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1. RESUMO  

 

Vinho espumante é a bebida que passa duas vezes pelo processo de 

fermentação, sendo produzido pelo método champeoise ou charmat. Os tanques 

pressurizados onde são produzidos são bem equipados com válvulas de condições 

isobáricas, de decantação e de segurança, um manômetro, um agitador, um 

indicador de nível, um termômetro e uma jaqueta dupla. 

O trabalho exposto tem como objetivo propor o desenvolvimento de um 

Sistema de Virtualização da unidade de elaboração de vinho espumante, juntamente 

com a confecção de uma maquete representativa, visando simulações e redução da 

taxa de erros em processos na indústria alimentícia. 

O projeto se iniciou recriando o painel da máquina de vinho espumante no 

Microsoft Visual Studio. E, utilizando a Linguagem C#, foi possível simular o 

funcionamento dos botões e Leds que conduzem toda a execução. Por último, 

iniciou-se a programação no Software da plataforma ARDUINO®, integrando-a ao 

Visual Studio, buscando uma maior compreensão dos conceitos de linguagem de 

programação C, C++ e C# para atingir a virtualização da máquina. 

 Através deste software, os alunos dos períodos iniciais do curso de 

engenharia de alimentos teriam um contato maior com suas futuras disciplinas e 

áreas de atuação bem como um maior repertório sobre a indústria alimentícia, 

tornando-os mais capacitados para o ingresso em grandes posições do mercado de 

trabalho. 

 

Palavras-Chave: Máquina; Processo; Programação; Vinho; Virtualização;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

Conforme GUERRA et al., 2009 o cultivo da videira no Brasil iniciou-se em 

1535, mas foi só no século XIX, com a chegada dos imigrantes italianos no Rio 

Grande do Sul, que o cultivo da videira se fortaleceu. Com o tempo, a atividade 

vitivinícola tornou-se de grande importância econômica para a região Nordeste e, 

principalmente, para a região Sul do Brasil.  

Segundo, PROTAS; CAMARGO, 2010, o estado do Rio Grande do Sul, é o 

mais conhecido pela produção de uvas, vinhos e espumantes do Brasil pelo fato de 

apresentar um tipo de solo e de clima que favorecem um elevado nível qualitativo da 

bebida quando comparada aos melhores do mundo. 

Vinho espumante é a bebida cujo dióxido de carbono (CO2) é aprisionado a 

partir da sua segunda fermentação por meio de leveduras que são adicionadas 

nesse processo. Ele é produzido pelo método champenoise ou charmat. 

O método charmat é o método mais caro, porém o mais nobre, pois a bebida 

é fermentada em grandes tanques de inox. Apesar de atribuir menos complexidade 

ao espumante, o método champenoise, onde a segunda fermentação ocorre dentro 

das garrafas, requer menor investimento, podendo ser executado na propriedade 

vitícola. 

Os tanques pressurizados para a produção de vinhos espumantes estão 

equipados com uma válvula para obter condições isobáricas e uma válvula de 

decantação para remover os sedimentos. Eles também têm uma válvula de 

segurança, um indicador de nível, um manômetro, um agitador, um termômetro e 

uma jaqueta dupla, o que permite um resfriamento ou aquecimento eficiente. 

A temperatura ideal para a fermentação do espumante é de 12°c a 14°c, 

quanto mais baixa a temperatura fermentação melhor. Caso a temperatura aumente, 

a máquina automaticamente liga o modo de resfriamento. 

 

 Válvula de Pressão: a válvula é acionada para obter o gás carbônico “as 

bolhas”, que se forma nessa conferindo uma pressão entre 5 e 6 atmosferas. 

 Válvula de Condições Isobáricas: válvulas isobáricas que não permite a 

perda de gás. 

 Válvula de Decantação: separar o vinho espumante dos sedimentos as 

borras. 



 Válvula de Segurança: impedi a elevação excessiva de pressão. 

 Indicador de Nível: medição do nível em litros no tanque. 

 Manômetro: manômetro para controle do aumento da pressão. 

 Agitador: para a mistura das matérias-primas, como o açúcar e as leveduras 

no vinho base. 

 Termômetro: mede a temperatura e avisa quando a temperatura está muito 

alta. 

 

O software ARDUINO® é uma plataforma opensource de protótipos eletrônicos 

baseados em hardware e software flexível fáceis de usar e ligar a placa controladora 

ao computador e escrever os códigos para o ARDUINO® no ambiente de 

desenvolvimento de software (linguagem C,C++); (MOTA, ALLAN; O que é Arduino 

e como funciona?). 

C é uma das linguagens de programação mais populares e existem poucas 

arquiteturas para as quais não existem compiladores para C. C tem influenciado 

muitas outras linguagens de programação mais notavelmente C++, que 

originalmente começou como uma extensão para C. A C++ é compilada multi-

paradigma, seu suporte inclui linguagem imperativa, orientada a objetos, genérica e 

de uso geral (CASAVELA, EDUARDO; O que é Linguagem C?). 

Já a C#, multi-paradigma, de tipagem forte, desenvolvida pela Microsoft como 

parte da plataforma .NET. A sua sintaxe orientada a objetos foi baseada no C++, 

mas inclui muitas influências de outras linguagens de programação, como Object 

Pascal e, principalmente, Java. O código fonte é compilado para Common 

Intermediate Language (CIL) que é interpretado pela máquina virtual Common 

Language Runtime (CLR). C# é uma das linguagens projetadas para funcionar na 

Common Language Infrastructure da plataforma .NET Framework.( PACIEVITCH 

,YURI;  C#) 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/autor/yuri-pacievitch/1252/


3. OBJETIVOS  

 

Propiciar a simulação do processo de fermentação em um tanque industrial por 

meio da virtualização da unidade de elaboração de vinho espumante, unificando os 

conhecimentos de informática e tecnologia da informação aplicados a tecnologia de 

alimentos. 

 Dessa forma, promover a integração dos alunos dos períodos iniciais do curso 

de engenharia de alimentos com suas futuras disciplinas e áreas de atuação bem 

como um maior repertório sobre a indústria alimentícia, tornando-os mais 

capacitados para o ingresso em grandes posições do mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

Primeiramente, foi utilizado um protoboard ao qual conectamos: Leds 

coloridos (verde, amarelo e vermelho), resistores e fios conectores, e juntos, foram 

acoplados à placa ARDUINO® Mega 2560, através de conexão USB ao software 

Visual Studio.  

Na virtualização, partiu-se da programação do monitor serial para a 

transmissão de caracteres a placa ARDUINO®, de forma a viabilizar sua integração 

a plataforma Windows Form. Em seguida, os mecanismos foram simulados por meio 

de um formulário redigido em linguagem C# (WFA), na qual os Leds foram 

representados por painel a fim de simular a manipulação do painel de controle. Por 

fim, para melhor representação do projeto, foi elaborada uma maquete. 

O método de pesquisa utilizado para fazer a programação da máquina de 

Vinho Espumante foram o ARDUINO® e Windows Form Aplications através do 

Visual Studio. 

Para a pesquisa, coletaram-se todos os dados de funcionamento da máquina, 

que foram transferidos para a linguagem de programação C, C++ e C# e a 

programação ARDUINO® com a placa. 

 

 

Figuras 1 e 2- Ambientes de Programação dos Softwares ARDUINO® e Microsoft 

Visual Studio contendo os códigos utilizados no Projeto. 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

Inicialmente os integrantes do grupo visitaram a planta piloto do curso de 

Engenharia de Alimentos da FTT e obtiveram auxílio dos técnicos especializados 

para compreenderem o funcionamento da unidade de elaboração de vinho 

espumante que desejavam virtualizar. Após todos os esclarecimentos, fotos foram 

registradas para serem de modelo para a construção do ambiente virtual No 

Microsoft Visual Studio. 

Após algumas pesquisas adicionais iniciou-se o desenvolvimento do projeto 

pelo software Microsoft Visual Studio, com o objetivo de recriar o processo realizado 

na planta piloto. Tal representação seria feita com a recriação do Painel de controle 

da máquina com seus botões e respectivos Leds. 

Por meio do desenvolvimento em Windows Form Aplications e da Linguagem 

C# de programação, conseguiu-se com que o software imitasse o funcionamento 

dos botões e dos Leds indicando o status de condução de corrente elétrica, 

resfriamento e aquecimento do líquido no interior da máquina, e até mesmo 

simulações de casos de emergência. Realizaram-se testes até chegar-se ao objetivo 

de funcionamento automático, caso a máquina aumentasse muito a temperatura, o 

programa automaticamente ligaria o botão de emergência e desligaria depois de 

alguns segundos. 

Findada esta Etapa iniciou-se a programação no Software da plataforma 

ARDUINO® para realizar a integração da mesma com o Visual Studio de forma que 

os Leds conectados ao micro controlador ascendessem conforme solicitado pelo 

ambiente virtual. Para execução do programa optou-se pela utilização de uma 

maquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS  

 

 

Figuras 3 e 4- Design da Virtualização e Representação na Placa ARDUINO®.   

 

Como resultado final, desenvolvemos uma forma inovadora de interação dos 

alunos com os processos de industrialização dos alimentos; sendo que os 

mesmos podem ter um contato com o ambiente industrial sem estar presente 

nele, através dos programas ARDUINO® e Visual Studio. Juntamente, foi 

elaborada uma maquete para auxiliar a execução do programa. 

Assim, foi possível simular de maneira análoga o processo realizado pelo 

maquinário da planta de alimentos. 

 

 Conexão com a placa ARDUINO®: 

 

A conexão com o micro controlador ARDUINO® é feita através da porta serial 

do computador, sendo estabelecida selecionando a frequência de conexão (baude 

rate) na rich text box, e após selecionando a porta serial e em seguida pressionando 

o botão conectar. Após o uso é possível encerrar a conexão da mesma pressionado 

o botão desconectar, e até mesmo fechar o aplicativo no botão fechar. Essa 



conexão é de extrema importância para a visualização dos Leds que estão 

conectados a placa. 

 

 Painel de Controle: 

 

-Botão Ligar Interruptor: Ao ser pressionado, ele habilita o fornecimento de 

energia para a máquina (Line), sendo indicado pelo acender do Led Vermelho na 

placa ARDUINO® e Mudança da Cor do Painel no Visual Studio. O Mesmo também 

sinaliza que a temperatura interna da máquina está a Temp. ambiente (18°) através 

da text box com o mesmo nome. Ao Finalizar o Processo pode-se interromper o 

Funcionamento pelo Botão Desligar Interruptor. Caso ocorra alguma falha no 

processo pode-se interrompê-lo imediatamente ao pressionar o Botão Emergência. 

-Checkbox (Chaves): cada checkbox habilita uma função específica na 

Máquina, ao serem pressionadas acendem o Led “Ligado’’ Ligado na placa 

ARDUINO®, representado no programa pelo painel de cor verde. 

-M1: Quando ativa ascende o Led vermelho e o painel correspondente ao seu 

nome, sua função é rotacionar o Motor Interno da Máquina Liberando CO2 e 

consequentemente aumentado a pressão interna para 5 atm. e a temperatura 

Interna para 23 °C. Se ativa junto de “J” A pressão Interna é Elevada a 6atm, e a 

temperatura a 24°C (Máxima: Exibida na textbox relacionada). E quando Ativa Junto 

de “EV1” e “J”, a temperatura se reduz a 23,5°C. 

-EV1: Quando ativa ascende o Led vermelho e o painel correspondente ao seu 

nome, sua função é Liberar Líquido refrigerante para que a Temperatura Interna não 

ultrapasse a Medida máxima (24°C) e mínima (22°C) exibida nos textbox 

correspondentes. Se ativa sozinha não realiza nenhuma alteração no Programa, 

Porém em conjunto com “M1” e “J” reduz a temperatura interna para 22°C.quando 

as três são ativas juntas a temperatura permanece em 23,4°C. 

-J: Quando ativa ascende o Led vermelho e o painel correspondente ao seu 

nome, sua função é Ligar uma Resistência que aquece a temperatura da Máquina 

no fim do Processo. Quando ativa Sozinha a Temperatura Interna Indica 23°C e 

pressão de 5 atm. Quando em conjunto com “M1”, eleva a temp. para 24° e a 

pressão para 6 atm. Juntamente de “EV1” reduz a temperatura para 22°C, e quando 

ativa junto de “EV1” e “M1” a Temperatura permanece a 23,5°C. 

-O status da fermentação é mostrado na barra de progresso na parte inferior. 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da execução deste projeto, conclui-se que é possível realizar 

simulações de processo que seriam realizados em maquinários industriais ou 

de menor escala. Tal possibilidade permite maior segurança, pois tendo 

simulado um processo, diminuem-se as chances de erros abrindo portas para 

uma segurança da execução e operação de sistemas industriais. 

Introduzir atividades como esta abre um grande leque de possibilidades 

para os estudantes se familiarizarem com futuros testes maquinários dentro 

do mundo corporativo, deixando-os aptos para ingressarem em grandes 

empresas agregando técnicas e inovações. 

Juntando todas as teorias e práticas aprendidas no primeiro semestre 

de Engenharia de Alimentos, conseguiu-se produzir, executar e alcançar o 

objetivo almejado. E, dessa forma, passar-se-á esse conhecimento adiante, 

para que um maior público seja alcançado, pois é de extrema importância que 

todas as técnicas sejam exploradas para reduzir erros e acidentes. 
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