𝐴𝑚𝛥𝑃

𝜇𝐿
                 (Equação 11) 

𝑉 = (𝜌𝐿𝑔ℎ𝐿)
𝑘′𝐴𝑚

𝜇𝐿
𝑡                (Equação 12) 

A partir do valor de 𝑘′ obtido no teste com a mangueira, é necessária a 

determinação do 𝛥𝑃 atuante no reator, que é dado pela diferença de densidades 

dos riser e downcomer, como apresentado pela Equação 13. 

𝛥𝑃 = (𝜌𝑑𝑔𝐻𝑟) − (𝜌𝑟𝑔𝐻𝑟)                (Equação 13) 

Como o leito impõe um obstáculo a circulação de fluido, a velocidade de 

escoamento não é suficiente para transportar bolhas para o downcomer, por 

isso, sua retenção gasosa é zero (휀𝐺𝑑 = 0). Dessa forma, a densidade do 

downcomer é igual à densidade do líquido (𝜌𝑑 = 𝜌𝐿). Assim, nesse regime de 

escoamento, a densidade do riser é dada pela Equação 14 (CALVO et al., 1991). 

𝜌𝑟 = (휀𝐺𝑟𝜌𝐺) + [(1 − 휀𝐺𝑟)𝜌𝐿]           (Equação 14) 

Unindo as Equações 13 e 14, obtém-se a Equação 15, que descreve a 

variação de pressão entre riser e downcomer.  

∆𝑃 = 𝐻𝑟𝑔[휀𝐺𝑟(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺)]                 (Equação 15) 

Com isso, é necessário somente determinar a retenção gasosa no riser, 

calculando a altura de dispersão gás-líquido e a razão entre as áreas do riser e 

downcomer, como mostrado pela Equação 16 (CALVO et al., 1991). Foi ajudado, 

também, um modelo a partir das variáveis 𝜔, 𝜓 e 𝛿, como apresentado na 

Equação 17 (MORAVEJI et al., 2012). 
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휀𝐺𝑟 = (
𝐴𝑇

𝐴𝑟
) (

ℎ𝐷−ℎ𝐿

ℎ𝐷
)                  (Equação 16) 

휀𝐺𝑟 = 𝛿𝜇𝜓𝑈𝐺𝑆
𝜔                  (Equação 17) 

Portanto, o modelo da velocidade superficial do líquido pelo leito (𝑢𝐿), 

dado pela junção das Equações 11, 15 e 17, é expresso pela Equação 18.  

 𝑢𝐿=(𝑘
′ 𝐿⁄ )[𝛿𝜇𝜓−1(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺)][(𝑄𝐺 𝐴𝑟⁄ )𝜔𝐻𝑟𝑔]              (Equação 18) 

Em que a razão 𝑘′ 𝐿⁄  é o inverso da resistência do meio, acarretando em 

uma diminuição da velocidade de escoamento com o aumento do tamanho do 

leito ou diminuição da permeabilidade. O segundo termo 𝛿𝜇𝜓−1(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺) 

depende das características do fluido em questão, em que, quanto maior a 

diferença de densidades entre as fases gasosa e líquida, maior a velocidade de 

escoamento e, para 𝜓 < 1, quanto maior a viscosidade, menor a velocidade de 

escoamento. O último termo (𝑄𝐺 𝐴𝑟⁄ )𝜔𝐻𝑟𝑔 se refere às características 

estruturais e operacionais que influenciam a diferença de pressão, como a vazão 

de gás e a geometria do riser. 

3.3.1.2. Teste do traçador 

O teste é realizado adicionando corantes azuis CI 61554, para meio 

oleoso, e CI 73015, para meio aquoso, acima do leito e detectando suas 

concentrações por meio de um laser (5mW 650nm) e sensor de intensidade 

luminosa (BH1750FVI) in situ no reator semicircular de acrílico localizados na 

região abaixo da cesta. A intensidade luminosa, dada em iluminância (lumens/m2 

- lux), é medida, para diferentes vazões de ar, do instante que o corante toca o 

superior do leito até sua dissipação total no reator. É necessário, também, 

realizar uma curva de calibração entre os valores de iluminância e concentração 

de corante. Com esses dados, é possível determinar, a partir de integração 

numérica, a distribuição do tempo de residência do líquido no leito, dada pela 

Equação 19, em que o tempo residência médio é dado pela Equação 20 (DE 

PAULA et al., 2018). 

𝐸(𝑡) =
𝐶(𝑡)

∫ 𝐶(𝑡)𝑑𝑡
∞
0

                 (Equação 19) 

𝑡𝑟 = ∫ 𝑡𝐸(𝑡)
∞

0
𝑑𝑡                 (Equação 20) 
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3.3.2. Sistema de tubos modulares para semicontínuo 

Voltando-se para uma abordagem mais convencional para reatores airlift, 

o uso de um sistema de controle de escoamento com módulos (sem a presença 

de leito empacotado), em que há a alternância entre riser e downcomer, é 

proposto. Modelados em 3D e caracterizados estruturalmente, o sistema é 

composto por dois tipos de módulos intercalados (módulos de convergência e de 

dispersão) e um tubo interno de tamanho fixo, para operação da batelada inicial 

exigida. Como mostrado pela Figura 7, os módulos de dispersão possuem um 

disco sólido em sua base para direcionamento do fluido para o downcomer e, os 

módulos de convergência, um anel externo para direcionamento do fluido para o 

riser. 

Figura 7. Esquema representativo do sistema modular proposto constituído pelos 

módulos de convergência e dispersão do fluido à esquerda, e a disposição dos sensores 

de temperatura, à direita. 

 

Fonte: Autor. 

Como também mostrado pela Figura 7, para o tempo de mistura de cada 

módulo, assim como na determinação do tempo de mistura para impelidores 

convencionais, foram utilizados sensores de te  eratura a  rova d’á ua 

DS18B20. O mesmo foi feito para o tubo interno fixo para batelada inicial. Como 

comparação, também foram calculados os tempos de mistura para o tubo padrão 

e para um tubo interno de parede vazada, composto por uma tela de 14-mesh. 

3.3.2.1. Caracterização estrutural do sistema modular 

O presente trabalho estuda as relações entre o tempo de mistura de tais 

módulos em uma estrutura não ideal para cultivos em semicontínuo: um sistema 
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composto por apenas dois módulos (n=2). Esse sistema, no entanto, possibilita 

determinar a relação do tempo de mistura individual dos módulos com o tempo 

de mistura do sistema completo, formado por três tubos separados por espaços 

pré-definidos. A Figura 8 compara lado a lado os três tipos de tubos internos 

utilizados. 

Figura 8. Tubos internos utilizados, em que o sistema modular é composto pelos tubos 

de (1) a (3).  

 

(1) – Tubo interno fixo para batelada inicial (40% do volume final); (2) – Tubo modular 

(i=1); (3) – Tubo modular (i=2=n); (4) Tubo interno convencional (padrão); (3) Tubo 

interno de malha (14-mesh). 

Fonte: Autor. 

Inicialmente, algumas relações geométricas dever ser definidas para 

simplificar o equacionamento estrutural, como a relação entre as alturas dos 

módulos (ℎ𝑚𝑜𝑑) e dos espaços entre módulos (ℎ𝑒), dada por 𝑅, na Equação 21, 

e a relação entre a altura total (𝐻𝑇) com a altura de todos os módulos e espaços 

entre módulos (𝐻𝑚𝑜𝑑) e com porcentagem do volume final utilizada na batelada 

inicial (%𝑉𝑓), dada pela Equação 22. 

ℎ𝑚𝑜𝑑 ℎ𝑒⁄ = 𝑅  

ℎ𝑚𝑜𝑑 = 𝑅ℎ𝑒                 (Equação 21) 

ℎ𝐿 = (1 −%𝑉𝑓)𝐻𝑚𝑜𝑑                (Equação 22) 

Geometricamente, o sistema dispõe de contenções estruturais, como a 

altura total dos módulos. Sendo assim, a relação entre a altura do espaço entre 

módulos e suas quantidades é dada pela Equação 23. 
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𝐻𝑚𝑜𝑑 = 𝑛(ℎ𝑒 + ℎ𝑚𝑜𝑑)  

𝐻𝑚𝑜𝑑 = 𝑛(ℎ𝑒 + 𝑅ℎ𝑒)  

𝐻𝑚𝑜𝑑 = 𝑛ℎ𝑒(1 + 𝑅)  

ℎ𝑒 = 𝐻𝑚𝑜𝑑 [𝑛(1 + 𝑅)]⁄                 (Equação 23) 

Assim como contenções geométricas, o sistema possui contenções 

temporais, dadas pela limitação do tempo de reação total e pela vazão aplicada 

para se chegar em determinado volume final. Pode-se, então, definir os tempos 

de transição de escoamento como os tempos necessários para que o líquido 

complete a submersão de um módulo (𝑡𝑚𝑜𝑑) e para que complete a submersão 

de um espaço entre módulos (𝑡𝑒), como apresentado na Equação 24. 

𝑡𝑚𝑜𝑑 𝑡𝑒⁄ = 𝑅                    (Equação 24) 

A vazão de alimentação (𝑄𝑎) é relacionada a alterações nas alturas do 

líquido no reator pela a velocidade de subida do fluido (𝑢ℎ) em um cilindro de 

área constante (𝐴𝑇), como mostrado nas Equações 25 e 26. 

𝑄𝑎 = 𝑢ℎ𝐴𝑇  

𝑢ℎ = ℎ𝑒 𝑡𝑒⁄ = ℎ𝑚𝑜𝑑 𝑡𝑚𝑜𝑑⁄          

𝑄𝑎 = (ℎ𝑒𝐴𝑇) 𝑡𝑒⁄                  (Equação 25) 

ℎ𝑒 = (𝑄𝑎𝑡𝑒) 𝐴𝑇⁄                    (Equação 26) 

Unindo as Equações 23 e 26, encontra-se a Equação 27, que utiliza como 

variável dependente o tempo de transição (𝑡𝑒) para vazão constante. 

𝑡𝑒 = [𝐻𝑚𝑜𝑑𝐴𝑇] [𝑛(1 + 𝑅)𝑄𝑎]⁄                (Equação 27) 

Assim, é possível definir o equacionamento levando em conta diferentes 

tipos de alimentação utilizadas em cultivos em semicontínuo: constante, pulso, 

linear e exponencial. 

Para vazão constante, a determinação do tempo de transição 𝑡𝑒, leva ao 

cálculo do restante das variáveis necessárias para construção do sistema 

modular. Na alimentação tipo pulso recomenda-se a utilização de um volume de 

pulso (𝑉𝑃) proporcional ao volume que completa o escoamento de um módulo 
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para sua submersão a cada um ou mais pulsos, como apresentado pela Equação 

28, em que 𝑘𝑃 é uma constante de proporcionalidade pré-definida. 

𝑉𝑃 ∝ 𝑘𝑃(ℎ𝑒 + ℎ𝑚𝑜𝑑)𝐴𝑇 , 𝑘𝑃 ≤ 1                            (Equação 28) 

Já para casos onde a vazão de alimentação é variável, como linear e 

exponencial, fixa-se os tempos de transição. Nesses casos, para compensar o 

aumento linear ou exponencial da vazão de alimentação durante um tempo pré-

definido, a altura dos módulos e seus espaços devem aumentar 

proporcionalmente. Por isso, uma nova variável é adicionada ao 

equacionamento: a ordem hierárquica dos módulos, representada pelo subscrito 

(𝑖), em que, de baixo para cima, é dada de 𝑖 = 1 (primeiro módulo) até 𝑖 = 𝑛 

(último módulo). Sendo assim, o tempo utilizado na equação da vazão pode ser 

substituído pela relação dada na Equação 29. 

𝑡 = 𝑖(𝑡𝑒 + 𝑡𝑚𝑜𝑑)  

𝑡 = 𝑖𝑡𝑒(1 + 𝑅)                 (Equação 29) 

Como há uma mudança na altura dos módulos dependendo da altura que 

os mesmos ocupam no reator, deve-se organizar a Equação 27 para sua forma 

mais básica que relaciona a somatória dos termos em função de 𝑖 com a 

contenção geométrica dada por 𝐻𝑚𝑜𝑑, como mostrado pela Equação 30. 

∑ ℎ𝑒(𝑖) + ℎ𝑚𝑜𝑑(𝑖)
= 𝐻𝑚𝑜𝑑

𝑛
𝑖=1   

∑ ℎ𝑒(𝑖)(1 + 𝑅) = 𝐻𝑚𝑜𝑑
𝑛
𝑖=1                 (Equação 30) 

Assim, a resolução do sistema dado pela Equação 31 (união das 

Equações 26 – contenção temporal – e 30 – contenção estrutural) retorna tanto 

ℎ𝑒 como 𝑡𝑒 ao utilizar uma função vazão de alimentação 𝑄𝑎(𝑡) já conhecida e a 

altura final total do meio (𝐻𝑇). 

{
∑ ℎ𝑒(𝑖)(1 + 𝑅) = ℎ𝐿 (1 −%𝑉𝑓)⁄𝑛
𝑖=1

ℎ𝑒(𝑡) = [𝑄𝑎(𝑡)𝑡𝑒] 𝐴𝑇⁄
              (Equação 31) 

Finalmente, podemos utilizar as equações de 𝑄𝑎(𝑡) para alimentação 

linear e exponencial (ŸZ Ü K et al., 2016) e substitui-las na Equação 31 
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utilizando a Equação 25 para relação de 𝑡, obtendo assim as Equações 32 e 33 

para alimentação linear e exponencial, respectivamente. 

𝑄(𝑡) = 𝑘𝑄𝑡  

𝑄(𝑡𝑒) = 𝑘𝑄[𝑖𝑡𝑒(1 + 𝑅)]  

{
∑ ℎ𝑒(𝑖)(1 + 𝑅) = 𝐻𝑇 (1 −%𝑉𝑓)⁄𝑛
𝑖=1

ℎ𝑒(𝑖) = [𝑘𝑄𝑖(1 + 𝑅)𝑡𝑒
2] 𝐴𝑇⁄

              (Equação 32) 

𝑄(𝑡) = [(𝜇0𝑉0𝐶𝑋0) (𝐶𝑆
0𝑌𝑋 𝑆⁄ )⁄ ]𝑒𝜇0𝑡  

𝑄(𝑡𝑒) = [(𝜇0𝑉0𝐶𝑋0) (𝐶𝑆
0𝑌𝑋 𝑆⁄ )⁄ ]𝑒𝜇0𝑖𝑡𝑒(1+𝑅)  

{
∑ ℎ𝑒(𝑖)(1 + 𝑅) = 𝐻𝑇 (1 −%𝑉𝑓)⁄𝑛
𝑖=1

ℎ𝑒(𝑖) = {𝑡𝑒[(𝜇0𝑉0𝐶𝑋0) (𝐶𝑆
0𝑌𝑋 𝑆⁄ )⁄ ]𝑒𝜇0𝑖𝑡𝑒(1+𝑅)} 𝐴𝑇⁄

             (Equação 33) 

3.3.2.2. Kit de aquisição de dados para sistema modular 

Após o equacionamento estrutural, definiu-se as relações geométricas 

utilizando um tubo cilíndrico de 1,5 L, como mostrado pela Tabela 3. 

Tabela 3. Relações geométricas utilizadas e dimensões do airlift construído. 

Relações geométricas Dimensões airlift 1,5L 

𝐷𝑟 𝐷𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟⁄  5/3 𝐷𝑟 0,084 m 

Espessura do riser 1,5 mm 𝐷𝑟𝑖𝑠𝑒𝑟 0,0504 m 

ℎ𝑒0 𝐻𝑓𝑖𝑥𝑜⁄  0,1 𝐻𝑇 0,2707 m 

𝑅 9 𝐻𝑚𝑜𝑑 0,1624 m 

𝑛 2 𝐻𝑓𝑖𝑥𝑜 0,1083 m 

%𝑉𝑓 0.4 ℎ𝑒0 0,0108 m 

Fonte: Autor. 

Tal tubo compõe o kit de aquisição de dados, construído com o intuito de 

facilitar a realização dos testes. Como mostrado pela Figura 9, com um diâmetro 

interno de 84 mm, diâmetro externo de 90mm e altura de 500mm, o tubo de 

acrílico, juntamente com uma base de acrílico furada são unidos e vedados por 

uma estrutura de suporte impressa em 3D em sua base. Os sensores de 

retenção são dispostos em um suporte acima do tubo de acrílico, promovendo 

proteção para sua extremidade e também servindo de guia para os sensores de 

temperatura. Já em sua base, um aspersor impresso em 3D juntamente com três 

pedras porosas proporciona a dispersão de gás para o líquido de forma 
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homogênea. Para garantir a vedação interna, um anel de orientação do 

escoamento é inserido em sua base. Externamente, um guia para fixação dos 

tubos internos no reator utiliza a interação dos imãs presentes nas hastes 

inferiores dos tubos internos para segurar o tubo interno na posição desejada. 

Um suporte para vedação e guia para as mangueiras também foi impresso e 

colado com silicone na base de acrílico. 

Figura 9. Tanque cilíndrico (coluna de bolhas) utilizado para os testes com sistema de 

tubos internos modulares. (1) – Estrutura de suporte do acrílico; (2) – Tubo de acrílico; 

(3) – Suporte para sensores de retenção gasosa; (4) – Aspersor de pedras porosas; (5) 

– Suporte para aspersor; (6) – Anel para vedação e orientação do escoamento; (7) – 

Tampa inferir, base de acrílico com furos; (8) – Suporte para imãs de fixação dos tubos 

internos; (9) – Suporte para vedação e guia para mangueiras de entrada de gás e 

líquido. 

 

Fonte: Autor. 

3.4. Tratamento de dados  

Juntamente com o tubo interno, um dispositivo de aquisição de dados foi 

modelado e impresso em 3D. Tal dispositivo dispõe de entradas para diversos 

sensores, como os sensores de retenção (ultrassônico e a laser), iluminância e 

até seis sensores de temperatura. Além disso, o sistema possui a opção de 

utilização de uma bomba peristáltica de 12V com vazão controlável (1 – 7,2 L/h) 

por meio de PWM (pulse-width modulation). Todos os sensores e periféricos são 

Entrada de l quido

Entrada de  ás

  vel de l quido 

  , L 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

conectados a uma breadboard e a um Arduino® UNO R3. A Figura 10 apresenta 

uma visão isométrica e interna do dispositivo construído e empregado nos testes. 

Figura 10. Dispositivo de integração com os sensores para aquisição dos dados de 

tempo de mistura impresso em 3D.  

 

(1) – Arduino® UNO R3; (2) – Bomba peristáltica 12V; (3) – Conectores para os sensores 

de temperatura; (4) – Ventoinha 12V (opcional); (5) – Adaptador para conexão 12V; (6) 

Breadboard. 

Fonte: Autor. 

Como apresentado anteriormente, o dispositivo construído utiliza uma 

breadboard para conexões entre sensores e periféricos com o Arduino UNO R3 

com auxílio de jumpers. Nela, alguns componentes eletrônicos executam 

funções específicas para garantir o funcionamento adequado do dispositivo. 

Como mostrado pela Figura 11, foram utilizados: u  resistor de  , k Ω (1) para 

pull-up dos dados vindos dos sensores de temperatura; dois resistores de 10k Ω 

(3) para pull-down dos dados de PWM vindos do Arduino; resistores de     Ω 

(5) para conexão com LEDs externos para comunicação; dois MOSFETs 

2N7000 de canal N (4) para controle da bomba e, opcionalmente, uma ventoinha 

interna; e dois diodos 1N4001 para flyback (2) entre as conexões dos motores e 

transistores (permite que a carga remanescente se dissipe).  

A conexões da breadboard se comunicam com o exterior pela tampa 

removível do dispositivo, onde se localizam pinos fêmea para a aquisição de 

dados, como mostrado pela Figura 12. As entradas digitais do Arduino são 

representadas pela letra D seguida pelo número da entrada. O mesmo é feito 

para as entradas analógicas, porém pela letra A. As conexões positivas são 

ligadas à 5V e as negativas ao ground (GND).  

 
 

 

 

 

 



45 

 

 

Figura 11. Representação esquemática das conexões na breadboard.  

 

(1) – Resistor pull-up 4,7k Ω; (2) – Diodo retificador 1N4001; (3) - Resistor pull-down 10k 

Ω; (4) - Transistor 2N7000 - MOSFET de canal N; (5) -  esistor     Ω.  

Fonte: Autor. 

Figura 12. Representação esquemática das conexões da tampa do dispositivo para os 

sensores de retenção (VL53L0X – sensor a laser; HC-SR04 – sensor ultrassônico) e de 

temperatura (DS18B20), assim como LEDs para comunicação. 

 

Fonte: Autor. 
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O Arduino Uno é uma placa microcontrolada baseada no ATmega328, um 

microchip de alto desempenho. Possui 14 pinos de entrada / saída digital. 6 

entradas analógicas, um ressonador de cerâmica de 16 MHz, uma conexão USB, 

um conector de alimentação e um botão de reinicialização, como mostra a Figura 

13. O Arduino já possui todos os componentes necessários para o 

funcionamento do microcontrolador, por isso, para seu funcionamento e 

aplicação, apenas é necessário conecta-lo à um computador para programação. 

Figura 13. Representação do Arduino UNO R3 e seus principais componentes. 

 

Fonte: Autor. 

Para configuração do Arduino para captura de dados dos sensores é 

utilizada a sua IDE (Arduino Integrated Development Environment) para 

programação utilizando funções em C e C++.  Nela, utiliza-se diversas 

bibliotecas para coleta de dados e envio dos dados para o computador. Para 

possibilitar o tratamento dos dados simultâneo foi utilizada a linguagem Python 

juntamente com o Arduino. A linguagem Python é utilizada no desenvolvimento 

de software, calculos matemáticos, script de sistema, dentre outras aplicações. 

Por ter uma sintaxe simples semelhante à da língua inglesa, permite a escrita de 

programas com menos linhas do que algumas outras linguagens de 

programação. Tal linguagem, como as demais, permite a utilização do flag, um 

valor que atua como um sinal para uma função ou processo. Para programação 
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pode ser utilizada a IDE Spyder que possibilita edição, análise e depuração do 

código escrito na linguagem Python 3.7.  

Sendo assim, para utilização do dispositivo, é necessário a conexão dos 

sensores que serão utilizados no teste e a aquisição de dados automática do 

Arduino (programa descrito no Apêndice 1) ou utilização de um programa externo 

para tratamento concomitante ou posterior dos dados, como explorado a seguir 

para o kLa, retenção gasosa e tempo de mistura. 

3.4.1. Coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (kLa) 

Para a obtenção da taxa de concentração de oxigênio no meio, os 

experimentos foram realizados seguindo a metodologia gassing-out descrita por 

Wise (1951), em que primeiramente é feito a adição de Na2SO3 ou N2 (GARCIA-

OCHOA et al. 2010) para que a concentração de oxigênio dissolvida no meio (𝐶) 

chegue próxima a zero e posterior aeração até a concentração de equilíbrio (𝐶∗), 

fazendo-se a aquisição de dados por meio do sensor de concentração de 

oxigênio dissolvido (OD). O tratamento de dados é feito utilizando o método 

descrito por Cerri et al. (2016), em que o cálculo do kLa instantâneo e a seleção 

de dados é realizado a partir da Equação 34, em que se visa obter a região onde 

o kLa instantâneo é constante, como mostrado pela Figura 14. 

ln (1 −
𝐶

𝐶∗
) = −𝑘𝐿𝑎 . 𝑡                (Equação 34) 

Figura 14. Exemplo de seleção dos dados de kLa instantâneo para o método gassing-

out. 

 

Fonte: Adaptado de Cerri et al. (2016). 
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Para o tratamento de dados do kLa foi escrito o programa apresentado no 

Apêndice 2. Os dados no Excel necessitam estar no formato apresentado pela 

Figura 15 para o funcionamento correto do programa, com a coluna A e B 

correspondentes ao tempo e concentração de oxigênio dissolvido, 

respectivamente. Por exemplo, os dados apresentados a seguir tem 223 linhas 

e com concentração máxima de oxigênio dissolvido de 75%. O arquivo deve 

estar  o  o no e “ ados_kla. ls ” e a  lanilha de dados no eada “ ados_kla”.  

Figura 15. Formato dos dados para importação correta pelo programa. 

 

Fonte: Autor. 

O programa realiza o cálculo do kLa em duas etapas: cálculo da 

concentração de equilíbrio C* e o cálculo do kLa ajustado. A primeira etapa é 

necessária para a correção dos valores de concentração de equilíbrio 

mensuradas pelo sensor. Normalmente, a concentração de equilíbrio é dada 

como o último valor de concentração, no entanto, os dados experimentais podem 

variar por conta de erros operacionais e diferenças causadas pela calibração do 

sensor, provocando alterações significativas nos valores de kLa. Por isso, na 

primeira etapa, é minimizada a inclinação da curva de kLa x tempo. A segunda 

etapa realiza o cálculo do kLa a partir da concentração de equilíbrio calculada na 

primeira etapa e da seleção da região de dados descrita anteriormente. Sendo 

E  el
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assim, pode-se calcular o kLa como mostrado pela Tabela 4, em que também é 

registrado o tempo de execução do programa. 

Tabela 4. Exemplo de resultado obtido a partir do programa descrito 

Exemplo cálculo kLa – 1,25vvm airlift tubo padrão 

Concentração de equilíbrio calculada:  85.8 % 

kLa calculado (inclinação de ln) (h-1): 36.45485 

kLa calculado (inclinação de ln) (s-1): 0.010126 

Tempo de execução (s):  0.888581 

Fonte: Autor. 

Como pode ser observado na Tabela 4, a concentração de equilíbrio 

calculada pela primeira etapa é de 85,8%, maior que a concentração máxima 

obtida pelo teste exemplo. Tal discrepância, se não corrigida, levaria a uma 

superestimaçao do kLa calculado para tais dados. O programa também gera os 

gráficos de kLa instantâneo vs tempo mostrando a região de dados selecionados, 

como mostrado pela Figura 16, determinada pelas linhas azuis criadas 

automaticamente pelo programa. 

Figura 16. Gráfico gerado pelo programa de kLa instantâneo pelo tempo, em que se 

pode observar a região selecionada automaticamente entre as linhas azuis verticais. 

 

Fonte: Autor. 

3.4.2. Retenção gasosa 

Para fins de avaliação de retenção gasosa, foi utilizada a metodologia 

descrita por Chisti (1989), e  que a altura da  oluna d’á ua do  iorreator airli t 

é medida na ausência de injeção de gás no sistema, o que caracteriza a altura 
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de líquido (ℎ𝐿). Utilizando o sensor ultrassônico HC-SR04 e o sensor a laser 

VL53L0X foi determinada a altura da dispersão, dada pela distância do sensor 

ao líquido sem aeração (𝐷𝑆𝐿) menos a distância do sensor ao líquido aerado (𝐷𝑆𝐴) 

de acordo com as vazões de ar aplicadas durante os experimentos. Através da 

junção da Equação 16 e 35 e Equação 36, é calculada a retenção gasosa global 

(휀𝐺) e convertida posteriormente em porcentagem.  

ℎD = (𝐷𝑆𝐿 − 𝐷𝑆𝐴̅̅ ̅̅ ̅) + ℎ𝐿                            (Equação 35) 

휀𝐺 = (
𝐷𝑆𝐿−𝐷𝑆𝐴̅̅ ̅̅ ̅

ℎ𝐿+𝐷𝑆𝐿−𝐷𝑆𝐴̅̅ ̅̅ ̅
)                  (Equação 36) 

O cálculo da retenção gasosa foi realizado a partir do programa escrito 

em Python (Apêndice 3) que utiliza de uma interface em tkinter para interação 

com o usuário (Apêndice 4). O programa realiza o cálculo da retenção gasosa a 

partir da coleta de dados das distâncias quando não há aeração e quando há 

aeração. É feita então, a média das distâncias obtidas por um determinado 

período de tempo selecionado pelo usuário (𝐷𝑆𝐴̅̅ ̅̅ ̅) e essa média é utilizada na 

Equação 36. Por exemplo, o gráfico da Figura 17 mostra as distâncias 

mensuradas pelo sensor no período de 190s. Como pode ser observado, quando 

ocorre aeração, a turbulência move a superfície do líquido devido ao 

desprendimento das bolhas. Por isso, é indicado a coleta de dados por um 

período maior de tempo para o cálculo da média. 

Figura 17. Exemplo do gráfico gerado pelo programa durante a obtenção dos dados de 

distância do sensor para o líquido aerado (tracejado) e distância do sensor para o líquido 

não aerado (linha sólida) para tubo modular a 0,5 vvm. 

 

Fonte: Autor 
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3.4.3. Tempo de mistura 

Para o tratamento de dados do tempo de mistura, foi utilizado o método 

adaptado de Mayr et al. (1992) e otimizado para demais tipos de líquidos. Tal 

método utiliza a variável de não homogeneidade (inhomogeneity) - 𝑖ℎ(𝑡) 

juntamente com a determinação dos erros entre as temperaturas de cada sensor 

e suas derivadas numéricas com base no número total de sensores 𝑗.  

Para detecção inicial do pulso de temperatura são comparadas as 

temperaturas de cada sensor (𝑘) em função do tempo, 𝑇𝑘(𝑡), com a temperatura 

de cada sensor no ponto anterior,  𝑇𝑘(𝑡 − 𝑥), em que 𝑥 é o intervalo entre a coleta 

de pontos (850ms). Se a soma de  𝑇𝑘(𝑡 − 𝑥) com o erro do sensor, 𝜙 (0,06 °C), 

for menor que 𝑇𝑘(𝑡), o flag binário de início do pulso, 𝑓(𝑇𝑘), para o sensor é 

ativado, como mostrado pela Equação 37. Se a Equação 38 for satisfeita, então 

o 𝑡 − 𝑥 é dado como tempo inicial. 

∀𝑘 ≤ 𝑗, 𝑓(𝑇𝑘) = {
1,  𝑇𝑘(𝑡) >  𝑇𝑘(𝑡 − 𝑥) + 𝜙  

0,  𝑇𝑘(𝑡) ≤  𝑇𝑘(𝑡 − 𝑥) + 𝜙  
                   (Equação 37) 

𝑓(𝑇𝑘) + 𝑓(𝑇𝑘+1) + ⋯+ 𝑓(𝑇𝑗) = 𝑗,  (𝑡 − 𝑥) = 𝑡𝑖            (Equação 38) 

Já para detecção do tempo de mistura, o método que utiliza as derivadas 

numéricas se faz necessário para líquidos de maior calor específico, em que a 

variação de temperatura, mesmo após o equilíbrio no reator, é maior que a 

sensibilidade do sensor, causando a detecção de falsos positivos. O método 

parte do princípio que a inclinação no tempo de mistura é negativa ( 𝑇𝑘′(𝑡) ≤ 0) 

e que a temperatura decai a uma taxa constante em todos os sensores. A 

inclinação em cada tempo é calculada a partir da derivada numérica e, então é 

comparada com o erro de inclinação, 𝜑, calculado experimentalmente para cada 

tipo de fluido. O desvio em relação à média de inclinações total, Λ( 𝑇𝑘′), é 

calculado pela Equação 39 e, então, o flag binário de fim da corrida de tempo de 

mistura, 𝑔(𝑇𝑘), é determinado pela Equação 40 e 41.  

Λ( 𝑇𝑘′) = | 𝑇𝑘′(𝑡)| − |∑ 𝑇𝑘′(𝑡)
𝑗
𝑘=1 𝑗⁄ |                (Equação 39) 

∀𝑘 ≤ 𝑗 − 1, 𝑔( 𝑇𝑘
′) = {

1, |Λ( 𝑇𝑘−1
′ )| − |Λ( 𝑇𝑘

′)| < 𝜑  

0, |Λ( 𝑇𝑘−1
′ )| − |Λ( 𝑇𝑘

′)| ≥ 𝜑    
           (Equação 40) 
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𝑘 = 𝑗, 𝑔( 𝑇𝑘
′) = {

1, |Λ( 𝑇𝑘
′)| − |Λ( 𝑇𝑗

′)| < 𝜑  

0, |Λ( 𝑇𝑘
′)| − |Λ( 𝑇𝑗

′)| ≥ 𝜑    
             (Equação 41) 

Se satisfeita a equação 42, a Equação 43 retorna o tempo de mistura. 

𝑔( 𝑇𝑘
′) + 𝑔( 𝑇𝑘+1

′ ) + ⋯+ 𝑔( 𝑇𝑗
′) = 𝑗,  (𝑡 − 𝑥) = 𝑡𝑓            (Equação 42) 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖 = 𝑡𝑚                  (Equação 43) 

Por exemplo, para água como fluido, o método para cálculo de 𝑖ℎ(𝑡) é 

suficiente para detecção do tempo de mistura, porém, para óleo como fluido, é 

necessária a adição deste método complementar, como mostrado na Figura 18 

para 𝜑 = 0,075, devido ao menor calor específico de óleos vegetais em 

comparação com o da água (CLARK et al., 1946), o que inviabiliza o cálculo de 

𝑖(𝑡). 

Figura 18. Exemplo de aplicação: resposta de temperatura para pulso em meio oleoso 

na qual se faz necessária a aplicação do método derivativo para determinação do tempo 

de mistura (indicado pelo tracejado preto). 

 

Fonte: Autor. 

O algoritmo em Python, em que se utiliza a função “Tmistura()” 

(Apêndice 5) para analisar um pulso com temperatura elevada composto pelo 

mesmo fluido do biorreator foi aplicado a uma interface feita com a biblioteca 

tkinter (Apêndice 6 – para mais detalhes), que permite uma fácil interação entre 

o usuário e os dados recebidos, com opções de tipo de teste (teste único, 
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triplicata e duplicata), apresentação gráfica dos resultados enquanto os testes 

são realizados e a opção de salvamento automático em uma planilha do MS 

Excel para posterior análise. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Tanques agitados com impelidores impressos em 3D 

4.1.1. Impelidores convencionais 

Seguindo a metodologia descrita em 3.2.1.1., a potência consumida por 

cada impelidor foi determinada para sistema não aerado e aerado (0,5 a 1,5 

vvm). Como o consumo de potência é altamente dependente do diâmetro do 

impelidor (Equação 2) (DORAN, 2013), espera-se um aumento do consumo de 

potência quando analisado o impelidor Rushton-0,15 por ter um diâmetro 50% 

maior que o restante. Isso foi observado experimentalmente, como mostrado 

pela Figura 19, que apresenta o comparativo de consumo de potência para o 

Rushton-0,10 e Rushton-0,15 com seus respectivos modelos ajustados a partir 

da Equação 5. Em sistema aerados, pode-se afirmar que, a presença de bolhas 

diminui a densidade do fluido, o que diminui os requisitos de potência do sistema, 

pois há formação de cavidades de gás atrás das pás do impelidor (AZZOPARDI 

et al., 2011). 

Figura 19. Gráficos de Potência (P) com aeração e sem aeração comparando os 

impelidores Rushton-0,15 com Rushton-0,10 (dados de potência para os demais 

impelidores podem ser encontrados nas Tabelas do Apêndice 7). 

 

Fonte: Autor. 

Conforme há a diminuição da densidade pelo aumento da retenção 

gasosa no reator, há a diminuição da potência requerida. No entanto, esse 
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fenômeno não é o principal fator que descreve a diminuição da potência 

requerida, mas sim os efeitos hidrodinâmicos causados pelas bolhas e seu efeito 

nas cavidades desenvolvidas atrás das pás do impelidor (DORAN, 2013). 

Ao analisar os efeitos sobre 𝑁𝑝, observa-se que houve uma queda de tais 

valores para o Rushton-0,15 quando comparado ao Rushton-0,10. Isso é 

explicado pelo fato de, mesmo com o aumento de 50% de diâmetro, o tamanho 

das pás se manteve igual, resultando em um consumo de potência maior, mas 

não proporcional, causando uma queda dos valores de 𝑁𝑝 quando comparado 

ao Rushton-0,10. Nesse caso, a diminuição do 𝑁𝑝 demonstra um aumento das 

forças inerciais maiores que as forças de atrito provenientes do contato das pás 

com o fluido, o que corrobora com a geometria proposta com razão dimensional 

menor (𝐿𝐵 𝐷𝑖⁄  = 0.13 e 𝑊𝐵 𝐷𝑖⁄  = 0.17), quando comparada ao Rushton-0.10 

(𝐿𝐵 𝐷𝑖⁄  = 0.20 e 𝑊𝐵 𝐷𝑖⁄  = 0.25). 

Quanto ao efeito da geometria dos demais impelidores, os perfis das 

cavidades em diferentes rotações e aerações resultam em diferentes requisitos 

de potência e, consequentemente, diferentes 𝑁𝑝. Como mostrado na Tabela 5 

os efeitos da aeração foram diferentes para cada impelidor (consultar Apêndice 

7 para tabelas completas dos testes de potência). 

Tabela 5. Média do Número de potência para os diferentes impelidores testados para 

𝑅𝑒 maior que 104. 

Aeração 

𝑵𝒑 médio 

Hélice 

marinha 

Orelha de 

elefante 
*Isojet B *Phasejet 

Rushton–

0.10 

Rushton–

0.15 

s/ aeração 0.385 1.271 1.696 2.861 4.962 1.747 

0.5 vvm 0.392 0.949 2.149 2.829 3.411 1.160 

1.0 vvm 0.329 0.820 2.182 2.797 2.965 1.061 

1.5 vvm 0.329 0.839 2.293 2.810 2.831 1.033 

Fonte: Autor. 

Tal relação entre potência consumida com aeração e sem aeração, 

quando comparados impelidores de mesmo diâmetro, depende do tipo de 

escoamento promovido pelo impelidor, axial ou radial, em que os radiais 

demonstraram maior potência consumida nas rotações testadas. Dentre os 
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impelidores axiais, a hélice marinha foi o que obteve os menores valores de 

consumo de potência, e consequentemente, os menores valores de 𝑁𝑝 tanto 

para o sistema aerado quanto para o não aerado. Por isso tal impelidor é 

frequentemente utilizado em rotações mais altas que as testadas. Com 𝑁𝑝 de 

0,385, os resultados de 𝑁𝑝 são bem próximos ao usual para o impelidor hidrofólio 

de 3 pás, de 𝑁𝑝 igual a 0,35 (BOON et al., 2001). Quanto à orelha de elefante, o 

𝑁𝑝 para o sistema sem aeração é de 1,271, também próximo ao reportado, de 

1.7 (FLICKINGER, 2010). Esta característica de menor consumo de potência 

também traz aos impelidores axiais uma vantagem de utilização em grandes 

escalas com alta razão 𝐷𝑖 𝐷𝑟⁄  (HARI-PRAJITNO et al., 1998). 

Os impelidores baseados em impelidores comerciais, *IsojetB e *Phasejet 

apresentaram resultados incomuns devido a suas geometrias características. O 

impelidor axial *IsojetB, com 3 pás inclinadas com grande área superficial, 

apresentou valores de 𝑃𝑔 maiores que os valores de 𝑃 apresentando uma boa 

transferência de energia para o meio aerado. Já o impelidor *Phasejet não 

apresentou variações significativas de 𝑁𝑝 para diferentes aerações, 

estabilizando em torno de 2,8, corroborando resultados para impelidores de pás 

côncavas de 𝑁𝑝 igual a 2,8 (GHOTLI et al., 2013). Isso significa que sua potência 

aerada consumida quando comparado à potência de sistema não aerado se 

mantém constante nas rotações testas, como observado pela Figura 20, o gráfico 

da razão de 𝑃𝑔/𝑃 pelo Número de fluxo (𝐹𝑙) para as diferentes 𝑁𝑖 e 𝑄𝐺 aplicados.  

É observado o decaimento da razão 𝑃𝑔/𝑃 quando 𝐹𝑙 aumenta para o 

impelidor Rushton-0,10, indicando uma redução de potência de até 56.3% de 

potência. A formação e mudança de forma das cavidades nas pás é responsável 

por essa queda inicial da razão 𝑃𝑔/𝑃 no impelidor Rushton (BOON et al., 2001). 

No entanto, para o impelidor *Phasejet, essa redução de potência não é 

observada e o 𝑃𝑔/𝑃 se manteve constante com a variação de 𝐹𝑙. Pode-se 

comparar os resultados obtidos com um impelidor de geometria similar ao 

*Phasejet, o impelidor Scaba SRGT de pás côncavas, que também mantém a 

relação 𝑃𝑔/𝑃 em torno de 1, e com impelidores Rushton de mesma razão 

geométrica, em que 𝑃𝑔/𝑃 cai para 0,5 (SAITO et al., 1992), próximo ao valor da 

média dos pontos de 𝐹𝑙 >0,04 obtidos, de 0.484. 
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Figura 20. Gráfico de 𝑃𝑔/𝑃 pelo número de fluxo (𝐹𝑙) para diferentes vazões e rotações. 

 

Fonte: Autor. 

Como apresentado pela Figura 21, os resultados de kLa indicam que não 

há mudança significativa (representado pelas letras de A até I) para os 

impelidores axiais para 140 e 220 rpm. Em especial, a hélice marinha, que não 

apresentou aumento durante todas as rotações (kLa – 500: 44.9 ± 2.8 h-1), 

mantendo-se próximo ao kLa para o tanque sem agitação de cerca de 32 ± 1.1 

h-1, indicando o fenômeno de flooding do impelidor, que ocorre quando a rotação 

do impelidor não é suficiente para dispersar o ar e gerar circulação no meio. Além 

do mais, tal fato é observado para todos os impelidores com Di=0.10 m na 

rotação mais baixa. É somente a partir de 220 rpm que se pode perceber um 

aumento significativo dos valores de kLa para os impelidores radiais.  

Ao comparar os impelidores Rushton de diferentes diâmetros, o kLa do 

Rushton-0.15 é maior que para Rushton-0.10 em todas as rotações, o que 

corrobora com a relação entre o consumo de potência e kLa para impelidores 

Rushton, em que, quanto maior o consumo de potência por volume, seja pelo 

aumento do diâmetro ou rotação, há um aumento do kLa, como indicado na 

Equação 43 para 𝑈𝐺𝑆 de 0,004715 m/s (1 vvm). 
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Figura 21. Gráfico que relaciona os valores de kLa obtidos para as rotações de 140 a 

500 rpm pelo método gassing-out para 1vvm. 

 

Fonte: Autor. 

𝑘𝐿𝑎 = 𝛿′ ⋅ (
𝑃𝑔

𝑉
)
𝜓′

(𝑈𝐺𝑆)
𝜔′                  (Equação 43) 

Tabela 6. Coeficientes empregados para o ajuste do modelo de kLa da Equação 

43 para os impelidores convencionais. 

C
o

e
fic

ie
n

te
s
 

Impelidor 

Rushton
-0,15 

Rushton
-0,10 

*Phasejet *IsojetB 
Hélice 

marinha 
Orelha de 
elefante 

R2 

0,995 0,989 0,964 0,975 0,962 0,949 

𝛿′ 142,88 244,39 141,68 142,98 146,83 144,12 

𝜓′ 0,55 0,50 0,65 0,47 0,11 0,35 

𝜔′ 2,17 2,23 2,28 2,10 1,84 1,99 

 

É observado também um aumento repentino de kLa, expresso pelo alto 

valor de 𝜗, para o impelidor *Phasejet, uma vez que impelidores de pás 

inclinadas como turbina Bakker conseguem ter uma dispersão completa de 

gases em rotações mais baixas quando comparado aos impelidores Rushton 

(ZHENG et al., 2018). Como esperado, o Rushton de maior diâmetro gerou uma 
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grande dispersão de ar, resultando em altos valores de kLa, no entanto utilizando 

maior potência. Por isso, também foi obtida a relação entre o kLa e a potência 

consumida por cada impelidor, separados em axial e radial, como mostrado pela 

Figura 22.  

Como observado, o Rushton-0,15 possui os menores valores de kLa/P, 

indicando que, mesmo com altos valores de kLa, sua eficiência de dispersão é 

menor que a dos outros impelidores testados. Por outro lado, por conta do baixo 

consumo de potência dos impelidores axiais, mesmo obtendo baixos valores de 

kLa, a relação de kLa por potência foi maior quando comparado aos impelidores 

radiais, em que foi omitida a rotação de 140 rpm por conta dos baixos valores de 

potência consumida obtidos.  

Figura 22. Gráficos que relacionam os valores de kLa por potência consumida para as 

rotações de 140 a 500 rpm para os impelidores axiais (gráfico superior) e radiais (gráfico 

inferior). 

 

Fonte: Autor. 

Com relação ao tempo de mistura, como mostrado pela Figura 23 o 

impelidor hélice marinha obteve os menores tempos de mistura em todas as 

rotações sem aeração, o que demonstra que o impelidor é melhor indicado para 
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utilização em mistura líquido-líquido ao invés de dispersão gás-líquido. Para este 

e o restante dos impelidores, foi utilizada a Equação 44 para correlação empirica, 

em que os coeficientes estão apresentados na Tabela 12. 

Figura 23. Gráfico do tm (s) nas rotações de 140 a 500 rpm para os impelidores 

convencionais. 

 

Fonte: Autor. 

𝑡𝑚 = 𝜆 (
𝜌∙𝑉

𝑃
)
𝜎

(
𝐷𝑖

𝐷𝑇
)
𝛾

                  (Equação 44) 

Tabela 7. Coeficientes empregados para o ajuste do modelo de tm da Equação 44 para 

os impelidores convencionais. 

C
o

e
fic

ie
n

te
s
 

Impelidor 

Rushton
-0,15 

Rushton
-0,10 

*Phasejet *IsojetB 
Hélice 

marinha 
Orelha de 
elefante 

R2 

0,975 0,953 0,974 0,936 0,890 0,953 

λ 3,55 2,18 2,15 1,77 1,34 1,59 

σ 0,125 0,105 0,12 0,12 0,246 0,24 

𝛾 2,60 1,90 1,915 2,03 1,28 1,72 

Fonte: Autor. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

            

  
 s

 

   r   

Marine Pro eller Ele hant ear

  so et  Phase et
 ushton    i        ushton    i       

    

    

     
  

 E

  
      

 E
    

  

EE

F
F

  li e  arinha  relha de ele ante

 ushton  ,   ushton  ,  



60 

 

 

O impelidor *Phasejet obteve maiores valores de tm que o orelha de 

elefante e hélice marinha, se igualando ao *IsojetB nas rotações testadas. 

Mesmo que tenha valores de kLa maiores que os impelidores axiais a partir de 

200 rpm, os resultados de tm para o *Phasejet demonstram uma menor 

capacidade de homogeneização, indicando que, assim como o impelidor 

Rushton, tem a mesma desvantagem de impelidores radiais: uma pobre mistura 

ao longo do eixo do impelidor (MISHRA et al., 1998). 

Embora o aumento de diâmetro cause uma diminuição no tm (GHOTLI et 

al., 2013), os resultados demonstram que o impelidor Rushton 0.15 possui um 

tempo de mistura maior que o Rushton 0.10, mostrando que a diminuição de tm 

não é observada quando há o aumento de escala sem a manutenção da 

proporcionalidade das pás do impelidor.  

4.1.2. Configurações com impelidores indutores de gás  

Quanto aos impelidores indutores de gás (IIG), a Equação 6 foi empregada 

para determinar o modelo da rotação crítica com ajuste do valor de 𝐶𝑖 nas 

profundidades de 4 a 7 cm, como apresentado na Figura 24. De acordo com 

Patwardhan e Joshi (1999), o valor da constante 𝐶𝑖 é de 0,23, próximo aos 

valores de 0,26 e 0,33 ajustados para as configurações IIG-1 e IIG-2, 

respectivamente. Observa-se que, na profundidade de 5 cm, as rotações críticas 

para IIG-1 e IIG-2 são, respectivamente, 347,2 e 391,1 rpm. 

Figura 24. Gráfico dos dados experimentais de rotação crítica pela profundidade do 

orifício. 

 

Fonte: Autor. 
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Para caracterização da configuração de impelidor RT+IIG-1 foram 

utilizadas correlações empregadas na literatura para a determinação da vazão 

de gás na saída das pás dos impelidores e o número de potência 𝑁𝑝. A partir 

dos dados de kLa é determinado o modelo de vazão, como apresentado na 

Figura 25, obtido ao ajustar as variáveis descritas na Tabela 8. A Figura 25 

também traz os valores de kLa para as configurações RT2x (sem o IIG) para as 

vazões de 0,5 e 1,0 vvm. Todos os resultados obtidos são para profundidade de 

5 cm. 

Figura 25. Gráfico de kLa (h-1) no eixo primário e 𝑄𝐺 (vvm) no eixo secundário em relação 

ao rpm, dado a partir do modelo previsto pela Equação 10. 

 

Fonte: Autor. 

Tabela 8. Variáveis obtidas para Equação 10 a partir da correlação com os dados 

experimentais de kLa para a configuração de RT+IIG-1. 

Variáveis obtidas para Equação 10 (RT+IIG-1) 

𝛼′ 𝛽′ 𝑁𝑝 

0,0185 0,555 0,1424 

Fonte: Autor. 

Como observado, o baixo 𝑁𝑝 calculado para essa configuração possibilita 

sua aplicação, assim como os impelidores axiais, em altas rotações, garantindo 

assim, altas vazões de ar com baixo consumo de potência. O baixo valor de 𝑁𝑝 

calculado, até mesmo menor que o da hélice marinha, por ser explicado pelo fato 
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das pás de tal impelidor IIG-1, mesmo sendo radial, são curvas na direção do 

escoamento, minimizando o atrito.  

O fato do kLa para RT+IIG ser menor que RT2x pode ser explicado por 

conta de a vazão induzida chegar a um máximo de 0,46 vvm em 1000 rpm. No 

entanto, a configuração RT+IIG se mostra tão eficiente na dispersão gasosa 

quanto RT2x a 0,5 vvm nessa rotação. A partir dos dados obtidos também pode-

se afirmar que RT+IIG possui menor kLa que a configuração RT2x a 1,0 vvm em 

todas as rotações. 

Quanto ao tempo de mistura, os resultados demonstram a influência da 

aeração induzida ao meio, como já confirmada por Hadjiev et al. (2006). O gráfico 

da Figura 26 mostra que, para a rotação de 400 rpm, primeira rotação testada 

acima da rotação crítica, a vazão de 0,045 vvm (obtida a partir da Equação 7) já 

foi suficiente para igualar o tempo de mistura com a configuração RT2x, 

demonstrando o efeito da aeração induzida no tempo de mistura. No entanto, o 

aumento da vazão induzida não foi suficiente para igualar os tempos de mistura 

nas rotações subsequentes, indicando que, mesmo sem aeração a configuração 

RT2x possui maior capacidade de homogeneização do meio.  

Figura 26. Gráfico dos dados experimentais dos tempos de mistura pela rotação para a 

configuração de impelidores RT+IIG-1 e RT2x. 

 

Fonte: Autor. 

Esse efeito da aeração induzida do meio a partir da rotação crítica foi 

analisado utilizando os impelidores em combinações simples para retirar a 

variável de duplos impelidores da análise.  Como mostrado pela Figura 27, 
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utilizando as configurações IIG-1, IIG-2 e RT foram testadas as rotações entre 

200 e 400 rpm para observar minuciosamente tal efeito ao compará-lo com o 

modelo de tempo de mistura dado pela Equação 45 (DORAN, 2013). 

Figura 27. Tempo de mistura dos testes realizados com as configurações de 

impelidores IIG-1, IIG-2 e RT para as rotações de 200 a 400 rpm. 

 

Fonte: Autor. 

𝑡𝑚 =
5,4

𝑁𝑖
(
1

𝑁𝑝
)

1
3⁄

(
𝐷𝑟

𝐷𝑖
)
2

                (Equação 45) 

É comparado, então, o tempo de mistura de 400 rpm com o modelo 

ajustado com os pontos anteriores, abaixo da rotação crítica e sem indução de 

gás. Essa diferença entre os tempos de mistura, quando comparados com o 

Rushton, cai de cerca de 10s para IIG-1 e 20s para IIG-2, na rotação de 200 rpm, 

para cerca de 3s para IIG-1 e 5s para IIG-2 na rotação de 400 rpm. Isso 

representa uma diminuição de 16,4% para IIG-1 e 17,5% para IIG-2 quando 

comparados com seus respectivos modelos. Assim, pode-se confirmar o efeito 

positivo da aeração induzida no meio para diminuição do tempo de mistura nos 

dois impelidores indutores testados. Com isso, também pode-se afirmar que o 

IIG-1 possui maior capacidade de homogeneização que IIG-2. Portanto, a 

utilização das correlações se mostrou eficaz em prever o comportamento de tais 

impelidores não-convencionais e apresentou-se viável para análise do efeito da 

indução de gás no tempo de mistura de tais impelidores. 
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4.2. Leito fixo adaptado a airlift de circulação interna  

4.2.1. Determinação da velocidade média de escoamento pelo leito 

Ao adaptar uma cesta impressa em 3D em um reator airlift alguns 

parâmetros devem ser determinados para caracterizar seu escoamento e 

permitir sua operação tanto em contínuo como em batelada, como apresentado 

pela metodologia descrita em 3.3.1. Para o cálculo da permeabilidade 𝑘′ do meio 

particulado, primeiramente foram determinadas as densidades e viscosidades 

dos fluidos empregados, como mostra a Tabela 9. 

Tabela 9. Propriedades dos fluidos utilizados nos testes com leito fixo. 

Propriedades relevantes dos fluidos (25°C – 1 atm) 

 Água Óleo de algodão Ar 

𝜇 (Pa·s) 1.052×10-3 4.7128x10-2 - 

𝜌𝐿 (kg/m3) 997.4 ± 3.124 906.6 ± 1.951 - 

𝜌𝐺 (kg/m3) - - 1.1993 * 

* CNTP (293.15K) (JONES, 1978) 

Fonte: Autor 

Com isso, 𝑘′ foi determinado pela metodologia descrita em 3.3.1.1. 

utilizando a Equação 12. Ao selecionar os dados finais de volume x tempo, é 

garantida a linearidade, uma vez que os pontos iniciais sofreram 

empacotamento. A Figura 28 traz os resultados obtidos utilizando a mangueira. 

Figura 28. Volume coletado em função do tempo na mangueira transparente com 

diferentes alturas de líquido. 

 

Fonte: Autor. 
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Assim, o valor de 𝑘′ calculado para o sabugo pré-tratado termicamente foi 

de 1.275×10−9 ± 0.076×10−9 m2. Valor próximo ao encontrado na literatura para 

matriz 45S5 Bioglass® (porosidade de 90-95%), com 1,96x10-9 m2 (WANG et al., 

2010) e maior que a permeabilidade da estrutura de tecido de policaprolactona 

microporosa, com 6,3x10-14 m2 (OCHOA et al., 2019). 

Para possibilitar o ajuste do modelo de velocidade superficial de 

escoamento, é necessário, então, determinar a retenção gasosa e, 

consequentemente, a diferença de pressão (𝛥𝑃), para aplicação na Equação 18. 

Utilizando a cesta já disposta no reator, foram calculadas as retenções gasosas 

no riser, como apresentado pela Figura 29. 

Figura 29. (a). Resultados de retenção gasosa no riser para água e óleo para diferentes 

vazões e velocidades superficiais de gás (eixo secundário). Também é relacionada à 

altura de dispersão, dados do sensor ultrassônico HC-SR04. (b). Altura de dispersão 

pelo tempo para água a 1 vvm, na qual a altura de dispersão é, em média, 6,14 mm. 

 

Fonte: Autor.  

Assim, o ajuste do modelo dado pela Equação 17, retorna os valores das 

variáveis 𝛿, 𝜓 e 𝜔 para uso na Equação 18, que estão mostrados na Tabela 10. 

Tabela 10. Variáveis ajustadas a partir do modelo de retenção gasosa. 

Variáveis ajustadas para Equação 18 

𝛿 𝜓 𝜔 

0,664 -0,182 0,491 

Fonte: Autor. 
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O valor de máximo de 56,6% para a retenção gasosa no riser foi obtido 

para água a 3,5 vvm e o mínimo de 8,1% para óleo de algodão a 0,5 vvm. Como 

discutido por Molina et al. (1999), há uma diminuição da retenção gasosa com o 

aumento da viscosidade do fluido, o que corrobora com os resultados obtidos. O 

ajuste da variável 𝜓 demonstra como essa relação se dá na atual geometria. 

Nesse caso, o valor de -0,182 é próximo ao valor descrito pelo trabalho citado, 

de -0.211.  

Para validação do modelo de velocidade superficial de escoamento, foi 

determinado o tempo de residência médio (𝑡𝑟) pelo método descrito em 3.3.1.2. 

que pode ser relacionado com a velocidade através da Equação 46. 

𝑡𝑟 =
𝐿
𝑢𝐿⁄ =

𝐿2𝜇1−𝜓

𝑘𝛿𝐻𝑟𝑔(𝜌𝐿−𝜌𝐺)
(
𝐴𝑟

𝑄𝐺
)
𝜔

                  (Equação 46) 

A curva de calibração para os corantes foi obtida e, embora os corantes 

tenham diferentes índices de cor (CI), a relação a intensidade luminosa (𝐼) (lux) 

com seus respectivos volumes (𝑉𝑐) pode ser aproximada pela Equação 47. 

𝐼 =  21 8𝑒−1.396𝑉𝑐                 (Equação 47) 

Assim, é possível relacionar a intensidade luminosa que é bloqueada pelo 

corante com sua concentração local. Ao detectar as concentrações logo abaixo 

da cesta, é determinada a distribuição do tempo de residência do corante para 

diferentes vazões de ar aplicadas.  

A Figura 30 apresenta alguns resultados para água e óleo de algodão 

selecionados para demonstrar a atuação dos parâmetros. Nela, é observado que 

diferentes valores de viscosidade, vazão de ar e altura de leito podem gerar 

valores de tempo de residência similares. Analisando a distribuição do tempo de 

residência, é observado que a utilização de água, com um leito de altura 90 mm, 

gera valores de tempo de residência similares ao óleo com 15 mm de altura de 

leito por conta da diferença de viscosidade entre os dois líquidos. No entanto, foi 

necessário um aumento da vazão de ar de 0,25 vvm para 1vvm para gerar tal 

efeito. 
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Figura 30. Exemplo dos resultados para teste do traçador para (a) água e (b) óleo de 

algodão com altura de leito de 90 mm e 15 mm, respectivamente e vazão de ar de 0,25 

vvm e 1 vvm respectivamente. 

 

Fonte: Autor 

Por isso, a partir da Equação 46, podem ser ajustados parâmetros 

geométricos para otimização do tempo de reação levando em conta questões 

como a influência do aumento da vazão de ar ou viscosidade do líquido no 

aumento da velocidade superficial de escoamento. Ao determinar as derivadas 

parciais em relação à viscosidade e vazão de ar, são constatadas as influências 

de tais parâmetros no aumento da velocidade superficial de líquido, como 

apresentado nas Equações 48 e 49. 

∂𝑢

∂𝜇
= [(𝑘 𝐿⁄ ) (

𝑄𝐺
𝐴𝑟
⁄ )

𝜔

𝛿𝐻𝑟𝑔(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺)] [(𝜓 − 1)𝜇𝜓−2]             (Equação 48) 

∂𝑢

∂𝑄𝐺
= [(𝑘 𝐿⁄ )𝛿𝜇𝜓−1𝐻𝑟𝑔(𝜌𝐿 − 𝜌𝐺)] [𝜔𝐴𝑟

−𝜔𝑄𝐺
𝜔−1]                      (Equação 49) 
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Quanto a Equação 48, ao fixar a vazão de ar aplicada, ela pode ser 

utilizada para determinar os efeitos da variação de temperatura de reação, e 

consequentemente, da viscosidade do líquido na velocidade de escoamento pelo 

leito. Em contrapartida, a Equação 49 pode ser utilizada durante escalonamento 

para determinação da vazão de ar ideal para a reação. Como por exemplo, para 

óleo de algodão, de viscosidade 0.047 Pa.s, o aumento da vazão de gás de 1 

vvm para 2 vvm gera um aumento de 73,3% na velocidade superficial de 

escoamento no leito. Já o aumento de 2 vvm para 3 vmm gera um aumento de 

somente 30,8%. Assim, tal equacionamento possibilita uma análise preliminar da 

reação e dos gastos energéticos para circulação do fluido. O restante dos 

resultados obtidos para diferentes vazões de ar para as alturas de leito de 15, 30 

e 90 mm estão apresentados na Figura 31. 

Figura 31. Tempo de residência médio para (a) água com 90 mm de altura de leito, óleo 

de algodão com (b) 30 e (c) 15 mm de altura de leito. 

 

Fonte: Autor 
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Foi observado que, para vazões de gás mais altas (maiores que 1vvm), a 

coluna de ar formada no riser é homogênea. Porém, na vazão de 0,5 vvm, tais 

bolhas formam caminhos preferenciais durante a subida pelo riser, o que resulta 

em uma circulação de fluido da zona de mistura para o riser. Tal fenômeno por 

ser observado ao analisar os resultados para 0,5 vvm, em que os valores de 

tempo de residência foram de 15 a 30% maiores que os previstos pelo modelo. 

Mesmo assim, os resultados se ajustam bem ao modelo proposto, como 

mostrado pela Figura 32, com R2 de 0,977, em que os valores para água são 

apresentados nos eixos secundários da velocidade superficial de escoamento 

experimental (uL exp) e calculada pelo modelo da Equação 18 (uL calc). 

Figura 32. Relação entre o modelo de velocidade superficial de escoamento e seus 

dados experimentais para óleo (eixos primários) e água (eixos secundários). 

 

Fonte: Autor. 

Com relação ao escalonamento de tal reator, ao fixar o tempo de 

residência médio na Equação 46, é determinada a relação dada pela Equação 

50, na qual a altura do leito deve ser proporcional à altura e área do riser. 

√𝐻𝑟𝐴𝑟
−𝜔 ∝ 𝐿                 (Equação 50) 

Ao utilizar a maior massa possível, quando a altura do riser é igual a altura 

do leito, a Equação 50 é simplificada, como apresentado na Equação 51, em que 

a altura do leito deve ser proporcional a área do riser. 

𝐴𝑟
−𝜔 ∝ 𝐿                    (Equação 51) 
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4.3. Sistema modular para operação de airlift em semicontínuo 

4.3.1. Testes preliminares: kLa e retenção gasosa 

Já os testes com o sistema modular foram realizados no âmbito de 

comparação com os tubos internos descritos em 3.3.2. A validação do sistema 

proposto se baseia na determinação do kLa, retenção gasosa global e tempo de 

mistura para o sistema formado de dois módulos. 

Quando comparados em relação ao kLa, como mostrado pela Figura 33, 

o tubo modular e padrão não apresentam diferenças significativas, apresentando 

valores de kLa de 20 a 60 h-1 para as vazões de 0,5 a 2 vvm. Uma vez 

estatisticamente equivalentes, pode-se afirmar que a dispersão e convergência 

das bolhas pelos módulos não acarreta em efeitos negativos na difusão do gás 

pelo reator. 

Figura 33. Gráfico dos resultados de kLa para o tubo padrão e modular. 

 

Fonte: Autor 

Quanto à retenção gasosa global, como apresentado na Figura 34, o tubo 

modular apresentou maiores valores de retenção. A maior distância percorrida 

pelo gás na mesma velocidade de subida, gera um tempo maior de permanência 

interna, que reflete no aumento da retenção gasosa global comparado ao tubo 

interno padrão. É observado que, para o tubo interno padrão, o início do segundo 

regime de circulação de bolhas causa um aumento da retenção por conta das 

bolhas estacionárias e recirculantes no downcomer (VAN BENTHUM et al., 

1999). No entanto, não foi observado tal regime de circulação para o tubo 

modular nas vazões testadas, o que contribui para a proximidade das retenções 

entre o tubo interno padrão e modular para as vazões maiores que 4 vvm. 
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Figura 34. Retenção gasosa global para os tubos padrão e modular. 

 

Fonte: Autor. 

Foram ajustados os parâmetros da Equação 52 (CHISTI E MOO-YOUNG, 

1987), uma variação da Equação 17 com o efeito da viscosidade suprimido. Em 

que, 𝜆′ é 0,5315 e 0,302 e 𝜎′ é 0,6687 e 0,445 para os tubos padrão e modular, 

respectivamente, como mostrado pelos modelos Figura 34. 

휀𝐺𝑟 = 𝜆′𝑈𝐺𝑆
𝜎′                   (Equação 52) 

4.3.2. Caracterização quanto ao tempo de mistura 

Os testes de tempo de mistura foram realizados tanto no contexto do tubo 

modular como um todo, quanto para os módulos individuais. Como mostrado 

pela Figura 35(b), quando comparados os tempos de mistura dos módulos como 

um todo (Tubo modular), nota-se que seus valores são cerca de três vezes 

maiores que àqueles do tubo interno padrão (Tubo padrão) e do tubo interno 

composto por malha 14-mesh (Tubo malha). Os dados experimentais foram 

ajustados ao modelo dado pela Equação 53 (CHOI et al., 1996) por meio das 

variáveis expressas na Tabela 11. 

𝑡𝑚 = 𝛾′𝑈𝐺𝑆
𝜛                  (Equação 53) 

No entanto, ao analisar a Figura 35(a), onde são mostrados os resultados 

para os tempos de mistura dos módulos individuais, os Tubos 2 e 3 (Modulares) 

apresentam, respectivamente, tempos de mistura menores e análogos ao tempo 
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de mistura do tubo interno padrão. Enquanto que, para o Tubo 1 (Fixo), seus 

tempos de mistura são similares ao Tubo de malha. 

Figura 35. Resultados de tempo de mistura para o Tubo modular, padrão e malha. (a). 

Resultados levando em conta o tempo de mistura individual dos módulos do tubo 

modular. (b). Resultados levando em conta o tempo de mistura total do reator. 

 

Fonte: Autor. 

Tabela 11. Variáveis ajustadas a partir do modelo de tempo de mistura. 

 
𝒕𝒎 global 𝒕𝒎 individual 

 Padrão Malha Modular Modular* 1 2 3 

𝛾′ 6,65 13,03 33,49 15,03 15,03 8,09 11,42 

𝜛 -0,257 -0,139 -0,137 -0,159 -0,159 -0,154 -0,12 

Fonte: Autor. 

Composto por um tubo de tamanho fixo pelo volume inicial de fluido, de 

um módulo de dispersão e um de convergência o sistema modular é separado 

em zonas de mistura que, de modo independente geram uma mistura mais 

eficiente. Tal característica do sistema é explicada pela compartimentalização do 

escoamento e da diminuição da altura dos tubos internos que compõem o 

sistema modular. A compartimentalização se dá por conta da divisão do 

escoamento dos módulos, que favorece a circulação interna (“intramódulo”) sob 

a circulação entre módulos (“intermódulo”), gerando tempos de mistura 

individuais menores. Já a altura dos tubos afeta a distância na qual o fluido deve 

percorrer para recircular pelo módulo: quanto menor o tubo, menor o tempo de 

mistura. Os valores três vezes maiores de tempo de mistura total podem ser 
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explicados pela dependência do local de inserção do pulso. Como o pulso para 

tal teste foi inserido no Tubo 1, o equilíbrio só é detectado após a circulação 

“intermódulos” transportar o fluido de maior temperatura para o módulo mais 

distante. Visto que apenas uma fração desse fluido quente é transportado para 

o módulo subsequente, o tempo de mistura total do reator é maior que o do tubo 

interno padrão que possui escoamento unidirecional. Como mostrado na Figura 

36, as zonas de mistura dos módulos podem ser representadas a partir de suas 

temperaturas locais e relacionadas com o equilíbrio termodinâmico resultante da 

homogeneização do meio a partir da variação do espectro de cor (amarelo-

laranja-vermelho). 

Figura 36. Representação do resultado de tempo de mistura para o sistema modular a 

2 vvm relacionado os dados de temperatura com a mistura de cada módulo do sistema. 

 

Fonte: Autor. 

Como mostrado no gráfico da Figura 36, o terceiro tubo mais distante do 

local de inserção do pulso foi o último no qual o tempo de mistura foi detectado. 
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Uma solução para a diminuição do tempo de mistura total do reator modular é a 

separação do pulso em diferentes regiões, determinadas pelas alturas de cada 

módulo. Nesse caso, com a dispersão do pulso por três pontos axialmente 

dispostos em cada módulo, o equilíbrio total do reator é detectado após a 

temperatura individual os módulos entrar em equilíbrio termodinâmico com o 

restante do reator. Assim, o tempo de mistura para um sistema de alimentação 

axialmente disposto em cada módulo é limitado apenas pelo módulo de tempo 

de mistura maior. Isso é exatamente o que é observado pelos resultados da 

Figura 35(b), em que os tempos de mistura do Tubo modular*, na qual tal 

separação do pulso foi realizada, são similares aos tempos de mistura 

apresentados na Figura 35(a) do Tubo 1 (Fixo), tubo de maior tempo de mistura 

individual. 

5. CONCLUSÕES 

Abrindo caminho para prototipagem e desenvolvimento rápido de novas 

configurações de biorreatores, a impressão 3D em PLA se mostrou capaz de 

atender as necessidades estruturais e operacionais de biorreatores de tanque 

agitado. Levando em conta sua utilização para elaboração de impelidores, a 

impressão 3D de novos tipos e tamanhos é viável e torna o processo de criação 

simples e agiliza os experimentos.  

Testes preliminares com impelidores impressos forneceram informações 

importantes de como a dispersão de ar e sólidos, homogeneização do meio e 

consumo de energia são afetadas por mudanças no tamanho e número de pás 

do impelidor e tipo de escoamento. A impressão 3D também facilitou o processo 

de identificação da melhor configuração e geometria de impelidor para um 

processo específico. Perfeita para utilização em testes com fluidos de baixa 

viscosidade, a ampla gama de configurações de impressão e geração de sólidos 

possibilitou também a criação de impelidores não convencionais de baixo custo 

e sua adaptação a reatores pré-existentes. Estes impelidores não convencionais, 

como os impelidores de indução gasosa, são compostos por diferentes 

geometrias que necessitam de processos de produção específicos e custosos 

para sua produção em metal. Por isso, a utilização da impressão 3D nos testes 

buscou agilizar e diminuir os custos da prototipagem das geometrias simples até 

as mais complexas. Tais impelidores se mostraram promissores para utilização 
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em processos onde a recirculação do gás os torna mais eficientes. Além disso 

sua caracterização usando a rotação crítica se mostrou adequada para ajuste 

dos valores obtidos de kLa, vazão de gás e número de potência.  

A impressão 3D possibilitou, também, o desenvolvimento e análise de 

novos tipos de biorreatores pneumáticos ao realizar modificações em seus 

escoamentos. Empregada no estudo de reatores airlift, a impressão 3D pôde ser 

utilizada tanto na criação de acessórios dos tubos internos quanto na criação de 

novos tubos internos com notáveis mudanças de escoamento. A adição de 

sólidos em uma cesta impressa em 3D modificou drasticamente o escoamento 

e necessitou de um equacionamento próprio voltado para adequar a utilização 

de airlifts como reatores de leito fixo. Os resultados experimentais se ajustaram 

bem ao modelo proposto, possibilitando sua utilização em diferentes fluidos com 

viscosidades e densidades distintas, assim como diferentes alturas de leito. 

Quanto a mudanças operacionais, o emprego de tubos internos modulares 

transformou e aprimorou o escoamento do airlift. Seu desenvolvimento, baseado 

em um equacionamento estrutural para diferentes tipos de operações em 

semicontínuo, possibilita a geração de diferentes estruturas otimizadas para a 

operação desejada. Os testes de kLa e retenção gasosa não identificaram 

desvantagens associadas à transferência de oxigênio, posto que não foram 

obtidas diferenças significativas de kLa. Além do mais, os resultados de retenção 

gasosa demonstram um aumento associado ao desvio da subida do ar causada 

pelos módulos de dispersão e convergência. O tempo de mistura expõe a 

peculiaridade do sistema relacionada à compartimentalização do escoamento 

individual dos módulos, nos quais obtiveram tempos de mistura menores. No 

entanto, quanto observado o tempo de mistura global, para equiparar o sistema 

modular ao tubo interno padrão, foi necessário distribuir o pulso axialmente entre 

os módulos.  

Quanto à metodologia de tratamento de dados adotada, a integração 

entre os sensores utilizados com a linguagem Python se mostrou eficaz tanto no 

pós-tratamento quanto na aquisição e tratamento simultâneos. Os dados de kLa 

e retenção gasosa puderam ser tratados com precisão. O mesmo é reportado 

para o tempo de mistura, que, por meio de um programa que analisa os dados 

ao vivo e exibe os resultados simultaneamente, possibilita uma análise rápida e 

objetiva dos dados obtidos de diferentes sensores.  
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7. APÊNDICE  

Apêndice 1. Programa para aquisição de dados dos sensores utilizados nos testes de 

retenção gasosa, tempo de residência e tempo de mistura.

#include <Wire.h> 1 
#include <VL53L0X.h> 2 
#include <OneWire.h> 3 
#include <DallasTemperature.h> 4 
#include <BH1750.h> 5 
 6 
int pump = 9; 7 
int vent = 10; 8 
int pump_on = 1; 9 
int vent_on = 1; 10 
 11 
//Para ativar o sensor, substituir 12 
0 por 1 em apenas um. 13 
int HCSR04 = 0; //Sensor de 14 
distância ultrassônico (Retenção 15 
gasosa 16 
int VL53L0X_S = 0; //Sensor de 17 
distância a laser (Retenção gasosa) 18 
int HallSensor = 0; //Sensores 19 
magnéticos (Tempo de circulaçção) 20 
int DS18B20 = 0; //Sensores de 21 
temperatura (Tempo de mistura) 22 
int BH1750_S = 0; //Sensor de 23 
intensidade luminosa (Tempo de 24 
residência) 25 
 26 
int LED2 = 2; int LED3 = 3; int 27 
LED4 = 4;  28 
 29 
int tempo_ms = 250; 30 
 31 
//BH1750 32 
int laserPin = 10; 33 
BH1750 luximetro; 34 
 35 
//HC-SR04 36 
unsigned long previousMillis = 0; 37 
const long interval = 300; 38 
int trigPin = 7;    // Trigger 39 
int echoPin = 6;    // Echo 40 
long duration, cm; 41 
 42 

//DS18B20 43 
#define ONE_WIRE_BUS 8 44 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);  45 
DallasTemperature 46 
sensors(&oneWire); 47 
int deviceCount = 0; 48 
float tempC;  49 
 50 
//VL53L0X 51 
VL53L0X sensor; 52 
 53 
//49E919BD 54 
const int pinHall = A0; 55 
 56 
void setup(){ 57 
 58 
  Serial.begin(9600); 59 
  pinMode (pump, OUTPUT); 60 
  pinMode (vent, OUTPUT); 61 
  pinMode (LED2, OUTPUT); 62 
digitalWrite(LED2, LOW); 63 
  pinMode (LED4, OUTPUT); 64 
digitalWrite(LED4, LOW); 65 
  pinMode (LED3, OUTPUT); 66 
digitalWrite(LED3, LOW); 67 
   68 
  if (BH1750_S==1){ 69 
    pinMode(laserPin, OUTPUT); 70 
    Wire.begin(); 71 
    luximetro.begin(); 72 
  } 73 
 74 
  if (DS18B20==1){ 75 
    sensors.begin(); 76 
    deviceCount = 77 
sensors.getDeviceCount(); 78 
  } 79 
   80 
  //VL53L0X 81 
  if (VL53L0X_S==1){ 82 
    Wire.begin(); 83 
    sensor.init(); 84 
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    sensor.setTimeout(500); 85 
  } 86 
 87 
  if (HallSensor==1){ 88 
    pinMode(pinHall, INPUT); 89 
  } 90 
     91 
} 92 
 93 
void loop(){ 94 
  if(vent_on==1){ 95 
    analogWrite(vent, 135); 96 
  } 97 
  if(pump_on==1){ 98 
    analogWrite(pump, 200); 99 
  } 100 
 101 

  //BH1750 102 
  if (BH1750_S==1){ 103 
    float lux = 104 
luximetro.readLightLevel(); 105 
    Serial.print(lux); 106 
    Serial.println(" "); 107 
    digitalWrite(laserPin, HIGH); 108 
    delay(300); 109 
  } 110 
 111 
  //DS18B20 112 
  if (DS18B20==1){ 113 
    sensors.requestTemperatures(); 114 
    for (int i = 0;  i < 115 
deviceCount;  i++){ 116 
    117 

deviceCount = 118 
sensors.getDeviceCount(); 119 
    tempC = 120 
sensors.getTempCByIndex(i); 121 
    Serial.print(tempC); 122 
    if (i < deviceCount-1){ 123 
      Serial.print(" , "); 124 
    }} 125 
    Serial.println(""); 126 
  } 127 
   128 
  //HC-SR04 129 
  if (HCSR04==1){ 130 
    digitalWrite(LED4, HIGH); 131 
    long duration, mm; 132 
    digitalWrite(trigPin, LOW); 133 
    delayMicroseconds(5); 134 
    digitalWrite(trigPin, HIGH); 135 
    delayMicroseconds(10); 136 

    digitalWrite(trigPin, LOW); 137 
    pinMode(echoPin, INPUT); 138 
    duration = pulseIn(echoPin, 139 
HIGH); 140 
    cm = (duration/2) / 2.91;   141 
    Serial.println(cm); 142 
    delay(tempo_ms); 143 
  } 144 
   145 
  //VL53L0X 146 
  if (VL53L0X_S==1){ 147 
    digitalWrite(LED3, HIGH); 148 
    int dist = 149 
sensor.readRangeSingleMillimeters()150 
; 151 
    Serial.println(dist); 152 
  } 153 
 154 
  if (HallSensor155 

==1){ 156 
    digitalWrite(LED2, HIGH); 157 
    long measure = 0; 158 
    for(int i = 0; i < 10; i++){ 159 
      int value =  160 
      measure += 161 
analogRead(pinHall); 162 
    } 163 
    measure /= 10;   164 

    float outputV = measure * 165 
5000.0 / 1023; 166 
    float magneticFlux =  outputV * 167 
53.33 - 133.3; 168 
    Serial.println(magneticFlux); 169 
    delay(tempo_ms); 170 
  } 171 
} 172 

 

Apêndice 2. Programa para tratamento de dados de kLa em Python baseado na 

metodologia descrita por Cerri et al. (2016).

import pandas as pd; 1 
import numpy as np; 2 
import matplotlib.pyplot as plt; 3 
from scipy.stats import linregress; 4 
import statistics; 5 
import math; 6 
import time; 7 
start = time.time() 8 
 9 
#Importar dados 10 
Nomedoarquivo="Dados_kla.xlsx" 11 

PLanilhadedados="Dados_kla" 12 
importado = 13 
pd.read_excel("Dados_kla.xlsx","Dad14 
os_kla") 15 
print(importado) 16 
importado_np = importado.values 17 
 18 
#Variação relativa limite 19 
VariaLimit=0.05 20 
#Desvio padrão relativo limite 21 
DesvLimit=0.1 22 
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#Descarte Inicial em % 23 
descarte=25 24 
 25 
#Calculo da concetração de 26 
equilíbrio (Ceq) 27 
#Calculo da concetração de 28 
equilíbrio 29 
xexp = importado_np[:,0]; yexp = 30 
importado_np[:,1];inc_valores=[];j=31 
0;a=95;b=80;c=b;incr=0.0075 32 
while(c<=a): 33 
    nx=max(xexp+1)-34 
3;i=1;t1=[];kla_=[]; 35 
    while(i<=nx): 36 
        x_dif=xexp[i+1]-xexp[i-1] 37 
        y_dif=yexp[i+1]-yexp[i-1] 38 
        div=(y_dif/x_dif) 39 
        kla=div/(c-yexp[i])     40 
        if(xexp[i]>=40): 41 
            kla_.append(kla) 42 
            t1.append(i) 43 
        i+=1    44 
    slope=linregress(t1,kla_) 45 
    46 
inc_valores.append(abs(slope[0])) 47 
    c=c+incr 48 
    min_inc=min(inc_valores) 49 
    if(inc_valores[j]!=min_inc): 50 
        j+=1 51 
    else: 52 
        flag=j 53 
        Ceq=b+flag*incr 54 
 55 
#Calculo do kLa com Ceq calculado 56 
nx=max(xexp+1)-3 57 
i=1 58 
t1=[];kla_valores=[] 59 
while(i<=nx): 60 
    x_dif=xexp[i+1]-xexp[i-1] 61 
    y_dif=yexp[i+1]-yexp[i-1] 62 
    div=(y_dif/x_dif) 63 
    kla=div/(Ceq-yexp[i]) 64 
    kla_valores.append(kla) 65 
    i+=1           66 
 67 
#Média móvel 68 
a=0 69 
media_valores=[] 70 
while(a<=2): 71 
    media=0.0 72 
    media_valores.append(media) 73 
    a+=1 74 
b=0;c=0;d=0 75 
while(d<=max(xexp)-4): 76 
    d=b+6;regiao_valores=[] 77 
    while(c<=d): 78 
        regiao=kla_valores[c]; 79 
        80 
regiao_valores.append(regiao) 81 
        c+=1 82 
    med=np.mean(regiao_valores) 83 
    media_valores.append(med) 84 

    b+=1 85 
 86 
#Desvio Padrão 87 
a=0;b=0;c=0;d=0; 88 
desvpad_valores=[] 89 
while(a<=2): 90 
    desvpad=0.0 91 
    desvpad_valores.append(desvpad) 92 
    a+=1 93 
while(d<=max(xexp)-4): 94 
    c=b;d=b+6;regiao2_valores=[]; 95 
    while(c<=d): 96 
        regiao2=kla_valores[c] 97 
        98 
regiao2_valores.append(regiao2) 99 
        c+=1 100 
    101 
desv=statistics.stdev(regiao2_valor102 
es) 103 
    desvpad_valores.append(desv) 104 
    b+=1 105 
 106 
#Variação de kla instantâneo 107 
mediainst=[];a=1 108 
while(a<=2): 109 
    110 
mediai=0.0;mediainst.append(mediai) 111 
    a+=1 112 
final=int(max(xexp)) 113 
 114 
a=2;b=0;c=0;numerador1=[] 115 
while(b<=final-8): 116 
    numerador=media_valores[a]-117 
media_valores[c] 118 
    b+=1;a+=1;c+=1 119 
    numerador1.append(numerador) 120 
    121 
a=6;b=0;c=4; 122 
denominador1=[] 123 
while(b<=final-6): 124 
    denominador=xexp[a]-xexp[c] 125 
    b+=1;a+=1;c+=1 126 
    127 
denominador1.append(denominador) 128 
   129 
final=int(max(xexp)); 130 
a=0;b=0 131 
mediainst=[] 132 
while(b<=0): 133 
    mediain=0.0 134 
    mediainst.append(mediain) 135 
    b=b+1 136 
while (a<=final-8): 137 
    138 
mediaii=numerador1[a]/denominador1[139 
a] 140 
    a+=1 141 
    mediainst.append(mediaii) 142 
 143 
#Variação relativa 144 
a=4;b=0;d=4 145 
varrel=[];c=int(max(xexp))-10 146 
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while(b<c): 147 
    148 
var=mediainst[a]/media_valores[d];v149 
arrel.append(var) 150 
    b+=1;d+=1;a+=1 151 
 152 
#Desvio padrão relativo 153 
a=3;b=0;c=3;desvrel=[] 154 
while(b<int(max(xexp))-9): 155 
    156 
desva=desvpad_valores[a]/media_valo157 
res[c] 158 
    desvrel.append(desva) 159 
    b+=1;a+=1;c+=1 160 
 161 
#Flag 162 
a=5;b=0;c=1; 163 
flaglista=[]; 164 
while(a<=int(max(xexp))-6): 165 
    if (varrel[b]<VariaLimit and 166 
desvrel[c]<DesvLimit): 167 
        flag=0.1 168 
        flaglista.append(flag) 169 
    else: 170 
        flag=0.0 171 
        flaglista.append(flag) 172 
    b+=1;c+=1;a+=1 173 
 174 
#Soma 175 
b=6;c=0;d=1;a=0;somalista=[] 176 
while(a<=0): 177 
    soma=0.0;somalista.append(soma) 178 
    a=a+1 179 
while(b<=int(max(xexp))-5): 180 
    if (flaglista[c]==0.1): 181 
        soma=0.0 182 
        somalista.append(soma) 183 
    else: 184 
        soma=somalista[d-1]+1.0 185 
        somalista.append(soma) 186 
    c+=1;b+=1;d+=1 187 
 188 
#Inicial 189 
a=0;b=4;c=0;d=5;e=1;iniciallista=[] 190 
while(a<=0): 191 
    inicial=0.0 192 
    iniciallista.append(inicial) 193 
    a+=1 194 
while(d<=int(max(xexp))-6): 195 
    if(flaglista[c]==0.1 and 196 
iniciallista[e-1]==0): 197 
        inicial=xexp[b] 198 
        199 
iniciallista.append(inicial) 200 
    else: 201 
        inicial=iniciallista[e-1] 202 
        203 
iniciallista.append(inicial) 204 
    b+=1;e+=1;c+=1;d+=1 205 
 206 
#Flag intervalo 207 
a=0;b=1;c=4;d=0; 208 

fimlista=[];Somamax=10;Tiselec=25;T209 
lista=[];Xexpvalores=[];xmax=(max(x210 
exp)-11) 211 
while(d<=xmax): 212 
    e=somalista[a]-somalista[b]; 213 
    Tlista.append(e);Xexp=xexp[c] 214 
    Xexpvalores.append(Xexp) 215 
    if((Tlista[d]>=Somamax and 216 
Xexpvalores[d]>Tiselec) or 217 
Xexpvalores[d]==xmax): 218 
      fim=Xexpvalores[d]-219 
somalista[a]-1 220 
      fimlista.append(fim) 221 
    else: 222 
      fim=0 223 
      fimlista.append(fim) 224 
    c+=1;a+=1;b+=1;d+=1 225 
   226 
tfinalselec=max(fimlista);diferenca227 
=tfinalselec-228 
Tiselec;tiutilizado=round(Tiselec+(229 
descarte/100)*diferenca);flaginterv230 
alo=[]; 231 
a=0 232 
while(a<max(xexp)): 233 
    if(xexp[a]>=tiutilizado and 234 
xexp[a]<=tfinalselec): 235 
        flag=1 236 
        flagintervalo.append(flag) 237 
    else: 238 
        flag=0 239 
        flagintervalo.append(flag) 240 
    a+=1 241 
 242 
#Cálculo do ln 243 
a=0;b=0;flag2=[] 244 
while(b<max(xexp)): 245 
    if(a>4): 246 
        flag2n=flagintervalo[a] 247 
        flag2.append(flag2n) 248 
    b+=1;a+=1 249 
 250 
a=1;b=0;lnlista=[]    251 
while(a<max(xexp)-5): 252 
    if(flag2[a]==1): 253 
        ln=-(math.log((Ceq-254 
yexp[b+1])/(Ceq-255 
yexp[0]),2.718281828459)) 256 
        ln1=(Ceq-yexp[a+1])/(Ceq-257 
yexp[0]) 258 
        lnlista.append(ln) 259 
    a+=1;b+=1 260 
     261 
#ln * flag 262 
a=0;xexp2=[] 263 
while(a<max(xexp)-5): 264 
    if(flag2[a]==1): 265 
        xexp_valores=xexp[a] 266 
        xexp2.append(xexp_valores) 267 
    a+=1 268 
slope=linregress(xexp2, lnlista) 269 
 270 
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#Deletar valores da memória 271 
del a, b, c, d, e, i, j 272 
del denominador, denominador1, 273 
descarte, numerador1, desv, desva, 274 
DesvLimit, desvpad, 275 
desvpad_valores, desvrel, 276 
diferenca, div, fimlista, fim, 277 
final 278 
del flag, flag2, flag2n, 279 
flagintervalo, flaglista, 280 
importado, importado_np, 281 
inc_valores, incr, inicial, 282 
iniciallista, kla_, ln1, ln, kla, 283 
med, media, media_valores 284 
del mediai, mediaii, mediain, 285 
mediainst, min_inc, numerador, nx, 286 
regiao, regiao2_valores, 287 
regiao_valores, somalista, Somamax, 288 
regiao2, soma, t1 289 
del var, varrel, VariaLimit, xmax, 290 
xexp_valores, y_dif 291 
 292 
#Gráficos 293 
def config_eixo(): 294 
    SMALL_SIZE = 14;MEDIUM_SIZE = 295 
20;BIGGER_SIZE = 20 296 
    plt.rc('font', 297 
size=SMALL_SIZE);plt.rc('axes', 298 
titlesize=SMALL_SIZE);plt.rc('axes'299 
, labelsize=MEDIUM_SIZE);       300 
    plt.rc('xtick', 301 
labelsize=SMALL_SIZE);plt.rc('ytick302 
', 303 
labelsize=SMALL_SIZE);plt.rc('legen304 
d', fontsize=SMALL_SIZE); 305 
plt.rc('figure', 306 
titlesize=BIGGER_SIZE)   307 
    return(config_eixo) 308 
 309 
def config_background(): 310 
     f = plt.figure()               311 
     f.set_figheight(5)                                                  312 
     f.set_figwidth(8)                                                   313 
     f.patch.set_facecolor('white')                                      314 
     plt.style.use('default')  315 
     return(config_background) 316 
 317 
config_eixo 318 

config_background 319 
plt.plot(xexp,yexp,color='blue',lin320 
ewidth=3) 321 
plt.xlabel("Tempo(s)",weight='bold'322 
) 323 
plt.ylabel("D.O.(%)",weight='bold') 324 
plt.grid(True) 325 
plt.show() 326 
 327 
x=0;xvalores=[] 328 
for x in range(len(kla_valores)): 329 
    xvalor=x 330 
    xvalores.append(xvalor) 331 
    x+=1 332 
     333 
config_eixo 334 
config_background 335 
plt.plot(xexp2,lnlista,color="grey"336 
, linewidth=3) 337 
plt.xlabel("Tempo(s)",weight='bold'338 
) 339 
plt.ylabel("Ln",weight='bold') 340 
plt.grid(True) 341 
plt.show() 342 
 343 
config_eixo;config_background 344 
plt.plot(xvalores,kla_valores, 345 
'g^');plt.xlabel("Tempo(s)", 346 
weight='bold');plt.ylabel("kla(s-347 
¹)", weight='bold'); 348 
plt.axvline(tiutilizado);plt.axvlin349 
e(tfinalselec);plt.grid(True);plt.s350 
how() 351 
 352 
#Mostrar resultados 353 
end = time.time() 354 
print("\nTempo de execução:",end - 355 
start) 356 
print("\nConcentração de 357 
equilíbrio:",Ceq,"%") 358 
print("\nRegião 359 
utilizada:",tiutilizado,"a",tfinals360 
elec,"s") 361 
print("\nkLa calculado (inclinação 362 
de ln)- h^-1\n=",slope[0]*3600) 363 
print("\nkLa calculado (inclinação 364 

de ln)- s^-1\n=",slope[0])365 

 

Apêndice 3. Programa para captura e tratamento de dados de retenção gasosa em 

Python. 

#Importação das bibliotecas 1 
import tkinter as tk #Janela 2 
from tkinter import * 3 
import matplotlib as plt; #Gráficos 4 
plt.use("TkAgg") #Gráficos em 5 
tkinter 6 
from 7 
matplotlib.backends.backend_tkagg 8 
import FigureCanvasTkAgg 9 

from matplotlib.figure import 10 
Figure 11 
import matplotlib.animation as 12 
animation 13 
from matplotlib import style 14 
from PIL import Image, ImageTk 15 
#Imagens e redimensionamento 16 
import time #Contadores 17 
from itertools import count  18 
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from threading import Timer 19 
import serial #Importação de dados 20 
do Arduino 21 
import serial.tools.list_ports 22 
 23 
#Início da janela 'root' 24 
root = tk.Tk() 25 
root.title('Retenção Gasosa') 26 
#Título do programa 27 
root.configure(background='white') 28 
#plano de fundo da janela 29 
 30 
#Início da janela no centro da área 31 
de trabalho 32 
w = 1250  33 
h = 675  34 
ws = root.winfo_screenwidth() 35 
#Largura da janela 36 
hs = root.winfo_screenheight() # 37 
Altura da tela 38 
x = (ws/2) - (w/2) 39 
y = ((hs/2)-35) - (h/2) 40 
root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w, 41 
h, x, y)) 42 
 43 
#Ícone do Programa 44 
img = 45 
ImageTk.PhotoImage(Image.open("icon46 
.png"))  47 
root.tk.call('wm', 'iconphoto', 48 
root._w, img) 49 
 50 
#Imagem de fundo 51 
root.original = 52 
Image.open('Imagem12.png') #Nome da 53 
imagem - Local da imagem > pasta do 54 
arquivo 55 
resized = 56 
root.original.resize((1250, 57 
675),Image.ANTIALIAS) #Mudança de 58 
escala 59 
root.image = 60 
ImageTk.PhotoImage(resized)  61 
root.display = Label(root, image = 62 
root.image) 63 
root.display.grid(row=0, column=0, 64 
columnspan=21, rowspan=22) #Local 65 
na janela 66 
root.display.configure(background='67 
white') 68 
 69 
root.original8 = 70 
Image.open('1.PNG')  71 
resized8 = 72 
root.original8.resize((244, 73 
18),Image.ANTIALIAS)  74 
root.image8 = 75 
ImageTk.PhotoImage(resized8)  76 
root.display8 = Label(root, image = 77 
root.image8) 78 
root.display8.grid(row=19, 79 
column=19, columnspan=2)  80 

root.display8.configure(background=81 
'white') 82 
 83 
#Imagem do reator 84 
root.original1 = 85 
Image.open('Imagem2.gif') #Nome da 86 
imagem - Local da imagem > pasta do 87 
arquivo 88 
resized1 = 89 
root.original1.resize((155, 90 
473),Image.ANTIALIAS) #Mudança de 91 
escala 92 
root.image1 = 93 
ImageTk.PhotoImage(resized1)  94 
root.display1 = Label(root, image = 95 
root.image1) 96 
root.display1.grid(row=0, 97 
column=19, rowspan=20, 98 
columnspan=2) #Local na janela 99 
root.display1.configure(background=100 
'white') 101 
 102 
#Funções de bloqueio de fechamento 103 
da janela 104 
def close_program(): 105 
    root.destroy() 106 
def disable_event(): 107 
    pass 108 
 109 
#Encontrar arduino: 110 
def encon_arduino(): #Função para 111 
deterninação da porta onde os dados 112 
serão coletados (para funcionar em 113 
diferentes PCs) 114 
    for pinfo in 115 
serial.tools.list_ports.comports(): 116 
#procura na lista de informações 117 
das portas disponíveis 118 
        if 119 
pinfo.description.startswith("Ardui120 
no"): Arduino=(pinfo.device) 121 
#pinfo.device=COM(n) 122 
        else: Arduino = None 123 
        return Arduino  124 
     125 
#Parâmetros iniciais 126 
#Entradas 127 
Passo1=StringVar() #Diametro do 128 
reator 129 
e2=Entry(root, textvariable=Passo1, 130 
width=10, justify= CENTER, 131 
font="Times 11", relief="flat", 132 
bd=5) # 133 
e2.grid(row=1, column=0) 134 
e2.insert(END, '0.125') 135 
vol=StringVar() #Volume do reator 136 
e7=Entry(root,textvariable=vol, 137 
width=10, justify= CENTER, 138 
font="Times 11", relief="flat", 139 
bd=5, background='white') 140 
e7.grid(row=3, column=0) 141 
e7.insert(END, '5') 142 
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Passo2=StringVar() #Distancia não 143 
aerado 144 
e1=Entry(root,textvariable=Passo2, 145 
width=10, font="Times 11", justify= 146 
CENTER, relief="flat", bd=5) 147 
e1.grid(row=11, 148 
column=4,columnspan=2) 149 
reten=StringVar() #Retenção gasosa 150 
e3=Entry(root,textvariable=reten, 151 
width=10, justify= CENTER, 152 
font="Times 11", relief="flat", 153 
bd=5) 154 
e3.grid(row=11, column=12, 155 
columnspan=2) 156 
dist=StringVar() #Distancia aerado 157 
e6=Entry(root,textvariable=dist, 158 
width=10, justify= CENTER, 159 
font="Times 11", relief="flat", 160 
bd=5) 161 
e6.grid(row=11, column=8, 162 
columnspan=2) 163 
time1=StringVar() #Tempo de coleta 164 
de dados nao aerado 165 
e4=Entry(root,textvariable=time1, 166 
width=10, justify= CENTER, 167 
font="Times 11", relief="flat", 168 
bd=5) 169 
e4.grid(row=5, column=0) 170 
e4.insert(END, '15') 171 
time2=StringVar() #Tempo de coleta 172 
de dados aerado 173 
e5=Entry(root,textvariable=time2, 174 
width=10, justify= CENTER, 175 
font="Times 11", relief="flat", 176 
bd=5) 177 
e5.grid(row=7, column=0) 178 
e5.insert(END, '45') 179 
#Legendas  180 
l4=Label (root, text="PASSO 4:\n 181 
Distância entre sensor \n e líquido 182 
(com aeração) \nAperte 'Aerado' 183 
\nTempo de espera (s) \n↓", bd=5, 184 
relief="flat", 185 
  font= "Times 11", width=19, 186 
bg='white', height=7) 187 
l4.grid (row=6, column=0) 188 
l2=Label (root, text="\nPASSO 1: 189 
\nDiâmetro do reator (m)\n↓", bd=5, 190 
relief="flat", 191 
      font= "Times 11",width=19, 192 
bg='white') 193 
l2.grid (row=0, column=0) 194 
l2=Label (root, text="PASSO 2: 195 
\nVolume (L) \n↓", bd=5, 196 
relief="flat", 197 
      font= "Times 11",width=19, 198 
bg='white') 199 
l2.grid (row=2, column=0) 200 
l3=Label (root, text="\nPASSO 3: 201 
\nDistância entre sensor \ne 202 
líquido (sem aeração) \nAperte 203 

'Branco' \nTempo de espera (s) 204 
\n↓", bd=5, relief="flat", 205 
      font= "Times 11", width=19, 206 
bg='white') 207 
l3.grid (row=4, column=0) 208 
l5=Label (root, text="Distância 209 
\n(sem aeração) (dsa)\n(cm)", bd=5, 210 
relief="flat", 211 
              font= "Times 212 
11",width=19, bg='white') 213 
l5.grid (row=9, column=3,rowspan=2, 214 
columnspan=4) 215 
l7=Label (root, text="Distância 216 
\n(aerado) (da)\n(cm)", bd=5, 217 
relief="flat", 218 
      font= "Times 11",width=19, 219 
bg='white', height=2) 220 
l7.grid (row=9, column=7, 221 
rowspan=2, columnspan=4) 222 
 223 
l8=Label (root, text="PASSO 5: 224 
\nRepetir 'Aerado'\n ou 'Branco'", 225 
bd=5, relief="flat", 226 
      font= "Times 11",width=17, 227 
bg='white') 228 
l8.grid (row=9, column=15, 229 
rowspan=2, columnspan=4) 230 
l6=Label (root, text="Retenção 231 
gasosa \nglobal (%)", bd=5, 232 
relief="flat", 233 
      font= "Times 11",width=19, 234 
bg='white', height=2) 235 
l6.grid (row=9, column=11, 236 
rowspan=2, columnspan=4) 237 
 238 
def runaniB(): #Animação do Branco 239 
    #Aquisição dos dados 240 
    Dados1=[] #Dados do sensor ja 241 
convertidos para float (sem 242 
aeração) 243 
    Dados=[] #Dado bruto do Arduino 244 
    t=[] #Dados de tempo 245 
    #Grafico 246 
    fig=Figure(figsize=(8,4), 247 
dpi=100) #Tamanho e qualidade da 248 
figura 249 
    plot=fig.add_subplot(1,1,1) 250 
#Figura = Gráfico em subplot do 251 
Matlib 252 
    plot.set_xlabel("Tempo (s)") 253 
    plot.set_ylim(0, 80) 254 
    plot.set_ylabel('Distância 255 
(cm)', color='k') # Legenda 256 
    line, = plot.plot(t, Dados1, 257 
'k', marker='o', markersize=4) 258 
    #Reset de dados 259 
    Dados.clear() 260 
    t.clear() 261 
    Dados1.clear() 262 
    #Início da corrida 263 
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    264 
ser=serial.Serial(encon_arduino(), 265 
9600) #Local e taxa de atualização  266 
    if encon_arduino() is not None: 267 
ser.reset_input_buffer() #Reset 268 
buffer 269 
    i=0; j=float(e4.get())  270 
#Contadores 271 
    def branco(i): #Função branco 272 
        if encon_arduino() is None: 273 
#Quando não for encontrado arduino 274 
            #Imagem de Erro 275 
            root.original7 = 276 
Image.open('ERRO.PNG') #Nome da 277 
imagem - Local da imagem > pasta do 278 
arquivo 279 
            resized7 = 280 
root.original7.resize((60, 281 
60),Image.ANTIALIAS) #Mudança de 282 
escala 283 
            root.image7 = 284 
ImageTk.PhotoImage(resized7)  285 
            root.display7 = 286 
Label(root, image = root.image7) 287 
            288 
root.display7.grid(row=2, column=8, 289 
rowspan=3, columnspan=5) #Local na 290 
janela 291 
            292 
root.display7.configure(background=293 
'white') 294 
            #Legenda do Erro 295 
            l9=Label (root, 296 
text="ERRO: Sensor \nnão 297 
encontrado\n Conecte o sensor \ne 298 
aperte 'Branco'", bd=5, 299 
relief="flat", 300 
                  font= "Times 301 
11",width=25, height=4, bg='gray9', 302 
fg='white') 303 
            l9.grid (row=3, 304 
column=8, rowspan=5,columnspan=5) 305 
            ani.event_source.stop() 306 
#Parar animação 307 
        else: 308 
            if(ser.isOpen() == 309 
False): ser.open() #Abrir 310 
comunicação 311 
            e1.delete(0, 'end') 312 
#Reset dados para repetição 313 
            314 
arduinoData=ser.readline().decode('315 
utf8') #Decodificação dos dados do 316 
arduino 317 
            318 
Dados.append(arduinoData)  #Dados 319 
do arduino 320 
            321 
Dados1.append(float(Dados[i])/10) 322 
#Dados de distância convertidos 323 
            t.append(i/2) #Dados de 324 
tempo 325 

            line.set_data(t, 326 
Dados1) #Dados do gráfico 327 
            plot.set_xlim(0, 328 
(i/2)+1) #Limite do eixo X 329 
            330 
distancia1=(float(sum(Dados1))/floa331 
t(len(Dados1))) #Dados de distância 332 
na janela 333 
            e1.insert(END, 334 
round(distancia1, 3)) #Inserir 335 
dados na entrada 336 
            337 
root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", 338 
disable_event) #Bloqueio do 339 
fechamento da janela 340 
            if(i/2>=j): 341 
#Condicional para parar coleta de 342 
dados a cada 500ms 343 
                344 
ani.event_source.stop() #Parar 345 
animação 346 
                ser.close() #Fechar 347 
porta serial 348 
                anterior() #Mudar 349 
figura 350 
                351 
root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", 352 
close_program) #Ativar fechamento 353 
da janela 354 
    plotcanvas = 355 
FigureCanvasTkAgg(fig, root) 356 
#Gráfico 357 
    358 
plotcanvas.get_tk_widget().grid(col359 
umn=1, row=1, columnspan=100, 360 
rowspan=60, sticky=NW) 361 
    ani = 362 
animation.FuncAnimation(fig, 363 
branco, interval=250) #Animação da 364 
função Branco 365 
   366 
def runaniA(): #Animação do aerado 367 
    Dados2=[] #Dados do sensor ja 368 
convertidos para float (com 369 
aeração) 370 
    Dados=[] #Dado bruto do Arduino 371 
    t=[] #Dados de tempo 372 
    #Grafico 373 
    fig=Figure(figsize=(8,4), 374 
dpi=100) #Tamanho e qualidade da 375 
figura 376 
    plot=fig.add_subplot(1,1,1) 377 
#Figura = Gráfico em subplot do 378 
Matlib 379 
    plot.set_xlabel("Tempo (s)") 380 
    plot.set_ylim(0, 80) 381 
    plot.set_ylabel('Distância 382 
(cm)', color='k') #Legenda 383 
    line, = plot.plot(t, Dados2, 384 
'k', marker='o') 385 
    #Reset de dados 386 
    Dados.clear() 387 
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    Dados2.clear() 388 
    t.clear() 389 
    e3.delete(0, 'end') 390 
    #Início da corrida 391 
    392 
ser=serial.Serial(encon_arduino(), 393 
9600) #Local e taxa de atualização  394 
    if encon_arduino() is not None: 395 
        ser.reset_input_buffer() 396 
#Reset buffer 397 
    i=0; j=float(e5.get())  398 
#Contadores 399 
    def aerado(i): #Função aerado 400 
        if encon_arduino() is None: 401 
#Quando não for encontrado arduino 402 
            #Imagem de Erro 403 
            root.original7 = 404 
Image.open('ERRO.png') #Nome da 405 
imagem - Local da imagem > pasta do 406 
arquivo 407 
            resized7 = 408 
root.original7.resize((60, 409 
60),Image.ANTIALIAS) #Mudança de 410 
escala 411 
            root.image7 = 412 
ImageTk.PhotoImage(resized7)  413 
            root.display7 = 414 
Label(root, image = root.image7) 415 
            416 
root.display7.grid(row=2, column=8, 417 
rowspan=3, columnspan=5) #Local na 418 
janela 419 
            420 
root.display7.configure(background=421 
'white') 422 
            #Legenda do Erro 423 
            l9=Label (root, 424 
text="ERRO: Sensor \nnão 425 
encontrado\n Conecte o sensor \ne 426 
aperte 'Branco'", bd=5, 427 
relief="flat", 428 
                  font= "Times 429 
11",width=25, height=4, bg='gray9', 430 
fg='white') 431 
            l9.grid (row=3, 432 
column=8, rowspan=5,columnspan=5) 433 
            ani.event_source.stop() 434 
#Parar animação 435 
        else: 436 
            if(ser.isOpen() == 437 
False): ser.open() 438 
            e6.delete(0, 'end') 439 
#Reset dados para repetição 440 
            441 
arduinoData=ser.readline().decode('442 
utf8') #Decodificação dos dados do 443 
arduino 444 
            445 
Dados.append(arduinoData)  #Dados 446 
do arduino 447 

            448 
Dados2.append(float(Dados[i])/10) 449 
#Dados de distância convertidos 450 
            t.append(i/2) #Dados de 451 
tempo 452 
            line.set_data(t, 453 
Dados2) #Dados do gráfico 454 
            plot.set_xlim(0, 455 
(i/2)+1) #Limite do eixo X 456 
            457 
distancia2=(float(sum(Dados2))/floa458 
t(len(Dados2))) 459 
            e6.insert(END, 460 
round(distancia2, 3)) 461 
            462 
root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", 463 
disable_event) 464 
            if(i/2>=j): 465 
#Condicional para parar coleta de 466 
dados 467 
                468 
ani.event_source.stop() #Parar 469 
animação 470 
                471 
Retencao=(((float(e1.get())/100)-472 
(distancia2/100))/((float(e1.get())473 
/100)-474 
(distancia2/100)+((float(e7.get())/475 
1000)/(((float(e2.get())/2)**2)*3.1476 
415926))))*100 #Cálculo da retenção 477 
                e3.insert(END, 478 
round(Retencao, 3))   479 
                ser.close() #Fechar 480 
porta serial 481 
                482 
root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", 483 
close_program) 484 
    plotcanvas = 485 
FigureCanvasTkAgg(fig, root) 486 
#Gráfico 487 
    488 
plotcanvas.get_tk_widget().grid(col489 
umn=1, row=1, columnspan=100, 490 
rowspan=60, sticky=NW) 491 
    ani = 492 
animation.FuncAnimation(fig, 493 
aerado, interval=250) #Animação da 494 
função Aerado 495 
 496 
btn = Button(root, text="Branco", 497 
command=runaniB, bg='white', 498 
fg='black', width=15, height=3, 499 
font="Times 11", relief="groove", 500 
bd=5) #Botão de início do branco 501 
btn.grid(row=9, column=0, 502 
rowspan=2) #Localização do Botão 503 
 504 
btn = Button(root, text="Aerado", 505 
command=runaniA, bg='deepskyblue2', 506 
fg='white', width=15, height=3, 507 
font="Times 11", relief="groove", 508 
bd=5) #Botaão de início do aerado 509 
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btn.grid(row=11, column=0, 510 
rowspan=2) #Localização do Botão 511 

 512 
root.mainloop() #Loop da janela 513 

 

Apêndice 4. Interface do programa para o cálculo da retenção gasosa. 

 

 

Apêndice 5. Programa para a aquisição de dados e cálculo do tempo de 

mistura  

#Instalar: 1 
     2 
''' 3 
 4 

python -m pip install -U pip 5 
python -m pip install -U 6 
matplotlib 7 
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conda install -c anaconda 8 
statistics  9 
conda install -c jmcmurray os 10 
conda install pyserial 11 
conda install -c anaconda scipy 12 
conda install -c anaconda tk 13 
 14 
''' 15 
     16 
     17 
#Bibliotecas: 18 
import matplotlib; 19 
import matplotlib.animation as 20 
animation 21 
import statistics 22 
import pandas as pd 23 
import os 24 
import datetime 25 
import tkinter as tk 26 
import serial 27 
import serial.tools.list_ports 28 
import time  29 
 30 
from matplotlib.pyplot import 31 
plot; matplotlib.use("TkAgg") 32 
from 33 
matplotlib.backends.backend_tkagg 34 
import FigureCanvasTkAgg 35 
from matplotlib.figure import 36 
Figure 37 
from tkinter import * 38 
from tkinter.scrolledtext import 39 
ScrolledText 40 
from PIL import Image, ImageTk 41 
from scipy.stats import linregress 42 
from itertools import count  43 
 44 
#Criação da janela 45 
root = tk.Tk() #Nome da janela 46 
(root - main) 47 
 48 
#root.geometry('1280x480') 49 
root.title('Tempo de Mistura 50 
v.1.0') #Título do programa 51 
root.configure(background='white') 52 
#plano de fundo da janela 53 
root.grid_columnconfigure(5, 54 
minsize=100) 55 
 56 
#Início da janela no centro da 57 
área de trabalho 58 
w = 1250; h = 675  59 
ws = root.winfo_screenwidth() 60 
#Largura da janela 61 
hs = root.winfo_screenheight() # 62 
Altura da tela 63 
x = (ws/2) - (w/2); y = ((hs/2)-64 
35) - (h/2) 65 
root.geometry('%dx%d+%d+%d' % (w, 66 
h, x, y)) 67 
 68 
#Ícone do Programa 69 

img = PhotoImage(file='icon.png')  70 
root.tk.call('wm', 'iconphoto', 71 
root._w, img) 72 
 73 
#Interface 74 
spacer=Label(root); 75 
spacer.grid(row=10, column=1) 76 
spacer=Label(root); 77 
spacer.grid(row=15, column=15) 78 
 79 
#Imagem de fundo 80 
root.original = 81 
Image.open('bg.png') #Nome da 82 
imagem - Local da imagem > pasta 83 
do arquivo 84 
resized = 85 
root.original.resize((1250, 86 
675),Image.ANTIALIAS) #Mudança de 87 
escala 88 
root.image = 89 
ImageTk.PhotoImage(resized)  90 
root.display = Label(root, image = 91 
root.image) 92 
root.display.grid(row=0, column=0, 93 
columnspan=40, rowspan=35) #Local 94 
na janela 95 
root.display.configure(background=96 
'white') 97 
 98 
#Gráfico  99 
fig=Figure(figsize=(10,4), 100 
dpi=100) #Tamanho e qualidade da 101 
figura 102 
plot=fig.add_subplot(1,1,1) 103 
#Figura = Gráfico em subplot do 104 
Matlib 105 
plotcanvas = 106 
FigureCanvasTkAgg(fig, root) 107 
#Gráfico 108 
plotcanvas.get_tk_widget().grid(co109 
lumn=0, row=0, columnspan=21, 110 
rowspan=10) 111 
plot.set_xlabel('Tempo (s)', 112 
color='k') #Legenda de eixo x 113 
plot.set_ylabel('Temperatura 114 
(°C)', color='k') # Legenda de 115 
eixo y 116 
 117 
#Legendas e entrada das variáveis 118 
#Parâmetros iniciais 119 
#Entrada e Legenda 1: Duração do 120 
pulso 121 
text1=StringVar()#Nome da variável 122 
e1=Entry(root,textvariable=text1, 123 
width=10, justify=RIGHT, 124 
font="bold 10", relief="groove", 125 
bd=2)#Entrada do usuário 126 
e1.grid(row=11, column=3)#Local da 127 
entrada na janela 128 
e1.insert(END, '1.5')#Valor padrão 129 
da célula 130 
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l1=Label(root, text="Duração do 131 
pulso (s)", relief="flat", font= 132 
"Arial 9", width=20, anchor=E, 133 
justify=RIGHT, bg='white') 134 
#Legenda 135 
l1.grid (row=11, column=2)#Local 136 
da legenda na janela 137 
#Entrada e Legenda 2: Volume total 138 
(m3) 139 
text2=StringVar() 140 
e2=Entry(root,textvariable=text2, 141 
width=10, justify=RIGHT, 142 
font="bold 10", relief="groove", 143 
bd=2) 144 
e2.grid(row=12, column=3) 145 
e2.insert(END, '0.03') 146 
l2=Label (root, text="Volume total 147 
do reator (m³)", bd=5, 148 
relief="flat", font= "Arial 9", 149 
width=20, height=1, anchor=E, 150 
justify=RIGHT, bg='white') 151 
l2.grid (row=12, column=2) 152 
#Entrada e Legenda 3: Volume do 153 
pulso (m3) 154 
text3=StringVar() 155 
e3=Entry(root,textvariable=text3, 156 
width=10, justify=RIGHT, 157 
font="bold 10", relief="groove", 158 
bd=2) 159 
e3.grid(row=13, column=3) 160 
e3.insert(END, '0.001') 161 
l3=Label (root, text="Volume do 162 
pulso (m³)", relief="flat", font= 163 
"Arial 9",width=20, anchor=E, 164 
justify=RIGHT, bg='white') 165 
l3.grid (row=13, column=2) 166 
#Entrada e Legenda 4: Diferança de 167 
temperatura: 168 
text4=StringVar() 169 
e4=Entry(root,textvariable=text4, 170 
width=10, justify=RIGHT, 171 
font="bold 10", relief="groove", 172 
bd=2) 173 
e4.grid(row=14, column=3) 174 
e4.insert(END, '20') 175 
l4=Label (root, text="ΔT (°C)", 176 
bd=5, relief="flat", font= "Arial 177 
9",width=20, height=1, anchor=E, 178 
justify=RIGHT, bg='white') 179 
l4.grid (row=14, column=2) 180 
 181 
#Flag Binário 182 
#Entrada e Legenda 5: Erro em °C 183 
text5=StringVar()  184 
e5=Entry(root,textvariable=text5, 185 
width=10, justify=RIGHT, 186 
font="bold 10", relief="groove", 187 
bd=2)  188 
e5.grid(row=16, column=3)  189 
e5.insert(END, '0.07')  190 
l5=Label (root, text="Erro (°C)", 191 
relief="flat", font= "Arial 9", 192 

width=20, anchor=E, justify=RIGHT, 193 
bg='white') 194 
l5.grid (row=16, column=2)  195 
#Entrada e Legenda 6: i(t) mínimo: 196 
text6=StringVar() 197 
e6=Entry(root,textvariable=text6, 198 
width=10, justify=RIGHT, 199 
font="bold 10", relief="groove", 200 
bd=2) 201 
e6.grid(row=17, column=3) 202 
e6.insert(END, '0.2') 203 
l6=Label (root, text="Mínimo 204 
i(t)", relief="flat", font= "Arial 205 
9",width=20, anchor=E, 206 
justify=RIGHT, bg='white') 207 
l6.grid (row=17, column=2) 208 
#Entrada e Legenda 7: inclinação 209 
mínima: 210 
text7=StringVar() 211 
e7=Entry(root,textvariable=text7, 212 
width=10, justify=RIGHT, 213 
font="bold 10", relief="groove", 214 
bd=2) 215 
e7.grid(row=18, column=3) 216 
e7.insert(END, '0.075'); 217 
e7.configure(state='disabled') 218 
l7=Label (root, text="Erro dT/dt", 219 
relief="flat", font= "Arial 9", 220 
width=20, anchor=E, justify=RIGHT, 221 
bg='white') 222 
l7.grid (row=18, column=2); 223 
l7.config(fg="gray") 224 
 225 
#Variáveis do teste 226 
#Entrada e Legenda 8: Temperatura 227 
do reator 228 
text8=StringVar() 229 
e8=Entry(root,textvariable=text8, 230 
width=10, justify=RIGHT, 231 
font="bold 10", relief="groove", 232 
bd=2) 233 
e8.grid(row=13, column=6) 234 
e8.configure(state='disabled') 235 
l8=Label (root, text="T(°C) do 236 
reator", relief="flat", font= 237 
"Arial 9", width=20, height=1, 238 
anchor=E, justify=RIGHT, 239 
bg='white') 240 
l8.grid (row=13, column=5); 241 
l8.config(fg="gray") 242 
#Entrada e Legenda 9: Temperatura 243 
do traçador 244 
text9=StringVar() 245 
e9=Entry(root,textvariable=text9, 246 
width=10, justify=RIGHT, 247 
font="bold 10", relief="groove", 248 
bd=2) 249 
e9.grid(row=14, column=6) 250 
e9.configure(state='disabled') 251 
l9=Label (root, text="T(°C) do 252 
traçador", relief="flat", font= 253 
"Arial 9", width=20, height=2, 254 
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anchor=E, justify=RIGHT, 255 
bg='white') 256 
l9.grid (row=14, column=5); 257 
l9.config(fg="gray") 258 
#Entrada e Legenda 10: Tempo de 259 
início do pulso 260 
text10=StringVar() 261 
e10=Entry(root,textvariable=text10262 
, width=10, justify=RIGHT, 263 
font="bold 10", relief="groove", 264 
bd=2) 265 
e10.grid(row=11, column=6) 266 
e10.configure(state='disabled') 267 
l10=Label (root, text="Início do 268 
pulso (s)", relief="flat", font= 269 
"Arial 9", width=20, height=1, 270 
anchor=E, justify=RIGHT, 271 
bg='white') 272 
l10.grid (row=11, column=5); 273 
l10.config(fg="gray") 274 
#Entrada e Legenda 11: Tempo de 275 
fim do pulso 276 
text11=StringVar() 277 
e11=Entry(root,textvariable=text11278 
, width=10, justify=RIGHT, 279 
font="bold 10", relief="groove", 280 
bd=2) 281 
e11.grid(row=12, column=6) 282 
e11.configure(state='disabled') 283 
l11=Label (root, text="Fim do 284 
pulso (s)", relief="flat", font= 285 
"Arial 9", width=20, height=2, 286 
anchor=E, justify=RIGHT, 287 
bg='white') 288 
l11.grid (row=12, column=5); 289 
l11.config(fg="gray") 290 
#Entrada e Legenda 12: Vazão do 291 
traçador 292 
text12=StringVar() 293 
e12=Entry(root,textvariable=text12294 
, width=10, justify=RIGHT, 295 
font="bold 10", relief="groove", 296 
bd=2) 297 
e12.grid(row=15, column=6) 298 
e12.configure(state='disabled') 299 
l12=Label (root, text="Vazão do 300 
traçador (L/s)", relief="flat", 301 
font= "Arial 9", width=20, 302 
height=1, anchor=E, justify=RIGHT, 303 
bg='white') 304 
l12.grid (row=15, column=5); 305 
l12.config(fg="gray") 306 
#Entrada e Legenda 13: Temperatura 307 
de equilíbrio 308 
text13=StringVar() 309 
e13=Entry(root,textvariable=text13310 
, width=10, justify=RIGHT, 311 
font="bold 10", relief="groove", 312 
bd=2) 313 
e13.grid(row=16, column=6) 314 
e13.configure(state='disabled') 315 

l13=Label (root, text="T(°C) de 316 
equilíbrio", relief="flat", font= 317 
"Arial 9", width=20, height=2, 318 
anchor=E, justify=RIGHT, 319 
bg='white') 320 
l13.grid (row=16, column=5); 321 
l13.config(fg="gray") 322 
#Entrada e Legenda 14 e 15: 323 
Densidades 324 
text14=StringVar() 325 
e14=Entry(root,textvariable=text14326 
, width=10, justify=RIGHT, 327 
font="bold 10", relief="groove", 328 
bd=2) 329 
e14.grid(row=17, column=6) 330 
e14.configure(state='disabled') 331 
l14=Label (root, text="ρ água 332 
reator (kg/m³)", relief="flat", 333 
font= "Arial 9", width=20, 334 
height=1, anchor=E, justify=RIGHT, 335 
bg='white') 336 
l14.grid (row=17, column=5); 337 
l14.config(fg="gray") 338 
text15=StringVar() 339 
e15=Entry(root,textvariable=text15340 
, width=10, justify=RIGHT, 341 
font="bold 10", relief="groove", 342 
bd=2) 343 
e15.grid(row=18, column=6) 344 
e15.configure(state='disabled') 345 
l15=Label (root, text="ρ água 346 
traçador (kg/m³)", relief="flat", 347 
font= "Arial 9", width=20, 348 
height=2, anchor=E, justify=RIGHT, 349 
bg='white') 350 
l15.grid (row=18, column=5); 351 
l15.config(fg="gray") 352 
#Desabilitar e habilitar entradas 353 
def disabilitar1(): 354 
    if (v1.get()==0): 355 
        356 
e1.configure(state='normal'); 357 
l1.config(fg="black"); 358 
e2.configure(state='normal'); 359 
l2.config(fg="black");  360 
        361 
e3.configure(state='normal'); 362 
l3.config(fg="black"); 363 
e4.configure(state='normal'); 364 
l4.config(fg="black") 365 
        366 
e5.configure(state='normal'); 367 
l5.config(fg="black"); 368 
e6.configure(state='normal'); 369 
l6.config(fg="black") 370 
        371 
e7.configure(state='disabled'); 372 
l7.config(fg="gray") 373 
    else: 374 
        375 
e1.configure(state='disabled'); 376 
l1.config(fg="gray"); 377 
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e2.configure(state='disabled'); 378 
l2.config(fg="gray") 379 
        380 
e3.configure(state='disabled'); 381 
l3.config(fg="gray"); 382 
e4.configure(state='disabled'); 383 
l4.config(fg="gray") 384 
        385 
e5.configure(state='disabled'); 386 
l5.config(fg="gray"); 387 
e6.configure(state='disabled'); 388 
l6.config(fg="gray") 389 
        390 
e7.configure(state='normal'); 391 
l7.config(fg="black") 392 
         393 
#VariáveisRadiobutton: seleçao de 394 
fluido e repetições 395 
v1 = tk.IntVar(); v2 = tk.IntVar() 396 
# Grupo 1 de radiobutton 397 
s1r1=tk.Radiobutton(root,text="Óle398 
o", variable=v1, value=1, 399 
command=disabilitar1)  400 
s1r2=tk.Radiobutton(root,text="Águ401 
a", variable=v1, value=0, 402 
command=disabilitar1) 403 
# Grupo 2 de radiobutton 404 
s2r1=tk.Radiobutton(root,text="Tes405 
te único", variable=v2, value=0) 406 
s2r2=tk.Radiobutton(root,text="Dup407 
licata", variable=v2, value=1) 408 
s2r3=tk.Radiobutton(root,text="Tri409 
plicata", variable=v2, value=2) 410 
s2r4=tk.Radiobutton(root,text="Liv411 
re", variable=v2, value=3) 412 
#Local dos radiobuttons na janela 413 
s2r1.configure(background='white')414 
;s2r2.configure(background='white'415 
);s2r3.configure(background='white416 
');s2r4.configure(background='whit417 
e') 418 
s1r1.configure(background='white')419 
;s1r2.configure(background='white'420 
) 421 
 422 
s1r1.grid(column=11, row=11, 423 
rowspan=2, columnspan=3, sticky=W) 424 
s1r2.grid(column=9, row=11, 425 
rowspan=2, columnspan=2) 426 
s2r1.grid(column=9, row=11, 427 
rowspan=4, sticky=S) 428 
s2r2.grid(column=9, row=14, 429 
rowspan=4, columnspan=4, sticky=W) 430 
s2r3.grid(column=11, row=14, 431 
rowspan=4, columnspan=4, sticky=W) 432 
s2r4.grid(column=10, row=11, 433 
rowspan=4, columnspan=5, sticky=S) 434 
 435 
#Entrada 16: Caminho para salvar 436 
text16=StringVar(); 437 
text16.set(os.getcwd())  438 

e16=Entry(root,textvariable=text16439 
, width=48, justify=LEFT, 440 
font="bold 9", relief="groove", 441 
bd=2) 442 
e16.grid(row=15, column=15, 443 
rowspan=5, columnspan=25) 444 
#Botão para seleção do caminho 445 
def path(): 446 
    e16.delete(0, 'end')  447 
    root.directory = 448 
filedialog.askdirectory() 449 
    text16.set(root.directory) 450 
photo=PhotoImage(file="save.png") 451 
btn1 = Button(root, command=path, 452 
fg='white', width=15, bd=2, image 453 
= photo, anchor=W) 454 
btn1.grid(row=15, column=16, 455 
rowspan=5) 456 
 457 
#Legenda 16 a 20: Conexão 458 
l16=Label (root, 459 
text='Desconectado', 460 
relief="sunken", font= "Arial 9", 461 
width=15, height=1, justify=LEFT, 462 
bg='white') 463 
l16.grid (row=18, column=9, 464 
columnspan=5, rowspan=10);  465 
l16.config(fg="gray") 466 
l17=Label (root, text='-', 467 
relief="flat", font= "Arial 8", 468 
width=6, height=1, justify=LEFT, 469 
bg='white', anchor=N) 470 
l17.grid (row=18, column=14, 471 
columnspan=6, rowspan=15); 472 
l18=Label (root, text='T1', 473 
relief="flat", font= "Arial 8", 474 
width=10, height=1, bg='white') 475 
l18.grid (row=18, column=20, 476 
rowspan=15); 477 
l19=Label (root, text='T2', 478 
relief="flat", font= "Arial 8", 479 
width=10, height=1, bg='white') 480 
l19.grid (row=18, column=25, 481 
rowspan=15) 482 
l20=Label (root, text='T3', 483 
relief="flat", font= "Arial 8", 484 
width=10, height=1, bg='white') 485 
l20.grid (row=18, column=30, 486 
rowspan=15); 487 
 488 
#ScrolledText: Resultados Tempo de 489 
Mistura 490 
txt = 491 
ScrolledText(root,width=29,height=492 
8) 493 
txt.grid(row=8, column=20, 494 
rowspan=12, columnspan=16) 495 
 496 
#Imagens 497 
#GIF do reator 498 
(https://stackoverflow.com/questio499 
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ns/43770847/play-an-animated-gif-500 
in-python-with-tkinter)* 501 
class ImageLabel(tk.Label): 502 
    def load(self, im): 503 
        if isinstance(im, str): 504 
            im = Image.open(im) 505 
        self.loc = 0 506 
        self.frames = [] 507 
 508 
        try: 509 
            for i in count(1): 510 
                511 
self.frames.append(ImageTk.PhotoIm512 
age(im.copy())) 513 
                im.seek(i) 514 
        except EOFError: 515 
            pass 516 
 517 
        try: 518 
            self.delay = 519 
im.info['duration'] 520 
        except: 521 
            self.delay = 100 522 
 523 
        if len(self.frames) == 1: 524 
            525 
self.config(image=self.frames[0]) 526 
        else: 527 
            self.next_frame() 528 
    def unload(self): 529 
        self.config(image=None) 530 
        self.frames = None 531 
    def next_frame(self): 532 
        if self.frames: 533 
            self.loc += 1 534 
            self.loc %= 535 
len(self.frames) 536 
            537 
self.config(image=self.frames[self538 
.loc]) 539 
            self.after(self.delay, 540 
self.next_frame)   541 
             542 
def Imagem1(): #Reator parado 543 
    root.original1 = 544 
Image.open('reactor.gif') #Nome da 545 
imagem - Local da imagem > pasta 546 
do arquivo 547 
    resized1 = 548 
root.original1.resize((151, 549 
271),Image.ANTIALIAS) #Mudança de 550 
escala 551 
    root.image1 = 552 
ImageTk.PhotoImage(resized1)  553 
    root.display1 = Label(root, 554 
image = root.image1) 555 
    root.display1.grid(row=1, 556 
column=21, rowspan=10, 557 
columnspan=11) #Local na janela 558 
    559 
root.display1.configure(background560 
='white') 561 

Imagem1() 562 
  563 
def Imagem2(): #Reator agitado 564 
    lbl = ImageLabel(root) 565 
    lbl.grid(row=1, column=21, 566 
rowspan=10, columnspan=11) 567 
    lbl.load('reactor.gif') 568 
    569 
lbl.configure(background='white')  570 
     571 
#Funções de bloqueio de fechamento 572 
da janela 573 
def close_program(): 574 
    root.destroy() 575 
def disable_event(): 576 
    pass    577 
 578 
#Encontrar arduino: 579 
def encon_arduino(): #Função para 580 
deterninação da porta onde os 581 
dados serão coletados (para 582 
funcionar em diferentes PCs) 583 
    for pinfo in 584 
serial.tools.list_ports.comports()585 
: #procura na lista de informações 586 
das portas disponíveis 587 
        if 588 
pinfo.description.startswith("Ardu589 
ino"):  590 
            Arduino=(pinfo.device) 591 
#info.device=COM(n) 592 
            593 
l17.config(text=Arduino) 594 
            return Arduino       595 
#Coleta de dados do Arduino e 596 
Cálculo do Tempo de mistura 597 
instantaneo 598 
def runani(): 599 
    #Reset dados para repetição 600 
    e8.delete(0, 'end'); 601 
e9.delete(0, 'end') ; 602 
e10.delete(0, 'end') 603 
;e11.delete(0, 'end') ; 604 
e12.delete(0, 'end')  ; 605 
e13.delete(0, 'end'); 606 
e14.delete(0, 'end'); 607 
e15.delete(0, 'end'); 608 
txt.delete(1.0,END)   609 
    610 
l8.config(fg="gray");l9.config(fg=611 
"gray"); l10.config(fg="gray"); 612 
l11.config(fg="gray"); 613 
l12.config(fg="gray"); 614 
l13.config(fg="gray"); 615 
l14.config(fg="gray"); 616 
l15.config(fg="gray") 617 
    k=IntVar(); k.set(0); 618 
w=IntVar(); w.set(0) #Contadores 619 
de execução única 620 
    j=IntVar(); j.set(0) #Contador 621 
de execução final 622 
     623 
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    #Listas de valores para 624 
aquisição dos dados 625 
    DadosArray=[] #Dados do sensor  626 
    T1=[]; T2=[]; T3=[]#Dados 627 
separados por sensor e convertidos 628 
para float  629 
    t=[]; _POPt=[]; t1=[]; 630 
tmlist=[] #Dados de tempo 631 
    tm=IntVar(); tm_=StringVar(); 632 
tf=IntVar(); tPS=IntVar(); 633 
tPE=StringVar(); Ts=StringVar(); 634 
Tp=StringVar(); Te=StringVar(); 635 
Q=StringVar(); pat=StringVar(); 636 
par=StringVar(); Vrs=StringVar() ; 637 
nteste=StringVar(); #Variáveis de 638 
teste 639 
    _POPdados1=[]; _POPdados2=[]; 640 
_POPdados3=[]; _POPit=[]; 641 
_POPMediaErro=[] #Dados para 642 
gráfico simultâneo 643 
    flag_=[] #Resposta binária: 644 
flag (0 para valores de MEDIA 645 
abaixo do erro e 1 para valores de 646 
MEDIA acima do erro) 647 
     648 
    #Valores instantâneos de 649 
temperatura, tempo, 650 
inhomogeneidade e média de 651 
inclinação  652 
    it_=[]; t_1=[]; t_2=[]; 653 
T1_1=[]; T1_2=[]; T2_1=[]; 654 
T2_2=[]; T3_1=[]; T3_2=[];  655 
    T1incli=[]; T2incli=[]; 656 
T3incli=[]; incli1=[]; incli2=[]; 657 
incli3=[]; Erro1=[]; Erro2=[]; 658 
Erro3=[]; MediaIncli=[]; 659 
MediaErro=[] 660 
     661 
    #Parâmetros iniciais 662 
    Erro= float(e5.get()) ; #Erro 663 
de temperatura para determinação 664 
do tPS: 665 
    Pulsoduracao= float(e1.get()); 666 
#Duração do pulso do traçador (s) 667 
    Vre = float(e2.get()); #Volume 668 
do reator (total) (m3) 669 
    Vpulso = float(e3.get()); 670 
#Volume do traçador (m3) 671 
    DeltaTemp = float(e4.get()); 672 
#Diferença de temperatura entre 673 
reator e traçador (°C) 674 
    Nsensor = 3; #N° de sensores 675 
    itmin=float(e6.get()) #Mínimo 676 
para função de inhomogeneidade 677 
    tm_.set(0);    678 
tm.set(2592000);    679 
tPS.set(2592000);  680 
tf.set(2592000);  delayf=5 681 
     682 
    #Gráfico 683 

    fig=Figure(figsize=(10,4), 684 
dpi=100) #Tamanho e qualidade da 685 
figura 686 
    plot=fig.add_subplot(1,1,1) 687 
#Figura = Gráfico em subplot do 688 
Matlib 689 
    ax2 = plot.twinx() #Eixo 690 
secundário ao plot 691 
    line1, = 692 
plot.plot(_POPt,_POPdados1, 'k-', 693 
label="T1") #Dados no gráfico 694 
    line2, = 695 
plot.plot(_POPt,_POPdados2, 'k-', 696 
label="T2")  697 
    line3, = 698 
plot.plot(_POPt,_POPdados3, 'k-', 699 
label="T3") 700 
     701 
    #Configurar radiobuttons 702 
    if(v2.get()==0): 703 
s2r2.configure(state = DISABLED); 704 
s2r3.configure(state = 705 
DISABLED);s2r4.configure(state = 706 
DISABLED) 707 
    if(v2.get()==1): 708 
s2r1.configure(state = DISABLED); 709 
s2r3.configure(state = 710 
DISABLED);s2r4.configure(state = 711 
DISABLED) 712 
    if(v2.get()==2): 713 
s2r1.configure(state = DISABLED); 714 
s2r2.configure(state = 715 
DISABLED);s2r4.configure(state = 716 
DISABLED) 717 
    if(v2.get()==3): 718 
s2r1.configure(state = DISABLED); 719 
s2r2.configure(state = 720 
DISABLED);s2r3.configure(state = 721 
DISABLED) 722 
     723 
    #Linha horizontal e eixo 724 
secundário 725 
    if(v1.get()==0): 726 
        line4, = 727 
ax2.plot(_POPt,_POPit, 'c:', 728 
label="i(t)")  729 
        ax2.set_ylabel('i(t) 730 
(.%)', color='k') # Legenda de 731 
eixo y 732 
        ax2.plot(_POPt,_POPit, 733 
'c:', label="i(t)")  734 
        s1r1.configure(state = 735 
DISABLED) 736 
    else:  737 
        line4, = ax2.plot(_POPt, 738 
_POPMediaErro,'c:', label="Erro 739 
dT/dt")  740 
        ax2.set_ylabel('Erro 741 
dT/dt', color='k') # Legenda de 742 
eixo y 743 
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        744 
ax2.plot(_POPt,_POPMediaErro, 745 
'c:')  746 
        s1r2.configure(state = 747 
DISABLED) 748 
         749 
    #Eixos 750 
    plot.set_xlabel('Tempo (s)', 751 
color='k') #Legenda de eixo x 752 
    plot.set_ylabel('Temperatura 753 
(°C)', color='k') # Legenda de 754 
eixo y 755 
     756 
    #Início da corrida 757 
    758 
l16.config(text='Conectando...') 759 
    760 
ser=serial.Serial(encon_arduino(), 761 
9600) #Local e taxa de atualização 762 
     763 
    def tmlabel(): #Função que 764 
retorna os valores de tempo de 765 
mistura na janela dependendo do 766 
tipo de teste 767 
        if(j.get()==0 and 768 
v2.get()==0): txt.insert(INSERT,'     769 
Tempo de mistura \n  (Teste 770 
único)= ' + 771 
str(round(float(tm_.get()), 2)) + 772 
' s') 773 
        if(j.get()==0 and 774 
v2.get()!=0 and v2.get()!=3): 775 
txt.insert(INSERT,'     Tempo de 776 
mistura \n   (Ensaio 1)= ' + 777 
str(round(float(tm_.get()), 2)) + 778 
' s\n') 779 
        if(j.get()==1 and 780 
v2.get()==1): 781 
txt.insert(INSERT,'\n     Tempo de 782 
mistura \n   (Ensaio 2)= ' + 783 
str(round(float(tm_.get()), 2)) + 784 
' s \n\n       (Duplicata)\n      785 
Média= ' + 786 
str(round((sum(tmlist)/len(tmlist)787 
),2)) + ' s \n\n  Desvio Padrão= ' 788 
+ 789 
str(round(statistics.stdev(tmlist)790 
,2)) + ' s') 791 
        if(j.get()==1 and 792 
v2.get()!=1 and v2.get()!=3): 793 
txt.insert(INSERT,'\n     Tempo de 794 
mistura \n   (Ensaio 2)= ' + 795 
str(round(float(tm_.get()), 2)) + 796 
' s') 797 
        if(j.get()==2 and 798 
v2.get()==2): 799 
txt.insert(INSERT,'\n\n     Tempo 800 
de mistura \n  (Ensaio 3)= ' + 801 
str(round(float(tm_.get()), 2)) + 802 
' s \n\n       (Triplicata)\n      803 
Média= ' + 804 
str(round((sum(tmlist)/len(tmlist)805 

),2)) + ' s \n\n  Desvio Padrão= ' 806 
+ 807 
str(round(statistics.stdev(tmlist)808 
,2)) + ' s')        809 
        if(v2.get()==3): 810 
txt.insert(INSERT,'\n     Tempo de 811 
mistura \n   (Ensaio 812 
'+str(j.get()+1)+' )= ' + 813 
str(round(float(tm_.get()), 2)) + 814 
' s\n') 815 
     816 
    if encon_arduino() is not 817 
None:  818 
        ser.reset_input_buffer() 819 
#Reset buffer 820 
        now = 821 
datetime.datetime.now() 822 
         823 
        #Criar Pasta com 824 
resultados dependendo do tipo de 825 
tete e data 826 
        if(v2.get()==0): 827 
caminho="Simples_Tempo_de_mistura_828 
" + str(now.day) + "_" + 829 
str(now.month) + "_ " + 830 
str(now.year) 831 
        if(v2.get()==1): 832 
caminho="Duplicata_Tempo_de_mistur833 
a_" + str(now.day) + "_" + 834 
str(now.month) + "_ " + 835 
str(now.year) 836 
        if(v2.get()==2): 837 
caminho="Triplicata_Tempo_de_mistu838 
ra_" + str(now.day) + "_" + 839 
str(now.month) + "_ " + 840 
str(now.year)  841 
        if(v2.get()==3): 842 
caminho="Livre_Tempo_de_mistura_" 843 
+ str(now.day) + "_" + 844 
str(now.month) + "_ " + 845 
str(now.year)  846 
        if 847 
os.path.exists(os.path.join(e8.get848 
(), caminho)): pass #Pasta pré-849 
existente (não criar pasta) 850 
        else: 851 
os.mkdir(str(e16.get()) + "/" + 852 
caminho) #Criação da pasta no 853 
local(caminho) definido 854 
anteriormente dependendo do tipo 855 
de teste 856 
         857 
        #Salvar dados no excel 858 
        def salvar_dados_excel(): 859 
            now = 860 
datetime.datetime.now() #Aquisição 861 
dos valores de horário local 862 
            if(v1.get()==0): 863 
                df = 864 
pd.DataFrame(list(zip(t, T1, T2, 865 
T3, it_)), columns =['tempo (s)', 866 
'T1 (°C)', 'T2 (°C)', 'T3 (°C)', 867 
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'i(t)']) #Definição do dataframe 868 
com os resultados  869 
            else: 870 
                df = 871 
pd.DataFrame(list(zip(t, T1, T2, 872 
T3)), columns =['tempo (s)', 'T1 873 
(°C)', 'T2 (°C)', 'T3 (°C)']) 874 
#Definição do dataframe com os 875 
resultados  876 
            if(v1.get()==0): 877 
nteste.set("Corrida_Agua" + " - " 878 
+ str(now.hour) + "h_"  + 879 
str(now.minute) + "min_" + 880 
str(now.second) + "s.xlsx") #Nome 881 
do arquivo a ser criado 882 
            else: 883 
nteste.set("Corrida_Óleo" + " - " 884 
+ str(now.hour) + "h_"  + 885 
str(now.minute) + "min_" + 886 
str(now.second) + "s.xlsx") #Nome 887 
do arquivo a ser criado 888 
            path = str(e16.get()) 889 
+ "/" + caminho + "/" + 890 
str(nteste.get()) #Caminho do 891 
arquivo] 892 
            893 
writer=pd.ExcelWriter(path, 894 
engine='xlsxwriter') #Criação do 895 
arquivo 896 
            df.to_excel(writer, 897 
sheet_name='Corrida_1', 898 
startrow=1) #Local na planilha 899 
            #Geração do gráfico 900 
com os dados do sensor: Local, 901 
estilo e tamanho do gráfico 902 
            workbook  = 903 
writer.book 904 
            905 
workbook.set_size(3600, 2400) 906 
            chart = 907 
workbook.add_chart({'type': 908 
'scatter', 'subtype': 909 
'smooth_with_markers'}) 910 
            911 
chart.add_series({'name': 912 
'=Corrida_1!$C$2','categories': 913 
'=Corrida_1!$B$3:$B$5000','values'914 
: '=Corrida_1!$C$3:$C$5000', 915 
'marker':{'type': 'circle','size': 916 
5}}) 917 
            918 
chart.add_series({'name': 919 
'=Corrida_1!$D$2','categories': 920 
'=Corrida_1!$B$3:$B$5000','values'921 
: '=Corrida_1!$D$3:$D$5000', 922 
'marker':{'type': 'circle','size': 923 
5}}) 924 
            925 
chart.add_series({'name': 926 
'=Corrida_1!$E$2','categories': 927 
'=Corrida_1!$B$3:$B$5000','values'928 
: '=Corrida_1!$E$3:$E$5000', 929 

'marker':{'type': 'circle','size': 930 
5}}) 931 
            932 
chart.add_series({'name': 933 
'=Corrida_1!$F$2','categories': 934 
'=Corrida_1!$B$3:$B$5000','values'935 
: '=Corrida_1!$F$3:$F$5000', 936 
'y2_axis': 1, 'marker': {'type': 937 
'none', 'color': 'black', 'size': 938 
5}, 'line': {'dash_type': 939 
'dash'}}) 940 
            941 
chart.set_title({'name': 'Dados de 942 
temperatura'}) 943 
            944 
chart.set_x_axis({'name': 945 
'Tempo(s)'}) 946 
            947 
chart.set_y_axis({'name': 948 
'Temperatura (°C)'}) 949 
            950 
chart.set_y2_axis({'name': 951 
'i(t)'}) 952 
            953 
chart.set_plotarea({'layout': 954 
{'x':0.14,'y':0.26,'width':0.55,'h955 
eight': 0.6,}}) 956 
            chart.set_style(2) 957 
            sheet = 958 
writer.sheets['Corrida_1'] 959 
            if(v1.get==0): 960 
sheet.insert_chart('I2', chart, 961 
{'x_offset': 10, 'y_offset': 10})  962 
            else: 963 
sheet.insert_chart('L2', chart, 964 
{'x_offset': 10, 'y_offset': 10})  965 
            writer.save() # Salvar 966 
planilha 967 
        #Chamar gif 968 
        Imagem2() 969 
         970 
    #Iniciar contadores de tempo e 971 
flag 972 
    start=time.time(); 973 
t.append(0); flag_.append(0); 974 
    def Tmistura(i): 975 
        if encon_arduino() is 976 
None: #Quando não for encontrado 977 
arduino 978 
            #Imagem de Erro 979 
            root.original7 = 980 
Image.open('error.png') #Nome da 981 
imagem - Local da imagem > pasta 982 
do arquivo 983 
            resized7 = 984 
root.original7.resize((60, 985 
60),Image.ANTIALIAS) #Mudança de 986 
escala 987 
            root.image7 = 988 
ImageTk.PhotoImage(resized7)  989 
            root.display7 = 990 
Label(root, image = root.image7) 991 
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            992 
root.display7.grid(row=2, 993 
column=3, rowspan=3, 994 
columnspan=13) #Local na janela 995 
            996 
root.display7.configure(background997 
='white') 998 
            #Legenda do Erro 999 
            l30=Label (root, 1000 
text="ERRO: Sensor \nnão 1001 
encontrado\n Conecte o sensor", 1002 
bd=5, relief="flat", 1003 
                  font= "Times 1004 
11",width=25, height=4, 1005 
bg='gray9', fg='white') 1006 
            l30.grid (row=3, 1007 
column=3, rowspan=5,columnspan=13) 1008 
            1009 
l16.config(text='Desconectado') 1010 
            1011 
ani.event_source.stop() #Parar 1012 
animação 1013 
        else: 1014 
            #Garantir que a 1015 
comunicação está ativa 1016 
            if(ser.isOpen() == 1017 
False): ser.open() 1018 
            #Configurar entradas 1019 
            1020 
l16.config(fg="black"); 1021 
l16.config(text='Conectado'); 1022 
            1023 
root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", 1024 
disable_event) #Bloquear 1025 
fechamento da janela 1026 
             1027 
            #Início do tratamento 1028 
de dados 1029 
            if(int(t[-1030 
1])<=tf.get()+delayf): #Alcance de 1031 
valores do teste 1032 
                1033 
arduinoData=ser.readline().decode(1034 
'utf8') #Decodificação dos dados 1035 
do arduino 1036 
                end=time.time();  1037 
                1038 
DadosArray=arduinoData.split(' , 1039 
') 1040 
                1041 
T1.append(float(DadosArray[0])) 1042 
#Dados de cada sensor separados  1043 
                1044 
T2.append(float(DadosArray[1])) 1045 
#(Objetivo: Salvar lista de 1046 
temperaturas e  1047 
                1048 
T3.append(float(DadosArray[2])) 1049 
#possibilitar a atualização 1050 
automática dos valores no gráfico 1051 
ao vivo) 1052 

                t.append(end-1053 
start);  1054 
                #Mudar legenda  1055 
                1056 
l18.config(text='T1='+str(T1[-1057 
1])); 1058 
l19.config(text='T2='+str(T2[-1059 
1])); 1060 
l20.config(text='T3='+str(T3[-1])) 1061 
                if(w.get()==0): 1062 
#Inicializador da média das 1063 
temperaturas 1064 
                    Ts.set((T1[-1065 
1]+T2[-1]+T3[-1])/3); 1066 
                    w.set(1) 1067 
                if(t[-1068 
2]<tPS.get()): #Início do tempo de 1069 
mistura (Método das diferenças) 1070 
                    if(i>=1): 1071 
#Valores instantâneos de 1072 
temperatura e tempo  1073 
                        1074 
media=(((T1[-2]+T2[-2]+T3[-2])/3)) 1075 
                        1076 
if(v1.get()==0):it_.append(0) 1077 
                        else:  1078 
                            1079 
Erro1.append(0);Erro2.append(0);Er1080 
ro3.append(0) 1081 
                        1082 
if(abs((T1[-1]-media)>Erro or 1083 
abs(T2[-1]-media)>Erro or abs(T3[-1084 
1]-media)>Erro)  1085 
                           and 1086 
(T1[-1]>=T1[-2]+Erro or T2[-1087 
1]>=T2[-2]+Erro or T3[-1]>=T3[-1088 
2]+Erro)): #Flag 1089 
                            flag=1 1090 
                            1091 
flag_.append(flag) 1092 
                        else: 1093 
                            flag=0 1094 
                            1095 
flag_.append(flag) 1096 
                             1097 
                        #Correção 1098 
do flag para variação local de 1099 
temperatura  1100 
                        #Seleção 1101 
de flag 1102 
                        if(T1[-1103 
1]>=T1[-2] or T2[-1]>=T2[-2] or 1104 
T3[-1]>=T3[-2]): 1105 
                            1106 
if((flag_[-2]==1 and flag_[-1]==0) 1107 
or (flag_[-2]==0 and flag_[-1]==0) 1108 
or (flag_[-2]==0 and flag_[-1109 
1]==1)): 1110 
                                1111 
pass 1112 
                            else: 1113 
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                                1114 
tPS.set(int(t[-2])) #Tempo de 1115 
início do pulso tPS (s)  1116 
                                1117 
e10.configure(state='normal'); 1118 
e10.delete(0, 'end'); 1119 
e10.insert(END, tPS.get()); 1120 
l10.config(fg="black") 1121 
                                1122 
if(v1.get()==0): #Calculo das 1123 
variáveis do teste  1124 
                                    1125 
tPE.set(tPS.get() + Pulsoduracao) 1126 
#Tempo de fim do pulso tPE (s) 1127 
                                    1128 
e11.configure(state='normal'); 1129 
e11.delete(0, 'end'); 1130 
e11.insert(END, tPE.get()); 1131 
l11.config(fg="black") 1132 
                                    1133 
Tp.set(float(Ts.get()) + 1134 
DeltaTemp) #Temperatura do 1135 
traçador (Tp) (°C) 1136 
                                    1137 
e8.configure(state='normal'); 1138 
e8.delete(0, 'end'); 1139 
e8.insert(END, 1140 
round(float(Ts.get()),2)); 1141 
l8.config(fg="black") 1142 
                                    1143 
e9.configure(state='normal'); 1144 
e9.delete(0, 'end'); 1145 
e9.insert(END, 1146 
round(float(Tp.get()),2)); 1147 
l9.config(fg="black") 1148 
                                    1149 
Vrs.set(Vre - Vpulso) #Volume do 1150 
reator antes do pulso (m3) 1151 
                                    1152 
Q.set(Vpulso / Pulsoduracao) 1153 
#Vazão do pulso (F) ( m3/s) 1154 
                                    1155 
e12.configure(state='normal'); 1156 
e12.delete(0, 'end'); 1157 
e12.insert(END, 1158 
round(float(Q.get())*1000,3)); 1159 
l12.config(fg="black") 1160 
                                    1161 
pat.set(((999.83952)+(16.945179*fl1162 
oat(Tp.get()))-((7.9870401*10**-1163 
3)*(float(Tp.get())**2))-1164 
((46.170561*10**-1165 
6)*(float(Tp.get())**3))+((105.5631166 
02*10**-9)*(float(Tp.get())**4))-1167 
((280.54253*10**-1168 
12)*(float(Tp.get())**5)))/(1+((161169 
.87985*10**-3)*float(Tp.get())))) 1170 
#Densidade da água (Traçador) 1171 
                                    1172 
e14.configure(state='normal'); 1173 
e14.delete(0, 'end'); 1174 
e14.insert(END, 1175 

round(float(pat.get()))); 1176 
l14.config(fg="black") 1177 
                                    1178 
par.set(((999.83952)+(16.945179*fl1179 
oat(Ts.get()))-((7.9870401*10**-1180 
3)*(float(Ts.get())**2))-1181 
((46.170561*10**-1182 
6)*(float(Ts.get())**3))+((105.5631183 
02*10**-9)*(float(Ts.get())**4))-1184 
((280.54253*10**-1185 
12)*(float(Ts.get())**5)))/(1+((161186 
.87985*10**-3)*float(Ts.get())))) 1187 
#Densidade da água (Reator) 1188 
                                    1189 
e15.configure(state='normal'); 1190 
e15.delete(0, 'end');  1191 
e15.insert(END, 1192 
round(float(par.get()))); 1193 
l15.config(fg="black") 1194 
                                    1195 
Te.set(((float(pat.get())*Vpulso*f1196 
loat(Tp.get()))+(float(par.get())*1197 
float(Vrs.get())*float(Ts.get())))1198 
/((float(pat.get())*Vpulso)+(float1199 
(par.get())*float(Vrs.get())))) 1200 
#Temperatura do meio após pulso 1201 
(Te) (°C) - por balanço de energia 1202 
                                    1203 
e13.configure(state='normal'); 1204 
e13.delete(0, 'end'); 1205 
e13.insert(END, 1206 
round(float(Te.get()),2)); 1207 
l13.config(fg="black") 1208 
                         1209 
                        #Atualizar 1210 
lista de dados do gráfico 1211 
                        1212 
_POPdados1.append(T1[-1213 
2]);_POPdados2.append(T2[-1214 
2]);_POPdados3.append(T3[-1215 
2]);_POPt.append(t[-2]); #POP 1216 
indica que apenas o início da 1217 
lista é usada para o gráfico 1218 
                        1219 
t1.append(t[-1])  1220 
                        1221 
if(v1.get()==0):_POPit.append(it_[1222 
-1]) #Água 1223 
                        else:  1224 
                            1225 
MediaErro.append(0); 1226 
                            1227 
_POPMediaErro.append(MediaErro[-1228 
1]);  #Óleo 1229 
                         1230 
                if(int(t[-1231 
2])>=tPS.get()): 1232 
                    1233 
if(v1.get()==0): #Método (MAYR et 1234 
al., 1992) descrito para água 1235 
                        1236 
media=((T1[-2]+T2[-2]+T3[-2])/3) 1237 
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                        #Valores 1238 
da Curva de resposta ideal (M(t)) 1239 
                        if (t[-1240 
2]<=float(tPE.get())): 1241 
M=float(Tp.get())-1242 
((float(Tp.get())-1243 
float(Ts.get())))/(1+((float(Q.get1244 
())/float(Vrs.get()))*t[-1245 
2]))**(float(pat.get())/float(par.1246 
get())) 1247 
                        else: 1248 
                            1249 
M=float(Te.get()) 1250 
                        #Cálculo 1251 
do grau de heterogeneidade (i(t))   1252 
                        1253 
st=(1/Nsensor)*abs((T1[-2]-1254 
M)+(T2[-2]-M)+(T3[-2]-M)) 1255 
                        1256 
st2=(1/Nsensor)*abs((T1[-1]-1257 
M)+(T2[-1]-M)+(T3[-1]-M)) 1258 
#Comparação entre dois valores (1) 1259 
e (2) para garantia de flag 1260 
                        1261 
it=(st/(float(Te.get())-1262 
float(Ts.get()))) 1263 
                        1264 
it2=(st2/(float(Te.get())-1265 
float(Ts.get()))) #Lista para 1266 
comparação de i(t) 1267 
                        1268 
it_.append(it) # Lista dos valores 1269 
para o gráfico 1270 
                        1271 
if(it<=itmin and k.get()==0 and 1272 
it2<it): 1273 
                            1274 
tm.set(t[-2]) #Valor para linha 1275 
vertical no gráfico 1276 
                            1277 
tm_.set((t[-2])-tPS.get()) 1278 
#Cálculo do tempo de mistura 1279 
                            1280 
tf.set(t[-1]) 1281 
                            1282 
k.set(1) #Contador de execução 1283 
única 1284 
                            1285 
print("\nTempo de Mistura =", 1286 
float(tm_.get()),"s")  1287 
                            1288 
tmlist.append(float(tm_.get()))  1289 
#Lista para exportação para excel 1290 
                            1291 
tmlabel() #Legendas dos resultados 1292 
na janela 1293 
                        #Atualizar 1294 
lista de dados do gráfico 1295 
                        1296 
_POPdados1.append(T1[-1297 
2]);_POPdados2.append(T2[-1298 
2]);_POPdados3.append(T3[-1299 

2]);_POPt.append(t[-1300 
2]);_POPit.append(it_[-1]); #Dados 1301 
da lsta POP p/ gráfico 1302 
                        1303 
t1.append(t[-1])  1304 
                    else: #Método 1305 
das inclinações para óleo: 1306 
                        1307 
print(len(t)) 1308 
                        if 1309 
(len(t)>=7): 1310 
                            1311 
media=((T1[-2]+T2[-2]+T3[-2])/3) 1312 
                            1313 
t_=[t[-6],t[-5],t[-4],t[-3],t[-1314 
2],t[-1]] 1315 
                            #Lista 1316 
dos valores de temperatura 1317 
utilizados na inclinação 1318 
                            1319 
T1_=[T1[-6],T1[-5],T1[-4],T1[-1320 
3],T1[-2],T1[-1]]; 1321 
                            1322 
T2_=[T1[-6],T2[-5],T2[-4],T2[-1323 
3],T2[-2],T2[-1]]; 1324 
                            1325 
T3_=[T1[-6],T3[-5],T3[-4],T3[-1326 
3],T3[-2],T1[-1]]; 1327 
                            1328 
#Cálculo das inclinações 1329 
(lineregress[0]) 1330 
                            1331 
incli1_=linregress(T1_,t_); 1332 
                            1333 
incli2_=linregress(T2_,t_); 1334 
                            1335 
incli3_=linregress(T3_,t_); 1336 
                            if 1337 
pd.isna(incli1_[0]) is True: 1338 
incli1.append(0) 1339 
                            else: 1340 
incli1.append(incli1_[0]) 1341 
                            if 1342 
pd.isna(incli2_[0]) is True: 1343 
incli2.append(0)  1344 
                            else: 1345 
incli2.append(incli2_[0]) 1346 
                            if 1347 
pd.isna(incli3_[0]) is True: 1348 
incli3.append(0)     1349 
                            else: 1350 
incli3.append(incli3_[0]) 1351 
                            1352 
#Cálculo da média das inclinações 1353 
                            1354 
MediaIncli.append((abs(incli1[-1355 
1])+abs(incli2[-1])+abs(incli3[-1356 
1]))/3) 1357 
                            1358 
#Cálculo do erro das inclinações 1359 
em relação à média 1360 
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                            1361 
Erro1.append(abs(incli1[-1])-1362 
abs(MediaIncli[-1])) 1363 
                            1364 
Erro2.append(abs(incli2[-1])-1365 
abs(MediaIncli[-1])) 1366 
                            1367 
Erro3.append(abs(incli3[-1])-1368 
abs(MediaIncli[-1])) 1369 
                            1370 
MediaErro.append((abs(Erro1[-1371 
1])+abs(Erro2[-1])+abs(Erro3[-1372 
1]))/3) 1373 
                            #Flag 1374 
de média da inclinação em 1375 
comparação com o erro indicado por 1376 
e7.get()) 1377 
                            1378 
if(abs(Erro1[-1])-abs(Erro2[-1379 
1])<float( 1380 
                                    1381 
)  1382 
                               and 1383 
abs(Erro1[-1])-abs(Erro3[-1384 
1])<float(e7.get())  1385 
                               and 1386 
abs(Erro2[-1])-abs(Erro3[-1387 
1])<float(e7.get()) 1388 
                               and 1389 
incli1[-1]<=0 and incli2[-1]<=0 1390 
and incli3[-1]):  1391 
                                1392 
flag=1 1393 
                                1394 
flag_.append(flag) 1395 
                                1396 
if(k.get()==0 and int(t[-1397 
2])>=tPS.get()+5): 1398 
                                    1399 
tm.set(t[-4]) 1400 
                                    1401 
tm_.set((t[-4])-tPS.get()) 1402 
                                    1403 
tf.set(t[-1]) 1404 
                                    1405 
print("\nTempo de Mistura =", 1406 
float(tm_.get()),"s")  1407 
                                    1408 
k.set(1) 1409 
                                    1410 
tmlist.append(float(tm_.get())) 1411 
                                    1412 
tmlabel() 1413 
                            else: 1414 
                                1415 
flag=0 1416 
                                1417 
flag_.append(flag) 1418 
                            1419 
_POPdados1.append(T1[-1420 
2]);_POPdados2.append(T2[-1421 
2]);_POPdados3.append(T3[-1422 

2]);_POPt.append(t[-1423 
1]);_POPMediaErro.append(MediaErro1424 
[-1]); #Dados da lsta POP p/ 1425 
gráfico 1426 
                            1427 
t1.append(t[-1])  1428 
                        else: pass 1429 
                #Seleção das 1430 
listas para o gráfico (exclusão do 1431 
ponto inicial a partir do ponto 1432 
25) 1433 
                if(i>25):  1434 
                    1435 
_POPdados1.pop(0);_POPdados2.pop(01436 
);_POPdados3.pop(0);_POPt.pop(0); 1437 
#Deletar dados p/ gráfico 1438 
                    1439 
if(v1.get()==0): _POPit.pop(0) 1440 
                    else:  1441 
                        1442 
_POPMediaErro.pop(0)    1443 
            else: #Fim do teste 1444 
                1445 
if(j.get()==v2.get() or 1446 
v2.get()==3): salvar_dados_excel() 1447 
                k.set(0); 1448 
w.set(0); j.set(j.get()+1); 1449 
tm_.set(0); tm.set(2592000); 1450 
tPS.set(2592000); tf.set(2592000) 1451 
                1452 
if(j.get()>v2.get() and 1453 
v2.get()<3): 1454 
                    1455 
ani.event_source.stop(); Imagem1() 1456 
#Parar animação 1457 
                    ser.close() 1458 
#Fechar porta serial 1459 
                    1460 
root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", 1461 
close_program) 1462 
                    #Configurar 1463 
entradas 1464 
                    1465 
s1r1.configure(state = NORMAL); 1466 
s1r2.configure(state = NORMAL); 1467 
s2r1.configure(state = NORMAL); 1468 
s2r2.configure(state = NORMAL); 1469 
s2r3.configure(state = NORMAL); 1470 
s2r4.configure(state = NORMAL) 1471 
                    1472 
l16.config(fg="gray"); 1473 
l16.config(text='Desconectado') 1474 
            if(i>=1): 1475 
                media=(((T1[-1476 
2]+T2[-2]+T3[-2])/3)) 1477 
                #Fim do tratamento 1478 
de dados 1479 
                 1480 
                #Plot Gráfico 1481 
                #POP de dados e 1482 
limite de de eixo 1483 
                if(int(t[-1])>25): 1484 
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                    1485 
plot.set_xlim(_POPt[0], _POPt[-1486 
1]+5) 1487 
                else: 1488 
                    1489 
plot.set_xlim(_POPt[0], 30) 1490 
                1491 
plot.set_ylim(media-5,media+5) 1492 
                #Cores 1493 
                if(t[-1494 
1]>tm.get()): 1495 
                    1496 
line1.set_color('blue')  1497 
                    1498 
line2.set_color('blue')  1499 
                    1500 
line3.set_color('blue')  1501 
                else: 1502 
                    if(t[-1503 
1]>=tPS.get()):    1504 
                        1505 
line1.set_color('green') # Cor da 1506 
linha 1507 
                        1508 
line2.set_color('green') # Cor da 1509 
linha 1510 
                        1511 
line3.set_color('green') # Cor da 1512 
linha 1513 
                    else: 1514 
                        1515 
line1.set_color('black')  1516 
                        1517 
line2.set_color('black')  1518 
                        1519 
line3.set_color('black')  1520 
                1521 
line1.set_data(_POPt,_POPdados1) 1522 
#Dados do gráfico 1523 
                1524 
line2.set_data(_POPt,_POPdados2) 1525 
#Dados do gráfico 1526 
                1527 
line3.set_data(_POPt,_POPdados3) 1528 
#Dados do gráfico 1529 
                1530 
plot.axvline(tPS.get(), 1531 
color='b',linestyle='--') #Linha 1532 
vertical de início da mistura 1533 
                1534 
plot.axvline(tm.get(), 1535 
color='b',linestyle='--') #Linha 1536 
vertical de fim da mistura 1537 
                #Eixo secundário 1538 
                if(v1.get()==0): 1539 
#Água 1540 
                    1541 
ax2.set_ylim(0, ((itmin*3))) 1542 
                    1543 
ax2.hlines(float(e6.get()), 0, 1544 
1000, color='r',linestyle=':') 1545 

                    1546 
line4.set_data(_POPt,_POPit)  1547 
                else: #Óleo 1548 
                    1549 
ax2.set_ylim(0, 1550 
max(_POPMediaErro)+2) 1551 
                    1552 
line4.set_data(_POPt,_POPMediaErro1553 
)  1554 
    plotcanvas = 1555 
FigureCanvasTkAgg(fig, root) 1556 
#Gráfico 1557 
    1558 
plotcanvas.get_tk_widget().grid(co1559 
lumn=0, row=0, columnspan=21, 1560 
rowspan=10) 1561 
    ani = 1562 
animation.FuncAnimation(fig, 1563 
Tmistura, interval=785) #Animação 1564 
da função  1565 
     1566 
    #Definir botão de parada do 1567 
teste 1568 
    def parar(): 1569 
        ani.event_source.stop(); 1570 
Imagem1() #Parar animação 1571 
        ser.close() #Fechar porta 1572 
serial 1573 
        1574 
root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", 1575 
close_program) 1576 
        #Garantir que não haja 1577 
perda de dados 1578 
        salvar_dados_excel() 1579 
        #Configurar entradas 1580 
        l16.config(fg="gray", 1581 
text='Desconectado') 1582 
        s1r1.configure(state = 1583 
NORMAL); s1r2.configure(state = 1584 
NORMAL); s2r1.configure(state = 1585 
NORMAL); s2r2.configure(state = 1586 
NORMAL); s2r3.configure(state = 1587 
NORMAL);s2r4.configure(state = 1588 
NORMAL) 1589 
    #Botão de parada 1590 
    btn2 = Button(root, 1591 
text="Desconectar\n Salvar 1592 
Corrida", command=parar, 1593 
bg='gray95', fg='black', width=15, 1594 
height=2, justify=CENTER, 1595 
font="bold 8", bd=2) 1596 
    btn2.grid(column=16, row=10, 1597 
rowspan=18, columnspan=4) 1598 
         1599 
#Botão de execução de Tm 1600 
btn3 = Button(root, 1601 
text="Conectar", command=runani, 1602 
bg='gray95', fg='black', width=9, 1603 
height=2, justify=CENTER, 1604 
font="bold 12", bd=2) 1605 
btn3.grid(column=16, row=7, 1606 
rowspan=11, columnspan=4) 1607 
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btn2 = Button(root, 1608 
text="Desconectar\n Salvar 1609 
Corrida", bg='gray95', fg='black', 1610 
width=15, height=2, 1611 
justify=CENTER, font="bold 8", 1612 
bd=2) 1613 

btn2.grid(column=16, row=10, 1614 
rowspan=18, columnspan=4) 1615 
 1616 
#Fim de execução da janela 1617 
root.mainloop() 1618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

Apêndice 6. Interface do programa para o cálculo do tempo de mistura. 

 



111 

 

 

Apêndice 7. Tabelas com resultados dos testes de potência para os 

impelidores convencionais. 

*Phasejet  

s/ aeração 

Ni(rpm) Ni(rps) F(N) P(W) P/(W/m3) Re Np 

33,8 0,563333 0,05 0,023885 1,194267 5616,433 13,40108 

87,5 1,458333 0,11 0,136033 6,801667 14539,58 4,399261 

137,8 2,296667 0,2 0,389515 19,47573 22897,77 3,225037 

207,2 3,453333 0,41 1,200655 60,03275 34429,73 2,924203 

291,1 4,851667 0,77 3,167944 158,3972 48371,12 2,782336 

385,8 6,43 1,3 7,088432 354,4216 64107,1 2,674374 

476,4 7,94 2 13,46624 673,312 79161,8 2,698297 

0,5 vvm 

33,8 0,563333 0,01 0,004777 0,238853 5616,433 2,680216 

71,7 1,195 0,08 0,081069 4,05344 11914,15 4,764912 

140,2 2,336667 0,2 0,396299 19,81493 23296,57 3,115567 

217,8 3,63 0,44 1,354426 67,72128 36191,1 2,840142 

288,9 4,815 0,77 3,144002 157,2001 48005,55 2,824872 

392,9 6,548333 1,48 8,21842 410,921 65286,88 2,935627 

489,6 8,16 1,9 13,14739 657,3696 81355,2 2,427023 

1,0 vvm 

33,8 0,563333 0 0 0 5616,433 0 

76,2 1,27 0,09 0,096926 4,84632 12661,9 4,746088 

141,3 2,355 0,22 0,439349 21,96744 23479,35 3,373973 

215,6 3,593333 0,45 1,371216 68,5608 35825,53 2,964273 

295,7 4,928333 0,77 3,218005 160,9002 49135,48 2,696443 

389,4 6,49 1,28 7,044506 352,2253 64705,3 2,584766 

489,6 8,16 1,85 12,80141 640,0704 81355,2 2,363154 

1,5 vvm 

33,8 0,563333 0,03 0,014331 0,71656 5616,433 8,040648 

76,2 1,27 0,1 0,107696 5,3848 12661,9 5,273431 

139,2 2,32 0,22 0,432819 21,64096 23130,4 3,476541 

217 3,616667 0,44 1,349451 67,47253 36058,17 2,861122 

302,5 5,041667 0,76 3,249253 162,4627 50265,42 2,543115 

397,8 6,63 1,4 7,871136 393,5568 66101,1 2,708954 

492,5 8,208333 1,95 13,5733 678,665 81837,08 2,461645 

 



112 

 

 

Rushton-0,10 

s/ aeração 

Ni(rpm) Ni(rps) F(N) P(W) P/(W/m3) Re Np 

33,8 0,563333 0,05 0,023885 1,194267 12636,98 1,764751 

65,4 1,09 0,2 0,184864 9,2432 24451,43 1,885478 

128,6 2,143333 0,78 1,417686 70,88432 48080,33 1,901777 

212,8 3,546667 2 6,015147 300,7573 79560,6 1,780876 

292,5 4,875 3,9 16,1226 806,13 109358,4 1,83806 

379,1 6,318333 6,2 33,21927 1660,963 141736 1,739526 

464,7 7,745 7,9 51,8853 2594,265 173739,7 1,475124 

0,5 vvm 

33,8 0,563333 0,04 0,019108 0,955413 12636,98 1,411801 

73,9 1,231667 0,32 0,334225 16,71125 27629,36 2,362697 

139,5 2,325 0,61 1,202676 60,1338 52155,56 1,263945 

206,4 3,44 1,2 3,500544 175,0272 77167,8 1,135818 

296,5 4,941667 2,5 10,47633 523,8167 110853,9 1,146668 

382,2 6,37 4,2 22,68739 1134,37 142895 1,159351 

473,6 7,893333 6,1 40,83063 2041,532 177067,2 1,096613 

1,0 vvm 

33,8 0,563333 0,02 0,009554 0,477707 12636,98 0,705901 

73,9 1,231667 0,28 0,292447 14,62235 27629,36 2,06736 

134,4 2,24 0,54 1,025741 51,28704 50248,8 1,20543 

213,8 3,563333 1,22 3,686482 184,3241 79934,48 1,076196 

295,2 4,92 2,32 9,679411 483,9706 110367,9 1,0735 

378,5 6,141667 3,35 17,44725 872,3623 137772,9 0,994756 

473 7,883333 5,3 35,43085 1771,543 176842,9 0,955214 

1,5 vvm 

33,8 0,563333 0,02 0,009554 0,477707 12636,98 0,705901 

68,4 1,14 0,32 0,30935 15,46752 25573,05 2,757939 

137,2 2,286667 0,63 1,221629 61,08144 51295,65 1,34952 

216,8 3,613333 1,2 3,676928 183,8464 81056,1 1,02946 

296,1 4,935 2,1 8,788248 439,4124 110704,4 0,965805 

382,6 6,376667 3,28 17,73632 886,8158 143044,6 0,903506 

473 7,883333 5,1 34,09384 1704,692 176842,9 0,919168 
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Rushton-0,15 

s/ aeração 

Ni(rpm) Ni(rps) F(N) P(W) P/(W/m3) Re Np 

34,9 0,581667 0,06 0,029595 1,47976 5799,217 15,08355 

80,9 1,348333 0,15 0,171508 8,5754 13442,88 7,017742 

135,8 2,263333 0,3 0,575792 28,7896 22565,43 4,981096 

207,9 3,465 0,69 2,027441 101,372 34546,05 4,888136 

293,9 4,898333 1,39 5,773763 288,6882 48836,38 4,927411 

393,1 6,551667 2,58 14,334 716,6999 65320,12 5,112306 

480,8 8,013333 3,7 25,14263 1257,132 79892,93 4,900902 

0,5 vvm 

34,5 0,575 0,1 0,04876 2,438 5732,75 25,72557 

77,2 1,286667 0,16 0,174575 8,728747 12828,07 8,220317 

144,9 2,415 0,32 0,655334 32,76672 24077,55 4,66677 

211 3,516667 0,5 1,491067 74,55333 35061,17 3,438811 

299,4 4,99 0,9 3,808368 190,4184 49750,3 3,074271 

395,4 6,59 1,4 8,823648 391,1824 65702,3 2,74194 

489,2 8,153333 2,45 16,93937 846,9683 81288,73 3,134703 

1,0 vvm 

34,5 0,575 0,1 0,04876 2,438 5732,75 25,72557 

77,2 1,286667 0,16 0,174575 8,728747 12828,07 8,220317 

144,9 2,415 0,3 0,614376 30,7188 24077,55 4,375097 

211 3,516667 0,47 1,401603 70,08013 35061,17 3,232482 

299,4 4,99 0,75 3,17364 158,682 49750,3 2,561892 

395,4 6,59 1,2 6,705984 335,2992 65702,3 2,350234 

489,2 8,153333 1,8 12,44525 622,2624 81288,73 2,303047 

1,5 vvm 

34,5 0,575 0,11 0,053636 2,6818 5732,75 28,29813 

77,2 1,286667 0,18 0,196397 9,81984 12828,07 9,247857 

144,9 2,415 0,28 0,573418 28,67088 24077,55 4,083424 

211 3,516667 0,5 1,491067 74,55333 35061,17 3,438811 

299,4 4,99 0,7 2,962064 148,1032 49750,3 2,391099 

395,4 6,59 1,12 6,258918 312,9459 65702,3 2,193552 

489,2 8,153333 1,6 11,06244 553,1221 81288,73 2,047153 
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Hélice marinha 

s/ aeração 

Ni(rpm) Ni(rps) F(N) P(W) P/(W/m3) Re Np 

33,8 0,563333 0 0 0 5616,43333 0 

71,7 1,195 0,02 0,020267 1,01336 11914,15 1,19122796 

136,8 2,28 0,03 0,058003 2,90016 22731,6 0,49085391 

214 3,566667 0,05 0,151227 7,561333333 35559,6667 0,33430714 

308,3 5,138333 0,11 0,479304 23,96518667 51229,1833 0,35436338 

399,2 6,653333 0,19 1,071985 53,59925333 66333,7333 0,36506965 

502,6 8,376667 0,4 2,841365 142,0682667 83515,3667 0,48486208 

0,5 vvm 

33,8 0,563333 0 0 0 5068,83108 0 

65,2 1,086667 0,01 0,009215 0,460746667 9777,74517 0,93087202 

137,1 2,285 0,05 0,096884 4,8442 20560,2586 1,05264095 

218 3,633333 0,06 0,184864 9,2432 32692,4608 0,49960115 

305,1 5,085 0,1 0,431208 21,5604 45754,4486 0,42510944 

402,4 6,706667 0,14 0,796215 39,81077333 60346,0837 0,34213481 

492,5 8,208333 0,25 1,740167 87,00833333 73857,9677 0,4078615 

1,0 vvm 

33,8 0,563333 0 0 0 5616,43333 0 

69 1,15 0,04 0,039008 1,9504 11465,5 2,57255699 

135,6 2,26 0,05 0,095824 4,7912 22532,2 0,83263338 

219,7 3,661667 0,07 0,217357 10,86782667 36506,8167 0,44405945 

300,7 5,011667 0,1 0,424989 21,24946667 49966,3167 0,33863851 

391,7 6,528333 0,14 0,775044 38,75218667 65087,4833 0,27939851 

492,5 8,208333 0,2 1,392133 69,60666667 81837,0833 0,25247636 

1,5 vvm 

33,8 0,563333 0 0 0 5616,43333 0 

69 1,15 0,02 0,019504 0,9752 11465,5 1,2862785 

136,9 2,281667 0,05 0,096743 4,837133333 22748,2167 0,81689512 

216 3,6 0,09 0,274752 13,7376 35892 0,59066087 

300,8 5,013333 0,11 0,467644 23,38218667 49982,9333 0,37225472 

398,2 6,636667 0,17 0,956742 47,83709333 66167,5667 0,32828392 

507,5 8,458333 0,24 1,72144 86,072 84329,5833 0,28532665 
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*IsojetB 

s/ aeração 

Ni(rpm) Ni(rps) F(N) P(W) P/(W/m3) Re Np 

29,7 0,495 0,12 0,050371 2,51856 4935,15 41,65542 

65,5 1,09166667 0,08 0,074059 3,702933 10883,92 5,709664 

140,3 2,33833333 0,16 0,317265 15,86325 23313,18 2,488902 

223,6 3,72666667 0,27 0,853258 42,66288 37154,87 1,653573 

299,5 4,99166667 0,44 1,862491 93,12453 49766,92 1,501973 

400,07 6,66783333 0,75 4,240742 212,0371 66478,3 1,434804 

501,1 8,35166667 1,15 8,144545 407,2273 83266,12 1,402336 

0,5 vvm 

29,7 0,495 0,15 0,062964 3,1482 4935,15 52,06928 

72,2 1,20333333 0,18 0,183677 9,18384 11997,23 10,57307 

146,6 2,44333333 0,28 0,580145 29,00725 24360,03 3,989269 

220,2 3,67 0,36 1,120378 56,01888 36589,9 2,273375 

292,8 4,88 0,46 1,90359 95,17952 48653,6 1,642929 

396,2 6,60333333 0,8 4,479701 223,9851 65835,23 1,560502 

501,1 8,35166667 1,05 7,436324 371,8162 83266,12 1,280394 

1,0 vvm 

29,7 0,495 0,16 0,067162 3,35808 4935,15 55,54056 

72,2 1,20333333 0,19 0,193881 9,694053 11997,23 11,16047 

140,9 2,34833333 0,28 0,557588 27,87941 23412,88 4,318563 

220,6 3,67666667 0,41 1,278303 63,91517 36656,37 2,579741 

307,5 5,125 0,5 2,173 108,65 51096,25 1,619135 

400,9 6,68166667 0,68 3,852916 192,6458 66616,22 1,295508 

487,6 8,12666667 0,85 5,857701 292,8851 81022,87 1,094699 

1,5 vvm 

29,7 0,495 0,21 0,08815 4,40748 4935,15 72,89699 

65,4 1,09 0,22 0,20335 10,16752 10867,3 15,74963 

135,4 2,25666667 0,27 0,516686 25,83432 22498,97 4,509513 

211,1 3,51833333 0,42 1,25309 62,65448 35077,78 2,885865 

293,6 4,89333333 0,52 2,157764 107,8882 48786,53 1,847117 

401,9 6,69833333 0,63 3,578518 178,9259 66782,38 1,194284 

487,6 8,12666667 0,8 5,513131 275,6565 81022,87 1,030305 

 


