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RESUMO 
 
 

O parque industrial brasileiro, de modo geral, encontra-se em estado de má conservação, 
apresentando anomalias como má iluminação, poluição sonora, baixa umidade entre outras 
situações que prejudicam o rendimento dos colaboradores envolvidos com as operações e o 
projetos de melhoria e controle são recorrentes. O primeiro passo de tais projetos é um 
diagnóstico realizado por meio de vários equipamentos distintos, como luximetro, termopar e 
decibelímetro, que fornecem informações sobre as grandezas físicas, utilizando-se 
normalmente um equipamento para cada grandeza presente no ambiente. Também existem 
equipamentos que fazem esse tipo de mapeamento por meio de uma malha de sensores 
controlados por um sistema supervisório que atua na correção das grandezas. No entanto, tais 
sistemas têm um alto custo. Diante do exposto, o objetivo deste projeto é desenvolver um 
dispositivo portátil de baixo custo para a indústria que permita o mapeamento de quatro 
grandezas físicas ao mesmo tempo: temperatura, umidade, ruído e luminosidade. As 
informações coletadas serão apresentadas e/ou enviadas para um controlador ou uma 
interface de leitura, no qual os dados serão processados e armazenados para, posteriormente, 
serem utilizados em relatórios para eventuais melhorias. Neste trabalho todo o processamento 
de dados será através de um Arduíno UNO R3, que apresenta vantagens e praticidades para o 
desenvolvimento de protótipos com baixo custo quando comparado aos controladores lógicos 
programáveis (CLP), tecnologia que domina o mercado. Será realizado um protótipo que fará a 
medição das principais grandezas físicas presentes no ambiente. Além do Arduíno UNO R3, o 
projeto utilizará: placa de circuito universal integrando todos os sensores, uma interface 
homem-máquina (IHM), além de um cartão de memória para o armazenamento das leituras 
realizadas, um computador para programação do Arduíno e uma matriz de contato. O projeto 
contará com programas específicos para processar os dados adquiridos por cada sensor, 
permitindo testes e a calibração. Os dados coletados serão apresentados numa interface 
homem-máquina. Uma vez testado em condições de laboratório, pretende-se testar o sistema 
em locais de trabalho distintos, como indústria, escritórios, hospitais, laboratórios, casas de 
família, escolas, shoppings. Espera-se que esse dispositivo forneça informações específicas 
para a elaboração de relatórios escritos e gráficos com base em sua programação e também 
diagnósticos de possíveis melhorias ou a afirmação de que o ambiente está em equilíbrio em 
relação às quatro grandezas medidas. Vale ressaltar que condições do ambiente são 
extremamente importantes para a qualidade de trabalho e para a melhoria no rendimento dos 
funcionários, podendo levar a diminuição dos afastamentos devido às más condições de 
trabalho. 


