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1. RESUMO  

Desenvolveu-se um sistema de aquisição de dados para uso em cavidades de 

micro-ondas visando armazenar dados de parâmetros de operação. O dispositivo é 

blindado às micro-ondas e permite o registro de temperaturas em pontos do sistema 

irradiado. É baseado na estrutura do Arduino e conectado a sensores de 

temperatura. 

2. INTRODUÇÃO 

As micro-ondas são radiações eletromagnéticas com frequência variável entre 300 

MHz até 300 GHz. A onda eletromagnética é um campo magnético com uma 

defasagem de 
𝜋

2
 (Graus) entre o campo elétrico, conforme representado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Campo elétrico e campo magnético.² 

 

A onda eletromagnética é caracterizada pela frequência (f), pelo comprimento de 

onda (λ), e pela velocidade da onda (v). 

A grande utilização das micro-ondas é na área de telecomunicação, mas também 

tem aplicações importantes na indústria (secagem, reações incentivadas por micro-

ondas) medicina, pesquisa e como utilidade doméstica (forno doméstico de micro-

ondas).² 

Há dificuldade de se encontrar medidores de temperatura que funcionem sob um 

campo de micro-ondas e os disponíveis no mercado são os sensores de fibra óptica, 

que são frágeis e muito caros. Além disso, quando o trabalho é executado em 



sistemas fechados a dificuldade é ainda maior e incertezas nas medidas ocorrem, 

por exemplo ao se introduzir uma fibra óptica num compartimento fechado em que à 

variação de massa e temperatura é o objetivo de estudo, a partir do instante que 

este material começa a perder massa a fibra introduzida nele começa a se 

movimentar alterando significativamente a leitura dos valores. 

Os sistemas de aquisição de dados através do recurso aos computadores permitem 

a sua visualização, armazenamento e controle de diversas grandezas tais como seja 

a pressão, o caudal, a temperatura, etc. 

Até ao aparecimento dos computadores, a aquisição de dados e monitorização de 

processos era efetuado através de sistemas de armazenamento específicos ou 

controladores lógicos programáveis. Hoje em dia, através do recurso de diversos 

softwares é possível criar ambientes de trabalho bastante atrativos em diversos tipos 

de aplicações, tais como: aplicações laboratoriais de aquisição de dados e controle 

de processos, controle de processos industriais, monitorização de condições 

ambientais, medições em geral, etc. Assim, é possível construir sistemas de 

aquisição de dados adaptados especificamente às necessidades, permitindo obter 

um sistema personalizado e economicamente vantajoso.³ Na Figura 2 mostra um 

aquisitor de dados da empresa NOVUS. Entretanto ainda não há solução para o 

caso deste uso em micro-ondas 

 

Figura 2 – Aquisitor de dados, NOVUS.4 

3. OBJETIVOS  

Desenvolvimento de um dispositivo capaz de armazenar tempo e temperatura dentro 

de um cavidade irradiada por micro-ondas de 2,45 Ghz, com qualquer tipo de 

material para análise e em qualquer potência para aplicações laboratoriais. 



4. METODOLOGIA  

Os equipamentos utilizados, estão de acordo com as Figuras 3 - 5 as quais mostram 

o sistema montado em três vistas para a realização dos experimentos, para o 

trabalho realizado foram usados: Cavidade (1), Gerador de micro-ondas, Cober de 

3kW (2), Power meter, E4419B (3), Power sensor, U8481A (4), Acoplador 

bidirecional (5), Circulador de micro-ondas (6), Carga (7), Defletor (8), Misturador de 

módulos (9), Balança, BK 6000 (10), Fonte de tensão (11), Cápsula de aquisição de 

dados (12). 

 

Figura 3 – Foto lateral do sistema 

 

Figura 4 – Foto superficial do sistema 
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Figura 5 – Foto frontal do sistema 

Usou-se também o “Arduino Software 1.6.5” para a elaboração do programa 

do aquisitor de dados, está sendo mostrado uma parte do programa elaborado na 

Figura 6. 

 

Figura 6 – Software Arduino Software 1.6.5.5 

5. DESENVOLVIMENTO  

Desenvolveu-se um dispositivo capaz de armazenar as medidas de tempo e 

temperatura na memória externa, sendo esta um cartão SD de 2Gb, o dispositivo 

opera dentro de uma armadura de aço inox para que os campos eletromagnéticos 

da micro-ondas não afete as capturas de dados. Esse dispositivo foi criado com o 
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Arduino Leonardo com micro controlador de ATmega32u4 (a), Nanoshield RTC (b), 

Nanoshield MicroSD (c), Nanoshield com sistema de sensor de temperatura 

DS18B20 (d) e Nanoshield com sinalização e comando (e), todos capazes de serem 

programados pelo Arduino Software 1.6.5 em linguagem C++, a Figura 7 mostra o 

equipamento finalizado e vemos que esse circuito junto a base de metal que será 

conectada na armadura. 

 

Figura 7 – Vista frontal do circuito.  

6. RESULTADOS  

Para a realização dos testes montou-se o sistema visto nas Figura 3-5 com 250 

gramas de água destilada para absorção das micro-ondas e com potência efetiva de 

700 W durante 2 minutos, vale ressaltar que o teste foi realizado com água 

destilada, no entanto o mesmo pode ser usado para monitorar outros materiais, 

atentando-se para a compatibilidade química com o aço inox da armadura. Após o 

aquecimento por micro-ondas foi medido com um termômetro de mercúrio a 

temperatura da água do material para medir a eficiência do sensor de temperatura 

DS18B20 como mostra a Figura 9 para a primeira repetição com 51 °C e a Figura 11 

para a segunda repetição com 54 °C. Os dados armazenados no cartão SD, são 

apresentados na extensão “.txt” que é compatível com a extensão “.xlsx” 

A Figura 8 e Figura 10, apresenta o comportamento da temperatura ao longo do 

teste realizado. As linhas vermelhas delimitam o tempo de exposição ao qual a água 
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destilada foi submetida ao campo eletromagnético das micro-ondas em que há uma 

elevação da temperatura. 

 

Figura 8 – Primeira repetição do monitoramento da temperatura. 

 

 

Figura 9 – Medição com termômetro de mercúrio da primeira repetição. 

 



 

Figura 10 – Segunda repetição do monitoramento da temperatura. 

 

Figura 11 – Medição com termômetro de mercúrio da segunda repetição. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cápsula de aquisição de dados obteve um erro de aproximadamente 1% em 

relação ao termômetro de mercúrio, contudo mostrou-se muito eficiente para o 

acompanhamento da temperatura em função do tempo. Este equipamento mostra-

se aplicável para estudar a variação da temperatura de qualquer material, dentro de 

um cavidade irradiada por micro-ondas. 
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