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1. RESUMO 

O etanol brasileiro proveniente da cana-de-açúcar é um combustível de fonte 

renovável que causa menor impacto ao meio ambiente, sendo ele substituto dos 

combustíveis fósseis. O objetivo desse trabalho foi disponibilizar um protótipo físico 

conceitual de um sensor para análise da qualidade do etanol hidratado à base de 

cana-de-açúcar, respeitando os padrões de qualidade. Desta forma, o protótipo 

construído foi composto por uma fonte, um circuito eletrônico oscilante regulável, um 

sensor capacitivo desenvolvido em cobre e latão, circuito microcontrolado de medição 

com entrada analógica. O circuito oscilante possibilitou ao sensor desenvolvido, por 

meio da variação do dielétrico em estudo, ter uma variação linear e estável da tensão 

de saída. Desta maneira foi possível a identificação e mapeamento quantitativo do 

acréscimo de água ao etanol hidratado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O etanol hidratado à base de cana-de-açúcar é visto positivamente em relação 

a outros combustíveis pelo fato de ser renovável, limpo e autossustentável, sendo 

menos nocivo ao meio ambiente devido ter uma redução em média de 73% nas 

emissões de gases relacionados ao efeito estufa [1]. Sua qualidade é de 

imprescindível importância para o bom funcionamento de motores à combustão, tendo 

como principal adulteração a adição de água, sendo 4,9% o percentual máximo 

permitido por lei [2]. De acordo com a Tab. 1, o número de artigos científicos 

relacionados a esse tema é crescente, demonstrando ser tema almejado na 

atualidade. 

Tabela 1 – Artigos publicados referente a quality of fuel de acordo com a 

referência [3]. 

 

                 Fonte: sciencedirect.com, acesso em 31/ago./2018. 

 

 



3. PROTÓTIPO 

O objetivo desse trabalho foi disponibilizar um protótipo físico conceitual para 

avaliar de forma analítica a qualidade por adição de água no etanol hidratado utilizado 

em motores a combustão. 

 

4. FINALIDADE DO SENSOR 

O sensor se baseia na leitura, através de controlador, do sinal de tensão que é 

gerado, sinal este que é criado pelo conjunto do circuito eletrônico devido a variação 

da capacitância do elemento primário (protótipo do sensor) que é imerso no meio 

combustível que será o meio dielétrico do sensor. A adulteração do combustível, 

devido ao acréscimo de água, causará variação na capacitância do circuito, que tem 

todas as outras variáveis fixas, variando assim somente o sinal de tensão da saída. 

A interpretação dos dados na tabela de valores de tensões conhecidas, 

utilizada pelo controlador para fazer a comparação, levará à certeza da adulteração 

do combustível. 

 

5. CIRCUITO ELETRÔNICO OSCILANTE 
 

O circuito eletrônico do oscilador funcionará da seguinte forma: a fonte de 12 

volts irá alimentar o CI NE555 que está ligado em uma configuração astável 

(oscilador), o resistor R4 de 160 Ω irá interligar as portas 8 e 7 do CINE555, o resistor 

R3 de 270 Ω interligará as portas 7 e 6, e entre as portas 6 e 5 um capacitor de 10 nF, 

obtendo assim uma frequência de saída de 130KHz. 

No circuito de saída temos um filtro RC composto por um resistor R1 de 100K 

Ω e um capacitor de 100mF, dando assim uma saída linear onde ligaremos o 

microcontrolador para fazer a leitura e análise do sinal gerado em Volts. Conforme 

demonstra o esquema eletrônico (Figura 1) a seguir. 

 

 

Fig.1. Circuito eletrônico oscilador do sensor capacitivo 



 

Através do controlador é possível expor esses dados de forma visível para que 

o usuário possa, de forma fácil, tomar notícia da qualidade do combustível que está 

adquirindo. 

 

6. RESULTADOS 

Obteve-se, com a realização dos ensaios, as seguintes variações de tensão na 

saída do sensor, conforme demonstra a representação gráfica (Figura 2) a seguir. 

 

Fig.2. Linearidade mostra que é proporcional a variação da tensão à adição de água. 

 

Desta forma, mostra-se viável a utilização do sensor para detecção de 

adulteração por adição de água, pois a variação da tensão na mistura adulterada é 

perceptível e mensurável, mantendo-se próximo à proporcionalidade direta. A cada 

degrau de 5% de adulteração a tensão cai aproximadamente 0,4 Volts. 
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