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RESUMO

O Clima tem sido ao longo das últimas décadas, um dos maiores motivos de discussão da comunidade científica, uma vez que, as mudanças 
climáticas envolvem questões extremamente complexas, impactam diretamente no modo de vida de populações inteiras. Além da climatologia, 
mais especificamente, a análise de fatores ambientais e seus respectivos impactos, principalmente no modo de vida das espécies habitantes do 
espaço geográfico. Logo, o estudo da dinâmica de comportamento das populações versus a ação do ser humano de mudança do espaço 
geográfico, é sem dúvida,  a maior pauta dentro desta discussão.Devido a intensidade das mudanças no ambiente inerentes às ações humanas, a 
poluição é a voga dos impactos ambientais e socioeconômicos e atinge milhões de pessoas no mundo todo. Por este motivo, as empresas e o 
governo têm estado cada vez mais comprometidas com o crescimento sustentável , impactos socioambientais e legislação específica para cada 
tipo de exploração ambiental. Portanto, a necessidade de monitorar parâmetros ambientais com precisão, rapidez e confiabilidade. É um grande 
desafio para o território nacional, principalmente levando em consideração terras amazônicas, uma vez que, muitos locais de interesse podem 
ser: de mata fechada, perto de terras indígenas, locais ilhados, locais de intensa poluição ambiental, etc.Tendo em vista esta abordagem, A ideia 
de um sistema portátil de análise climática e de poluentes foi desenvolvida. Através de um microcontrolador de baixíssimo custo e uma 
arquitetura extremamente fácil de se trabalhar e manutende-la, um protótipo de estação de análise gasosa foi construído utilizando arduino, 
esp8266, sensor de CO, CO2 e NO2. Trabalhando juntamente com um raspberry pi e uma rede wireless. O protótipo faz as aquisições de dados 
através do arduino, passado-as para o esp8266, que por sua vez, faz uma conexão TCP/IP afim de “postar” os dados no banco de dados MYSQL, o 
qual está alocado dentro do micro computador raspberry pi. Além de contar com outras arquiteturas, este protótipo pode utilizar, também, tanto 
a rede wifi disponível no ambiente, sendo intranet ou internet, ou seja, podemos fazer a coleta de dados em qualquer lugar do mundo, como 
também, pode utilizar a rede 3G e SMS para comunicar-se com um serviço final de coleta, ou um “front end” de interesse. Uma vez que a ideia  
principal que o rege, é flexibilidade de transmissão de dados, em função da disponibilidade da tecnologia em abundância para transmitir as 
informações. Outra vantagem encontrada na arquitetura atual é: a compatibilidade com a maioria dos sensores do mercado. Como a plataforma 
arduino funciona com a tensão de até 5 volts, a maioria das tensões criadas para comunicar o sensor com o seu “backend”, flutuam na mesma 
faixa dos microcontroladores, dando uma “range” de compatibilidade enorme para o protótipo tendo influência direta no preço, precisão e 
qualidade de amostragem. Logo, levando em consideração as vantagens já citadas, preço de produção e  as amostragens realizadas, o protótipo 
se mostrou extremamente promissor, não somente como uma ideia de trabalho científico, mas também como produto final e plataforma de 
pesquisa para futuros trabalhos em diversas área e contextos diferentes.
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