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Abstract— Nesse trabalho propõe-se um dispositivo de aquisição 

de dados para múltiplos sensores de entrada para 

monitoramento de processos, como por exemplo, o 

monitoramento ambiental. Devido o volume e complexidade do 

dispositivo com múltiplas entradas, neste trabalho será 

apresentado apenas o desenvolvimento do sistema de aquisição 

de dados para o sensor de temperatura. Na metodologia se 

apresenta os modelos de sensores para aferição de temperatura 

mais utilizados no mercado e argumenta a escolha de sensor NTC 

bem como as equações aproximadas obtidas pelo método dos 

mínimos quadrados que regem seu comportamento. Com o 

auxilio de um multímetro e um termômetro digital disponíveis no 

laboratório do campus, foram obtidas noventa amostras das 

variações de resistência em função da temperatura do termistor, 

criando assim, a curva característica do mesmo e servindo de 

base para calcular a equação aproximada. O sistema pronto 

utiliza o microcontrolador ATmega328 com algoritmo em 

plataforma Arduino, baseado na equação aproximada obtida.  

Esse sistema é responsável por controlar os processos de aferição 

e aquisição dos dados do sensor. O dispositivo é conectado ao 

computador por uma porta serial e com auxilio do PLX-DAQ os 

valores aferidos são captados e enviados diretamente a uma 

planilha do Excel. O sistema funcionou adequadamente em um 

teste experimental com 100 amostras realizado e os valores 

aferidos possuem um desvio médio baixo com relação ao previsto 

para esse sensor. O custo final do projeto ficou 

consideravelmente inferior ao valor dos produtos prontos no 

mercado que realizam a mesma tarefa.  

Keywords— Sensor de Temperatura; Mínimos Quadrados; 

ATmega328; Monitoramento Ambiental. 

I.  INTRODUÇÃO  

Uma área tecnológica promissora atualmente é a 
aquisição de dados de dispositivos sensores para 
monitoramento e controle de processos. No Brasil essa 
tecnologia é quase toda proveniente de produtos importados, 
sendo que os projetos de engenharia nessa área são 
executados, em maioria, por empresas multinacionais. Este 
trabalho está baseado no projeto de uma miniestação 
meteorológica para monitoramento ambiental no estado de 
Mato Grosso. O sistema será composto por um conjunto de 
sensores que terão como função aferir temperatura, umidade 
relativa do ar, velocidade do vento, pressão atmosférica, 
orientação aproximada do vento e precipitação pluviométrica. 
Devido o volume e complexidade do sistema completo, neste 

trabalho será apresentado apenas o desenvolvimento do 
sistema de aquisição de dados do sensor de temperatura. 

Para fazer a captação de dados das variações de 
temperatura é necessário escolher um modelo de sensor que se 
enquadre ao objetivo do projeto. A temperatura mais baixa 
registrada no Brasil foi de -11,6°C na cidade de Xanxerê, 
Santa Catarina, em 25 de julho de 1945. A maior temperatura 
foi de 43,2°C em 14 de janeiro de 1984, no Rio de Janeiro [1]. 
Portanto, o sensor deve atender ao menos este intervalo de 
temperatura e para que possa realizar a aquisição dos dados é 
necessário que o sensor tenha uma relação na variação da 
temperatura com uma grandeza que pode ser compreendida 
pelo sistema. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

As variações de expansão ou contração de sólidos, 
líquidos ou gases e as variações na resistência elétrica de 
condutores e semicondutores e fems termoelétricas são 
normalmente usadas para monitorar a temperatura de um meio 
[2]. 

Os sensores mais usados para aferir a temperatura, 
devido seu custo baixo e boa faixa de operação, se baseiam no 
principio de variação da resistência ôhmica em função da 
temperatura. Os dispositivos sensíveis a temperatura mais 
empregados são: 

• RTD (Resistive Temperature Detector – Detectores 
de Temperatura Resistivos)  

• PTC (Positive Temperature Coefficient – 
Coeficiente de Temperatura Positivo) 

• NTC (Negative Temperature Coefficient – 
Coeficiente de Temperatura Negativo) 

O RTD opera alterando a resistência elétrica dos 
materiais condutores, sendo a platina o tipo de material mais 
comum utilizado. Este sensor é caracterizado por uma 
mudança positiva linear na resistência com a mudança de 
temperatura e sua faixa de temperatura é maior que os 
sensores PTC e NTC. Porém, tais detectores tendem a ter 
tempos de resposta da ordem de 0,5 a 5s [2]. 

O sensor PTC, assim como o NTC, é um termistor. 
Os termistores são feitos de misturas de óxidos metálicos 
semicondutores, como os de cromo, cobalto, ferro, manganês 
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e níquel. Estes sensores podem variar sua resistência tanto de 
forma proporcional quanto inversa com o aumento da 
temperatura [3]. Ambos os modelos são muito mais sensíveis 
a variações de temperatura, mas em contrapartida estes 
componentes possuem um comportamento não linear na 
relação resistência x temperatura.  

No caso do PTC, seu coeficiente de temperatura é 
positivo e a peculiaridade deste sensor é que ele possui um 
ponto de transição, onde somente a partir de uma determinada 
temperatura exibirá uma variação ôhmica com a variação da 
temperatura [4].  

O sensor NTC possui seu coeficiente de temperatura 
negativo e diferente do PTC ele não possui um ponto de 
transição. Devido a sua facilidade de ser adquirido no 
mercado, possuir boa sensibilidade e operar dentro da faixa de 
temperatura exigida para esse trabalho, o sensor NTC foi 
escolhido para ser implantado no sistema de aquisição de 
dados. 

 O termistor utilizado nesse trabalho tem uma 
resistência ôhmica de 10.000Ω a uma temperatura de 25°C e a 
escolha do sensor NTC implica na necessidade de linearizar a 
curva característica que relaciona a resistência do componente 
com a temperatura. O método dos mínimos quadrados permite 
realizar uma aproximação de tal forma que a soma dos 
quadrados dos desvios seja o menor possível [5].  

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A curva característica do NTC foi obtida a partir da 
aferição da resistência do componente com o uso de um 
multímetro. Assim, variando a temperatura ambiente na qual o 
sensor se encontrava, obtiveram-se noventa amostras das 
variações ôhmicas do sensor. Com as amostras aplicadas no 
gráfico da Fig. 1 obtém-se a curva característica do NTC. 

Fig. 1. Curva característica e curva de tendência da resistência medida x 

temperatura, comparando os resultados experimentais e teóricos. 

 

Para obter a parábola com um melhor ajuste, utilizamos 
o método dos mínimos quadrados, resolvendo-se o sistema 
com 4 incógnitas a0, a1, a2 e a3. [6]: 
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Aplicando os valores ao sistema e resolvendo por 
eliminação de Gauss encontram-se os valores [7]: 

a0 = 0,00002  

a1 = 0,0051 

a2 = -0,4819 

a3 = 19,096 

Logo, a equação que rege o comportamento 
aproximado do termistor e seu gráfico fica da seguinte forma: 

 R(T) = 0,00002T3 + 0,0051T2 – 0,4819T + 19,096 (KΩ) 

Conhecendo-se matematicamente o comportamento do 
termistor, podemos definir agora o sistema embarcado e 
demais circuitos responsáveis pelo condicionamento do sinal e 
posterior aquisição dos dados aferidos. 

O processo conhecido como aquisição de dados, trata-
se basicamente de armazenar um dado na forma mais 
compacta (mídia ou flash), utilizando um microprocessador ou 
computador, o que resulta em uma boa precisão e permite a 
utilização dos dados em sistemas de controle em tempo real. O 
protótipo de aquisição de dados utilizando hardware 
embarcado é uma ferramenta indispensável para obter 
informações sobre o comportamento de um sistema que 
envolve variáveis de natureza física, como temperatura, 
movimento, ruído, etc. O hardware embarcado utilizado no 
protótipo projetado foi a placa microcontrolada Arduino, a 
ferramenta para aquisição foi o PLX-DAQ (Parallax Data 
Acquisition) que envia dados para o ExcelTM. O software é 
fornecido pela empresa Parallax Inc, e funciona em conjunto 
com o ExcelTM, sendo possível registrar os dados e assim 
construir o gráfico para análise do sinal. 

O objetivo principal é adquirir dados para 
monitoramento e controle de variáveis físicas para aplicações 
em engenharia. Um aparato experimental foi montado para 
implementar a placa de aquisição. Foi utilizado um protótipo 
simples com a placa microcontrolada Arduino, um sensor de 
temperatura do tipo NTC (Negative Temperature Coefficient) 
e mais alguns componentes passivos para condicionamento do 
sinal, como se pode ver na Fig. 2. O software livre PLX-DAQ 
foi necessário para registrar e construir um gráfico de acordo 
com a variação da temperatura. O código foi escrito em 
linguagem C para Arduino usando os coeficientes da equação 
aproximada obtida. O sensor foi calibrado com os parâmetros 
disponíveis na folha de dados do fabricante para operar de 
acordo com o resultado esperado e comparado com a medição 
feita por um termômetro comercial. Os resultados mais 



2016 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2016 BTSYM 

 

importantes adquiridos foram nas temperaturas de 25,0 °C 
com resistência do sensor igual a 9999,9 ohms e 100 °C com 
resistência de 549 ohms.  

Fig. 2. Aparato experimental montado para testar o sistema de aquisição. 

 

IV. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos foram satisfatórios quando 
submetemos o protótipo para aquisição e monitoramento de 
temperatura em ambientes externos ou internos tendo mínima 
variação em 100 amostras coletadas. Variando-se a 
temperatura bruscamente utilizando alguma fonte de calor 
externa, o protótipo apresenta baixa estabilidade, devido sua 
alta sensibilidade a qualquer variação de temperatura e 
características não lineares do sensor, no entanto a leitura 
estabiliza após a fonte de calor externa se manter constante. 
São necessárias melhorias na linearidade, e algoritmos 
melhores, utilizando filtros digitais e analógicos para 
estabilizar as medidas. A aquisição dos dados com o 
microcontrolador ATmega328 foi eficaz, posteriormente será 
utilizado programação do microcontrolador diretamente. O 
dispositivo em conjunto com seus periféricos, pôde aferir os 
diferentes níveis de tensão, registrando os valores na planilha 
do Excel, permitindo assim o uso posterior dos dados de 
maneira organizada e automatizada. Com o uso deste 

microcontrolador e do sensor NTC o custo final do projeto foi 
consideravelmente reduzido se comparado com os produtos 
prontos disponíveis no mercado. 

Os demais sensores que complementam a estação 
meteorológica serão estudados e implementados futuramente 
usando microcontrolador. Assim, a elaboração da estação 
meteorológica terá seu sistema físico reduzido, como também 
o custo final do equipamento pronto inferior aos produtos 
fornecidos pelo mercado. 
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