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Resumo – Atualmente o ensino de nível superior precisa não só ensinar novos conceitos 
como também se expandir, para atingir, em geral, minorias pouco atendidas até o 
momento. Entre as mudanças necessárias está o uso de equipamentos menos custosos e 
ambientalmente corretos para ensino nas áreas de engenharia. Nesse contexto, este 
artigo propõe um sistema eletrônico simples – hardware e software - para aquisição 
simultânea de dados enviados por equipamentos eletrônicos distintos. O sistema foi 
testado com sensores simples e de baixo custo para o controle de compostos orgânicos 
voláteis presentes no ambiente. O conjunto é portátil, de baixo custo e com bom limite de 
detecção, sendo útil no ensino superior como equipamento didático, mas provavelmente 
possível de se adaptar para pesquisa no ensino médio. 
 
Abstract – Nowadays, graduate teaching must not only provide new concepts but also 

find ways to include minorities on such knowledge. Among the consequent required 
changes, it is included the use of low cost and environmentally correct equipment on the 
engineering fields. On such context, this paper proposes an electronic system – hardware 
and software – to simultaneous data acquisition from several distinct sources. This system 
was tested using low cost small sensors to control the presence of volatile organic 
compounds on the indoor environment. The whole system is portable, low cost and 
presents a good detection limit, which indicates its use as didactic equipment for 
engineering education; nonetheless it can also be adapt to research on high schools. 
 
Palavras-chave: ensino, construção de equipamento, análise ambiental, atendimento a 
minorias. 
 
Key words: teaching, equipment manufacturing, environmental analysis, involving 
minorities.  



Introdução 

 
Atualmente, as grandes e contínuas mudanças da sociedade exigem 

que novos conceitos e habilidades sejam fornecidos aos alunos de nível 
superior. Assim, dentre as habilidades desejadas para a área tecnológica 
encontra-se, na formação específica, a capacidade de desenvolver 
equipamento e produtos, com rapidez e eficiência, mas, essa habilidade deve 
ser desenvolvida com novas metodologias como o design for X, e novos 
conceitos, como o da Ecologia Industrial. Design for X é uma metodologia onde 
X significa uma série que se estende desde características técnicas, como 
facilidade de montagem e desmontagem, até considerações mais gerais, como 
ser ou não ambientalmente correto [1]. A Ecologia Industrial preconiza a 
necessidade de processos mais similares aos biológicos, resultando em pouco 
ou nenhum impacto ambiental, com otimização do uso de recursos, energia e 
capital, além de promover intensas trocas de matéria e energia [2,3,4,5]. Assim, 
a Ecologia Industrial obedece aos “12 princípios da Engenharia Verde” [6,7], ou 
seja, é adequada para se obter o Desenvolvimento Sustentável, como 
recomendado pela Agenda 21 [8]. Como conseqüência dessas mudanças, 
ocorreram grandes reformas curriculares [9,10,11] e tornou-se corriqueiro o uso 
da abordagem PBL (problem based learning) como ferramenta de ensino, em 
geral aliada à pesquisa incipiente, considerada conhecimento indispensável 
para profissionais da área tecnológica [12], e, de certo modo, também do 
ensino médio [13], o que favoreceu a criação da FEBRACE (Feira Brasileira de 
Ciências e Engenharia) [14] no país. 

Tanto a pesquisa como o ensino carece de equipamentos de análise 
química e/ou ambiental, principalmente se estes apresentarem bom limite de 
detecção a baixo custo. A opção de diminuição de custo, nesse caso, vai em 
direção à miniaturização e apresenta como solução desde a fabricação de 
simples sensores descartáveis até sistemas complexos, para análise de 

matrizes com maior número de interferentes, como os TAS (micro total 
analysis system) [15]. Dentre as análises ambientais importantes encontra-se a 
determinação de compostos orgânicos (VOCs ou COVs). Estes compostos 
encontram-se tanto no ciclo hidrológico como na atmosfera e correspondem a 
uma contaminação ambiental séria, já que são produtos emitidos em profusão 
pelos processo de produção moderno [16]. Sensores de baixo custo para 
VOCs, e com baixo limite de detecção, são comuns e um deles já foi utilizado 
para ensino em um arranjo de baixo custo [17]. 

Assim, foi objetivo deste trabalho a construção de um sistema eletrônico 
simples – hardware e software - para aquisição simultânea de dados enviados 
por equipamentos eletrônicos distintos, em especial os sensores de baixo custo 
para VOCs. 
 
Metodologia 
 

Estabeleceram-se como condições de contorno: 1) produção de sistemas 
de baixo custo e ambientalmente corretos, 2) utilização de componentes de 
fácil acesso, 3) respeito aos “12 princípios de Engenharia Verde”. Essas 
condições de contorno têm como um dos objetivos garantir que minorias, tais 
como estudantes de zonas sem acesso à tecnologia, em geral mulheres e 
população de baixa renda, possam se beneficiar de tal desenvolvimento [18]. 



As etapas do trabalho são: Para o circuito: 1) projeto de circuito eletrônico; 
2) projeto/produção de placa circuito; 3) construção do circuito; 4) testes 
elétricos. Para o conjunto: Após os testes iniciais, o conjunto sensor+circuito foi 
certificado, utilizando-se um sistema de admissão controlado por rotâmetro e 
válvulas já descrito anteriormente [19], com admissão contínua de n-hexano e 
2-propanol, grau P. A. Para este trabalho foi construído e demonstrado um 
possível projeto de pesquisa para o nível médio.  

 
 

Resultados e Discussões 
 

Este item descreve o projeto, a montagem e os testes que comprovam o 
comportamento do arranjo experimental proposto. 

Projeto e testes do circuito:  
O circuito eletrônico projetado tem como função a comunicação de dados 

online para o computador de dois ou mais dispositivos que estejam controlando 
a emissão de VOCs em uma determinada região. Neste caso a emissão de 
VOCs é medida com um sensor de óxido de estanho e o sensor utilizado foi o 
TGS 2620, Figaro, Japão [1], cujo circuito de uso, como sugerido pelo 
fabricante, pode ser visto na Figura 1a. Devido ao seu pequeno tamanho, o 
conjunto foi montado em um pedestal simples (Figura 1b) e um resistor de 

470  foi utilizado para conseguir sensibilidade de medida na ordem de ppb. No 
projeto do circuito eletrônico optou-se pela comunicação serial, e não pela 
comunicação paralela, devido às limitações destas, isto é, dificuldade de 
manutenção e baixa intensidade de sinal. Neste circuito, os dados da placa de 
comunicação precisam ser convertidos de nível TTL em RS232 e vice-versa, o 
que é feito com o circuito integrado MAX232. Para interpretador utiliza-se o 
microcontrolador AT89S8252 da Atmel. Além disso, tem-se uma fonte de 

tensão DC interna ( 5V) para alimentação do circuito e do sensor. A placa é 
alimentada por fonte externa DC, de 9V. O sistema é capaz de adquirir sinais 
de até 8 sensores simultaneamente e o desenho do circuito para permitir a 
comunicação entre sensor e computador é apresentado na Figura 2. 

Após o projeto do circuito eletrônico uma placa de circuito impresso foi 
desenhada, usando o programa Eagel [2], como pode ser observado na Figura 
3a. Este desenho é simples o suficiente para permitir a produção da placa por 
processo convencional e na Figura 3b apresentada-se foto do circuito já 
montado. O circuito foi testado utilizando-se osciloscópio para estabelecer a 
melhor taxa de amostragem de sinal, que corresponde a um valor registrado 
por segundo em cada uma das entradas. O custo total da placa e respectiva 
caixa não ultrapassa R$100. Portanto, o custo maior deve-se principalmente ao 
sensor.   

O software utilizado para aquisição de dados foi desenvolvido em Delphi e 
tem como principal função adquirir o sinal de cada sensor e transportá-lo para 

uma planilha Excel , onde também se registra o horário de aquisição. A tela do 
software é simples, como se pode observar na Figura 3c.  

 
 

                                                
1 http://www.figaro.co.jp/en/pdf/2620ProductInfo0105.pdf 
2 trata-se de programa freeware 
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Figura 1 - Circuito eletrônico do sensor utilizado (a), onde Vc=Vh=5 V e respectiva 

foto da montagem (b). 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Desenho do circuito eletrônico projetado. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

a b C 

Figura 3 - Desenho da placa de circuito impresso (a) e circuito montado (b). Tela do 

software de coleta dados (c) 

 

 

Testes do conjunto sensor+placa de aquisição: O conjunto foi montado e 
testado em setup adequado para a pesquisa. Nessas condições é possível 
obter respostas como a apresentada na Figura 4, para um sensor controlando 
uma microestrutura de detecção de produtos em fase gasosa ou a permeação 
por uma membrana seletiva. Resultado semelhante só pode ser obtido com 
equipamentos custosos ou, de modo qualitativo, com uso de equipamento na 
faixa de centenas de reais [3].    

Uma proposta para uso no ensino médio foi montada e testada. No 
presente caso sugere-se o uso dos sensores para o ensino de controle de 
poluição em ambiente fabril, porque, entre outras coisas, permite compreender 
a dificuldade de criar cenários e também de os relacionar com as medidas 
obtidas. Foi montado um pequeno setup, constando de sistema de admissão 
de gás, mas usando apenas vidraria básica de laboratório de ensino de 
química além de um rotâmetro de pouca precisão e compressor de ar. Nesse 
setup um cenário foi desenhado, e é formado essencialmente por pontos de 
emissão fabril (representado pela imagem da indústria) e pontos móveis de 
emissão, providenciados por pequenos carros de brinquedo que funcionam por 
fricção. O cenário é apresentado na Figura 5, onde é possível observar a 

                                                
3 Ver, por exemplo, www.instrutherm.com.br, e o detector modelo DFG400 



localização dos sensores. Os sensores encontram-se localizados no solo (S1), 
próximo à emissão atribuída ao empreendimento (S2) e acima deste, disposto 
a cada 10 cm em 90º de rotação (S3 a S5), para perceber se há simetria, ou 
não, na dispersão do poluente. Nesse conjunto é possível inserir variáveis 
como uma região de pouca dispersão de poluentes, simplesmente cobrindo-se 
o conjunto, enquanto a alta dispersão pode ser simulada com o uso de um 
pequeno ventilador. Outras situações típicas, como derramamento de produtos, 
o que pode caracterizar acidente com grande impacto ambiental, podem ser 
simuladas pela adição de pequena quantidade de um produto dentro da região 
de montagem. Assim, o controle da evaporação em função do tempo em cada 
sensor irá informar o comportamento da poluição em cada região.   
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Figura 4 -  Medidas obtidas com sensor e microestrutura de detecção de produtos em 

fase gasosa: para controle de diluição (a) ou permeação (b). Medida efetuada com 2-

propanol. 

 

Um resultado típico para o arranjo proposto pode ser visto no gráfico 
apresentado na Figura 5. A localização dos sensores em relação ao ponto de 
emissão distam praticamente zero (sensor na altura da emissão ), 10 cm 
(sensor em distância média) ou 30 cm (sensor na altura da emissão ). É 
possível observar que há profunda variação no sensor que se encontra próximo 
ao empreendimento, ou seja, o controle da empresa mostraria que houve 
emissão enquanto o sensor que está a apenas 10 cm mostra valor elevado , 
mas não distingue variações como ventos e o bem distante não coleta 
informação de emissão. 

Portanto, é possível criar instrumentos de baixo custo mas boa 
performance e que são indicados para o ensino de disciplinas muitas vezes 
multidisciplinares, como por exemplo controle de fatores ambientais e criação 
de modelos para a inter-relação destes fatores.   
 



 
Figura 5 - Setup utilizado para os testes de conjunto no ensino médio. 
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Figura 6 – Exemplo de resultados obtidos com o uso do cenário apresentado na Figura 

5. 
 

Conclusões 
 

Este trabalho conseguiu propor e testar um dispositivo de baixo custo, 
portátil e com performance razoável para ser usado no ensino de análises, 
especialmente na área ambiental. O baixo custo favorece seu uso para 
ensino também no nível médio e a sua boa performance poderia permitir a 
formação de um núcleo de pesquisas com esta população estudantil. Todas 
essas possibilidades são formas interessantes de favorecer a inclusão de 
minorias – ou seja, estudantes com menor acesso a recursos didáticos 
modernos - no ensino na área de tecnologias. 
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