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CAPÍTULO 3 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  O nariz eletrônico 

 

Compreende um conjunto de quatro sensores de gás diferentes acoplados a 

um sistema de medidas que é composto por quatro condutivímetros, cujas saídas 

são monitoradas por um circuito microcontrolado, que permite efetuar 25 leituras por 

segundo da condutância de cada sensor e transmiti-las a um microcomputador (PC), 

como mostrado na Figura 16.  

 

 

Figura 16.  Representação do sistema usado para fazer as medidas. 

 

Um software de comunicação armazena os dados recebidos num arquivo tipo 

.txt que serve de entrada para softwares específicos de tratamento estatístico de 

dados, permitindo por exemplo: a realização de análises multivariadas, como PCA 

(análise de componentes principais). 
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3.2  Desenvolvimento dos sensores químicos 

 

Os sensores de gás que compõem o nariz foram fabricados usando lâminas 

de vidro comerciais comumente empregadas em microscopia óptica, as quais foram 

cortadas para terem dimensões de 1 cm x 2 cm (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Eletrodos interdigitados (GRUBER; et al, 2004). 

 

Um filme de cromo foi depositado sobre uma lâmina de vidro, por sputtering, a 

2 mTorr, 100 W por 15 min, para se obter um filme com espessura de 400 nm..Uma 

película fotorresistente foi depositada sobre o filme de cromo. Sobre ela foi colocada 

a máscara para a fotolitografia, pré-desenhada no AutoCad.  O conjunto foi, então, 

exposto a radiação UV e os padrões interdigitados foram formados  (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Formação de eletrodos (GRUBER; et al, 2004). 

 

Sobre cada um dos quatro eletrodos que formam o nariz foi depositado, na 

forma de filme fino, um polímero diferente, os quatro polímeros utilizados são 

apresentados no ítem 3.3 abaixo.  
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A Figura 19 mostra uma fotografia de um eletrodo, bem como ampliações da 

região interdigitada. 

 

Figura 19.  Regiões ampliadas de um eletrodo (GRUBER; et al, 2004). 

 

3.3 Polímeros utilizados nos sensores 

 

- Polímero 1)  poli(9,9-dioctil-2,7-fluorenilenoetileno) (PPX-2,7-FLU).  

- Polímero 2)  poli(2,5-bifenilenoetileno) (PPX-bif-H).  

- Polímero 3)  poli(4’-hexilóxi-2,5-bifenilenoetileno) (PHBPE). 

- Polímero 4)  poli(2-bromo-5-hexilóxi-p-fenilenovinileno) (BHPPV).  

Todos os polímeros foram dopados com ácido dodecilbenzenossulfônico (DBSA). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Representação das formulas químicas dos polímeros utilizados nos 
sensores (ROSA; et al, 2005). 
 

As soluções usadas para as deposições foram preparadas da seguinte 

maneira: 2,5 mg do polímero foram dissolvidos em 0,4 mL de clorofórmio. A essa 

solução foi adicionado 0,35 mL de uma solução de 20 mg de ácido dodecilbenzeno 

sulfônico (DBSA) em 10 mL de clorofórmio. Foram depositados, por spin-coating, 20 

L de solução polimérica, na construção de cada sensor, sendo que a deposição foi 

feita sempre na região interdigitada do eletrodo.  
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3.4 Polímeros a serem identificados 

 

Para desenvolvimento da metodologia para identificação de plásticos comerciais 

por meio de um nariz eletrônico baseado em polímeros condutores, utilizamos dez 

diferentes resinas.   

Os dez plásticos comerciais selecionados representam mais de 80 % das resinas 

utilizadas no mercado de transformação.  O critério para escolha deles foi a 

representatividade comercial.     

 

Os polímeros estudados foram: 

 

1) Polietileno de baixa densidade -  Dow Química – LDPE 600C 

2) Polietileno de alta densidade – Dow Química – Dowlex 2045-B 

3) Poli(etileno-co-acetato de vinila) – EVA – BRASKEM -0321-SP 

4) Poliestireno uso geral – BASF-145-D 

5) Poli(tereftalato de etileno) – PET – MG-Cleartuf  Turbo 

6) Poliamida 6.6 – BASF - Ultramid 1000-11 NF2001 

7) Policarbonato – PC – BAYER –Macrolon 2458 

8) Polipropileno homopolímero – BRASKEM – H 603 

9) Polipropileno copolímero – BRASKEM – CP 442 

10) Poliestireno de alto impacto - PSAI – BASF-446C 

 

 

Foram analisadas as famílias das: 

 

Olefinas: PEBD / PEAD / EVA / PP homopolímero / PP copolímero. 

Estirênicos: PS / PSAI. 

Poliéster: PET. 

Poliamidas: PA 66. 

Policarbonato: PC. 
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3.5 Sistema de medidas 

 

Para a realização das medidas (vide Figura 21), amostras dos dez tipos de 

plásticos comerciais diferentes, cada um com uma massa de 0,30 g colocados num 

cadinho de aço inox, foram introduzidos em uma câmara de aquecimento e 

submetidos a um gradiente de aquecimento da temperatura ambiente do laboratório. 

Foi necessário esperar 50 minutos para que o sistema atingisse uma temperatura de 

equilíbrio (257ºC), e então se deu início ao teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Esquema simplificado do sistema de medida 

 

Uma bomba de ar foi conectada ao sistema para garantir um fluxo de ar 

contínuo.  A vazão de ar que sai do sistema foi monitorada com o auxílio de um 

rotâmetro.  A abertura e fechamento das válvulas (v1, v2 e v3), que controlam os 

ciclos de exposição (v1 e v2 abertas, v3 fechada) e recuperação (v1 e v2 fechadas, 

v3 aberta), foram controlados pelo software de aquisição de dados no computador 

pessoal (PC). 
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3.5.1 Ciclos de exposição 

 

Os ciclos de exposição e recuperação foram realizados da seguinte maneira: 

durante os 5 segundos inicias as válvulas v1 e v2 foram abertas e v3 permaneceu 

fechada (Figura 22).  Isso faz com que o ar que entra no sistema passe pela 

amostra, carregue os compostos químicos voláteis dos polímeros passe por um 

sistema de troca térmica para abaixar a temperatura e, em seguida, passe pela 

câmara dos eletrodos, caracterizando um período de exposição.  

 

 

 

Figura 22.  Sistema de medidas durante o período de exposição. 

 

Terminados os 5 segundos de exposição, os sensores foram submetidos a 45 

segundos de período de recuperação, em que as válvulas v1 e v2 fecham-se e v3 é 

aberta (Figura 23).   Isso faz com que o ar que entra no sistema passe pelo trocador 

de calor e depois pela câmara dos eletrodos e em seguida liberado. 
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Assim o eletrodo não é mais exposto aos compostos voláteis provenientes 

dos polímeros e sim a ar puro.   Esta etapa de recuperação é importantíssima para 

limpeza do sistema e recuperação dos eletrodos (sensores).   Por isso optamos pelo 

tempo de 45 s para recuperação e 5 s de exposição, desta forma garantimos a 

recuperação dos sensores aumentando a vida útil deles e a precisão dos resultados.  

 

 

 

Figura 23. Sistema de medidas durante o período de recuperação. 

 

Em cada ensaio realizado, programou-se um conjunto de trinta ciclos de 

exposição e recuperação subsequentes. A abertura e fechamento das válvulas 

foram controlados por um programa computacional.  

Este procedimento permite programar o tempo de exposição, tempo de 

recuperação, número de exposições (ciclos de exposição/recuperação) e número de 

sensores utilizados.      
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3.6 Aquisição de dados e equipamentos utilizados 

 

Essa unidade apresenta um microcontrolador conectado aos condutivímetros 

que digitaliza o sinal registrado.  São quatro sensores conectados a quatro 

condutivímetros que realizaram 25 medidas de condutância ao longo do tempo.  

 

Figura 24.  Esquema do equipamento utilizado na aquisição de dados. 

 

As informações adquiridas são armazenadas no computador (Figura 24) sob 

a forma de um arquivo .txt.     São feitas 25 leituras por segundo para cada sensor, 

totalizando um máximo de 100 leituras por segundo.   A resposta plotada dos dados 

será um gráfico em que no eixo X é plotado o tempo em segundos e no eixo Y a 

variável medida, no caso, a condutância em  µS (micro Siemens ), conforme Figura 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Resposta típica do sensor de gás ao ser exposto a um odor por um 

determinado tempo (Tf-To). 
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Ocorre, portanto, uma mudança reversível na condutância elétrica de cada 

sensor (Gf-Go). Assim, a partir dos dados coletados pelo software de aquisição, 

foram construídos gráficos como o da Figura 25.  

Um parâmetro denominado resposta relativa (Ra) foi definido como sendo: 

 

Ra = (Gf - Go) / Go 

 

onde Gf e Go correspondem às condutâncias no fim e no início de cada 

exposição, respectivamente.     

A partir da planilha de dados e dos gráficos gerados, realizamos tratamentos 

estatísticos dos dados por (PCA) Análise de componentes principais. 

O programa computacional e a unidade de aquisição de dados foram 

desenvolvidos pelo colaborador Leonardo Ventura, do Instituto de Matemática e 

Estatística da USP.   

 

3.7 Preparação das amostras de polímeros para análise 

 

As amostras de polímeros no formato de grãos, foram pesados em balança 

analítica, utilizamos massa de 0,30 gramas, colocada em cadinho individual(um para 

cada material) confeccionado em aço inoxidável, o qual foi introduzido em uma 

câmara de combustão e submetido a um gradiente de aquecimento da temperatura 

ambiente no laboratório (23 ± 2°C) por 50 minutos, tempo necessário para atingir a 

temperatura de equilíbrio no interior da câmara de 257°C.   A câmara de combustão 

mantém-se estanque e os gases gerados ficam retidos no seu interior, após este 

tempo é dado início ao teste.  

A escolha de 0,30 gramas foi resultado de testes variando a massa da 

amostra e observando a qualidade e reprodutividade da resposta.  Amostragem com 

massa da amostra muito grande corre-se o risco de envenenar ou saturar os 

sensores muito rapidamente.   Já o uso de pouca massa pode levar a erros na 

interpretação do sinal e confundir sinal com ruído.   Portanto 0,30 gramas foi a 

massa que apresentou uma boa resposta sem comprometer os sensores. 
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3.8 Desenvolvimento da câmara de combustão 

 

Esta etapa foi a mais difícil deste trabalho, pois envolveu a seleção de um 

material apropriado que oferecesse resistência térmica até 600°C.   Surgiram as 

hipóteses de usar, vidro temperado, cerâmica ou aço.   O aço carbono comum não 

resiste a temperaturas superiores a 400°C, já o aço inox dependendo da liga pode 

ser usado até 1100°C.  O primeiro teste com aço inox comum com espessura de 1 

mm não resistiu a soldagem (MIG) e a lamina derreteu, impossibilitando o uso.  Após 

uma consulta com especialista, optamos por um aço inox especial AISI SCH 40 S 

com espessura de 2mm o qual resiste a temperaturas de até 900°C.         

Foram desenvolvidos dois protótipos de câmara de combustão, ambos 

projetados para resistir a temperaturas superiores a 600°C, pois a temperatura de 

auto ignição da maioria dos polímeros situa-se nesta faixa. Primeiramente 

imaginamos que só seria possível a análise e caracterização dos gases emitidos 

durante a combustão dos plásticos. 

O aço inox foi o material escolhido devido as suas características de 

resistência a temperaturas elevadas sem se deformar, não libera cheiro 

característico, aliado a processabilidade na confecção da câmara. 

 Foram analisados várias possibilidades de fontes de aquecimento (600°C) 

das amostras, as opções eram resistências elétricas, laser e chama.  Optamos em 

usar o soprador térmico, que pode atingir a temperatura de até 600°C, é fácil de usar 

além da disponibilidade do mesmo no laboratório, portabilidade e flexibilidade de 

adaptação à câmara de combustão. 

 No projeto 01, Figura 26, a concepção do equipamento é mais simples, o 

conjunto é composto de 02 câmaras.   Colocamos a amostra em um cadinho 

específico de aço inox e ele foi deslocado para dentro da câmara.  Aquecemos o 

cadinho que contém a amostra por 50 minutos com o uso de um soprador térmico, 

os gases gerados ficaram retidos no interior da câmara, após esta etapa, inicia-se o 

teste.  Durante o teste a amostra é mantida a temperatura constante de 257°C, o 

conjunto como um todo aquece-se por condução de calor entrando em equilíbrio 

térmico, os gases gerados ficam muito aquecidos e mesmo após resfriamento ao 
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passarem pelo trocador de calor podem apresentar variação nos resultados, assim 

como saturar os sensores muito rapidamente.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Conjunto de combustão n°1 composta por duas câmaras. 

A concepção desta câmara é simples, porém tínhamos que aperfeiçoá-la 

colocando um trocador de calor com circulação de água fria garantindo o 

abaixamento da temperatura dos gases até o equilíbrio com a temperatura ambiente 

(23°C ± 2°C).    Para este modelo de câmara os cadinhos são maiores e de mais 

fácil limpeza que o modelo da câmara 02 (Figura 27).  Como envolve menos 

componentes, é mais fácil de fazer as análises, limpeza, manutenção, assim como 

montar e desmontar.   No projeto 02 (Figura 27) a concepção do equipamento é 

mais complexa, o conjunto é formado por três compartimentos separados isolados.   

Desta forma os gases gerados são armazenados em uma câmara isolada, que 

conduz menos calor.     Mesmo assim incorporamos ao sistema um trocador de calor 

visando resfriar os gases até a temperatura ambiente garantindo a não interferência 

da temperatura dos gases na análise. 
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 A amostra não tem contato com o ar de aquecimento e a condução dos gases 

até a câmara de armazenagem se dá por diferença de pressão. Já o ar de 

aquecimento após contato com a capsula que contém a amostra é expurgado ao 

ambiente.   As amostras a serem analisadas são acondicionadas em um cadinho 

individual de aço inoxidável previamente codificado sempre com a mesma amostra. 

A dificuldade apresentada inicialmente neste sistema foi o desenvolvimento dos 

anéis de vedação entre as câmaras.   Como selecionar um material de vedação 

geralmente elastômeros ou amianto que resista a 600°C e não exale nenhum tipo de 

odor ?   As possíveis opções foram: amianto e/ou grafite.  

 Porém logo nos primeiros testes percebemos que não haveria necessidade 

de levar os polímeros até a temperatura de auto-ignição para que eles liberassem 

gases característicos que permitissem a sua identificação.   

Testamos o sistema aquecendo amostras de polímeros com temperatura de 

257°C, e concluímos que os sensores estavam respondendo muito bem e assim 

adotamos esta temperatura como referência para os primeiros testes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Câmara de combustão 02 manufaturada em aço inox ANSI SCH40S.  

Composta por 03 câmaras isoladas.    
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A temperatura do ar de aquecimento é controlada com anel giratório do 

soprador térmico. Levantamento minucioso mostrou que a temperatura dentro da 

capsula da amostra na posição 05 do anel giratório do soprador chega a 257°C após 

50 min. e estes foram os parâmetros adotados como padrão de teste e usado em 

todos os ensaios para todas as amostras.  

 Assim foi mais fácil encontrar vedantes que resistem a 260°C e passamos a 

utilizar três anéis na primeira câmara, sendo dois anéis de vedação de 

politetrafluoretileno (teflon) associado a um anel de aço com recheio isolado de 

amianto.   Na terceira câmara como o ar está frio foi usado um anel de silicone 

revestido com teflon.   

Este modelo de câmara mostrou-se adequado para os objetivos desejados e 

podemos considerar que foi um sucesso devido à perfeita adequação às 

características do ensaio e às necessidades de aquecimento elevado e 

acondicionamento dos gases para posterior ensaio. 

Uma próxima etapa deste desenvolvimento deverá ser a busca da 

equalização do fluxo do ar atmosférico enviado para dentro da câmara 3 pela 

bomba, objetivando uma perfeita mistura com os gases gerados levando a uma 

maior homogeneidade dos resultados.       A concentração dos gases gerados no ar 

que passa pelos sensores idealmente deveria ser constante, assim os picos de 

condutância teriam sempre a mesma intensidade.    Como com o passar do tempo 

durante o ensaio a concentração dos gases muda dentro da câmara, mudam as 

intensidades dos picos de condutância. Como esta variação se dá em uma 

determinada faixa de valor é possível fazer leituras bem aproximadas. 

Outra possibilidade é medir a condutância dos gases gerados sem circulação 

de ar dentro da câmara, podendo ser usado uma seringa para extração dos gases e 

injetando os mesmos na câmara dos sensores.   Portando conclui-se que muitos 

aprimoramentos ainda podem ser feitos e consequentemente melhorando a 

acertividade dos ensaios.  
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3.9  Levantamento dos dados 

 

Geração dos gráficos 

 

Abre-se o programa Origin® - Versão 6.0 da Microcal Software, Inc. e este vai 

criar um gráfico com os dados constantes nos arquivos .txt. Conforme Figura 28. O 

gráfico expressa a condutância elétrica em µS(10-6 Siemens) versus o tempo de 

exposição em segundos.  Condutância elétrica é o recíproco da resistência elétrica 

sua unidade derivada do SI é o siemens (símbolo S, igual a Ω-1).  Condutância 

elétrica não deve ser confundida com condutividade elétrica, que é uma 

característica específica de um material e recíproca da resistividade elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  São quatro curvas, cada uma refere-se a resposta de um sensor. 

 

Como já foi citado, utilizamos quatro sensores e foram feitas 30 exposições, 

por isso há 30 picos. O tempo de exposição foi de 5 s e o de recuperação 45 s. A 

partir do gráfico descartamos o primeiro pico para segurança de eliminarmos a 

influência do ruído.   A diferença na intensidade dos picos iniciais com relação às 

últimas medidas deve-se a variação na concentração dos gases dentro da câmara 

de combustão, à medida que o teste vai se desenvolvendo. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverso_multiplicativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Siemens_%28unidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condutividade_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resistividade_el%C3%A9trica
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Selecionamos os dez picos subseqüentes e obtivemos o gráfico da figura 29: 

 

Figura 29: Dados a serem utilizados para cálculo dos Ra’s. 

 

Fazendo uso dos recursos do programa Origin®, foram levantados todos os 

dados do pico superior e do pico inferior, com o uso de tabela feita em Excel foram 

calculados os valores de leitura da condutância das dez medidas.   

Foi calculado a média e o desvio padrão dos dez valores de Condutância e 

adotamos como procedimento padrão considerar para cálculo dos Ra’s(Resposta 

relativa) somente os valores que encontram-se dentro do intervalo :  Média dos Ra + 

Desvio padrão e Média dos Ra’s – Desvio padrão.     

 

Os demais valores foram descartados. 

Conforme figura 30 abaixo: 

 

Figura 30.  Planilha utilizada para cálculo dos Ra’s. 
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As medidas da condutância no pico superior e inferior são lançadas na 

planilha do software Excel, e calculado a média e o desvio padrão das dez medidas.  

Desconsideramos os valores que estejam fora do intervalo da média + ou – do 

desvio padrão, portanto, no caso especifico os valores dentro do intervalo são 

utilizados para cálculo dos componentes principais (Ra’s). 

 

3.10 Cálculo dos componentes principais 

 

Fazendo-se apenas a análise individual de cada variável pelos valores das 

Ra’s(respostas relativas), perde-se as informações da variância total dos dados e de 

como essas variáveis se intercorrelacionam. Portanto faz-se necessário o emprego 

de métodos estatísticos multivariados como: a análise dos componentes principais 

(PCA), que consideram a correlação entre essas variáveis e evidenciam as 

características comuns e discrepantes entre as diferentes amostras, as quais são 

dificilmente visualizadas diretamente na matriz de dados.  Esta técnica (PCA), 

permite a extração de uma quantidade maior de informações, polarizando as 

variáveis em grupos de maior discriminância e buscando a ordenação dos 

tratamentos, facilitando a visualização da distribuição das amostras dos dados 

experimentais obtidos, identificando as variáveis mais importantes no espaço de 

cada componente principal.    A representação gráfica das componentes principais 

associado a cada variável (sensor) permitiu a caracterização das amostras 

baseadas nos tipos de resposta dos sensores aos gases gerados por cada polímero 

analisado.  

Uma vez que todos os valores das Ras foram definidos, podemos calcular os 

Componentes Principais (PCA). Para essa tarefa usamos um software de estatístico 

“STATGRAPHICS Centurion XV – Versão 15.1.02” .  Dessa forma, o software 

calculou todos os PCA’s para os valores de Ra para os quatro sensores para todos 

os ciclos (exposição/recuperação) dos ensaios realizados dos dez tipos de plásticos. 

 

 

 

 


