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RESUMO

Os grupos mais suscetíveis aos efeitos deletérios da poluição atmosférica são crianças, idosos e indivíduos com histórico de doenças respiratórias e cardiovasculares. Doenças

respiratórias em crianças, em especial as infecções respiratórias agudas, asma e bronquite, são relacionadas a altos níveis de poluição do ar e são causas comuns de

morbimortalidade. A necessidade de automatizar a aquisição de dados de medição ocorre em muitas aplicações, tanto em atividades de pesquisa e desenvolvimento como no

monitoramento contínuo e controle de processos industriais. O objetivo deste estudo é a criação de hardware e software de baixo custo necessário para o monitoramento de

diferentes variáveis ambientais relacionadas aos processos de saúde e doença. O mesmo tem como principais características a detecção, quantificação e armazenamento da

concentração de partículas de poeira suspensas no ar em ambientes fechados, além de aferir a umidade e temperatura ambiente. Para desenvolver o protótipo em questão está

sendo utilizado o Arduíno Uno (Atmega328P) interfaceado com shields para medição de partículas atmosféricas, temperatura e umidade. Um módulo LCD touch-screen para

interface com o usuário e um módulo para gravação em cartão SD. O sistema faz uma leitura das variáveis ambientais (temperatura, umidade e concentração de partículas) a

cada 10 segundos e armazena em um buffer temporário para gravação em cartão SD a cada minuto. O sistema trabalha de forma autônoma e os dados são armazenados no

cartão SD acompanhados do horário de suas medições, com exibição dos dados em tempo real das variáveis aferidas na tela LCD touch-screen. O software de controle

desenvolvido permite programar os intervalos entre as determinações e o intervalo de tempo que as mesmas serão realizadas. O módulo sensor de partículas foi projetado para

detectar a partícula do tamanho maior do que um micrômetro, que geralmente inclui fumaça de cigarro, poeira doméstica, carrapato, esporos, pólen e mofo. Com o

desenvolvimento de tal equipamento torna-se possível e viável o monitoramento da qualidade do ar em ambientes fechados. Assim abrindo várias possibilidades desde estudar

doenças respiratórias causadas por emissão de partículas de poeiras suspensas, até como tais partículas se comportam na atmosfera, marcadamente em ambientes fechados.
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