
TÍTULO: INTERDISCIPLINARIDADE COMO FORMA DE MELHORIA NO APRENDIZADO DE
PROGRAMAÇÃO EM PLATAFORMA ARDUÍNO.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: Computação e InformáticaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICA - FTT, FACULDADE DAS
AMÉRICAS - FAM
INSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): VICTOR CESARI RUIZ, JULIANA RANZANIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PAULO CÉSAR DA SILVA EMANUEL, MÁRCIA EDILAMAR PULZATTO, NILSON
YUKIHIRO TAMASHIRO
ORIENTADOR(ES): 



1 
 

1 RESUMO 
 

Este trabalho consistiu no desenvolvido do projeto de um pasteurizador de 

tubos polivalente automatizado para suco de frutas e tomate, do modelo Mod. UPL-

1/EV fabricado pela empresa Elettronica Veneta. O projeto foi composto pelas 

seguintes etapas: programação em linguagem C algoritmo que simulará o 

funcionamento do pasteurizador de tubos, criação do modelo do equipamento 

aplicando o conceito da automatização do processo, realização do desenho do 

equipamento em 3D e gerenciamento do projeto com a metodologia CANVAS. Para o 

desenvolvimento do trabalho foram usados os softwares AutoCad, Proteus, MS 

Project e a placa Arduino Genuíno Mega 2560. Ao final deste projeto, concluiu-se que 

a linguagem de programação computacional é de suma importância para a indústria 

de alimentos na automatização de processos. O projeto também possibilitou aos 

estudantes o aprendizado e desenvolvimento do conhecimento técnico e prático 

acerca da elaboração de algoritmos, esquematização elétrica, desenho 3D, 

gerenciamento de projetos e elaboração de modelos pedagógicos de equipamentos. 

 

2 INTRODUÇÃO 
 

Ao se deparar com o aprendizado de linguagem de programação, é possível 

observar algumas dificuldades dos alunos, em relação a situações como identificação 

de erros e até mesmo a compreensão de conceitos mais abstratos. (MILNE e ROWE, 

2002 apud AURELIANO e TEDESCO, 2012). Porém, a maior delas é aplicar e 

combinar apropriadamente os conceitos estabelecidos como básicos para 

programação. (CASPERSEN e KÖLLING, 2009; LATHINEN, ALA-MUTKA e 

JÄRVINEN, 2005 apud AURELIANO e TEDESCO, 2012). 

Existem trabalhos que mostram como um estudante que possui uma base 

lógico-matemática apresenta melhores desempenhos (BYRNE e LYONS, 2001). 

Outros que mostram que experiências prévias em programação computacional auxilia 

positivamente no sucesso em cursos introdutórios de linguagem de programação 

(HAGAN e MARKHAM, 2000). 
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A ideia de usar um método interdisciplinar na realização deste projeto teve 

como fim mostrar ao estudante, através da confecção de um modelo pedagógico de 

uma máquina real, aplicações práticas de um código de programação. Com isso, é 

apresentada uma estrutura lógica e de fácil acesso para a resolução de determinadas 

situações problemas.  

Neste projeto, a elaboração do algoritmo veio como ferramenta para o 

aprendizado da linguagem técnica computacional, em relação ao funcionamento de 

uma máquina de pasteurização da planta piloto da Faculdade de Tecnologia 

Termomecânica, além de estimular um pensamento lógico na resolução de problemas 

e desafios, preparando o estudante para situações futuras. 

 

3 OBJETIVOS 
 

Este trabalho teve como objetivos o desenvolvimento de um algoritmo em 

linguagem C que simule o funcionamento de um pasteurizador tubular; montar um 

painel com os componentes eletrônicos para a visualização do processo; e aplicá-lo 

em um modelo do equipamento. 

 

4 METODOLOGIA 
 

O projeto foi organizado em etapas de gestão e execução, iniciando o projeto 

pelo desenvolvimento do CANVAS, e controlando o andamento das atividades num 

plano de gerenciamento no software MS Project, em seguida foi realizado um 

rascunho do equipamento e o desenho técnico em 3D e em paralelo foi desenvolvido 

o código da programação e foi elaborado o esquema elétrico e os testes foram 

realizados em protoboard e com os componentes que simulavam o funcionamento da 

máquina, por fim foi elaborado um painel acoplado ao modelo da máquina, finalizando 

o projeto. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 
 

Iniciamos o desenvolvimento a partir do plano de gerenciamento, que definiu 

as atividades e o tempo a ser dedicado a elas, as dimensões do equipamento foram 

obtidas com o auxílio de uma trena e anotadas no desenho rascunho, prosseguindo 

assim com a elaboração do desenho técnico 3D.  
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Após o entendimento do funcionamento, foi elaborado o código da 

programação e o esquema elétrico, testando seu funcionamento no software Proteus, 

dando sequência a montagem da placa Arduino Genuino Mega 2560 e da protoboard 

e os testes com os componentes elétricos simulando o funcionamento do 

equipamento. 

Por fim, após finalizar todos os testes, foi desenvolvido um painel para 

demonstração do funcionamento, sendo este aplicado ao modelo do equipamento. 

 

 

6 RESULTADOS 
 

Abaixo está apresentado o algoritmo criado em plataforma Arduino, utilizado na 

representação do painel do pasteurizador tubular. 

 
#include <LiquidCrystal.h> 
 
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); 
void setup()  
{ 
  lcd.begin(20, 4); 
 lcd.setCursor(0,0); 
 pinMode(A0,INPUT); 
 pinMode(A1,INPUT); 
 pinMode(51,INPUT_PULLUP); //DESLIGA TUDO 
 pinMode(53,INPUT_PULLUP); //LIGA TUDO 
 
 //Analógico 
 pinMode(5,OUTPUT);//red 
 pinMode(3,OUTPUT);//blue 
 analogWrite(5,0); 
 analogWrite(3,0); 
 //Digital 
 pinMode(7,OUTPUT); 
 pinMode(2,OUTPUT); 
 pinMode(4,OUTPUT); 
 digitalWrite(2,0); 
 digitalWrite(7,0); 
 digitalWrite(4,0); 
} 
int AN0; 
int AN1; 
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void loop() 
{ 
  if (digitalRead(53)== 0) 
{ 
//yellow 
digitalWrite(7,1); 
//Engine 
digitalWrite(4,1);  
//red  
analogWrite(5,42); 
delay(1000); 
analogWrite(5,84); 
delay(1000); 
analogWrite(5,126); 
delay(1000); 
analogWrite(5,169); 
delay(1000); 
analogWrite(5,212); 
delay(1000); 
analogWrite(5,255); 
delay(15000); 
 
//blue 
analogWrite(3,42); 
delay(1000); 
analogWrite(3,84); 
delay(1000); 
analogWrite(3,126); 
delay(1000); 
analogWrite(3,169); 
delay(1000); 
analogWrite(3,212); 
delay(1000); 
analogWrite(3,255); 
delay(1000); 
//green 
digitalWrite(2,1); 
} 
 if (digitalRead(51)== 0) 
{ 
//yellow 
digitalWrite(7,0); 
//Engine 
digitalWrite(4,0);  
//red  
analogWrite(5,0); 
//blue 
analogWrite(3,0); 
//green 
digitalWrite(2,0); 
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} 
   //Sensor de temperatura e LCD 
  AN0 = analogRead(0) / (10/4.887); 
  AN1 = analogRead(1) / (10/4.887); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("Aquecimento :"); 
  lcd.print(AN0); 
  lcd.print(" C"); 
  delay(50); 
  lcd.print("          "); 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("Resfriamento :"); 
  lcd.print(AN1); 
  lcd.print(" C"); 
  delay(50); 
  lcd.print("          ");   
} 
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Durante o desenvolvimento do projeto, o algoritmo foi testado no software 

Proteus, visualizado no esquema elétrico na imagem 1, os ajustes finais no código 

foram realizados após a montagem e testes realizados na placa Arduino Genuino 

Mega 2560 e na protoboard, com os componentes acoplados chegando ao código 

final abaixo: 

 

 

Figura 1: Esquema elétrico no Proteus. 

 

O processo de pasteurização foi simulado no painel do modelo indicado na 

imagem 2, e consiste de algumas etapas, primeiramente o LED amarelo acende e o 

motor é acionado, simulando o início do processo e o bombeamento do produto pelos 

tubos, em seguida o LED vermelho é acionado, alterando a intensidade da luz 

demonstrando o aumento da temperatura, o binômio adotado pelo grupo foi 72°C por 

15 segundos, para simular o tempo de pasteurização foi definido o intervalo de 15 

segundos até que o LED azul acende, também aumentando sua intensidade para 

demonstrando o resfriamento do produto até a temperatura de envase, por fim o LED 

verde é acionado indicando o término do processo.  
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 Figura 2: Modelo do painel do pasteurizador. 

 

Conforme visto na imagem 2, foram incorporados dois sensores de temperatura 

que transmitem ao visor de LCD a temperatura captada, sendo um para o 

aquecimento e um para o resfriamento, na elaboração da máquina, estes 

componentes deveriam estar em contato com o produto, no entanto para fins didáticos 

foram incorporados ao painel, facilitando o contato com agentes externos que alteram 

a temperatura captada e enviada ao visor. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao final deste projeto, concluímos que a linguagem de programação 

computacional é de suma importância para a indústria de alimentos na automatização 

de processos, o projeto também nos possibilitou o aprendizado e desenvolvimento do 

conhecimento técnico e prático acerca da elaboração de algoritmos, esquematização 

elétrica, desenho 3D, gerenciamento de projetos e elaboração de modelos 

pedagógicos de equipamentos. 
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