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RESUMO 

MARCHI, Fernando. Projeto e Desenvolvimento de Câmara Escura para Medidas de 
Emissão de Bioluminescência Ultrafraca. 2017. 103f. Dissertação – Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 
Neste trabalho apresenta-se o projeto e a construção de um protótipo de câmara escura 
para o estudo e a realização de experiências baseadas nas emissões ultrafracas de fótons 
provenientes de amostras biológicas que tem demonstrado ser um campo promissor de 
pesquisas em áreas como a agricultura, meio ambiente e biomedicina, cujos estudos das 
fotoemissões vêm demonstrando ser uma forma eficiente para indicar as condições 
ambientais através da análise das amostras biológicas, tornando-se uma alternativa de 
análise de baixo custo e diagnóstico não invasivo. O desenvolvimento mecânico da câmara 
para fácil operação, com dimensões suficientes para comportar uma placa de Petri em seu 
interior, integração de um sistema de estimulação luminosa utilizando anel iluminador com 
fibra óptica e fonte luminosa externa, montagem de um sistema de suporte móvel para 
seleção de até sete filtros ópticos de quartzo para fazer análise espectral acionado através 
de um motor de passo e controlado por um micro controlador AVR recebendo e enviando 
comandos através de interface serial/USB para um computador pessoal. O sistema utiliza 
instrumentação virtual em LabVIEW e integrado com o módulo de aquisição de dados 
myDAQ da NI, permitindo a integração entre os diversos equipamentos diferentes. 
Montagem de um sistema de aquecimento e resfriamento do módulo PMT na câmara para 
manter as amostras biológicas a temperaturas fisiológicas e diminuir a temperatura do 
módulo PMT respectivamente. 
 
 
Palavras-Chave: Biofótons; Bioluminescência Ultrafraca; Instrumentação; Câmara Escura; 
Análise Espectral. 

 
 

 

 

 



ABSTRACT 

MARCHI, Fernando. Design and Development of a Dark Chamber for Ultra-Weak 
Bioluminescence Emission Measurements. 2017. 103f. Dissertação – Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 
In this work it is present the design and construction of a dark chamber for the study and the 
realization of experiments based on the ultra-low emission of photons from biological 
samples that has been shown to be a promising field of research in areas such as 
agriculture, environment and biomedicine, whose studies of photo emissions have been 
proving to be an efficient way to indicate the environmental conditions through the analysis 
of the biological samples, becoming an alternative of low cost analysis and noninvasive 
diagnosis. The mechanical development of the chamber for easy operation, with dimensions 
sufficient to accommodate a petri dish inside, integration of a light stimulation system using 
illuminator ring with fiber optic and external light source, assembly of a mobile support 
system for selection of up to seven quartz optical filters to perform spectral analysis triggered 
by a stepper motor and controlled by an AVR microcontroller receiving and sending 
commands via serial/USB interface to a personal computer. The system uses virtual 
instrumentation in LabVIEW and is integrated with NI data acquisition module myDAQ, 
allowing integration between the different devices. Assembling a heating and cooling system 
of the PMT module in the chamber to maintain the biological samples at physiological 
temperatures and decrease the temperature of the PMT module respectively. 
 
 
Keywords: Biophotons; Ultra-weak Bioluminescence; Instrumentation, Dark Chamber, 
Spectral Analysis. 
  



LISTA DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1 - RUÍDO DE ESCURO PELA TEMPERATURA AMBIENTE . ................................................................................. 43 

GRÁFICO 2 - VALORES DE FOTO CONTAGENS EM DIVERSAS TEMPERATURAS................................................................. 70 

GRÁFICO 3 - FREQUÊNCIA RELATIVA X TEMPERATURA PMT . .......................................................................................... 70 

GRÁFICO 4 - TEMPERATURA AMBIENTE E CONTAGEM DE ESCURO ................................................................................. 71 

GRÁFICO 5 - CURVA CARACTERÍSTICA DE CONTAGEM X COMPRIMENTO DE ONDA ....................................................... 73 

GRÁFICO 6 - RESULTADOS DOS PADRÕES DA EMISSÃO DE FÓTONS ULTRAFRACA. ........................................................ 74 

GRÁFICO 7 -  TESTE COM CEPA PADRÃO DE E. COLI ......................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA1 – COMPARAÇÃO ENTRE AS INTENSIDADES DE EMISSÃO DE FÓTONS ULTRAFRACA E DOS FENÔMENOS 

COMUNS DE LUZ .............................................................................................................................................. 21 

FIGURA2 - TRANSIÇÕES ÓPTICAS ENTRE NÍVEIS QUANTITATIVOS DE ENERGIA ............................................................... 22 

FIGURA 3 - CURVA DE FASES DE CRESCIMENTO MICROBIANO ........................................................................................ 24 

FIGURA 4 - DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE BACTÉRIAS POR TURBIDIMETRIA ............................................................. 25 

FIGURA 5 - MÉTODO DA CONTAGEM DE COLÔNIAS EM PLACAS ..................................................................................... 26 

FIGURA 6 - TÉCNICA DE TUBOS MÚLTIPLOS ..................................................................................................................... 26 

FIGURA 7 - REGISTRO DA CÂMERA CCD DE ALTA SENSIBILIDADE .................................................................................... 29 

FIGURA 8 - ESTRUTURAS DO MCP ..................................................................................................................................... 30 

FIGURA9 - DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE UMA PMT ........................................................................................................ 31 

FIGURA10 - DIAGRAMA DE CIRCUITOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO ......................................................................... 31 

FIGURA11 - FLUXO DE FOTOELÉTRONS NA PRESENÇA DE FÓTONS. ................................................................................ 32 

FIGURA12 - CIRCUITOS UTILIZADOS NO MODO DE CONTAGEM DE FÓTONS NA PMT. ................................................... 33 

FIGURA13 - PLACA ARDUINO NANO ................................................................................................................................. 34 

FIGURA14 - MÓDULO DE AQUISIÇÃO NI MYDAQ ............................................................................................................. 34 

FIGURA15 - ESTRUTURA LÓGICA INTERNA DO NI MYDAQ. .............................................................................................. 35 

FIGURA16 - EQUIVALÊNCIA ENTRE PULSOS E PASSOS ...................................................................................................... 36 

FIGURA17 - DESENHO ESQUEMÁTICO QUE ILUSTRA O FUNCIONAMENTO ..................................................................... 36 

FIGURA18 - MOTOR DE PASSO UNIPOLAR. ....................................................................................................................... 37 

FIGURA19 - PASSO COMPLETO E MEIO PASSO ................................................................................................................. 37 

FIGURA20 - DIAGRAMA EM BLOCOS DO SISTEMA DA CÂMARA ESCURA......................................................................... 38 

FIGURA 21 – VISTA FRONTAL DO APARATO MONTADO. .................................................................................................. 38 

FIGURA 22 - VISTA TRASEIRA DA CÂMARA ....................................................................................................................... 39 

FIGURA 23 – PROJETO DA CÂMARA, PEÇAS EM VISTA ISOMÉTRICA EXPLODIDA............................................................. 40 

FIGURA 24 - MÓDULO PMT H6240 HAMAMATSU ............................................................................................................ 41 

FIGURA 25 - DIAGRAMA INTERNO H6240 ......................................................................................................................... 42 

FIGURA 26 – ENTRADA DE TENSÃO E SAÍDA DE SINAL DO MÓDULO PMT. ...................................................................... 44 

FIGURA27 - PARTE INFERIOR DA CÂMARA ....................................................................................................................... 45 

FIGURA 28 - PARTE INFERIOR EXTERNA DA CÂMARA ....................................................................................................... 45 

FIGURA29 – USINAGEM DA FACE INFERIOR DA CS DA CÂMARA ...................................................................................... 46 

FIGURA 30 - VISTA DO ENCAIXE DAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR ............................................................................... 46 

FIGURA 31 - ANEL DE VEDAÇÃO NA FACE INFERIOR DA CS DA CÂMARA ......................................................................... 47 

FIGURA 32 – FACE SUPERIOR DA CS, VISTO O ANEL ILUMINADOR MONTADO ................................................................ 48 

FIGURA33 - PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA CÂMARA, ENCOSTO DO ANEL ILUMINADOR ............................................ 48 

FIGURA 34 - MONTAGEM DA CÂMARA E DEMAIS ELEMENTOS EXTERNOS ..................................................................... 49 



FIGURA 35 - ANEL ILUMINADOR. ...................................................................................................................................... 50 

FIGURA 36 – CS DA CÂMARA COM ANEL ILUMINADOR EM TESTE E BORRACHA DE VEDAÇÃO....................................... 50 

FIGURA 37 - ALTURA DO ANEL ILUMINADOR EM RELAÇÃO AO FUNDO DA CÂMARA ..................................................... 51 

FIGURA38 – ANEL ILUMINADOR EM TESTE NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA ............................................................... 52 

FIGURA 39 - JANELA DE QUARTZO, ANEL DE BORRACHA E SUPORTE .............................................................................. 52 

FIGURA 40 – CS COM O ANEL ILUMINADOR E LENTE DE ALINHADOS. ............................................................................. 53 

FIGURA 41 - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA JANELA DE QUARTZO QUE SOFRERAM OXIDAÇÃO ........................................ 54 

FIGURA 42 - FIXAÇÃO DO SUPORTE LENTE DE QUARTZO COM PARAFUSOS DE AÇO INOX ............................................. 54 

FIGURA 43 - DISCO DE FILTRO E SUAS POSIÇÕES NUMERADAS ....................................................................................... 56 

FIGURA 44 - DISCO USINADO COM A POLIA SINCRONIZADA E O ROLAMENTO ............................................................... 56 

FIGURA 45 – SUPORTE DE NYLON USINADO PARA ALOJAR O DISCO DE FILTROS ............................................................ 57 

FIGURA46 – POLIAS E CORREIA SINCRONIZADA DO DISCO ACIONADOR ......................................................................... 58 

FIGURA 47 - PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO MÓDULO PMT AO SUPORTE DO DISCO DE FILTROS ...................................... 58 

FIGURA 48 - FIXAÇÃO DO MÓDULO PMT E MOTOR DE PASSO SOBRE O SUPORTE DE NYLON ........................................ 59 

FIGURA 49 - VISTA DO ALINHAMENTO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕE A CÂMARA ESCURA ......................................... 59 

FIGURA 50 - BATENTE DE FIM DE CURSO E LIMITADORES................................................................................................ 60 

FIGURA 51 - PONTOS DE CONEXÃO DO SENSOR DE FIM DE CURSO. ............................................................................... 61 

FIGURA52 - CIRCUITO DE COMANDO E CONTROLE DO DISCO DE FILTROS ...................................................................... 61 

FIGURA 53 - CONTROLADOR AQUECIMENTO ................................................................................................................... 64 

FIGURA 54 - CONTROLADOR RESFRIAMENTO DA PMT .................................................................................................... 65 

FIGURA 55 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA WATER COOLER ........................................................................................ 66 

FIGURA56 - INSTRUMENTAÇÃO VIRTUAL FEITA NO LABVIEW ......................................................................................... 67 

 



LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 - ATUAÇÃO MOTOR DE PASSO UNIPOLAR EM PASSO COMPLETO ................................................................... 37 

TABELA 2 - POSIÇÕES DOS FILTROS ÓPTICO NO DISCO .................................................................................................... 55 

TABELA 3 - RESUMO COMANDOS DISCO DE FILTROS ....................................................................................................... 63 

TABELA 4 - COMPARAÇÃO VALORES ESPECIFICADOS X MEDIDOS ................................................................................... 72 

TABELA 5 - INTENSIDADE EM WATTS DO RUÍDO DE ESCURO MEDIDO ............................................................................ 73 

TABELA 6 - PARÂMETROS ESTATÍSTICOS DAS FOTO CONTAGENS DOS QUATRO TESTES................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

°C Graus Celsius 

A Ampere 

ADC Analog to Digital Converter – Conversor Analógico Digital 

BL Bioluminescência 

BPE Biophotons Emissions - Emissão de Biofótons 

bps bits por segundo 

CS Câmara Superior 

CI Câmara Inferior 

CCD Charge Coupled Device 

cm2 centímetro quadrado 

DL Delayed Luminescence - Luminescência Retardada 

EEPROM Electrically-Erasable Programmable Read Only Memory 

EUA Estados Unidos da América 

G Ganho 

I2C Inter-Integrad Circuit 

kB quilo Byte 

kV quilo Volt 

LED Light Emitting Diode – Diodo Emissor de Luz 

m metro 

mA miliAmpere 

MCP-MT Micro Channel Plate Photomultiplier 

MGR Mitogenetic Radiation- Radiação Mitogênetica 

µm micrometro 

mm milimetro 

mW miliWatt 

nm nanometro 

NA Normalmente Aberto (contato) 

NI National Instruments 

NTC Negative Temperature Coeficient 

off Desligar 

on Ligar 

Pa Pascal 



PC Personal computer 

PCI Placa de circuito impresso 

PMT Photomultiplier Module – Módulo Fotomultiplicador 

PWM Pulse Width Modulation – Modulação por largura de Pulso 

ROS Reative Oxygen Species 

RSR Relação sinal ruído 

Rx Recepção de dados pela serial 

SNR Signal to Noise Ratio 

SPC Single Photon Counting 

SPI Serial Periphetral Interface 

Tap Ponto de Acesso a conexão no meio da bobina do transformador  

TTL Lógica transistor transistor 

Tx Transmissão de dados pela serial 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

USB Universal Serial Bus 

UV Ultravioleta 

UWPE Ultra- Weak Photon Emissions - Emissão de fótons ultrafraca 

V Volt 

Vca Tensão corrente alternada 

Vcc Tensão corrente contínua 

VR Tensão de Ripple – Tensão de Ondulação 

W Watt 

  

  

 

  



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 15 

1.1 APRESENTAÇÃO 15 

1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS 16 

1.3 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 16 

1.4.1 Objetivos gerais 17 

1.4.2 Objetivos específicos 17 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 18 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 19 

2.1 BIOLUMINESCÊNCIA ULTRAFRACA 19 

2.2 PROPRIEDADES DAS EMISSÕES DE BIOFÓTONS 21 

2.2.1 Emissões de biofótons 21 

2.3 CRESCIMENTO MICROBIANO 23 

2.3.1 Fases de crescimento microbiano 23 

2.3.2 Métodos para quantificar o crescimento 24 

2.3.2.1 Turbidimetria 24 

2.3.2.2 Contagem de colônias em placas 25 

2.3.2.3 Técnica tubos múltiplos 26 

2.4 APLICAÇÕES DAS EMISSÕES DE BIOLUMINESCÊNCIA ULTRAFRACA 27 

2.5 INSTRUMENTAÇÃO PARA DETECÇÃO DE BIOLUMINESCÊNCIA 

ULTRAFRACA 27 

2.5.1 Câmeras CCD 28 

2.5.2 MCP-MT 29 

2.5.3 Válvula fotomultiplicadora 30 

2.5.3.1 Funcionamento da válvula fotomultiplicadora 30 

2.5.3.2 Contagem de Fótons na PMT 32 

2.6 INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 33 

2.6.1 Placa Arduino NANO 33 

2.6.2 Dispositivo multifuncional de E/S myDAQ 34 

2.6.3 Motores de passo 35 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 38 

3.1 CONFIGURAÇÃO MECÂNICA DO SISTEMA DE CONTAGEM DE FÓTONS 40 



3.1.1 Módulo PMT H6240 41 

3.1.2 Câmara escura 44 

3.1.3 Excitação luminosa para experimentos com DL 50 

3.1.4 Disco seletor de filtros ópticos 55 

3.1.5 Circuito de controle do disco 60 

3.1.6 Aquecimento da amostra 64 

3.1.7 Resfriamento do módulo PMT 64 

3.2 INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 66 

3.3 INSTRUMENTAÇÃO VIRTUAL 67 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 68 

4.1 MONTAGEM MECÂNICA 68 

4.2 INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 68 

4.3 RUÍDO DE ESCURO 69 

4.4 TESTE COM AMOSTRA BIOLÓGICA 74 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 76 

5.1 CONCLUSÕES 76 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 77 

5.3 ARTIGOS RESULTANTES DA DISSERTAÇÃO 78 

REFERÊNCIAS 79 

ANEXOS 83 

 

 

 



15 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

No início da vida na terra a luz sempre fez parte dos sistemas vivos como um 

dos principais motores do processo de evolução. Desde essa época as fontes de luz 

naturais como o Sol, a Lua e as estrelas exercem um fascínio ímpar. A busca pelo 

entendimento e conhecimento das características de geração e emissão de luz 

continua sendo um ramo fascinante de pesquisa, atraindo cientistas de todos os 

ramos das ciências. Invenções como as lâmpadas incandescentes e fluorescentes, o 

LED e o Laser são a expressão do sucesso alcançado por físicos e engenheiros em 

aproveitar e aplicar as propriedades da luz no dia a dia da sociedade moderna [1] . 

Existem ainda outras categorias de fontes de luz natural, de origem biológica, 

de emissão visível que podem ser observados em seres vivos como vaga-lumes, 

gelatinas e alguns peixes de águas profundas. Esse fenômeno de emissão de luz 

biológica é também chamado de bioluminescência e tem como objetivo a reprodução 

da espécie ou a atração de presas. 

Todos os sistemas biológicos vivos emitem constantemente e 

espontaneamente pequenas quantidades de fótons com baixa intensidade no 

espectro luminoso visível e no UV (ultravioleta), sendo este fato nem sempre levado 

em consideração pelas linhas de pesquisa da medicina, biomedicina e biofísica, no 

entanto os físicos sabem que a radiação eletromagnética de um corpo depende da 

sua temperatura, como descreve a lei de Planck sobre a radiação de corpo negro. No 

entanto, os organismos vivos não atingem temperaturas elevadas a ponto de emitirem 

luz em comprimento visível como, por exemplo, o sol ou o filamento de uma lâmpada 

incandescente [1] . 

Nem todos os organismos vivos possuem processos enzimáticos que causam 

a luminescência e isso não explica o fenômeno da emissão ultrafraca de fótons (Ultra-

week photon emission - UWPE) espontânea.  

Em função da sua baixa intensidade de emissão variando de 10-16 até 10-18 

W/cm2 [2] . 
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O objetivo deste trabalho foi desenvolver um protótipo de câmara escura 

robusta e de fácil manuseio para realizar testes de fotocontagem utilizando um módulo 

fotomultiplicador (PMT - Photomultiplier Tube) integrado e conjugado ao mesmo com 

um disco de filtros ópticos capaz de realizar testes de espectrometria através da 

utilização de um conjunto de filtros ópticos de diversos comprimentos de onda. Esse 

equipamento possibilitará realizar medições de emissões ultrafracas de fótons, 

podendo ser utilizado em pesquisas em diversas áreas onde a bioemissão de fótons 

em seres vivos é de interesse, especialmente de biomedicina, agricultura e testes 

ambientais. 

1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS 

Projetar e montar uma câmara escura utilizando materiais de baixo custo e 

fácil aquisição, com boa relação sinal ruído, repetitividade, com baixa interferência de 

luz e temperatura externas, de fácil manuseio e limpeza e com a possibilidade de 

comportar uma placa de Petri, de 8cm no seu interior. Essa câmara deverá ainda, 

contar com aquecimento da amostra e um anel iluminador para estimular as amostras 

em teste. Além do projeto mecânico da câmara escura, outro item crítico que merece 

especial atenção é a necessidade de resfriamento do módulo PMT para diminuição 

de seu ruído de escuro a níveis aceitáveis, e a manutenção deste ruído neste nível 

específico durante todo o período de utilização da câmara. 

1.3 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

O estudo da fotoemissão ultrafraca é fascinante pois pode ser realizado em 

qualquer ser vivo de maneira não invasiva. Com a evolução tecnológica é possível 

que esse tipo de técnica venha a evoluir e trazer novos e surpreendentes 

conhecimentos. 

Este trabalho vem apresentar um projeto e fazer a implementação de um 

protótipo de simples operação, compacto e de baixo custo com dispositivos 

mecânicos, eletrônicos e fotônicos de uma câmara escura capaz de fazer 
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fotocontagem ultrafraca e a luminescência retardada (DL – Delayed Luminescence), 

com capacidade para realizar testes de espectrometria que compõe uma solução 

barata em requerer poucos insumos ou nenhum por utilizar amostras in natura, prática 

pois é uma técnica não invasiva e não causa interferência sob os processos ativos 

sobre investigação para obtenção de informações através da atividade de 

fotocontagem, possibilita observar a reação do amostra sobre teste a estímulos 

luminosos sem adicionar qualquer componente químico externo. O protótipo pode ser 

aplicado em áreas de pesquisa e avaliação como saúde, agricultura, biomedicina, 

segurança alimentar e meio ambiente, entre inúmeras outras que venham a utilizar a 

fotocontagem como base de estudo e aplicação. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivos gerais 

O objetivo geral deste trabalho é realizar o estudo, o projeto e a montagem de 

um protótipo de uma câmara escura para medidas de emissões de fótons ultrafracas, 

dotado de um disco seletor de filtros ópticos para estudos de espectrometria, além da 

instrumentação eletrônica necessária para o seu teste e funcionamento. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Projetar uma câmara escura capaz de possuir imunidade a interferências 

luminosas externas, com ângulos de exposição e posicionamento da janela da PMT e 

do anel iluminador ótimos, de fácil acesso e limpeza, capaz de comportar uma placa 

de Petri de 8cm para a amostra biológica. A câmara escura deverá ainda, possibilitar 

o aquecimento desta amostra usando-se um controlador de temperatura através do 

qual um valor de temperatura possa ser ajustado. Sobre o local da placa de Petri no 

interior da câmara um anel iluminador com cabo de fibra óptica deverá ser fixado para 

a excitação luminosa da amostra, cujo período de excitação pode ser controlado pelo 

programa de controle. 

- Projetar um disco seletor de filtros ópticos com nove posições, sendo sete 

destas para filtros ópticos de diversos comprimentos de onda, e as duas outras para 

vedar a janela da PMT e vazada, cujo controle automatizado de posição será 
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controlado pelo programa de controle, e um compartimento para abrigar o disco de 

filtros, abertura para a janela do módulo PMT e fixação do mesmo, utilizando material 

isolante térmico e elétrico na cor negra. 

- Implementar um controlador microcontrolado para o disco acionador de 

filtros ópticos que se comunica de forma serial através de sua UART com um 

computador pessoal através da porta USB, porta serial virtual, permitindo o envio e 

recebimento de informações de controle e indicação do estado e posição do disco de 

filtros.  

- Avaliar o desempenho da câmara escura em estado de repouso e equilíbrio 

térmico sem amostra interna fazendo a contagem fótons de ruído escuro. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura da dissertação será dividida em cinco capítulos como apresentado 

a seguir: 

Capítulo 1 - Introdução: Neste capítulo é realizada uma apresentação geral, os 

problemas que envolvem e a motivação desse estudo, os objetivos propostos e a sua 

estruturação. 

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica: faz-se uma revisão teórica abordando os 

principais aspectos referentes a bioluminescência ultrafraca, suas características, 

hipóteses de origens e uma curta revisão histórica. Uma breve revisão sobre o 

crescimento microbiano e suas fases e algumas técnicas utilizadas para detecção e 

contagem. Far-se-á também uma revisão sobre os módulos e equipamentos 

eletrônicos utilizados para implementar este projeto. 

Capítulo 3 – Materiais e Métodos: Neste capítulo é apresentada uma descrição 

funcional e detalhes da implementação da câmara escura e do disco de filtros, com 

destaque ao projeto mecânico e aos sistemas eletrônicos e fotônicos. Além da 

integração desses sistemas com as placas de aquisição de dados da NI e o programa 

de controle e leitura dos dados em LabVIEW.  

Capítulo 4 – Resultados e Discussões: Neste capítulo são apresentados os 

resultados da avaliação de desempenho da câmara escura, com relação ao ruído de 
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contagem de escuro medido para várias temperaturas de operação, além do teste 

funcional do disco de filtros e do circuito de comando e controle; 

Capítulo 5 – Considerações Finais e Trabalhos Futuros: Neste capítulo são 

apresentados e analisados os dados obtidos por meio dos testes da câmara escura 

durante as contagens de ruído e apresentados alguns dados de um trabalho em 

paralelo com amostras biológicas utilizando o aparato montado com medições de 

bioluminescência. 

Apêndices – No apêndice A, item A.1, está o diagrama elétrico do 

microcontrolador Arduino NANO, no item A.2, está o diagrama elétrico desenvolvido 

para o projeto. No apêndice B, são apresentados os esquemas elétricos dos 

dispositivos de controle e acionamento da câmara escura. No Apêndice C são 

apresentados os códigos escritos em linguagem C, através do programa 

CodeVisionAVR, do acionador do disco de filtros. No apêndice D está a lista de 

comandos e indicações do protocolo de comunicação entre o Arduino NANO e o 

computador pessoal para o controle do disco de filtros. No apêndice E estão os dados 

técnicos e especificações do modulo PMT H6240. No apêndice F estão os desenhos 

mecânicos em CAD da câmara escura, do disco de filtros e do suporte do disco de 

filtros. No apêndice G as cópias dos artigos publicados. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 BIOLUMINESCÊNCIA ULTRAFRACA 

As emissões de Biofótons (Biophotons Emissions – BPE) são emissões 

espontâneas e permanentes em todos os organismos vivos, porém, são 

extremamente fracas, com intensidades que variam de dezenas até milhares de 

fótons.cm-2.s-1 ou algo em torno de 10-16 a 10-18 W/cm2 [2] . A origem do estudo de 

emissão de Biofótons reporta ao médico histologista ucraniano Gurwitsch nos anos 

de 1920 com a publicação do seu estudo “Mitogenic radiation theory” [3] . 

A designação do termo Biofótons foi dada pelo biofísico alemão Fritz Albert 

Popp em 1976, porém, existem outras denominações na literatura como: Emissão de 
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Fótons Ultrafraca, Bioluminescência Ultrafraca, Luminescência de baixo Nível, 

Luminescência Escura, Quimiluminescência, Bioluminescência e Radiação 

Mitogenética [11] . 

Somente em 1951, Strehler e Arnold utilizaram a recente invenção da válvula 

fotomultiplicadora (Photomultiplier Module - PMT), com amostras biológicas de uma 

espécie de alga, conseguiram confirmar a existência da radiação mitogênica. Alguns 

anos mais tarde, em 1954, Colli e Facchini realizaram as primeiras medidas de UWPE 

em sementes utilizando uma válvula PMT [12] [13] . Desde então muitos grupos de 

pesquisadores vêm trabalhando na pesquisa de correlação entre a capacidade de 

desenvolvimento e a taxa de germinação de diversas sementes como: cevada [14] , 

arroz [15] e soja [16] o que culminou com o desenvolvimento e registro de uma patente 

em 2001 [17] . 

Existem ainda outras categorias de fontes de luz natural, de origem biológica, 

de emissão visível que podem ser observados em seres vivos como vaga-lumes, 

gelatinas e alguns peixes de águas profundas. Esse fenômeno de emissão de luz 

biológica é também chamado de bioluminescência ou luminescência biológica e tem 

como objetivo a reprodução da espécie ou a atração de presas. 

As emissões de UWPE possuem uma faixa de emissão que vai desde a faixa 

contínua da luz visível estendendo-se até do ultravioleta ao infravermelho próximo, 

com comprimentos de onda em torno de 200 a 850nm e intensidades que variam de 

dezenas até milhares de fótons ou de 10-16 a 10-18 W/cm2 [17] [18] . 

Os biofótons não podem ser confundidos com a radiação de calor na faixa do 

infravermelho que segue a distribuição de Boltzmann e nem com a bioluminescência 

de origem fotoquímica [2] .  

A UWPE é uma área de pesquisa muito promissora, podendo ser aplicada em 

diversas áreas como agricultura, meio ambiente, alimentos e biomedicina e está 

presente em todos os processos biológicos vivos cessando apenas após a sua morte. 

Na Figura 1 é mostrada uma comparação entre intensidade e comprimentos de 

onda nas diversas fontes luminosas. 
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Figura 1–Comparação entre as intensidades de emissão de fótons ultrafraca e dos 

fenômenos comuns de luz [19] . 

2.2 PROPRIEDADES DAS EMISSÕES DE BIOFÓTONS 

2.2.1 Emissões de biofótons 

A teoria mais aceita sobre a origem dos Biofótons está na origem da estrutura 

celular e seu metabolismo oxidativo que conduz a formação de espécies reativas ao 

oxigênio (Reative Oxygen Species - ROS) tanto para células animais e vegetais [1] 

[21] [22] . 

As emissões ultrafracas de fótons são de dois tipos: Espontânea e Estimulada, 

esta última também conhecida como Luminescência Retardada (Delayed 

Luminescence – DL). A emissão espontânea é ocasionada pelo curso do metabolismo 

oxidativo sem qualquer estimulo externo, sofrendo apenas com estresse bióticos 

como vírus, bactérias, infestação por fungos e estresse abiótico que compreendem 

características físicas como temperatura, danos físicos, composição de gases da 

atmosfera gasosa em que está inserida a amostra, estresse por radiação luminosa e 

ionizante. Em resumo, fatores levam ao aumento da produção das ROS e a danos 

oxidativos [1] . A emissão estimulada ocorre logo após a estimulação de uma amostra 

biológica através de uma fonte de luz, produzindo uma radiação reemitida com longos 

períodos de duração que variam de minutos a horas quando comparado com a 

fluorescência normal que normalmente tem duração de microssegundos e apresenta 

um decaimento hiperbólico típico e distinto em relação a amostras inanimadas e/ou 
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de fosforescência que apresentam decaimento exponencial bem definido. Ao final da 

emissão da DL a quantidade de fótons emitidos volta ao seu estado inicial de emissão 

espontânea que a caracteriza [2] .  

A transição eletrônica entre os níveis discretos de energia faz com que os fótons 

promovam a emissão ou absorção de energia, Figura 2. Um átomo na condição de 

energia mínima (estado fundamental E1) não emite energia. Já um átomo na condição 

de excitação de energia (estado E2) ao perder energia (h.v) na razão da diferença 

entre os estados promove a emissão de fóton com energia proporcional a esta 

diferença. Isso é demonstrado na equação 1. 

 

 � = ℎ. � = ℎ �� = �� − �
 
(1)  

 

Sendo:  

 h é a constante de Planck 6.62606896.10-34(J.s),  

 � é a frequência (Hz),  

 c é a velocidade da luz no vácuo (3.108 m/s)  

 λ é o comprimento de onda (m). 

 

 
Figura 2 - Transições ópticas entre níveis quantitativos de energia: 

(a) absorçãoe (b) emissão espontânea, adaptado de [3] . 
 

A intensidade luminosa (I) é dada em Watts (J/s) e pode ser descrita pela 

equação 2 obtida no Handbook da PMT da Hamamatsu [26] . 

 

 � = �. 1,987. 10
�
�

� 		[�] (2)  

Sendo: 

 � é a quantidade de fótons 
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Utilizando a equação 2 pode-se encontrar a intensidade da emissão dos 

fótons, bastando conhecer o comprimento de onda quantizado. 

2.3 CRESCIMENTO MICROBIANO 

Em microbiologia, o termo crescimento refere-se ao aumento do número de 

células, obtendo-se a medida de aumento de uma população, sendo expresso pelo 

número de indivíduos ou em termos de massa. 

2.3.1 Fases de crescimento microbiano 

Quando uma população de células microbianas é colocada em um meio de 

cultura liquido com condições favoráveis ao seu desenvolvimento, o crescimento da 

população é traduzido graficamente pela curva de crescimento [3] . Sendo o 

crescimento composto por quatro fases distintas, sendo elas:  

 

• Fase lag ou de espera: metabolismo elevado, mas sem divisão celular. 

Sua duração depende do meio de cultura. 

 

• Fase log, exponencial: rápida divisão celular, as bactérias vão crescer 

em progressão geométrica. Formando uma reta cuja inclinação depende 

da velocidade da divisão celular. 

 

• Fase estacionária: ocorre quando há carência de nutrientes. O número 

de mortes se iguala ao número de novas células produzidas, resultando 

no equilíbrio populacional. 

 

• Fase de morte ou declínio: as bactérias passam a morrer mais 

rapidamente que a população de novas células. 

 

A curva de crescimento microbiano e suas fases é vista na Figura 3. 
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Figura 3 - Curva de fases de crescimento microbiano. 1) lag; 2) log;  

3) estacionária; 4) declínio, adaptado de [3] . 

2.3.2 Métodos para quantificar o crescimento 

Existem diferentes metodologias descritas na literatura para a avaliação do 

crescimento microbiano de fácil aplicação aos microrganismos unicelulares. Alguns 

desses métodos são brevemente descritos a seguir. 

2.3.2.1 Turbidimetria 

Permite medir o aumento da biomassa em função da luz dispersa por uma 

suspensão de células. O aumento de turvação verificado ao longo do crescimento 

pode ser determinado a partir de medições de densidades ópticas num 

espectrofotómetro de comprimento de onda curta que corresponde à absorção 

máxima.  

As medidas de turbidez apresentam a vantagem de serem rápidas e de fácil 

execução. As medidas de turbidez podem ser realizadas sem a destruição ou 

alteração das amostras, assim são amplamente utilizadas para monitorar o 

crescimento de culturas microbianas. A desvantagem deste método é que não produz 

respostas úteis de contaminação em líquidos por um número relativamente pequeno 

de bactérias [36] . O aparato de medição é observado na Figura 4. 
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Figura 4 - Determinação do número de bactérias por turbidimetria, adaptado de [36]  

2.3.2.2 Contagem de colônias em placas 

Permite determinar o número de células viáveis após espalhamento de uma 

suspensão em meio de cultura sólido numa placa de Petri. A contagem de células 

viáveis é também denominada contagem em placas, pois geralmente é determinado 

o número de células em uma amostra que é capaz de formar colônias em um meio 

sólido adequado [36] , visto na Figura 5. 
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Figura 5 - Método da contagem de colônias em placas, adaptado de [36] . 

 

2.3.2.3 Técnica tubos múltiplos 

A técnica de tubos múltiplos está baseada no método adotado por Theobald 

Smith, formulada nos EUA no ano de 1893, que foi uma das primeiras técnicas de 

quantificação de microrganismos presentes em uma amostra [38] . Ela consiste na 

inoculação de volumes decrescentes da amostra, em meio de cultura adequado ao 

crescimento dos microrganismos analisados em uma série de tubos de vidro. Os tubos 

de ensaio utilizados estão relacionados à precisão do método, são utilizados de três  

a cinco tubos por série [37] , como apresentado na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Técnica de tubos múltiplos, adaptado de [37]  
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2.4 APLICAÇÕES DAS EMISSÕES DE BIOLUMINESCÊNCIA ULTRAFRACA 

As medições das emissões de biofótons e luminescência atrasada podem ser 

encontradas nas linhas de pesquisas multidisciplinares em: 

 

• Agricultura 

- Viabilidade de sementes [1] [5] [10] [11] [12] [13] [17] permitindo avaliar a 

vitalidade de sementes e possibilitando maior tempo de armazenagem sem 

perda da capacidade de germinação; 

 

• Ciência dos Alimentos 

- Testes de qualidade de alimentos orgânicos para atestar sua qualidade 

sanitária e de contaminação por poluentes [5][7] ; 

 

• Biomedicina 

- Estudo de tecidos e monitoramento através da UWPE dos processos 

oxidativos da pele humana [1][8] ; 

 

• Meio Ambiente 

- Em testes de qualidade e contaminação da água e a presença de 

microrganismos [19] [35] . 

 

Uma das maiores qualidades da UWPE está no fato da detecção de fótons 

não ser invasiva, não interferindo nos processos da amostra sobre teste. 

2.5 INSTRUMENTAÇÃO PARA DETECÇÃO DE BIOLUMINESCÊNCIA 

ULTRAFRACA 

A detecção das emissões de biofótons apresenta um dos maiores desafios 

técnicos devido às suas características [23] [24] [25] como um amplo espectro de 

emissão, entre 200 a 850nm, e de ultrabaixa intensidade. Dessa maneira para realizar 
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as medidas de emissões de fótons ultrafracas, sejam elas espontâneas ou 

estimuladas, são necessários equipamentos especiais capazes de realizar contagem 

de fótons com boa sensibilidade e baixo ruído, com altas relações de RSR, Relação 

Sinal Ruído ou em inglês SNR – Signal to Noise Ratio, sendo a característica mais 

crítica para a medição desse tipo de sinal o ruído de escuro da câmara e aquele 

adicionado ao sinal a ser mensurado por fatores ambientais. 

Os dispositivos sensores atualmente disponíveis capazes de detectar as 

emissões de biofótons são: as Válvulas Fotomultiplicadoras (Photomultiplier Tube – 

PMT), as Câmeras CCD (Charge Coupled Device) de alta sensibilidade e os MCP-

MTs (Micro-Channel Plate-Photomultipliers Tubes) [26] . 

2.5.1 Câmeras CCD 

Um dos sistemas utilizados para a fotodetecção de biofótons utiliza um 

sistema constituído por uma câmera CCD de alta sensibilidade com resolução de 

256x256 pixels, resposta espectral de 400 a 900nm e pico em 550nm. Este CCD 

possuí eficiência quântica maior que 90% e para o seu funcionamento ela é mantida 

sobre refrigeração à temperatura criogénica de -100°C. Para os testes, a câmera é 

montada dentro de uma sala escura revestida com um pano preto de material não 

fluorescente [27] . 

Durante experimentos de R. Van Wijk et al. [27] foram feitas imagens com 

distância de 1,0m em relação a um voluntário saudável, registrando-se as posições 

ventral e dorsal, conforme visto na Figura 7 (A e D), respectivamente. Na mesma figura 

anterior em (B e E), foram tiradas fotografias com baixa iluminação mostrando a 

posição do voluntário dentro da sala escura. 
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Figura 7 - Registro da câmera CCD de alta sensibilidade das posições corpóreas 

ventral e dorsal (A e D) e fotos tiradas com baixa iluminação mostrando 
a posição do voluntario durante os testes (B e E) [27] . 

2.5.2MCP-MT 

O MCP detecta uma ou duas informações dimensionais, no entanto, se utilizado 

apenas como um multiplicador, deve ser utilizado em conjunto com um dispositivo de 

leitura apropriado. Pela sua alta sensibilidade a elétrons, UV (incluindo medidas no 

vácuo), íons e raios X, tempo de resposta próximo ao nano segundo e tamanho 

compacto, estes dispositivos vêm sendo aplicados rapidamente em análise de 

espectrometria de massa, incluindo campos de pesquisa acadêmica [28] . 

O MCP (microchannel plate) é uma placa formada por milhares de canais 

capilares de vidro condutor ultrafinos com diâmetros de 4 a 25µm e comprimento 

variando de 0,20 a 1,0mm. Estes capilares são fundidos e cortados na forma de uma 

placa fina, conforme a Figura 8 (A). Cada um desses capilares, ou canais, funciona 

como um multiplicador de elétron independente e todos esses capilares juntos formam 

um somador de elétrons que chegam ao anodo que possuí uma elevada velocidade 

de contagem [28] . Para funcionar o MCP necessita de uma fonte de alimentação de 

alta tensão e seu esquema elétrico é mostrado na Figura 8 (B). 



30 
 

 
Figura 8 - Estruturas do MCP: em (A) disposição mecânica e  

em (B) construção elétrica, adaptado de [28]  

2.5.3 Válvula fotomultiplicadora 

As Válvulas Fotomultiplicadoras, PMT, com sensibilidade na faixa espectral de 

interesse, entre 200 a 850nm, de baixo ruído de escuro (cerca de poucas dezenas de 

fótons/s) e operando no modo de contagem de fótons, são a alternativa mais comum 

e barata. Existem também os módulos fotomultiplicadores que já incorporam os 

circuitos necessários ao fornecimento de pulsos de contagem em resposta aos fótons 

detectados [26] . 

2.5.3.1 Funcionamento da válvula fotomultiplicadora 

A PMT é basicamente um sensor de luz com o formato de um tubo selado a 

vácuo, com pressão negativa de 10-5 Pa, com uma janela para a entrada de luz, foto 

catodo, eletrodo de foco, dinodos, multiplicadores de elétrons, e o anodo, conforme 

ilustrado na Figura 9. 
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Figura 9 - Diagrama simplificado de uma PMT, adaptado de [26]  

 

A luz que passa pela janela de entrada excita os elétrons do fotocatodo e 

através do efeito fotoelétrico ocorre a origem dos fotoelétrons que são acelerados 

eletrostaticamente e enviados pelo eletrodo de focalização em direção de uma série 

de eletrodos intermediários, os dinodos. Esses fotoelétrons ao incidirem no primeiro 

dinodo originam elétrons secundários que também são acelerados eletrostaticamente 

em direção ao segundo dinodo originando mais elétrons, e assim sucessivamente pela 

quantidade de dinodos presentes na válvula. Ocorre uma multiplicação dos elétrons 

que vão em direção ao anodo, sendo coletados pelo mesmo. A grande quantidade de 

elétrons coletados é chamada de ganho (G) do dispositivo. 

Para que uma PMT opere é necessária uma fonte de alta tensão, entre 1 e 

2kV, um circuito divisor para dividir o valor da alta tensão entre os dinodos de forma 

ótima, blindagem contra fontes de campos elétricos e magnéticos externos, um 

alojamento adequado contra as fontes de luz externa e o circuito de detecção 

conforme ilustrado na Figura 10. 

 
Figura 10 - Diagrama de circuitos necessários para operação, adaptado de [26]  
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Em função do alto ganho da PMT a tensão de alimentação e a estabilidade 

da fonte de alta tensão são fatores críticos e podem sofrer com a variação desta. 

Como regra, se a estabilidade desejada da PMT for 1% a estabilidade da fonte de alta 

tensão não deve ser inferior a 0,1%. Isto mostra a dificuldade na construção de uma 

fonte de alta tensão para a aplicação em uma PMT. Alguns fabricantes possuem 

módulos PMT com a fonte de alta tensão integrada, sendo uma excelente solução. 

Estes módulos são alimentados por uma fonte de baixa tensão externa, podendo 

variar a tensão de alimentação entre 11,5 a 15,5V. Dependendo do modelo, aplicação 

e fabricante, essa faixa de operação pode ser menor, mas todos os módulos precisam 

de uma alimentação de fonte de tensão de corrente contínua de qualidade com baixo 

nível de ruído de ondulação (tensão de ripple - VR). 

2.5.3.2 Contagem de Fótons na PMT 

Uma PMT estará em operação para a contagem de fótons (Single Photon 

Counting - SPC) quando não mais que dois fotoelétrons são emitidos dentro do tempo 

de resolução da PMT. Neste tipo de operação, os fótons incidentes no fotocatodo da 

PMT produzem fotoelétrons que serão multiplicados pelas emissões secundárias nos 

dinodos alcançando o anodo com um fator de multiplicação de 106 a 107 [26] ,conforme 

Figura 11. 

 

 
Figura 11 - Fluxo de fotoelétrons na presença de fótons, adaptado de [26] . 
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Os circuitos que compõe internamente o módulo PMT podem ser observados 

na Figura 12. Os impulsos de saída de corrente da válvula PMT são convertidos em 

tensão por um pré-amplificador de banda larga e amplificados. O discriminador 

compara os impulsos de tensão de entrada com uma tensão de referência inferior, 

eliminando os impulsos com amplitudes menores (LLD – low level discrimination). O 

discriminador também utiliza uma tensão de referência superior (ULD – upper level 

discrimination) que elimina os pulsos de ruído com valor acima desta referência. Em 

seguida, o sinal é aplicado a um circuito formatador de pulsos (schmitt trigger) que 

possuí uma histerese entre os limiares de comutação do sinal, e na sua saída há um 

sinal com nível de tensão compatível com circuitos lógicos TTL. O contador faz a 

contagem em intervalos de tempos ajustáveis [21] . 

 

 
Figura 12 - Circuitos utilizados no modo de contagem de fótons na PMT, adaptado de [26] . 

2.6 INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 

2.6.1 Placa Arduino NANO 

O Arduino Nano, visto na Figura 13, possuí um microcontrolador ATmega328 

com capacidades de memória de; 32kB não volátil sendo 2kB para o bootloader, 2kB 

de SRAM e 1kB de EEPROM. A placa pode ser alimentada através da interface USB 

do computador, possuí 14 pinos que podem ser configurados como entrada e/ou 
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saída, UART, interrupção, controle PWM, SPI, I2C, ADC com oito canais. No anexo 

A.1 pode ser visto o diagrama elétrico completo da placa. 

 

 
Figura 13 - Placa Arduino Nano, adaptado de [31] . 

2.6.2 Dispositivo multifuncional de E/S myDAQ 

Para fazer a leitura do sinal de contagem da PMT, foi utilizada a placa de 

aquisição de dados myDAQ da NI (National Instruments), que possui interface USB 

para conexão com o software LabVIEW também da NI que permite desenvolver um 

ambiente virtual para controle e contagem das medidas da câmara. Na Figura 14 pode 

ser observado o dispositivo. 

 

 
Figura 14 - Módulo de aquisição NI myDAQ, adaptado de [32]  
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A estrutura lógica de aquisição de dados é observada na Figura 15, com suas 

entradas e saídas de sinais digitais, entradas analógicas, saídas analógicas e 

interface USB para comunicação externa. 

 

 
Figura 15 - Estrutura lógica interna do NI myDAQ, adaptado de [32] . 

2.6.3 Motores de passo 

O motor de passo é um transdutor que transforma energia elétrica, fornecida 

através de um trem de pulsos, em energia mecânica na forma de movimento rotacional 

discreto e proporcional a quantidade de pulsos recebidos. A alimentação e o controle 

podem ser realizados por sinais digitais cujas vantagens são de operar através da 

lógica digital, boa precisão no posicionamento através de ângulos e controle da 

aceleração e desaceleração diretamente proporcional a frequência de acionamento. 

Um exemplo da quantidade de passos de deslocamento e pulsos aplicados é 

observado na Figura 16. 
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Figura 16 - Equivalência entre pulsos e passos, adaptado de [33] . 

 

O funcionamento está baseado nos pulsos aplicados as bobinas do estator do 

motor, que induz uma rotação com valor de ângulo fixo do rotor magnético de ímã 

permanente, como visto na Figura 17. Os motores de passo mais comuns encontrados 

no mercado possuem 200 passos/volta, ou um movimento com resolução de 1,8° por 

passo, sendo possível encontrar motores com maior ou menor número de passos. 

 

 
Figura 17 - Desenho esquemático que ilustra o funcionamento  

do motor de passo, adaptado de [33] . 
 

As configurações elétricas possíveis para o motor de passo são duas, unipolar 

e bipolar. Neste trabalho descrever-se-á apenas o motor de passo unipolar, que é 

facilmente reconhecido por possuir duas fases e dois enrolamentos por fase com 

center tap, pontos de conexão 1 e 2, como visto na Figura 18, sendo um para cada 

sentido da corrente. Esse tipo de arranjo físico permite o desenvolvimento de um 

circuito de acionamento mais simples, utilizando transistores configurados como 

coletor aberto, com quatro elementos de controle. Fisicamente podem possuir seis ou 

oito fios referentes às conexões internas dos enrolamentos. 
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Figura 18 - Motor de passo unipolar, adaptado de [33] . 

 

O motor de passo pode operar através do seu circuito controlador de dois 

modos distintos: passo completo e meio passo, conforme a Figura 19. 

 

 
Figura 19 - Passo completo e meio passo, adaptado de [33] . 

 

Para o controle do motor são enviados comandos pulsados de forma contínua, 

convencionando-se que cada comando seja nível lógico alto (passagem de corrente 

pelo enrolamento).  

A Tabela 1 apresenta a sequência de acionamento que produzira um 

deslocamento de oito passos ou posições no modo passo completo (fullstep). 

 

Tabela 1 - Atuação motor de passo unipolar em passo completo, adaptado de [33] . 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 O diagrama de blocos da instrumentação para aquisição de dados de UWPE 

é mostrado na Figura 20. 

 

 
Figura 20 - Diagrama em blocos do sistema da Câmara escura para medidas de UWPE, adaptado de [19]  

 

A vista frontal do equipamento pode ser observada na Figura 21. 

 

 
Figura 21–Vista frontal do aparato montado, o autor. 
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 A Figura 22 mostra a vista traseira da montagem do aparato com os 

controladores de temperatura e o módulo myDAQ. 

 

 
Figura 22 - Vista traseira da câmara, o autor 

 

O elemento principal do sistema é o módulo PMT H6240-01 da Hamamatsu, 

que faz a fotocontagem e envia para a sua saída uma quantidade de pulsos 

proporcionais à contagem óptica. O módulo myDAQ da National Instruments, NI, 

recebe o sinal da contagem de pulsos provenientes da PMT através de uma entrada 

digital que faz a quantização através de uma variável interna e envia as informações 

através da interface USB a um computador pessoal. Para o controle da aquisição de 

dados de contagem, foi utilizado um programa de instrumentação virtual, LabVIEW, 

adaptado do trabalho [2] , e que além de controlar o processo de aquisição dos pulsos 

de contagem, controla também a fonte de alimentação do módulo PMT e os recursos 

de estimulação luminosa a serem usados nas experiências DL através de seus pinos 

de entrada e saída digitais. 
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3.1 CONFIGURAÇÃO MECÂNICA DO SISTEMA DE CONTAGEM DE FÓTONS 

O projeto mecânico da câmara foi elaborado baseado na câmara 

desenvolvida por Bertogna [2] em sua tese, com o adendo de incluir um disco com 

filtros ópticos para a realização de espectrometria, permitindo realizar testes de 

fotocontagem em diversos comprimentos de onda obtendo-se a partir daí diferentes 

respostas características provenientes das amostras, o que não foi implementado no 

projeto original. 

A proposta foi desenvolver um modelo mecânico de fácil manuseio com 

relação à abertura e fechamento, para tanto foram utilizados três fechos de pressão 

com tamanho médio, permitindo que a câmara inferior pudesse ser separada da 

câmara superior, através de um espaço proporcionado pela altura do suporte que fixa 

todo o aparato. 

Todas as partes mecânicas do sistema de contagem UWPE podem ser 

observadas na Figura 23, em vista explodida dos componentes da câmara. No anexo 

F está o desenho mecânico em CAD completo da câmara escura e do disco de filtros. 

 

 
Figura 23 – Projeto da câmara, peças em vista isométrica explodida, o autor. 



41 
 

3.1.1 Módulo PMT H6240 

O módulo PMT utilizado no projeto foi o da série H6240, visto na Figura 24, 

com resposta espectral que vai de 185 a 850nm. E incorpora todos os circuitos 

necessários em um mesmo invólucro como: amplificador de alta velocidade, 

discriminador e uma fonte de alta tensão, saída de sinal em nível de tensão TTL de 

pulsos proporcionais ao valor da contagem de fótons. Para a realização da contagem 

de fótons, como: válvula fotomultiplicadora com baixo ruído de escuro, circuito de alta 

tensão, amplificador, discriminador de pulso e condicionamento de pulso. A saída de 

sinal fornece pulsos com nível de tensão TTL e a contagem do sinal de saída é 

proporcional à incidência de fótons que chegam ao fotocatodo. 

Este módulo apresenta ainda características interessantes como ausência de 

ajustes externos, baixo consumo de corrente, alimentação simples, boa relação SNR, 

e área sensora de 80mm2 da janela da PMT [27] . 

 

 
Figura 24 - Módulo PMT H6240 Hamamatsu, adaptado de [27]  
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Este módulo PMT, segundo [27] tem aplicações em medidas de detecção de: 

 

• Bioluminescência e fluorescência; 

• Quimiluminescência; 

• Outras fontes luminosas de baixa intensidade 

 

O diagrama interno dos circuitos que compõe o módulo PMT é mostrado na 

Figura 25. 

 

 

 
Figura 25 - Diagrama interno H6240, adaptado de [27]  

 

 

Durante a operação da PMT em um estado completamente escuro, ocorre o 

fluxo de uma pequena quantidade de corrente que flui pelo tubo fotomultiplicador, esta 

corrente de saída é chamada de corrente de escuro, dark current, e que irá gerar um 

valor de contagem de escuro, que idealmente, deve ser mantida tão pequena quanto 

for possível para não atrapalhar a detecção de pequenas quantidades de luz para as 

quais a PMT é utilizada. 

O Gráfico 1 apresenta as curvas referentes à contagem de escuro da PMT 

H6240-01 em função da temperatura na válvula obtida pelo fabricante. As curvas 

demonstram que há menor ruído de escuro com menor temperatura para o módulo 

testado. 
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Gráfico 1 - Ruído de escuro pela temperatura ambiente, adaptado de [27] . 

 

No apêndice E encontra-se a folha da dados e características do módulo PMT. 

A alimentação do módulo PMT é obtida a partir da porta USB do PC, conforme 

o anexo B. Uma fonte de alimentação ATX de 420W foi utilizada para obter as demais 

fontes de tensão em 12V para o funcionamento dos controladores de temperatura e 

em 5V para alimentar a resistência de aquecimento e a pastilha de Peltier. 

A saída do sinal de contagem da PMT é através de um cabo coaxial, RG-

174/U, com impedância de 50Ω e na sua ponta está interligada uma carga resistiva 

de 50Ω para o perfeito casamento de impedância, conforme a Figura 26. 
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Figura 26–Entrada de tensão e saída de sinal do módulo PMT, adaptado de [27] . 
 

Pode-se calcular a área sensora efetiva do módulo PMT através da relação 

matemática da área de base x altura conforme a equação 3 a seguir. 

 

 �������� ! = ". ℎ = 20.4 = 80	[%%�] (3)  

 

Onde:  

 " é o comprimento (mm) 

 ℎ é a altura (mm) 

 

O corpo do módulo possuí um rebaixo mecânico de 8 x 24mm, valor que deve 

ser utilizado de referência para a abertura de janela nos demais componentes 

mecânicos. 

3.1.2 Câmara escura 

As peças da câmara escura são constituídas de duas partes, superior e 

inferior, CS e CI respectivamente, ambas usinadas em alumínio. 

A CI usinada possuí uma borda de encaixe interno sobre a parte superior para 

perfeita conexão e vedação ante a entrada de luz e com medida, em diâmetro, que 

comporta uma placa de Petri de 8cm, conforme a Figura 27, vista pela parte de cima 

(A) e vista pela parte de baixo (B) ambas as peças ainda sem acabamento lateral. 
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Figura 27 - Parte inferior da câmara, vista por cima (A)e vista desenho em corte (B), o autor. 

 

A parte inferior da mesma peça possuí um rebaixo para apoio, e uma espessura 

de parede da ordem de 3mm podendo ser vista na Figura 28. Neste local está 

instalada uma resistência elétrica em formato de ferradura que faz o aquecimento da 

amostra interna a temperatura previamente ajustada. 

 

 
Figura 28 - Parte inferior externa da câmara, o autor 
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A usinagem da peça superior foi mais crítica com relação aos detalhes, pois 

nessa peça um anel de borracha para vedação foi inserido entre as faces de ambas 

as peças, onde há um rebaixo externo para encaixar sobre a outra metade da peça. 

Na Figura 29 (A) observa-se a usinagem iniciada da parte superior já sendo realizado 

o teste de fixação da borracha de vedação e na figura (B) o desenho e o corte da 

peça. 

 

 
Figura 29–Usinagem da face inferior da CS da câmara e teste de fixação da borracha  

de vedação (A) e desenho e corte da câmara em (B), o autor 
 

Na Figura 30 são observadas ambas as partes da câmara, superior e inferior 

respectivamente, com os rebaixos para o encaixe e vedação e sem a borracha de 

vedação entre as faces. 

 

 
Figura 30 - Vista do encaixe das partes superior e inferior respectivamente sem o anel de borracha, 

o autor. 
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A face inferior da CS foi usinada com um rebaixo para encaixe na CI e outro 

rebaixo para a fixação do anel de borracha (oring), o mesmo utilizado em canos de 

PVC para esgoto com 75mm de diâmetro, conforme a Figura 31, que proporciona 

perfeita vedação entre as peças. 

 

 
Figura 31 - Anel de vedação na face inferior da CS da câmara, o autor. 

 

A face superior da CS da câmara foi usinada baseada no tamanho do anel 

óptico adquirido para que o mesmo fosse fixado de forma justa, para evitar a 

passagem de luz, e utilizado um anel chato de borracha para vedação entre as peças, 

conforme a Figura 32. 
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Figura 32–Face superior da CS, visto o anel iluminador montado  

com o anel de borracha de vedação, o autor. 
 

As demais usinagens na peça superior são para acomodar o anel iluminador 

com um rebaixo que delimita o espaço do topo da câmara e deixa um encosto 

mecânico justo para auxiliar na vedação luminosa. Há também um rasgo vertical para 

a passagem do cabo de fibra óptica que alimenta o anel iluminador. Esses detalhes 

podem ser observados na Figura 33, com as partes superior e inferior da câmara. 

 

 
Figura 33 - Parte superior e inferior da câmara, encosto do anel iluminador e furação 

para a passagem do cabo de fibras ópticas do anel iluminador, o autor. 
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Para fazer o controle da alimentação da PMT e como forma de proteção da 

válvula fotomultiplicadora, foi instalada e fixada uma chave fim de curso próximo à 

saída do cabo de fibra óptica do anel iluminador na CS da câmara, conforme indicado 

na Figura 34. Esta chave tem a finalidade de ligar a alimentação da PMT. Somente 

quando a CI da câmara estiver fixada de forma adequada através dos três fechos de 

pressão, quando a chave então é acionada permitindo a operação do sistema de 

fotocontagem. 

Para a união de todas as peças e montagem da câmara, foram utilizadas duas 

peças de mão-francesa, que ofereceram altura adequada para a abertura e 

fechamento da CI da câmara com a amostra interna e a resistência de aquecimento 

acoplada na sua parte inferior, além de suporte para a fixação dos demais elementos 

externos necessários para o funcionamento conforme observado na Figura 34. 

 

 
Figura 34 - Montagem da câmara e demais elementos externos, o autor 
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3.1.3 Excitação luminosa para experimentos com DL 

Este projeto tem uma funcionalidade de controle da estimulação da amostra 

interna à câmara usada em experimentos de DL, sendo possível pela aplicação de 

uma excitação luminosa através do anel iluminador dotado de cabo de fibras ópticas 

para receber esta excitação de uma fonte de luz externa, conforme mostrado no 

diagrama em blocos da Figura 35. 

 

 
Figura 35 - Anel iluminador, adaptado de [30] . 

 

Inicialmente estudou-se a opção de utilizar um anel iluminador de LEDs, mas 

devido a característica dos comprimentos de onda de emissão de luz do LED, esta 

ideia foi descartada. Na Figura 36, o anel iluminador em teste com uma fonte de luz 

fixado na CS da câmara. 

 

 
Figura 36 – CS da câmara com anel iluminador em teste e borracha de vedação, o autor. 
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Optou-se pela compra e utilização de um anel iluminador utilizado em 

microscópio com foco de iluminação variando de 15 a 65mm. A Figura 37 exibe a 

altura do anel iluminador em relação ao fundo da câmara, com uma medida de 

aproximadamente 54mm. 

 

 
Figura 37 - Altura do anel iluminador em relação ao fundo da câmara, o autor. 

 

Após a fixação do anel iluminador na CS, foi realizado um teste com uma fonte 

de luz iluminando a parte interna da câmara. Observa-se a boa dispersão luminosa 

oferecida pelo anel iluminador com a câmara entre aberta na Figura 38 (A) e na vista 

frontal em (B). Observa-se a iluminação interna da câmara sendo que está imagem 

foi feita sob o mesmo percurso óptico percorrido pelos fótons para chegar à janela 

sensora do módulo PMT. 
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Figura 38 – Em A, anel iluminador em teste na parte superior da câmara;  

em B a câmara fechada e iluminada internamente pela fonte de luz, o autor. 
 

Após algum tempo de testes, observou-se a condensação de umidade dentro 

do módulo PMT e que era necessário a instalação de uma janela de quartzo para 

separar o ambiente da câmara com a amostra biológica do ambiente onde se localiza 

o módulo. Dessa maneira foi fabricado um suporte de alumínio com diâmetro livre de 

22mm para abrigar a lente com 25mm de diâmetro e um anel de borracha para 

vedação em torno da lente e saliente 2mm em relação a sua face de vedação, sendo 

realizada sua fixação rente a face da chapa de alumínio como visto na Figura 39. 

 

 
Figura 39 - Janela de quartzo, anel de borracha e suporte, o autor. 

 

A janela de quartzo possui um diâmetro útil de exposição de 22mm. Através 

da equação 4 faz-se o cálculo da área efetiva de passagem dos fótons que chegam 

até a janela do módulo PMT. 
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 �������_'(�)*+, = -.� = -. /0â%23.42 = 3,1415	. 11� = 380,12	[%%�] (4)  

 

Onde:  

. é o raio da circunferência (mm) 

- = 70	(3,1415) 
 

Utilizando os valores calculados nas equações 3 e 4, respectivamente, 

calcula-se a Relação 1 de área da janela de quartzo para a janela do módulo PMT 

conforme a equação 5 a seguir. 

 

 :2;<çã4	1 = �������?@ABCDE/�������� ! =
380,12
80 = 4,75 (5)  

 

Através do resultado da equação 5, a quantidade de fótons que chegam até a 

janela do módulo PMT não sofre obstrução pois o caminho percorrido pelos fótons é 

4,75 vezes maior que a própria área sensora efetiva da célula fotomultiplicadora. 

A janela de quartzo ficou montada e fixada atrás do anel iluminador, para 

vedação total da amostra a ser mensurada dentro da câmara e a janela da PMT. Essa 

montagem pode ser vista na Figura 40. 

 

 
Figura 40 – CS com o anel iluminador e lente de alinhados. 
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Após os serviços mecânicos de instalação dos três fechos laterais para a 

abertura e fechamento da câmara escura entre as CS e CI, e a fixação da resistência 

elétrica no fundo da CI para aquecimento da amostra dentro da câmara, ambas as 

peças foram pintadas na cor preta com tinta eletrostática. 

Transcorrido mais algumas semanas de testes ao fazer uma inspeção, pôde-

se observar a ação da umidade dentro da câmara, cujos parafusos que fixavam a lente 

sofreram corrosão conforme a Figura 41. 

 

 
Figura 41 - Parafusos de fixação da janela de quartzo que sofreram oxidação, o autor. 

 

Para resolver esse problema, foram trocados os parafusos comuns que 

faziam a fixação do suporte da lente de quartzo por parafusos de aço inox que não 

oxidam, conforme a Figura 42. 

 

 
Figura 42 - Fixação do suporte lente de quartzo com parafusos de aço inox, o autor. 
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3.1.4 Disco seletor de filtros ópticos 

Para que se possa usar a câmara escura para realizar experimentos de 

espectrometria é necessária a utilização de um conjunto de filtros ópticos no caminho 

óptico entre a amostra e a janela do módulo PMT, selecionáveis através de um disco 

de filtros. 

Esse disco seletor de filtros foi projetado para conter nove posições, conforme 

a Tabela 2, sendo sete destinados aos filtros ópticos, uma posição sem filtro 

(exposição direta) e uma posição fechada, para encobrir a janela da PMT e possibilitar 

a medida do ruído de escuro mesmo que haja amostra biológica no interior da câmara. 

 

Tabela 2 - Posições dos filtros óptico no disco 

1 Janela PMT fechada 
2 Filtro óptico 1 
3 Filtro óptico 2 
4 Filtro óptico 3 
5 Filtro óptico 4 
6 Filtro óptico 5 
7 Filtro óptico 6 
8 Filtro óptico 7 
9 Sem filtro 

 

O disco foi confeccionado em alumínio com a numeração das 9 posições 

conforme pode ser observado na Figura 43. 
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Figura 43 - Disco de filtro e suas posições numeradas, o autor. 

 

O disco usinado com a polia sincronizada e o rolamento já instalado e o seu 

desenho inicial podem ser vistos na Figura 44. 

 

 
Figura 44 - Disco usinado com a polia sincronizada e o rolamento e o seu desenho inicial, o autor 
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O invólucro onde fica o disco de filtros foi usinado em nylon preto, com a 

abertura de janela para o módulo PMT, com dois rebaixos para as polias 

sincronizadas, dois furos para fixação do disco e a passagem do eixo do motor de 

passo e um rebaixo para a correia de acionamento, conforme indicados na Figura 45. 

 

 
Figura 45 – Suporte de nylon usinado para alojar o disco de filtros, o autor. 

 

Para conferir suavidade e limpeza ao sistema de acionamento do disco de 

filtros, o mesmo está fixado a parte externa de um rolamento de esferas através de 

interferência mecânica, montagem por pressão mecânica a frio, e a parte interna está 

fixada através de porca e parafuso, arruelas lisas e de pressão no invólucro que 

recobre o disco de filtros. Desta maneira o disco de filtros fica flutuando fixado a um 

único ponto móvel, o rolamento. Outra vantagem desse tipo de arranjo é a ausência 

de partículas sólidas por atrito pelo mancal, que poderiam vir a se depositar sobre os 

discos de filtro. Evita-se assim ocasionar interferências durante as fotocontagens e/ou 

manutenções constantes para limpeza dos filtros. 

O disco é movido e controlado através de um motor de passo unipolar, um jogo 

de polias sincronizadas e uma correia, conforme a Figura 46. 
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Figura 46 – Em A polias e correia sincronizada do disco acionador,  
em B o motor de passo de acionamento do disco de filtros, o autor. 

 

Durante o desenvolvimento optou-se pela usinagem do suporte do disco de 

filtros em nylon preto em função do custo, da cor do material e do isolamento térmico 

que o mesmo oferece, pois, o módulo PMT é refrigerado e faz-se necessário o seu 

isolamento térmico lateral para evitar a condução térmica entre as peças adjacentes, 

como por exemplo o disco de filtros usinado em alumínio. Assim o módulo PMT ficou 

isolado termicamente na fixação ao suporte de nylon. 

O módulo PMT é fixado pela parte de baixo do suporte de nylon do disco de 

filtros, através de quatro parafusos como mostrado na Figura 47. 

 

 
Figura 47 - Parafusos de fixação do módulo PMT ao suporte do disco de filtros, o autor. 

 

O módulo PMT e o motor de passo estão fixados no suporte de nylon do disco 

de filtros na parte superior, sendo o suporte fixado à chapa de alumínio que também 

faz a fixação da câmara escura, conforme a Figura 48. 
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Figura 48 - Fixação do módulo PMT e motor de passo sobre o suporte de nylon do  
disco de filtros e o mesmo fixado sobre a chapa que fixa a câmara escura, o autor. 

 

Após o término da montagem mecânica pode-se observar o alinhamento de 

todos os elementos que compõe a câmara escura: CS, anel iluminador, janela de 

quartzo, disco de filtro, janela do módulo PMT na Figura 49. 

 

 
Figura 49 - Vista do alinhamento dos elementos que compõe a câmara escura: CS, 
anel iluminador, janela de quartzo, disco de filtro e janela do módulo PMT, o autor. 
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3.1.5 Circuito de controle do disco 

Para que o disco seletor de filtros possa funcionar é necessária a utilização 

de um dispositivo que faça a leitura e controle da posição do mesmo e que receba e 

transmita informações de forma digital através de uma interface adequada para um 

computador pessoal ou um dispositivo de controle similar.  

O sensor de fim de curso para ambos os lados de funcionamento do disco é 

único para evitar o uso de sensores ópticos que pudessem gerar interferências nas 

fotocontagens ou sensores mecânicos que trariam desgaste mecânico e pudessem 

lançar partículas sólidas sobre os discos de filtros. Optou-se por utilizar uma conexão 

por contato mecânico, contato seco, entre os limitadores de percurso do disco de filtro 

e o batente do fim de curso do invólucro como visto na Figura 50. 

 

 
Figura 50 - Batente de fim de curso e limitadores 

de percurso do disco de filtros, o autor. 
 

Os pontos de conexão do contato seco, que estão fixados no invólucro do 

disco de filtro, em azul podem ser observados na Figura 51. 
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Figura 51 - Pontos de conexão do sensor de fim de curso, o autor. 

 

O circuito da Figura 52 faz a leitura do sensor de contato seco do fim de curso 

instalado no disco de filtros e através de um drive opto-isolado utilizando o circuito 

integrado 4N25. O sinal é enviado para o micro controlador, o qual possuí uma rotina 

para tratar a questão de final de curso do disco e de inicialização do mesmo ao ser 

ligado. 

 

 
Figura 52 - Circuito de comando e controle do disco de filtros, o autor. 
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O microcontrolador envia e recebe comandos através da interface serial, 

utilizando interrupção na UART, assim é possível fazer o controle do motor de passo 

através de uma rotina especializada em gerar a sequência adequada de sinais de 

comando para o drive de corrente, que alimentando as fases do motor de passo faz a 

movimentação do disco através do acoplamento por polias. O diagrama esquemático 

completo está no anexo A.2. 

O circuito de controle possui três LEDs para indicação do estado do circuito. 

O LED D1 indica se o disco está no fim de curso de sua excursão total, tanto no sentido 

horário como no anti-horário. O LED D2 é uma indicação de funcionamento que pisca 

três vezes ao receber um comando de “status” assim o operador do circuito pode 

enviar um comando e observar se o mesmo responde através do LED D2 e através 

de resposta via serial, caso o comando da câmara seja realizado de forma remota, 

através da impressão na tela do caractere “R!”. O terceiro LED D5 faz a indicação da 

presença da alimentação de 12V para alimentar o circuito de drive, do fim de curso e 

o motor de passo. 

Para o acionamento do disco de filtros, foi criado um protocolo de 

comunicação e uma interface com acesso através de uma porta serial virtual utilizando 

a conexão USB de um computador pessoal para se comunicar com o 

microcontrolador, que possuí um programa residente em sua memória não volátil que 

recebe comandos através de sua UART (configurada com velocidade de 9600 bps e 

8N1) e envia informações de confirmação através da mesma, utilizando um programa 

terminal. 

A cada comando recebido pelo canal serial o programa faz um eco do mesmo 

na tela (utilizando rotina de interrupção), possibilitando ao usuário ou programa de 

controle remoto obter a confirmação de que o comando foi recebido. Baseado no 

protocolo desenvolvido, assim que o comando é executado, o programa envia uma 

confirmação através de uma palavra e mais o caractere exclamação (!). 

O circuito do micro controlador é alimentado através da tensão de 5V 

fornecida pela porta USB do computador. O circuito de controle e sinalização do motor 

de passo é alimentado através de 12V. Assim que a tensão de 12V estiver presente 

tem início a varredura do disco no sentido horário até o final de curso. Após a 

confirmação de acionamento, o circuito inverte o sentido de giro de disco, sentido anti-

horário, fazendo a contagem de passos necessários para percorrer toda a extensão 

do disco até chegar novamente até o fim de curso e posição inicial, posição 1, além 
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de enviar uma confirmação através da interface serial com a palavra “Ok!”. A qualquer 

instante pode-se fazer a inicialização do dispositivo através do envio de um comando 

“i”, inicializar, aguardando o ciclo de tarefas até a confirmação do disco na posição 

inicial. 

Cada uma das posições do disco recebe um número de um a nove, 

respectivamente, podendo ser comandada diretamente por um simples caractere. 

Para o caso de dúvidas com relação aos comandos, foi criado uma ajuda que 

pode ser acessada diretamente através da interface serial pelo caractere “h”. A Tabela 

3 mostra todos os comandos disponíveis, como são exibidos na recepção (Rx) e na 

transmissão (Tx) e a função de cada um. 

 
Tabela 3 - Resumo comandos disco de filtros 

Comando 

(Rx) 

Retorno  

(Tx) 
Função 

i Ok! Inicializa o sistema 

s R! Pisca LED2 

Sistema pronto 

1 1! Vai para a posição 1 – Janela PMT fechada 

2 2! Vai para a posição 2 – filtro 1 

3 3! Vai para a posição 3 – filtro 2 

4 4! Vai para a posição 4 – filtro 3 

5 5! Vai para a posição 5 – filtro 4 

6 6! Vai para a posição 6 – filtro 5 

7 7! Vai para a posição 7 – filtro 6 

8 8! Vai para a posição 8 – filtro 7 

9 9! Vai para a posição 9 – Sem filtro 

h  ***** HELP ***** 

->i = initialing the system 

-> s = status of the system 

-> 1 = closed optical window PMT 

-> 2~8 = optical filter position 

-> 9 = full open optical window PMT 

**************** 

c  Créditos 
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No anexo C e D estão respectivamente o código fonte em C as telas de 

controle apresentadas no terminal do programa CodeVisionAVR durantes os testes. 

3.1.6 Aquecimento da amostra 

Durante testes com bactérias como as do grupo coliforme, é necessário 

manter a amostra biológica à temperatura fisiológica de 37°C.Para tanto a solução 

desenvolvida foi a utilização de uma resistência elétrica para 127Vca destinada a 

ferver água, porém, adaptada e alimentada com 12V já que a temperatura de 37°C é 

muito inferior àquela para a qual está resistência foi projetada. Esta resistência está 

montada pelo lado externo na CI da câmara onde no interior da câmara fica a placa 

de Petri para o ensaio. 

Para o controle de temperatura, foi utilizado um controlador do tipo liga/desliga 

com temperatura ajustável com o sensor NTC montado junto à resistência, conforme 

visto na Figura 53. 

 

 
Figura 53 - Controlador aquecimento, o autor. 

3.1.7 Resfriamento do módulo PMT 

O módulo PMT após operar 30 minutos para o atingir o equilíbrio térmico deve 

apresentar valores de contagens de escuro estáveis ao longo do tempo [26] [27] . No 
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entanto as taxas de ruído de escuro variam por diversos fatores tais como: ruído de 

corpo negro, raios cósmicos, compostos radiativos e mesmo algum composto e/ou 

material da própria câmara, dentre os quais o de maior influência é a temperatura que 

pode aumentar as taxas de ruído e os valores de contagem de saída. Como maneira 

de amenizar esse problema e melhorar a capacidade de resposta da PMT, junto desta 

foi montado um sistema de refrigeração do módulo da PMT, o qual deve permanecer 

em funcionando durante todo o período de medições de UWPE. Para atingir o 

equilíbrio térmico é necessário um período mínimo de pelo menos 30 minutos iniciais 

antes de iniciar a aquisição de dados de contagem. 

Este sistema é composto por controlador do tipo liga/desliga com temperatura 

ajustável com o sensor NTC montado junto à pastilha Peltier na face fria que também 

está instalada junto da face do módulo PMT, próximo à válvula fotomultiplicadora 

interna, utilizando pasta térmica, e na outra face quente da pastilha há um trocador de 

calor de um water cooler de PC (Mastercooler Seidon120) também montado com 

pasta térmica que faz a troca de calor para o líquido refrigerante, conforme a Figura 

54. 

 

 
Figura 54 - Controlador resfriamento da PMT, o autor. 

 

 

O water cooler funciona com uma bomba responsável pela circulação forçada 

do fluído liquido refrigerante e está acoplada junto ao trocador de calor da PMT, em 

seguida o liquido passa pelo radiador de calor com ventilador de velocidade constante, 
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diminui de temperatura e retorna para novo ciclo, percorrendo um circuito fechado, 

como mostrado na Figura 55. 

 

 
Figura 55 - Funcionamento do sistema water cooler, o autor. 

3.2 INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 

A parte eletrônica de controle do disco de filtros apresentou vários desafios, 

iniciando pela parte mecânica do motor de passo, pois a cada acionamento do mesmo 

para passar a impressão de ser um acionamento linear envolve a codificação da 

palavra de acionamento e o seu envio para o circuito driver de corrente que faz o 

controle direto sobre as bobinas do motor. Para esse ganho de corrente foi utilizado o 

circuito integrado ULN2003 que possuí uma matriz de sete transistores darlington com 

capacidade de corrente até 500mA por transistor além de já possuir internamente para 

cada transistor um diodo conectado em cátodo comum, também chamado de diodo 

de roda livre (free wheeling) cuja função é fazer a descarga da corrente residual que 

fica na bobina do motor de passo assim que o mesmo é desligado. Sua entrada de 

comando pode ser ligada diretamente aos pinos de controle do microcontrolador. 

Para simplificar o sensor de final de curso do disco de filtros, esse funciona 

por contato elétrico, o disco está com nível negativo de tensão e ao encostar no 

limitador mecânico, batente, conduz corrente que passa por um arranjo RC 

configurado como filtro, para evitar acionamentos errôneos causados pelo repique do 

eixo do rotor do motor de passo quando é acionado magneticamente, fazendo o 

acionamento de um optoacoplador alimentado positivamente pela mesma fonte de 

tensão que alimenta o motor de passo. A saída desse optoacoplador é um transistor 
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configurado como emissor comum e o seu coletor está ligado a uma resistência de 

pull up e ao pino do microcontrolador que faz a leitura do sensor de fim de curso. 

As posições 1 e 9 ficam no próprio batente de fim de curso uma no sentido 

anti-horário e a outra no sentido horário respectivamente. Ao inicializar o 

microcontrolador, este aciona o disco no sentido horário até acionar o sensor de fim 

de curso, para o disco e inicializa um contador para fazer a contagem no sentido anti-

horário e aciona o disco no sentido anti-horário até acionar novamente o sensor de 

fim de curso no sentido oposto e parar o disco e armazenar a quantidade de passos 

percorridos, a partir daí o mesmo está pronto para operar. 

3.3 INSTRUMENTAÇÃO VIRTUAL 

De maneira a agilizar e permitir o controle local do sistema, foi utilizada uma 

solução de instrumentação virtual baseada no software LabVIEW, Figura 56, que faz 

a aquisição dos dados de contagem, escrita e controle de todos os parâmetros 

utilizando as interfaces físicas disponíveis e conectadas a um computador pessoal 

através de interfaces USB. 

 

 
Figura 56 - Instrumentação virtual feita no LabVIEW, adaptado de [19] . 
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O aplicativo de controle e aquisição de dados, na forma de uma instrumentação 

virtual, foi adaptada da estrutura projetada por Bertogna [2] para ter como base o 

módulo NI myDAQ como dispositivo de hardware para o controle e aquisição de 

dados. 

 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 MONTAGEM MECÂNICA 

Os resultados acerca da montagem mecânica foram: 

 

1- Os testes de contagens de escuro ficaram com valores baixos dentro da 

margem de ruído esperada e a câmara ficou bem selada, sem a entrada 

falsa de iluminação como ficou comprovado através da aplicação de 

iluminação externa em direção a câmara, as contagens de escuro não 

sofreram alteração; 

2- A janela de quartzo instalada está vedando e isolando o ambiente da 

câmara do ambiente dos discos e do módulo PMT; 

3- A altura da câmara e o disco seletor de filtros ficaram com uma espessura 

adequada não provocando um distanciamento elevado entre a janela do 

módulo PMT e a amostra sob teste; após vários ensaios sem e com o 

seletor de filtros não houve variação significativa nas contagens; 

4- O movimento do disco de filtros ficou suave e estável; 

5- As dimensões do aparato ficaram adequadas, sem ocupar muito espaço 

sobre a bancada, equipamento compacto. 

 

4.2 INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 

Os resultados acerca da montagem eletrônica foram: 
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1- Durante os ensaios os controladores de temperatura foram capazes de 

manter a estabilidade térmica de refrigeração do módulo PMT bem como 

o aquecimento a temperatura fisiológica da base da câmara. Ambas as 

temperaturas não possuem valores críticos de ajuste; 

2- O acionamento do disco seletor de filtros apresenta precisão e 

versatilidade necessários aos estudos de espectrometria, exceto que as 

rotinas especializadas para isso devem ser criadas no LabVIEW; 

3- Com o uso da placa myDAQ as aquisições de dados de contagem ficaram 

confiáveis e versáteis; 

4- Os sistemas de fim de curso do disco de filtros e de alimentação do módulo 

PMT apresentam precisão na operação. 

4.3 RUÍDO DE ESCURO 

Concluída a fase de construção, montagem mecânica e ajuste dos 

componentes do projeto, iniciaram-se os testes de contagem de ruído escuro para 

avaliar a qualidade da câmara com relação à imunidade a interferências externas, 

tendo estes sido realizados no laboratório de fotônica com ambiente controlado em 

relação à temperatura ambiente, a qual foi mantida em 22°C e baixa luminosidade. 

Nessas condições o aparato da câmara escura demonstrou uma alta imunidade a 

ruídos e interferências externas, seja pela presença de pessoas na sala, seja pela 

intensidade luminosa, ou por ruído gerado pelos reatores das próprias lâmpadas 

fluorescentes existentes na sala. 

O procedimento de teste para levantar a contagem do ruído escuro ocorreu 

durante três horas sendo uma hora para cada temperatura de refrigeração da PMT 

(5°C, 10°C e 15°C), sem amostra biológica no interior da câmara escura e com a base 

da mesma aquecida a 37°C, descontado o período de 30 minutos de estabilização 

térmica necessária. 

As medidas estão relacionadas à emissão de fótons com diversos 

comprimentos de onda, e diversas origens, provenientes de fontes como emissão 

térmica dos corpos, raios cósmicos e as emissões de radioisótopos de materiais em 

sua circunvizinhança. Para essas medições de ruído escuro, utilizou-se a base de 
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tempo de contagem em segundos. O gráfico com os valores obtidos durante as 

contagens é visto no Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2 - Valores de foto contagens em diversas temperaturas, adaptado de [19] . 
 

A análise estatística dos valores das contagens foi feita utilizando o programa 

de processamento de dados (OriginPro) e são apresentados no Gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3 - Frequência relativa x Temperatura PMT, adaptado de [19] . 
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No Gráfico 4, obtido e adaptado da folha de dados do módulo PMT H6240 [27] 

, foram marcadas as três temperaturas utilizadas para o teste de contagem de escuro. 

Conforme citado anteriormente e através da curva referente ao módulo utilizado, 

H6240-01. Foram obtidos os valores correspondentes de contagem de escuro que o 

fabricante do módulo (Hamamatsu) obteve. 

 

 
Gráfico 4 - Temperatura ambiente e contagem de escuro, adaptado de [27]  
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Fazendo uma comparação entre os valores de contagem em escuro obtidos 

graficamente da folha de dados do módulo PMT [27] e os valores levantados durante 

medidas realizadas em laboratório conforme o Gráfico 3, monta-se a Tabela 4 com a 

comparação da variação relativa percentual entre os dados. 

 

Tabela 4 - Comparação valores especificados x medidos 

Temperatura 

°C 

Obtido 

graficamente  

(Especificado) 

Medida em 

Laboratório 

(Medido) 

Diferença (%) 

G
= HI2/0/4 − �JK2�íM0�</4�JK2�íM0�</4 N . 100 

5 14 6,72 -52 

10 17 16,88 -0,7 

15 20 32,9 64,5 

 

Conforme visto na Tabela 4, a comparação entre os valores aponta como a 

melhor opção de temperatura para operação da PMT o valor de 10°C de refrigeração, 

linha destacada em cinza da Tabela 4, por oferecer a menor diferença percentual entre 

os valores especificados e medidos em uma mesma temperatura. Ainda segundo o 

artigo publicado [19] , além de ser a melhor escolha de temperatura, também previne 

o problema de condensação da umidade dentro da PMT, o que poderia vir a ocasionar 

problemas aos circuitos eletrônicos internos ao módulo, causado por temperatura de 

arrefecimento muito baixa como por exemplo 5°C. 

Durante este trabalho não foi possível fazer testes de espectrometria, pela 

ausência dos filtros ópticos a serem montados no disco de filtro. 

Como o módulo fotomultiplicador tem uma banda de passagem de contagem 

grande, variando de 185 a 850nm, ou seja, a contagem exibida é de qualquer fóton 

dentro da faixa de contagem da PMT, para efeito de base matemática utilizou-se a 

curva em torno de 480nm com maior número de contagens, está curva está marcada 

em amarelo conforme o Gráfico 5 adaptado de [27] . 
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Gráfico 5 - Curva característica de contagem x comprimento de onda, adaptado de [27]  

 

Utilizando o valor do comprimento de onda de 480nm e o número de 

contagens de ruído escuro medidos da Tabela 4 é possível calcular a intensidade da 

emissão de fótons segundo a equação 2. Resolvendo esta equação, a intensidade I é 

calculada em unidades de Watt, segundo a equação 2, para as diversas temperaturas, 

apresentadas conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Intensidade em W do ruído de escuro medido em 

três temperaturas de resfriamento do módulo PMT. 

Temperatura 
°C 

Gráfico (W) Medido (W) 

Diferença (%) 

G = HI2/0/4 − O.áM0�4O.áM0�4 N . 100 

5 5,79542E-18 2,7818E-18 -52 

10 7,03729E-18 6,98762E-18 -0,705 

15 8,27917E-18 1,36192E-17 0,645 
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4.4TESTE COM AMOSTRA BIOLÓGICA 

Foram realizados testes, por CORDEIRO [35] , de fotocontagem de 

microrganismos em meio nutritivo com amostras de água proveniente do Rio Palmital 

localizado na região metropolitana de Curitiba.  

Um dos experimentos realizados foi feito somente o caldo nutritivo em uma 

placa de Petri dentro da câmara escura. Sem a presença de microrganismos, foram 

obtidos os valores de contagens presentes no Gráfico 6. 

 

 
Gráfico 6 - Resultados dos padrões da emissão de fótons ultrafraca, adaptado de [35] . 

 

Através dos testes realizados, observa-se que os valores das médias 

oscilaram de 387 a 646 contagens/10s, conforme a segunda coluna da Tabela 6, 

valores maiores que o dobro da contagem do ruído escuro da câmara que ficou na 

média de 16,88/s para uma temperatura de 10°C. Isso comprova a funcionalidade da 

câmara em medições com amostras e que a mesma possuí um nível de ruído baixo e 

aceitável de maneira que não interfere na fotocontagem durante o teste com amostra. 
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Tabela 6 - Parâmetros estatísticos das fotocontagens dos quatro testes, adaptado de [35] . 

 

 

Os testes 1 e 2 apresentaram média variando de 546 e 646 (com amostragem 

a cada 10s) com exceção dos testes 3 e 4 que apresentaram valores médios menor 

com maior variação.  

Foram realizados, três testes de bioluminescência atrasada utilizando Cepa 

padrão de Escherichia coli, com perfil de fotocontagem de emissão das amostras 

mostrando as três fases de crescimento de microrganismos, conhecidas como lag, log 

ou exponencial e estacionária como mostrado no Gráfico 7. 

 

 
Gráfico 7 - Teste com Cepa Padrão de E. coli [19]  

 

Na fase de atraso, lag, a cultura de E. coli apresenta pequeno valor de 

fotocontagens até a 6ª hora. Após esta fase de atraso, a cultura entra na fase log com 

crescimento constante a 6ª e a 9ª hora. Após a 9ª hora a cultura entra na fase 

estacionária quando a população de bactérias permanece constante até o fim do teste 

na 24ª hora.  
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Os resultados obtidos graficamente mostram que é possível monitorar a 

atividade bacteriana em meio nutritivo utilizando a instrumentação proposta e 

implementada, mesma conclusão obtida por [35] . 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

5.1 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram apresentados os resultados do desenvolvimento e a 

implementação deum instrumento com baixo custo e capaz de realizar medições de 

UWPE que permitirá diversas aplicações deste sistema em áreas como: agricultura, 

ciência dos alimentos, biomedicina, meio ambiente entre outras que tenham a 

bioluminescência como base de estudo. 

O aparato montado apresentou recursos como: abertura e fechamento da 

câmara na vertical através de fechos de pressão, um sensor que somente liga a 

alimentação do módulo PMT quando ambas as partes da câmara estão perfeitamente 

fechadas para evitar a entrada de iluminação externa, anel iluminador para estímulo 

luminoso da amostra, janela de quartzo que isola o ambiente da câmara do ambiente 

do disco e da PMT, controle de temperatura ajustável para o aquecimento da amostra 

e para a refrigeração do módulo PMT, utilizando pastilha Peltier em conjunto com um 

sistema de refrigeração water cooler comercial utilizado em PC. O aparato apresenta 

tamanho reduzido o que torna possível no futuro o desenvolvimento de uma versão 

compacta. 

Foi desenvolvido um disco de filtros com suporte de nylon com o objetivo de 

fazer espectrometria, sendo possível utilizar até sete filtros com dimensões de 25mm 

de diâmetro. O sistema de disco de filtro é acionado através de um conjunto de polias 

sincronizadas, correia e um motor de passo que é controlado através de um circuito 

integrado que faz o controle de passos e a interface eletrônica com a placa do Arduino 

NANO que também faz a leitura da entrada de sinal de contato seco de final de curso 

do disco. Este realiza o posicionamento do mesmo, interpreta comandos e envia 

respostas com base no protocolo de comunicação pré-definido, este através da sua 
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interface serial via conexão USB entre o dispositivo e o PC. O programa de controle 

está residente na memória não volátil e foi escrito na linguagem C. 

Foi utilizada a instrumentação virtual previamente desenvolvida no programa 

LabVIEW em conjunto com o módulo myDAQ da NI que apresentou confiabilidade e 

versatilidade na análise dos dados coletados.  

O desempenho do sistema foi avaliado em testes de ruído de escuro para três 

temperaturas diferentes de refrigeração do módulo PMT, com tempos de equalização 

térmica de 30 minutos anteriores a cada teste, sendo a melhor escolha a temperatura 

de teste de 10ºC como a mais adequada para a operação e fotocontagem. 

Foram realizados testes para medir UWPE com culturas bacterianas de 

amostras de E. coli (com caldo nutritivo, cepa padrão, água do rio com e sem 

tratamento), esses testes demostraram que o sistema de medição de fotocontagem 

permite acompanhar as três fases de crescimento bacteriano em todos os ensaios 

realizados. Desta maneira todo o aparato é considerado apto e eficiente para detectar 

a UWPE. 

 

5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

A câmara desenvolvida demonstrou resultados adequados com relação as 

fotocontagens. 

Como sugestão de trabalhos futuros: 

 

• Caso se possa obter recursos para a aquisição dos filtros ópticos poderão 

ser feitos os testes de espectrometria e caracterizar o desempenho do 

aparato nestes testes usando amostras biológicas; 

• desenvolver um sistema óptico para estimulação da amostra biológica 

interna à câmara utilizando LEDs RGB, de forma a controlar o comprimento 

de onda e o tempo de exposição, este equipamento dispensaria a utilização 

de shutter óptico; 

• fazer a montagem da câmara dentro de uma caixa com isolamento 

luminoso e térmico, e com os dispositivos de refrigeração e controle 

montados no lado externo ficando apenas o aparato de fotocontagem 

interno a caixa; 
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• desenvolver um sistema de termostato para o controle de temperatura 

utilizando componentes de acionamento eletrônicos ou um controlador PID; 

• desenvolver um dispositivo de instrumentação que permita a comunicação, 

leitura e comando dos diversos sistemas que compõe o aparato da câmara, 

e que disponha de interface ethernet para permitir o acesso e controle a 

distância e com um dispositivo de memória não volátil que faça o 

armazenamento das informações de configuração, temperatura, contagens 

e tempo decorrido por medição realizada; 

• desenvolver uma rotina em LabVIEW para a instrumentação virtual 

exclusivo para a leitura, controle e o tratamento estatístico das informações 

coletadas. 

 

5.3 ARTIGOS RESULTANTES DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho obteve uma publicação em um congresso internacional: 12th 

IEEE/IAS Internacional Conference on Industry Applications– INDUSCON 2016. O 

congresso ocorreu em Curitiba – Paraná em 2016. O título do artigo foi Design and 

Implementation of a Measurement System for Ultra-Weak Bioluminescence Detection 

from E. coli Cultures Applied to Sanitary Control. 

Uma segunda publicação foi focada na aplicação, tendo sido em uma revista 

da área de controle e instrumentação: Journal of Applied Instrumentation and Control, 

e cujo título do artigo foi Application of an Ultra-Weak Bioluminescence Measurement 

System for Escherichia coli Detection in Sanitary Control. 2017. 

Ambos os artigos são apresentados no anexo G. 
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ANEXOS 

Anexo A.1–Diagrama esquemático do Arduino NANO 
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Anexo A.2 – Diagrama eletrônico do circuito 
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Anexo B –Diagrama elétrico do aparato da PMT 
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Anexo C –Programa em C para o controle e indicação do disco de filtros 

 

/******************************************************* 
This program was created by the CodeWizardAVR V3.29  
Automatic Program Generator 
© Copyright 1998-2016 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. 
http://www.hpinfotech.com 
 
Project : Controle Disco de Filtros 
Version : R2.2 
Date    : 13/03/2017 
Author  : Fernando Marchi 
Company : 
Comments:  
 
 
Chip type               : ATmega328 
Program type            : Application 
AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz 
Memory model            : Small 
External RAM size       : 0 
Data Stack size         : 512 
*******************************************************/ 
 
#include <mega328.h> 
#include <io.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <delay.h> 
#include <interrupt.h> 
 
// Declare your global variables here 
 
#define STEPPER PORTB 
#define SENSOR2 PINC.2 
#define LED_SENSOR PORTC.1 
 
 
int A[8]={0X31,0X33,0X32,0X36,0X34,0X3C,0X38,0X39}; 
 
unsigned int CONTAR; 
unsigned char HORARIO=0x31; 
unsigned char ANTIHORARIO=0x32; 
 
signed inti; 
unsigned int VAR_AUX = 0; 
unsigned int t; 
unsigned int CONTADOR= 0;  //ok 
unsigned char step; 
unsigned char RX_DATA[4]={0,0,0,0}; 
bit RX_FLAG = 0; 
bit FLAG_INIC_DISCO = 0; 
bit DIRECAO = 0; // = 0 ANTI HORARIO e = 1 HORARIO 
unsigned char k; 
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// Valores das posicoes do disco - Não alterar 
unsigned int Pos1 = 00;     // ok 
unsigned int Pos2 = 35;     // ok 
unsigned int Pos3 = 66;     // ok 
unsigned int Pos4 = 97;     // ok 
unsigned int Pos5 = 128;    // ok 
unsigned int Pos6 = 159;    // ok 
unsigned int Pos7 = 190;    // ok 
unsigned int Pos8 = 221;    // ok 
unsigned int Pos9 = 254;    // ok 
 
 
// Standard Input/Output functions 
#include <stdio.h> 
 
interrupt [USART_RXC] void int_usart_rxc(void) 
{ 
  RX_DATA[0] = UDR0; 
  RX_FLAG = 1;   
} 
 
void FUNC_CONTAR (int DIR, int CONT) 
{ 
 
if(DIR == 0) // SENTIDO ANTI-HORARIO 
        { 
int a; 
         for (a=0;a<CONT;a++) 
          { 
          CONTADOR--; 
i--; 
          if(i==-1){i=7;}    
          STEPPER = A[i];     
delay_ms(10); 
          } 
        } 
 
if(DIR == 1) // SENTIDO HORARIO 
        { 
int a; 
         for (a=0;a<CONT;a++) 
          { 
          CONTADOR++; 
i++; 
          if(i>7){i=0;} 
          STEPPER = A[i]; 
delay_ms(10); 
          } 
        }  
      }     
 
 
void main(void) 
{ 
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// AQUI ESTÃO AS FUNÇÕES DAS VARAIVEIS DE INICIALIZAÇÃO  
 
// Crystal Oscillatordivisionfactor: 1 
#pragmaoptsize- 
CLKPR=(1<<CLKPCE); 
CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0); 
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ 
#pragma optsize+ 
#endif 
 
// Input/Output Ports initialization 
// Port B initialization 
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out  
DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | 
(1<<DDB1) | (1<<DDB0); 
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=0 Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0  
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | 
(0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); 
 
// Port C initialization 
// Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=Out Bit0=In  
DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (1<<DDC1) | 
(0<<DDC0); 
// State: Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=T Bit0=P  
PORTC=(1<<PORTC6) | (1<<PORTC5) | (1<<PORTC4) | (1<<PORTC3) | (1<<PORTC2) | 
(0<<PORTC1) | (1<<PORTC0); 
 
// Port D initialization 
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In  
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | 
(0<<DDD1) | (0<<DDD0); 
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T  
PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | 
(0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0); 
 
// Timer/Counter 0 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer 0 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFF 
// OC0A output: Disconnected 
// OC0B output: Disconnected 
TCCR0A=(0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | 
(0<<WGM00); 
TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00); 
TCNT0=0x00; 
OCR0A=0x00; 
OCR0B=0x00; 
 
// Timer/Counter 1 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer1 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFFFF 
// OC1A output: Disconnected 
// OC1B output: Disconnected 
// Noise Canceler: Off 
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// Input Capture on Falling Edge 
// Timer1 Overflow Interrupt: Off 
// Input Capture Interrupt: Off 
// Compare A Match Interrupt: Off 
// Compare B Match Interrupt: Off 
TCCR1A=(0<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | 
(0<<WGM10); 
TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) 
| (0<<CS10); 
TCNT1H=0x00; 
TCNT1L=0x00; 
ICR1H=0x00; 
ICR1L=0x00; 
OCR1AH=0x00; 
OCR1AL=0x00; 
OCR1BH=0x00; 
OCR1BL=0x00; 
 
// Timer/Counter 2 initialization 
// Clock source: System Clock 
// Clock value: Timer2 Stopped 
// Mode: Normal top=0xFF 
// OC2A output: Disconnected 
// OC2B output: Disconnected 
ASSR=(0<<EXCLK) | (0<<AS2); 
TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (0<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (0<<WGM21) | 
(0<<WGM20); 
TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20); 
TCNT2=0x00; 
OCR2A=0x00; 
OCR2B=0x00; 
 
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization 
TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); 
 
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization 
TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); 
 
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization 
TIMSK2=(0<<OCIE2B) | (0<<OCIE2A) | (0<<TOIE2); 
 
// External Interrupt(s) initialization 
// INT0: Off 
// INT1: Off 
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off 
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off 
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off 
EICRA=(0<<ISC11) | (0<<ISC10) | (0<<ISC01) | (0<<ISC00); 
EIMSK=(0<<INT1) | (0<<INT0); 
PCICR=(0<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); 
 
// USART initialization 
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 
// USART Receiver: On 
// USART Transmitter: On 
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// USART Mode: Asynchronous 
// USART Baud Rate: 9600 
UCSR0A=(0<<RXC0) | (0<<TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) | (0<<DOR0) | (0<<UPE0) | 
(0<<U2X0) | (0<<MPCM0); 
UCSR0B=(1<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | 
(0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80); 
UCSR0C=(0<<UMSEL01) | (0<<UMSEL00) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) | 
(1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOL0); 
UBRR0H=0x00; 
UBRR0L=0x67; 
 
// Analog Comparator initialization 
// Analog Comparator: Off 
// The Analog Comparator's positive input is 
// connected to the AIN0 pin 
// The Analog Comparator's negative input is 
// connected to the AIN1 pin 
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | 
(0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); 
ADCSRB=(0<<ACME); 
// Digital input buffer on AIN0: On 
// Digital input buffer on AIN1: On 
DIDR1=(0<<AIN0D) | (0<<AIN1D); 
 
// ADC initialization 
// ADC disabled 
ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | 
(0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); 
 
// SPI initialization 
// SPI disabled 
SPCR=(0<<SPIE) | (0<<SPE) | (0<<DORD) | (0<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | 
(0<<SPR1) | (0<<SPR0); 
 
// TWI initialization 
// TWI disabled 
TWCR=(0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWEN) | (0<<TWIE); 
 
 
STEPPER = 0x00; 
CONTAR = 0; 
delay_ms(500);  
step = 0x30; 
i=0; 
t=10; 
 
HORARIO = 1; 
ANTIHORARIO = 2; 
k=0; 
sei(); 
printf("Controle de Disco R2.3 - Ready \r"); 
 
CONTADOR= 1000; 
 
printf("i\r"); 
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FLAG_INIC_DISCO = 1; 
 
while (1) 
      {                                               
 
       while (RX_FLAG) //if (RX_FLAG == 1) 
       { 
int x=0;     
 
        switch (RX_DATA[0]) 
{    
 
case 'i':     // INICIALIZA O DISCO 
printf("i\r");      
LED_SENSOR = 1; 
                    FLAG_INIC_DISCO = 1;                                    
break; 
 
                    case 'h':     // INICIALIZA O DISCO 
printf("h\r");      
printf("     ***** HELP ***** \r"); 
printf("->i = initialing the system \r"); 
printf("-> s = status of the system \r"); 
printf("-> 1 = closed optical window PMT \r"); 
printf("-> 2~8 = optical position filter \r"); 
printf("-> 9 = full open optical window PMT \r"); 
printf("     **************** \r");                                    
                    break;       
 
                    case 'c':     // INICIALIZA O DISCO      
printf("     ***** CREDITOS ***** \r"); 
printf("  MscEngElet. Fernando Marchi \r"); 
printf("  email: fmcwb.eng@gmail.com \r"); 
printf("       UTFPR - CPGEI \r"); 
printf("  Prof Dr. Orientador: Humberto Gamba \r"); 
printf("  Prof Dr. Co-orientador: Eduardo Bertogna \r");                     
break;       
 
                    case 's':     // STATUS    
printf("s\r"); 
                    for (x=0;x<6;x++) 
                        { 
                         LED_SENSOR = ~LED_SENSOR; 
delay_ms(150); 
                        } 
printf("R!\r");                                  
 
break;    
 
               case '1':    
printf("1 \r"); 
if (CONTADOR < Pos1) 
                       { 
                        VAR_AUX = Pos1 - CONTADOR;  
                        DIRECAO = 1; 
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                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
                       }                                    
 
if (CONTADOR > Pos1) 
                       { 
                        VAR_AUX = CONTADOR - Pos1;  
                        DIRECAO = 0; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
}   
printf("1!\r"); 
                    RX_FLAG = 0; 
                    break;    
 
               case '2':    
printf("2 \r"); 
if (CONTADOR < Pos2) 
                       { 
                        VAR_AUX = Pos2 - CONTADOR;  
                        DIRECAO = 1; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
                       }  
 
if (CONTADOR > Pos2) 
                       { 
                        VAR_AUX = CONTADOR - Pos2;  
                        DIRECAO = 0; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
}                                      
printf("2!\r");                                    
                    RX_FLAG = 0; 
                    break; 
 
               case '3':    
printf("3 \r"); 
if (CONTADOR < Pos3) 
                       { 
                        VAR_AUX = Pos3 - CONTADOR;  
                        DIRECAO = 1; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
                       }  
 
if (CONTADOR > Pos3) 
                       { 
                        VAR_AUX = CONTADOR - Pos3;  
                        DIRECAO = 0; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
}                                      
printf("3!\r");                                    
                    RX_FLAG = 0; 
                    break;  
 
               case '4':    
printf("4 \r"); 
if (CONTADOR < Pos4) 
                       { 
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                        VAR_AUX = Pos4 - CONTADOR;  
                        DIRECAO = 1; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
                       }  
 
if (CONTADOR > Pos4) 
                       { 
                        VAR_AUX = CONTADOR - Pos4;  
                        DIRECAO = 0; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
}                                      
printf("4!\r");                                    
                    RX_FLAG = 0; 
                    break; 
 
               case '5':    
printf("5 \r"); 
if (CONTADOR < Pos5) 
                       { 
                        VAR_AUX = Pos5 - CONTADOR;  
                        DIRECAO = 1; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
                       }  
 
if (CONTADOR > Pos5) 
                       { 
                        VAR_AUX = CONTADOR - Pos5;  
                        DIRECAO = 0; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
}                                      
printf("5!\r");                                    
                    RX_FLAG = 0; 
                    break; 
 
               case '6':    
printf("6 \r"); 
if (CONTADOR < Pos6) 
                       { 
                        VAR_AUX = Pos6 - CONTADOR;  
                        DIRECAO = 1; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
                       }  
 
if (CONTADOR > Pos6) 
                       { 
                        VAR_AUX = CONTADOR - Pos6;  
                        DIRECAO = 0; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
}                                      
printf("6!\r");                                    
                    RX_FLAG = 0; 
                    break; 
 
               case '7':    
printf("7 \r"); 
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if (CONTADOR < Pos7) 
                       { 
                        VAR_AUX = Pos7 - CONTADOR;  
                        DIRECAO = 1; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
                       }  
 
if (CONTADOR > Pos7) 
                       { 
                        VAR_AUX = CONTADOR - Pos7;  
                        DIRECAO = 0; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
}                                      
printf("7!\r");                                    
                    RX_FLAG = 0; 
                    break; 
 
               case '8':    
printf("8 \r"); 
if (CONTADOR < Pos8) 
                       { 
                        VAR_AUX = Pos8 - CONTADOR;  
                        DIRECAO = 1; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
                       }  
 
if (CONTADOR > Pos8) 
                       { 
                        VAR_AUX = CONTADOR - Pos8;  
                        DIRECAO = 0; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
}                                      
printf("8!\r");                                    
                    RX_FLAG = 0; 
                    break;                     
 
               case '9':     
printf("9 \r");  
if (CONTADOR < Pos9) 
                       { 
                        VAR_AUX = Pos9 - CONTADOR;  
                        DIRECAO = 1; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
                       }  
 
if (CONTADOR > Pos9) 
                       { 
                        VAR_AUX = CONTADOR - Pos9;  
                        DIRECAO = 0; 
                        FUNC_CONTAR (DIRECAO, VAR_AUX); 
}                                      
printf("9!\r"); 
                    RX_FLAG = 0; 
                    break;                                                      
               } 
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            RX_FLAG = 0;                            
         } 
 
 
      if(FLAG_INIC_DISCO) 
         { 
           bit AUX_A = 1; 
           //printf("i\r"); 
i++;    
           DIRECAO = 1; 
           if(i>7){i=0;} 
           STEPPER = A[i]; 
delay_ms (1);           
if( (i==2) && !SENSOR2) 
             { 
              CONTADOR = 0; 
while(AUX_A) 
              { 
               CONTADOR++; 
i--; 
               if(i==-1){i=7;}    
               STEPPER = A[i]; 
delay_ms (10);   
if( (CONTADOR > 2) && !SENSOR2 ) 
                 { 
                  FLAG_INIC_DISCO = 0; 
                  AUX_A = 0; 
                  CONTADOR = 0; 
printf("Ok!\r"); 
                 } 
              }  
             }  
 
         } 
delay_ms(t);     
} 
}  
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Anexo D – Telas da interface do programa de controle e indicação 

 

Tela de Inicialização do circuito assim que o mesmo é ligado. Assim que a inicialização acaba 

é apresentada a mensagem de Ok precedido do caractere de exclamação como indicação do 

comando executado. 

 

 

Ao se enviar o comando status (s) o microcontrolador responde com a indicação de pronto R! 

(Ready).  
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No caso de dúvidas sobre a operação do controlador, basta digitar h para ajuda (help) e 

aparecerá uma lista básica dos comandos. 

 

 

Para cada entrada de comando de posição do disco (posição 1 até 9), é exibido o mesmo na 

tela, e ao ser executado é enviado o caractere relativo a posição acompanhado do caractere 

de exclamação como confirmação. 
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Anexo E – FOLHA DE DADOS E CARACTERISTICAS DO MÓDULO PMT H6240 
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Anexo F – DESENHOS MECÂNICOS DO APARATO 
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