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RESUMO 

Dispositivo eletrônico baseado em uma matriz de 

sensores de gás, de umidade relativa do ar e de 

temperatura, caracterizando um dispositivo do tipo 

nariz eletrônico, para detecção de compostos 

orgânicos voláteis no ambiente, destinado à 

identificação de maturação de frutos em pomar. O 

dispositivo difere de um nariz eletrônico 

convencional pela sua estrutura, uma vez que 

possui um sistema de ventilação e circulação do ar 

que permite o fluxo da amostra contida no 

ambiente através da matriz de sensores. Esse 

sistema de circulação da amostra conta com uma 

ventoinha na parte superior do dispositivo e furos 

nas extremidades laterais do equipamento, 

responsáveis por coletar amostras do ar e manter a 

pressão do ar constante e renovada dentro da 

câmara interna do dispositivo. O sistema possui um 

sistema microcontrolado para pré-processamento 

dos sinais dos sensores, armazenamento dos dados 

obtidos e comunicação com periféricos 

(computador) através da comunicação USB, através 

do qual, um software realiza o pré-processamento, 

processamento e construção do modelo de 

aprendizado de máquina, para identificar os 

padrões olfativos da amostra. 

 

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Dispositivo modular que permite que o agricultor 

monitore de forma setorizada seu pomar, 

promovendo a colheita em função do ponto de 

maturação desejado. 

 

ASPECTOS INOVADORES 

Uso de dispositivo baseado em sensores olfativos 

para análise de compostos voláteis em pomar. 

Acoplado à sistemas de inteligência computacional 

para análise de dados e classificação das amostras. 

Avaliação da maturação das frutas, por área, de 

modo remoto. 

 

VANTAGENS COMPETITIVAS 

Não há dispositivo semelhante à venda. Este 

dispositivo apresenta vantagem em relação ao 

processo visual realizado pelo agricultor. 

 

GRAU DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA 

Resultados laboratoriais.  
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