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Resumo: Este artigo propõe um modelo construtivista de capacitação tecnologia que tem por 
objetivo acrescentar uma nova base na formação do engenheiro de produção para que o 
mesmo venha a utilizar, de forma eficiente, sistemas eletrônicos de sensoriamento e aquisição 
de dados ambientais como uma ferramenta de suporte a projetos na área de gestão 
ambiental. O presente trabalho foi motivado a partir da análise da grade curricular de 
cursos de engenharia de produção em quatorze instituições de ensino superior, públicas e 
privadas, o qual permitiu a constatação de que existe uma grande lacuna nesta área, a qual 
pode ser um significativo diferencial no desenvolvimento de determinados projetos 
envolvendo questões econômicas e ambientais, como a outorga para o uso da água em 
empreendimentos produtivos ou o comércio internacional de bônus relativos à emissão de 
dióxido de carbono na atmosfera. 
Palavras-Chave: Sensoriamento ambiental; Aquisição de dados; Gestão ambiental; 
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1. Introdução 

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo educacional para ensino 
de tecnologia eletrônica envolvendo sistemas de sensoriamento e aquisição de dados 
ambientais em cursos de emprenharia de produção, o que é um ponto vital no 
desenvolvimento de determinados projetos na área de gestão ambiental. Além disto, esta 
tecnologia ainda pode ser aplicada em setores de monitoramento fisico do ambiente de 
trabalho, o qual está diretamente associado a itens de saúde, segurança e produtividade. 

A presente proposta é focada no uso de sistemas de sensoriamento local, os quais 
fazem a medição direta de uma determinada grandeza física como temperatura ou a umidade 
em um determinado ponto. Este processo é ideal para o monitoramento de variáveis 
ambientais em pontos específicos como interiores de fábricas, margens de rios, reservatórios 
de água, aterros sanitários, pontos de emissão de gases poluentes, etc. Esta técnica se 
diferencia da tecnologia de sensoriamento remoto, que é muito explorada atualmente e que 
permite o monitoramento de variáveis físicas em uma grande área geográfica, porém não 
permite grande precisão em pontos específicos, o que pode ser um fator fundamental em 
inúmeros projetos de gestão ambiental. 

A proposta é baseada no desenvolvimento de uma metodologia que integre aspectos 
técnicos e científicos voltados para aplicações reais, a fim de que se crie um modelo 
motivacional para o aluno (BAILEY, 1997). Estudos extremamente teóricos podem ser 
cansativos, enquanto que atividades exclusivamente práticas podem induzir a um falso 
conceito de capacitação, o que exige uma seleção criteriosa de um conjunto de experimentos 
para assegurar um aprendizado real e satisfatório, através de um sistema pedagógico que 
permita uma eficiente interação entre teoria e prática (MUSTOE , 1999). 

O desenvolvimento de sistemas educacionais para ensino de instrumentação eletrônica 
focada em aspectos de sensoriamento e aquisição de dados ambientais pode ser considerado 
um campo fundamental devido ao grande potencial de aplicações desta área em sistemas 
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científicos, industriais e comerciais (MCDONALD, 1995). O objetivo do presente trabalho 
não é transformar o engenheiro de produção em um projetista de sistemas eletrônicos, mas 
sim capacitá-lo de forma sólida a fim de que o mesmo possa propor, analisar, dimensionar e 
gerenciar projetos nesta área, sem incorrer em erros comuns como a compra de equipamentos 
inadequados que estejam tecnicamente além ou aquém das necessidades reais, com custos 
elevados, sem suporte de treinamento e manutenção adequados, que obriguem a posterior 
compra de produtos agregados, como softwares ou dispositivos de hardware, que não gerem 
as bases de dados coerentes com o projeto, etc. Assim, é importante que o mesmo tenha uma 
sólida base relativa a projetos de sensoriamento ambiental a fim de que possa usar de critérios 
científicos para efetuar a sua análise, dimensionamento e aquisição.  

É importante destacar que o continuo e rápido desenvolvimento desta área tem 
ampliado significante o uso destes recursos como uma ferramenta no levantamento de dados 
para serem utilizados como um suporte à tomada de decisão na área de gestão ambiental, 
requerendo uma forte capacitação do engenheiro de produção a fim de que o mesmo, além de 
utilizar eficientemente estes recursos, também possa acompanhar a sua rápida evolução. 
Atualmente, o levantamento destes paramentos deve ser realizado de forma cientifica e 
criteriosa, evitando que seja criada uma base de dados inconsistente, cujo uso possa induzir a 
tomada de decisões erradas na área de gestão ambiental. 

O monitoramento das características físicas e químicas do meio ambiente é um fator 
fundamental para que se possa estabelecer parâmetros reais das alterações que mesmo sofre 
em função das atividades de produção humana em diferentes setores, o que tem inclusive 
motivado a definição de termos a partir de bases legais. Por exemplo, a Política Nacional do 
Meio Ambiente, Lei no 6.938/1981, em seu artigo 3o, para efeitos legais, define 
respectivamente em seu artigo II e VI define como: 

• Degradação da Qualidade Ambiental: a alteração adversa das características do 
meio ambiente; 

• Recursos Ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 
os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e 
a flora. 

A partir de definições com estas, é facilmente dedutível que as atividades de produção 
industrial e agrícola acabam utilizando ou afetando, de forma direta ou indireta, fatores de 
recursos ambientais, e que muitas destas atividades influenciam de forma acentuada a 
degradação do meio ambiente. Além disto, até mesmo fatores domésticos afetam o meio 
ambiente. O lixo doméstico também é responsável por um altíssimo fator de degradação 
ambiental, exigindo cada vez mais que sejam implantados programas e políticas públicas que 
incentivem a reciclagem do lixo domestico, o que além de aspectos tecnológicos e 
empresarias também exige campanhas educativas que venham a conscientizar a população a 
respeito da importância deste problema. 

A idéia de desenvolvimento e preservação do meio ambiente é tão importante que tem 
motivado esforços internacionais, como a Conferência de Desenvolvimento e Maio Ambiente 
das Nações Unidas (ECO 92), realizada pela ONU no Rio de Janeiro em 1992, cujo resultado 
principal foi a “Agenda 21”, a qual foi assinada por representantes oficiais de  179  paises e 
que motivou iniciativas locais como a Agenda 21 Brasileira, a qual foi reconhecida 
internacionalmente e que destaca 21 objetivos fundamentais para promover o 
desenvolvimento sustentável (ONU, 2006; KRANZ, 2006). Na agenda brasileira, o seu 
objetivo número cinco prevê exclusivamente o uso da “Informação e conhecimento para o 
desenvolvimento sustentável”. Note que, o conceito de informação e conhecimento é bastante 
amplo, porém, sob o ponto de vista especificamente tecnológico, o mesmo também pode ser 
diretamente associado ao levantamento de informações de parâmetros físicos e químicos do 
meio ambiente a fim de se permitir um melhor conhecimento do mesmo e de suas alterações 
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ao longo de tempo. Este conhecimento é fundamental para a compreensão de itens 
diretamente associados a determinados projetos de gestão ambiental, os quais podem requerer 
a interpretação de fatores ambientais como, por exemplo, alterações climáticas, alterações e 
formação de bolsões térmicos, alterações de reservas hídricas, alterações na qualidade das 
águas e do ar, etc 

 
2. A análise do problema educacional 

Atualmente existem diversos recursos tecnológicos na área de instrumentação 
eletrônica e computacional que são diretamente aplicados no monitoramento e controle 
ambiental. Entre estes recursos podemos exemplificar a utilização de sensores, coletores de 
dados, mecanismos de comunicações de dados, redes de sensores, sistemas computacionais 
para recepção, armazenamento, tratamento de distribuição de dados ambientais, etc. Assim, o 
uso racional e eficiente destes recursos pode ser fundamental para o desenvolvimento de 
determinados projetos na área de gestão ambiental.  

Diante deste contexto, surge uma pergunta natural: Como os alunos de engenharia de 
produção estão sendo capacitados para a utilização destes recursos nos seus projetos de gestão 
ambiental? Para tentar responder, ou ao menos levantar o problema, foi realizada neste 
trabalho a análise da grade curricular dos cursos de engenharia de produção em quatorze 
instituições de ensino superior, públicas e privadas, em nove estados, abrangendo as cinco 
regiões geográficas do Brasil. As grades curriculares analisadas foram, em ordem alfabética, 
das seguintes instituições: 

1. Centro Universitário de Campo Grande UNAES  
2. Escola de engenharia do Makenzie 
3. PUC – Curitiba (PUCPR) 
4. Universidade de São Paulo (POLI-USP) 
5. Universidade do Estado do Pará (UPA) 
6. Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
7. Universidade Estadual Paulista – Bauru (UNESP) 
8. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
9. Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) 
10. Universidade Federal de Pernambuco (UFPe) 
11. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
12. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
13. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
14. Universidade Federal Fluminense – Niterói (UFF) 
A análise concluiu que o ensino de Gestão Ambiental é um item freqüente nos cursos 

de engenharia de produção, porém a capacitação do aluno em aspectos tecnológicos 
envolvendo sistemas de sensoriamento e aquisição de dados como uma ferramenta estratégica 
no levantamento de dados para projetos de gestão ambiental ainda é um tema praticamente 
inexplorado na grade curricular obrigatória. Esta análise permitiu concluir que as disciplinas 
envolvendo aspectos de tecnologia eletrônica e computacional podem basicamente ser 
enquadradas em dois grandes grupos, que são: 

 1. Ensino voltado para sistemas computacionais fundamentais, incluindo aspectos de 
desenvolvimento de algoritmos, linguagens de programação, e utilização de 
softwares aplicativos em áreas específicas como de banco de dados, matemática, 
estatística, simulação, etc. 

 2. Ensino voltado para sistemas de automação e controle industrial, incluindo o 
ensino de fundamentos de eletricidade e eletrônica, conceitos sobre teoria de 
controle, sensoriamento, controladores programáveis, redes de computadores, etc. 
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Alguns cursos de engenharia de produção, principalmente aqueles focados na 
produção mecânica, também abordam outros tópicos envolvendo aspectos de tecnologia 
eletrônica e computacional, porém, mesmo nestes casos, persiste uma lacuna na interação 
entre dispositivos de sensoriamento e de aquisição de dados, com a sua aplicação direta em 
sistemas de gestão ambiental, o que, além benefícios ambientais, também pode induzir a 
significativas melhorias dos processos operacionais da empresa, incluindo aspectos de 
produção limpa, certificação ambiental, redução de resíduos tóxicos, reciclagem, etc. 

 
2.1 A Inserção Pedagógica 

A inserção de novos recursos tecnológicos no processo de formação educacional, 
como os sistemas de sensoriamento e de aquisição de dados, requer uma análise detalhada de 
aspetos educacionais e tecnológicos, exigindo que o professor tenha uma visão pragmática do 
assunto, a fim de se possa interagir de forma eficiente os conceitos teóricos e as a abordagens 
práticas voltadas para as aplicações reais, permitindo que a atividade acadêmica se torne mais 
próxima do ambiente real de trabalho. Evidentemente que isto nem sempre é um trabalho 
fácil, o que, em muitos casos, pode exigir um trabalho de equipe, formada por professores de 
diversas disciplinas, especialistas em tecnologia, e pedagogos. Desta forma, pode-se se sugerir 
que esta inserção analise tópicos como: 

• A adaptação da estrutura curricular; 
• Métodos que efetivamente aumentem a produtividade escolar com o uso de 

recursos tecnológicos; 
• Critérios de avaliação pedagógica; 
• Metodologias de ensino; 
• Seleção de dispositivos de hardware e software; 
• Elaboração de regras para o uso democrático dos equipamentos; 
• Elaboração de análises estáticas e quantitativas do uso e aproveitamento dos 

equipamentos; 
• Análise comparativa entre diferentes tecnologias, o que afeta diretamente a tomada 

de decisões; 
• Estratégias para o acompanhamento da evolução tecnológica; 
Os tópicos descritos acima envolvem um alto grau de especificidade, de acordo com as 

características de cada curso, sendo que algumas experiências educacionais, que envolve as a 
interação de ambientais com outras áreas podem demorar vários anos para que atingirem um 
padrão ideal (BOMAN, 2003). Assim, é fundamental que seja continuamente analisada a 
interação de tópicos teóricos e práticos até que se atinja um padrão que possa ser considerado 
satisfatório dentro de cada realidade local (BOMAN, 2003; BLANKERT, 2003). Toda esta 
problemática pode ser analisada em diversos trabalhos e discussões sobre a inserção 
tecnológica no ambiente educacional, os quais  podem ser  encontradas em sites  de 
instituições internacionais especializadas no assunto, como a International Society for 
Tecnology in Education (ISTE, 2005) e a American Society for Engineering Education 
(ASEE) (ASEE, 2006). 

 
3. As propostas técnico-educacionais 

Nesta seção são apresentadas algumas propostas cujo objetivo é propor um modelo de 
referencial técnico e pedagógico para o desenvolvimento de atividades de capacitação em 
sistema de sensoriamento e aquisição de dados ambientais voltados para aplicações em 
sistemas de gestão ambiental na área de engenharia de produção.  
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3.1 A análise do sistema 

A primeira proposta deste trabalho para a capacitação do engenheiro de produção na 
área de sistemas de sensoriamento e aquisição de dados ambientais é o estudo para a 
generalização de qualquer projeto em três básicas, que são: 

A modelagem genérica do sistema; 
A definição humana; 
O levantamento questões técnicas inerentes ao projeto. 
Estas três partes de análise não são totalmente isoladas e os resultados da análise feita 

em uma das partes pode interferir diretamente nas demais, ou exigir que itens das demais 
partes sejam reanalisados a fim de que se atinja um ponto de equilíbrio otimizado entre todas 
elas. 

 
3.1.1 A modelagem genérica do sistema 

A modelagem genérica do sistema representa uma abstração organizacional 
(FLOWER , 2004), sendo que neste trabalho é proposto que qualquer sistema possa ser 
modelado através de quatro partes distintas, que são: 

1. O sistema de sensoriamento; 
2. O sistema de aquisição de dados; 
3. O sistema de comunicação de dados; 
4. O sistema de manipulação dos dados. 
A vantagem desta divisão é a estruturação organizacional de um sistema complexo de 

sensoriamento e aquisição de dados ambientais através de um modelo simples, o qual permite 
um melhor gerenciamento do modelo a ser implementado, da sua forma de desenvolvimento e 
da análise efetiva dos resultados obtidos.  
 
3.1.2 A definição humana 

Além da divisão do sistema global, também se torna importante a divisão humana que 
esta envolvida no processo. Isto permite que de defina quem vai fazer exatamente o que, quan 
do e como. Em termos de pessoas, propomos neste trabalho que o projeto enquadre os fatores 
humanos através de uma estrutura básica composta por: 

 1. Usuários finais; 
 2. Criadores de necessidades de medições; 
 3. Projetistas ou proprietários dos equipamentos tecnológicos de medições; 
 4. Projetista do sistema de produção com foco em gestão ambiental. 

 
3.1.3 O levantamento questões técnicas 

A partir da estruturação lógica e humana do projeto de produção, o aluno poderá 
avançar para uma etapa seguinte, o mesmo poderá aprender de forma construtivista a levantar 
questões técnicas fundamentais para o desenvolvimento do aspecto tecnológico de 
sensoriamento físico em gestão ambiental, considerando-se questões como, por exemplo: 

1. Quais são os objetivos finais da medição ambiental? 
2. Exatamente quais os parâmetros ambientais que devem ser medidos no processo? 
3. Qual o grau de precisão exigido? 
4. Quais os tipos de sensores poderiam ser utilizados para atingir os objetivos 

iniciais?  
5. Qual é a expectativa para o volume de dados a ser gerado? 
6. Qual é o consumo de energia máximo admissível para o sistema de sensoriamento? 
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7. Onde, como e quando devo instalar o equipamento? 
8. Quais os testes que devo realizar para validar as medições? 
9. Como será a transferência de dados entre o sistema de aquisição de dados e o 

sistema de manipulação de dados? 
10. Como os dados recebidos serão armazenados e manipulados de modo que se 

assegure a sua consistência e a fácil recuperação a informação? 
11. Como esta informação será disponibilizada para o usuário?  
12. Quem irá compor a equipe de desenvolvimento e como a equipe será gerenciada? 
13. Qual o custo esperado? 
14. Quais são os retornos sociais, ambientais e econômicos esperados com a 

implantação do sistema? 
As questões exemplificadas acima não são fáceis de serem respondidas quando se 

trabalha com uma abordagem crítica e eficiente para a solução de problemas reais, o que, em 
muitos casos, pode estar diretamente associado a fatores econômicos extensamente críticos, 
ou até mesmo a fatores conflitantes. Por exemplo, sob o ponto de vista tecnológico, um 
sistema de sensoriamento pode ser eficiente, porém também pode ter um alto consumo de 
energia, o que impede o seu uso com baterias em locais remotos onde não se tenha rede de 
distribuição de energia elétrica, como florestas, margens de rios, etc. Outros sistemas podem 
gerar um volume muito grande de informações, o que, em certos casos, pode ser um exagero 
para os objetivos originais do projeto, e que poderá gerar problemas de ocupação extrema do 
sistema de comunicação de dados, do sistema de armazenamento de informações, e na forma 
de recuperar as informações.  

Na verdade, cada uma das questões acima pode gerar um tópico de aula que poderia 
exigir muitas horas-aula para ser explicado, assim, é neste ponto que entra a exigência de um 
criterioso planejamento do curso de acordo com cada especificidade local. É também neste 
ponto que temos que ressaltar a importância do assunto, onde não se espera transformar o 
engenheiro de produção em um engenheiro eletricista ou engenheiro de computação 
especialista em sensoriamento e aquisição de dados, mas espera-se que o engenheiro de 
produção tenha a capacitação técnico-gerencial extremamente sólida para poder coordenar de 
forma eficiente as atividades de uma equipe multidisciplinar de trabalho, e também gerenciar 
de forma otimizada a interação entre os diferentes aspectos produtivos, ambientais, 
tecnológicos e econômicos. 

 
3.2 O uso de coletores de dados como uma ferramenta educacional 

A segunda proposta deste trabalho é a utilização de coletores de dados para a 
finalidade educacional nos cursos de engenharia de produção. Coletores de dados são 
equipamentos eletrônicos que registram as informações das medições físicas registradas pelos 
sensores. Posteriormente, estas informações podem ser enviadas a um computador onde 
podem ser manipuladas por programas aplicativos, como planilhas, editores de textos, 
editores gráficos, etc. Assim, com este equipamento, é possível exemplificar as quatro partes 
do sistema, descritos no item 3.1.1. 

A tecnologia aplicada em educação vem ganhando cada vez mais espaço (ABT, 2006), 
sendo que, os sensores e coletores de dados, em conjunto com material didático específico, 
podem se tornar uma potente ferramenta educacional e permitir uma abordagem construtivista 
a respeito do assunto (VERNIER, 2005). Na realidade, os coletores de dados já vêm sendo 
utilizados no ensino de ciências, inclusive de forma acentuada no ensino fundamental e 
médio. Neste caso, os coletores de dados são modelos especiais de menor custo, e que 
normalmente já vêm acoplados com alguns sensores específicos, permitindo a medição e 
registro automáticos de grandezas ambientais específicas como temperatura, umidade, 
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luminosidade, etc. Alguns coletores de dados não vêm com sensores embutidos, mas possuem 
entradas de sinais onde os sensores adquiridos separadamente podem ser diretamente 
conectados, no entanto, nesta seção deste trabalho, o termo “coletores de dados” se refere ao 
conjunto formado pelo coletor de dados acoplado a sensores internos ou externos. 

Estes equipamentos permitem ao aluno analisar novos paradigmas onde a aquisição de 
dados ambientais deve ser planejada de modo a não se perder os dados de entrada, o 
armazenamento deve ser efetuado sob uma estrutura que permita fácil recuperação das 
informações e que também seja compatível com os recursos computacionais disponíveis, tais 
como o tamanho de memórias e capacidade de processamento. Atualmente, o conceito de 
coleta indiscriminada de dados foi substituído por um conceito mais moderno, cuja premissa é 
"coletar somente o que se precisa, quando se precisa". Isto implica em uma coleta seletiva de 
dados, onde os mesmos não são coletados continuamente, mas sim, sob critérios pré-
definidos. Neste contexto, a antiga idéia de "salve tudo que pode eventualmente ser necessário 
mais tarde", foi substituída, em muitos casos, pela filosofia "coleta-se o que precisar, quando 
precisar, e sabe-se como recuperar esta informação" (PHILBIN, 1990), o que caracteriza a 
coleta inteligente de dados. 

Um sistema inteligente de aquisição de dados, além da seletividade na coleta, deve ter 
capacidade de pré-processamento. Como o processamento final é usualmente feito por um 
computador de maior porte, o pré-processamento pode diminuir o volume de dados 
transferidos, aliviando o sistema de comunicação. Além disto, ele pode registrar a ocorrência 
de um determinado fenômeno físico, a sua amplitude, o horário de ocorrência, e ainda realizar 
atividades de processamento prévio ou controlar um processo (TOYONOR, 1987; 
CHUTATAPE, 1991). 

Experimentos com coletores de dados incentivam o aluno a desenvolver um senso 
crítico mais apurado, para que possa determinar de forma coerente como o coletor irá operar. 
Como conseqüência, o aluno passa a dominar o experimento de forma mais consistente e 
direta, podendo inclusive interferir diretamente na metodologia prática. O aluno torna-se um 
agente construtor do experimento, conforme sugere a figura 1. Inicialmente o aluno configura 
o coletor determinando horários, períodos e quantidades de medições. Depois da 
configuração, o coletor entra automaticamente em operação e pode ser desconectando do 
computador, podendo ser utilizado e transportado para diferentes locais.  

Para a inserção de um sistema de aquisição de dados na escola é necessária uma 
análise criteriosa de como este sistema será utilizado na educação, porém, além dos aspectos 
didáticos, o professor também é obrigado a fazer uma análise de diversos aspectos técnicos, 
envolvendo conceitos de eletrônica, computação e instrumentação. Apesar destes conceitos 
formarem um conjunto complexo de informações, existem parâmetros básicos e elementares, 
que qualquer professor pode entender e utilizar na tomada de decisão para uma compra mais 
coerente e voltada para a sua realidade. Entre estes parâmetros pode-se destacar: 

• Quais os sensores efetivamente necessários; 
• Número de registros requeridos para armazenamento; 
• As características do software de comunicação; 
• Manuais; 
• Material didático de apoio; 
• As características ambientais de operação; 
• Análise de custos. 
Para a maioria das experiências educacionais, ao contrário de experiências científicas, 

não são necessários equipamentos com um alto grau de precisão. Assim, freqüentemente, os 
equipamentos de menor precisão e, conseqüentemente, de menor custo, podem ter um 
desempenho altamente satisfatório no setor educacional. 
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3.3 Exemplificação de interação tecnológica e econômica em gestão ambiental 

Nesta seção é mostrado um exercício baseado em sensoriamento térmico, o qual 
exemplifica a interação direta entre sistemas tecnológicos de sensoriamento a aquisição de 
dados ambientais com a questão da gestão ambiental e os envolvimentos econômicos. Este 
tipo de interação pode ser extremamente motivadora para o aluno, o qual pode analisar os 
diferentes aspectos do projeto. 

Com o uso de um coletor de dados que realize a medição e registro de temperatura o 
aluno pode realizar diversos experimentos, como a medição da temperatura em diferentes 
pontos de uma região no mesmo horário, as variações térmicas em um determinado ponto ao 
longo do tempo, analise de bolsões térmicos em centros urbanos, etc. 

A partir destes experimentos com medições térmicas, o aluno pode ser induzido a 
fazer analise mais complexas que envolvam aspectos ambientais, como por exemplo, uma 
análise técnica e econômica sobre o efeito estufa. No caso do efeito estufa, o vapor de água e 
o dióxido de carbono formam uma comanda natural de proteção que permite apenas a entrada 
de parte da radiação solar que é recebida pelo planeta durante o dia e, durante a noite, esta 
camada retém parte da energia que a terra irradia em direção ao espaço (SEBRAE, 2004), 
desta forma, o dióxido de carbono (CO2) e outros poluentes podem provocar uma maior 
retenção de calor, causando um aquecimento da atmosfera e da superfície da terra com 
conseqüências diretas sobre diversos setores produtivos e sobre a qualidade de vida no 
planeta. A partir deste ponto, se pode sugerir ao aluno que, além da medição térmica, ele 
também desenvolva um projeto pra a medição dos gases na atmosfera que influenciam de 
forma direta e acentuada o efeito estufa. 

Existem diversas atividades responsáveis pela emissão de gases na atmosfera como a 
combustão de combustíveis fósseis, emissão de gases pela industrias, desmatamento e 
queimadas, fermentação de produtos agrícolas, etc (SEBRAE, 2004). No Brasil os 
desmatamentos e queimadas representam cerca de 67% das emissões de carbono na 
atmosfera, embora em escala mundial este fator represente 
apenas 3% (AMBIENTEBRASIL, 2006).  

Embora o dióxido de carbono seja o elemento mais crítico, representando 55% dos 
gases emitidos (AMBIENTEBRASIL , 2006), na verdade existe um conjunto de gases que 
afetam o efeito estufa, que são (DEPLEDGE, 2006): 

• Dióxido de carbono (CO2); 
• Metano (CH4); 
• Oxido nitroso (N2O); 
• Hidrofluorcarnonos (HFCs); 
• Perfluorcarbonos (PHCs); 
• Hexafluoreto de enxofre (SF6). 
Nesta atividade, o aluno teria que escolher o coletor de dados para a medição de gases, 

determinar em quais pontos deveriam ser realizadas as medições, em quais horários, qual o 
erro que pode ser induzido no sistema de medição, como estes dados serão posteriormente 
organizados em computadores, como os dados de diversos dispositivos de sensoriamento 
serão agrupados, e como estas informações seriam analisadas e publicadas. 

É interessante ressaltar que, para o aluno de engenharia de produção, esta atividade 
poderia ser diretamente associada a outro fator de grande impacto, que é a comercialização 
internacional de Créditos de carbono, ou Reduções Certificadas de Emissões (CERs), que são 
certificados que os paises podem emitir para cada tonelada de gases do efeito estufa que 
deixam de ser emitidos ou retiradas da atmosfera (CARBONOBRASIL, 2006). De acordo 
com o protocolo de Kyoto, estes créditos podem ser vendidos para países que não conseguem 
controlar eficientemente a emissão destes gases. Em diversos paises do mundo, inclusive no 
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Brasil, já existem diversos projetos implementados com a comercialização dos créditos de 
carbono (AMBIENTEBRASIL, 2006; CARBONOBRASIL, 2006), sendo que este setor 
representa hoje um significativo segmento comercial, havendo inclusive bolsas especializadas 
na comerciliazação destes créditos, como a Bolsa do Clima de Chicago. 

Este estudo de caso, envolvendo medição térmica, pode incluir experimentos de 
bancada realizados diretamente com sensores e multímetros, experimentos realizados com 
coletores de dados para sensoriamento térmico, estudos ambientais do efeito estufa e da 
emissão dióxido de carbono (CO2), estudos sobre a comercialização de créditos de carbono, e 
estudos para a medição térmica e de agentes poluentes em uma determinada atividade 
produtiva. Com isto, a medição de uma única grandeza física, pode servir como base 
motivacional para a interação entre diversos aspectos tecnológicos e comerciais na área de 
gestão ambiental. 

 Observe que a interação entre aspectos ambientais, produtivos e econômicos é uma 
questão de criatividade do corpo docente do curso, o que também deve levar em consideração 
fatores regionais e econômicos.  

Além do exemplo de interação técnica da medição térmica com aspectos ambientais e 
econômicos, podem ser definidas diversas outras atividades, envolvendo aspectos como, por 
exemplo, da medição pluviométrica ou a medição da qualidade de águas. Atualmente, existem 
modelos de coletores de dados que podem realizar as medições pluviométricas ou de 
parâmetros de qualidade da água.  

As variações pluviométricas podem ser diretamente afetadas por fatores como 
variações térmicas ou desmatamento, e afetam diretamente o chamado ciclo hidrológico e os 
reservatórios naturais, o que é diretamente associado a vários setores produtivos.  

A qualidade da água considera fatores como, por exemplo, o seu PH, turbidez, 
oxigênio consumido, ou a presença de determinados elementos. Esta analise segue parâmetros 
definidos por normas como a portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde, ou a resolução 20 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (DAE , 2006). 

A medição de fatores associados à água é importante em inúmeros projetos que 
envolvem gestão ambiental. No Brasil, o uso de recursos hídricos vem sido legalizado desde 
1997 e teve um impulso com a criação da Agencia Nacional de Águas (ANA), em 2000, 
sendo que, através destes esforços, o conceito de uso dos recursos hídricos naturais como 
aqüíferos ou rios para fins de produção industrial, mineral, ou agrícola não é mais livre e deve 
ser administrado segundo regras e com base na outorga para o uso de águas, a qual é emitida 
por agências locais especializadas, como é o caso do DAEE no estado de São Paulo.  

Observe que a medição de parâmetros físicos associados a quantidade de chuvas ou a 
qualidade das águas podem induzir a profundos e complexos estudos econômicos e gestão 
ambiental como, por exemplo, os problemas internacionais e estratégicos associados ao uso 
da água, as regras para se conseguir a outorga para o uso de recursos hídricos em projetos 
econômicos no Brasil, a influência em processos de irrigação agrícola, etc. 
 
4. Conclusões 

 Neste trabalho foi mostrada a proposta de um modelo didático para a capacitação de 
alunos de engenharia de produção na área de sensoriamento e aquisição de dados ambientais, 
o qual inclui aspectos teóricos e práticos, e que mostra que dispositivos eletrônicos 
relativamente simples podem ser utilizados de forma eficiente neste processo educacional. 
Este tema ainda é muito pouco explorado no modelo educacional desta engenharia no Brasil, 
sendo que o mesmo pode ser utilizado como uma eficiente ferramenta motivacional para 
incentivar o aluno de engenharia de produção a integrar aspectos tecnológicos, ambientais e 
econômicos na área de gestão ambiental. O trabalho mostra que a elaboração de uma 



 
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 

 

metodologia educacional criteriosamente elaborada de acordo com as especificidades de cada 
curso pode permitir que o aluno adquira uma sólida visão global a respeito deste assunto, e 
que o mesmo se torne apto a gerenciar de modo mais eficiente as equipes multidisciplinares 
que podem estar direta ou indiretamente envolvidas em projetos desta natureza. O trabalho 
também mostra que a abordagem criteriosa deste tema na formação do engenheiro de 
produção pode ser um diferencial fundamental para que o mesmo atue no desenvolvimento de 
determinados projetos que envolvam recursos ambientais, principalmente no tocante a novas 
tendências mundiais onde projetos na área de gestão ambiental podem gerar divisas 
extremamente significativas e dependem diretamente do levantamento de dados ambientais 
obtidos através de sistemas de sensoriamento e aquisição de dados. 
 
5. Referências Bibliográficas 
  

ASEE. American Society for Engineering Education, <http://www.asee.org> acessado em 
15/02/2006. 

ABT. Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, <http://abt-br.org.br/index.php>. 
Acesso em 10/03/2006. 

AMBIENTEBRASIL: Ambiente Brasil, 
<http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./carbono/index.php3&conteudo=./
carbono/fixacao.html> Acesso em 01/04/2006. 

BAILEY, T.; MERRITT, D. Industry Skill Standards and Education Reform. American 
Journal of Education. V.15, no.4, Aug. 1997, pp. 401-436. 

BOMAN, JOHAN; DYNEFORS, B., HUHLMANN-BERENZON, S.  Teaching 
Environmental Physics with a Field Measurement Campaign. European Journal of Physics, 
24 S73-S81, 2003. 

BLANKERT , P.; MULDER, J. . A Student Laboratory in Environmental Physics, European 
Journal of Physics 24, S69-S72, 2003. 

CHUTATAPE, O.; TEO, C.Y.  Design of a Flexible Distribuited Data Aquisition Controller 
With The 80C51FA Microcontroller.  Microprocessors and Microsystems, v. 15, p. 
417-425, 1991. 

CARBONOBRASIL: Carbono Brasil 
<http://www.carbonobrasil.com/textos.asp?tId=62&idioma=1>. Acesso em  18/07/2006 

DEPLEDGE, JOANA – Um guia da mudança do clima. MCT, <www.mct.gov.br>. Acesso 
em 20/07/2006 

DAE. Departamento de Água e Esgoto, Bauru, <www.daebauru.com.br>. Acesso em 
20/05/2006 

FLOWER, K. R.; SCHMALZEL, J. . Why do we Care About Measurement? 
IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, March, pp 38-46, 2004. 

ISTE. International Society for Tecnology in Education, <www.iste.org>. Acesso em 
20/11/2005. 

KRANZ, PATRICIA. Agenda 21 Local. <www.agenda21local.com.br>. Acesso em 
01/08/2006. 

MCDONALD, D. Reengineering Technical Education: Student Training For Tomorrow’s 
Industry. Advances in Instrumentation and Control (ISA), v.50, part 2, pp. 593-603, 1995. 



 
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 

 

MUSTOE, L. R.; CROFT, A. C.. Motivating Engineering Students by Using Modern Case 
Studies. The International Journal of Engineering Education, vol.15, no. 6, 1999, 
pp. 469-476 

ONU: Organização das Nações Unidas 
<http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm>. Acesso em 25/06/2006 

PHILBIN, Brian. Event History in Process Control. Instrumentation Society of America 
v.45, parte 1, p. 25-30, 1990. 

SEBRAE - Curso Básico de Gestão Ambiental - Programa Sebrae de gestão ambiental. 
Brasília, DF, 1a edição, 111 páginas, 2004. 

TOYONOR, Y.; YUHARA, H.; TAKAHASHI, H.; MICALLEF, C. Advanced Data Logger 
With High-Speed Trend Recording. Instrumentation Society of America, v.42, parte 3,  
pp. 1675-1680, 1987. 

VERNIER: Vernier Software & technology. <www.vernier.com.br >. Acesso em 
01/12/2005. 


