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Resumo:  Com o propósito de desenvolver programação para um sistema autônomo, o 
projeto visa a integração e automatização de um dispositivo para erradicação de larvas do 
mosquito transmissor da dengue em tanques e reservatórios. Para tal, serão utilizados 
componentes como aerador, foto células, sonares interligados ao redor de uma estrutura 
e controlador Arduino, que por sua vez controlará todo sistema, motores de propulsão e 
bateria portátil. O ambiente de funcionamento será em meios aquáticos e o sistema 
sofrerá alternância entre modo normal e standby durante períodos pré-determinados. 
Buscando um sistema auto-sustentável e eficiente, a programação a ser elaborada, 
juntamente com o auxilio de sensores, terá a função de  distinguir quando necessário o 
uso da célula solar ou o uso da bateria e também será projetado para gerar alarmes 
sonoros caso apresente problemas no sistema ou  quando não estiver no modo aquático. 
Dispondo dos softwares Project® e Arduino IDE para programação, o trabalho visa o 
pleno desenvolvimento do sistema embarcado. 
 
Palavras–chaves:  Programação, Sistema Autônomo, Erradicação de Larvas, Controlador 

Arduino e Auto-sustentável. 
 
Abstract: In order to develop programming for an autonomous system, the project aims to 
integrate and automate a device to eradicate dengue mosquito larvae transmission in 
tanks and reservoirs. This will be used as aerator components, photocells, sonar 
interconnected around a structure and Arduino controller, which in turn control a whole 
system, a propulsion motor and portable battery. The working environment will be in 
aquatic environments and the system will toggle between normal and standby mode 
during pre-determined periods. Seeking a self-sustainable and efficient system, 
programming being prepared, along with the help of sensors, will serve to distinguish when 
the use of solar cell or battery use is necessary, also designed to generate audible alarms 
if it has system problems or when not in the water mode. Featuring the Project® and 
Arduino IDE software for programming, the work aims the full development of the 
embedded system. 
 
Keywords: Programming, Autonomous System, Eradication Larvae, Arduino controller 

and self-sustaining. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO  
 

Segundo Alexandre (2009), é de interesse de todos o conhecimento sobre saúde e 

principalmente sobre doenças infecciosas, sendo de grande importância a busca pela 

erradicação de doenças transmissíveis. 

“[...] O controle das doenças transmissíveis tem se baseado 
em intervenções que procuram interromper um ou mais elos 
conhecidos da cadeia epidemiológica dos agentes causadores de 
doenças ao ser humano. [...]”. (ALEXANDRE, Martinari, 2009.) 

 

Comparado com períodos anteriores ao final do século XX e início do século XXI, 

tanto no mundo quanto no Brasil, dados demonstram a diminuição de mortalidade por 

doenças transmissíveis devido ao crescimento da tecnologia nas áreas médicas, 

melhorias de saneamento básico, escolaridade da população e aumento da disseminação 

de informações às pessoas. Entretanto, a população mais pobre ainda continua mais 

vulnerável às doenças infecciosas, porém, todos estão sujeitos a possíveis pandemias 

devido à facilidade de transmissão global de muitas doenças. (RIBEIRO, 2009). 

No Brasil, um dos temas mais abordados e discutidos na atualidade é sobre o 

mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do Zika vírus e da chikungunya. 

Originário da África e inserido na América no período da colonização, devido aos 

ambientes tropicais e urbanos favoráveis para adaptação.  

“O dengue é uma doença aguda, febril, de etiologia viral e de 
gravidade variável, podendo apresentar-se na forma clássica, de 
evolução benigna ou na forma hemorrágica, de maior gravidade. 
[...]”. (AGUIAR, Martinari, 2009.) 

 

A transmissão da dengue só é efetiva por meio da picada do mosquito fêmea 

infectado, tendo como base que o mosquito Aedes aegypti percorre um caminho de 

desenvolvimento de apenas 10 dias do ovo até a fase adulta, posteriormente podendo 

viver em média de 30 a 35 dias. (CAVALCANTE, 2011). 

Visando a erradicação dos criadouros das larvas transmissoras da dengue, é de 

extrema importância a conscientização da população nas escolas, nos meios de 

comunicação e até mesmo dentro da própria casa. As formas convencionais de 

erradicação das larvas dos mosquitos da dengue são: manter tampados reservatórios, 

barris, cisternas e filtros, substituir a água de vasos de plantas por terra, não deixar sujeira 

acumulada em calhas de telhados, acondicionar corretamente pneus, lixos em sacos 



plásticos e quaisquer outros itens que possam apresentar condições habitáveis para as 

larvas, segundo estudos realizados por especialistas Rangel; Martins; Castineiras (2008). 

“[...] Uma das estratégias de combate destes vetores no Brasil 
é realizada através do uso intenso de produtos inseticidas. Uma 
forma alternativa de controlar estes vetores é liberando machos 
estéreis no ambiente natural e, assim, alterar seu processo de 
reprodução. [...]”. (BARSANTE; CARDOSO; ACEBAL, 2011.) 

 

A fim de desenvolver novos conceitos e aperfeiçoar sistemas existentes contra 

erradicação de larvas do mosquito da dengue, pretende-se levar para o cotidiano das 

pessoas o auxilio necessário para promover avanços nesse combate.  

Com a tecnologia tão presente e inserida no mercado atual, sistemas embarcados 

(sistema dedicado a controlar uma aplicação), vem sendo o diferencial dentro desse 

contexto.  

Dispositivos como o Arduino, são controladores com plataforma de computação 

embarcada ou física, simples e viável em relação a outros controladores para aplicações 

de estudos, testes e processos pequenos a serem controlados. Possibilitando várias 

funções, o Arduino é conhecido por ser um pequeno computador programável de 

plataforma aberta, tanto o software quanto o hardware, podendo ser livremente utilizado 

por qualquer pessoa para processar sinais de entrada e sinais de saída de dispositivos. 

Cercado por recursos extras, utiliza-se Shields, (escudos) placas adicionais, como 

displays de LCD, receptores GPS, módulos de Ethernet, sensores e etc, para abranger 

uma área maior de funcionalidades. Existem diferentes modelos de Arduino no mercado, 

o mais utilizado e conhecido é o Arduino Uno, também que o Arduino Leonardo que tem 

uma capacidade maior de processamento que o Arduino Uno e o Arduino Mega 2560, que 

é superior aos demais devido a apresentar mais funções.  

A programação desse controlador se dá pelo IDE do Arduino, onde através de um 

software, possibilita ao usuário desenvolver programações baseadas no código de 

linguagem C, permitindo a interação das instruções inseridas no controlador com 

dispositivos externos conectados (MCROBERTS, 2011). 

No desenvolvimento da programação para um dispositivo autônomo aquático, o 

projeto visa apresentar um sistema embarcado de erradicação das larvas do mosquito da 

dengue em tanques e reservatórios. O presente artigo demonstra o conceito do sistema 

embarcado utilizando componentes como aerador que segundo fabricantes e 

especialistas, quando em ação movimenta a água suficientemente para eliminar focos de 



larvas de mosquitos. O funcionamento será através de foto-célula que se recarregam 

durante o dia com a luz do sol e à noite é substituído automaticamente por baterias, 

formando parte de um sistema funcional controlado pela programação inserida no 

controlador Arduino, que será responsável pelo comando do sistema embarcado, 

buscando ajudar na erradicação das larvas do mosquito da dengue em reservatórios e 

tanques de médio porte. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho para conclusão de curso de Engenharia de Controle e Automação que 

segue, busca através da utilização de sistema embarcado, desenvolver uma programação 

para dispositivo autônomo de erradicação de larvas do mosquito da dengue em tanques e 

reservatórios, seguindo o fluxograma demonstrado na figura 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Diagrama de blocos: Funcionamento do Sistema de controle. 

(Fonte: Desenvolvimento Próprio) 

 

O controlador a ser utilizado no protótipo é o Arduino, conhecido nos âmbitos 

técnicos como pequeno computado programável e tendo uma plataforma de hardware e 

software aberto para os usuários. A placa Arduino possui os seguintes componentes: um 

microcontrolador ATMEGA 2560 programável, 16 pinos de entrada analógicas, 54 pinos 

de entradas e saídas digitais, 04 portas seriais de hardware (UARTs), um oscilador de 

cristal 16 MHz, um botão de reset, um conector ICSP, um fusível para proteção da USB e 

um regulador de 5V conforme figura 2. A placa pode ser alimentada de duas maneiras, 

uma pela porta USB e outra por fontes externas, limitando se a operar na faixa máxima de 

6 à 20 Vcc, entretanto, a faixa de tensão indicada para uso é de 7 à 12 Vcc (ALVES, 

2015). 
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(MICROCONTROLADOR) 
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SERVO MOTOR 



 

FIGURA 02 – Arduino Mega 2560 

(Fonte: http://www.embarcados.com.br/) 

 

A programação do Arduino será desenvolvida, testada e fará o upload para placa 

no programa conhecido como IDE (Integrated Development Environment), utilizando a 

linguagem de programação em C. Pode se dividir em quatro partes o IDE, sendo elas o 

menu de opções, a barra de ferramentas, o código e a janela de mensagem, tornando-se 

simples e de fácil entendimento (MCROBERTS, 2015). 

Conhecida como código de propósito geral, a linguagem de programação em C foi 

criada com o intuito de implementar softwares e sistemas operacionais que trouxessem 

eficiência para as linguagens básicas, tornando se parecidas com as de alto nível. Há 

diversas vantagens nesse tipo de linguagem, como modernos fluxos de controle e 

estrutura de dados, economia de expressões, amplo conjunto de operadores e um pré-

estabelecimento de padrão geral para os programadores, onde o mesmo será utilizado 

para desenvolvimento da programação do presente protótipo. (SOUSA, JÚNIOR, 

FORMIGA, 2014).  

A função do Microcontrolador (Arduino) no protótipo será de receber dados que 

viram de sensores ultrassônico, utilizado no intuito de mapear ambientes e identificar 

obstáculos, mandando informações ao Microcontrolador, que processará e reenviara 

comandos aos atuadores. Fabricado pela empresa Micropic, o sensor escolhido para ser 

utilizado será o modelo HC-SR04 conforme figura 3, basicamente exercendo a função de 



um receptor e emissor de ondas sonoras, limitando-se na faixa de medição de 2cm até 

400cm (ALVES, 2015). 

 

Figura 3:  Sensor ultrassônico HC-SR04 

(Fonte: https://meetArduino.wordpress.com)  

 

O protótipo necessitará de três atuadores que receberão comandos do 

microcontrolador, porém, dois dos três atuadores necessitaram de uma corrente continua 

(CC) maior que o Arduino pode oferecer, no entanto, será utilizada para suprir a demanda 

uma ponte H L298N conforme figura 4, circuito de potência responsável por mediar o 

controle de acionamento e sentido de giro do motor CC, também possibilitando o controle 

da velocidade do motor através do PWM (modulação da largura de pulso) do Arduino 

(ALVES, 2015). 

 
Figura 4:  Circuito Ponte H L298N 

(Fonte: http://blog.filipeflop.com) 

 

 

 



Os atuadores a serem utilizados no protótipo serão o motor da bomba aeradora 

(CC), o motor do leme (servo-motor) e o motor do propulsor (CC), onde cada componente 

desenvolverá uma ação especifica, sendo o aerador para movimentar e agitar a superfície 

da água, o propulsor para movimentar o protótipo e o leme para direcionar o mesmo.  

A ponte H L298N citada anteriormente comandará os motores de CC, e devido a 

sua grande aplicabilidade em âmbitos industriais e de estudos, o servo motor será 

aplicado no protótipo exercendo a função de direcionamento do leme, convertendo sinais 

elétricos recebidos do microcontrolador (PWM) em movimento, permitindo um 

posicionamento preciso do eixo do motor em uma determinada posição, limitado em uma 

faixa de 0º a 180º graus (figura 05). 

 

 

Figura 5:  Servo-motor 

(Fonte: http://www.pictronics.org/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS ESPERADOS  
 

O presente trabalho se baseia na utilização dos conhecimentos obtidos através de 

pesquisas e do desenvolvimento de um protótipo para erradicação de larvas do mosquito 

transmissor da dengue. 

É esperado que a programação desenvolvida através de um software com 

linguagem de programação em C, seja corretamente aplicado no controlador Arduino, 

onde o mesmo fará aquisições de dados do processo via sensor ultrassônico e enviará de 

comandos para dispositivos externos conectados a ele mesmo como atuadores.  

Contando com o pleno desenvolvimento da programação, também se espera 

eficiência nos demais componentes físicos do protótipo, como as baterias, a bomba 

diafragma, o aerador, a placa fotovoltaica e os sensores ultrassônico, visando o bom 

funcionamento do dispositivo autônomo para ambientes aquáticos. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com o objetivo de desenvolver uma programação para um dispositivo autônomo de 

erradicação de larvas do mosquito da dengue em tanques e reservatórios. O presente 

protótipo detém de uma alta gama de controle e automação envolvida, sendo que o 

principal método visado é o deslocamento autônomo do protótipo dentro de ambientes 

aquáticos, onde buscará através de sua autonomia eliminar todos os possíveis focos do 

mosquito da dengue. 

 Conclui-se que o presente trabalho é viável, pois é mais uma ferramenta criada 

para diminuir os números de casos da doença, auxiliando as pessoas no combate do 

mesmo. Juntamente com a inovação constante da tecnologia, acreditasse que novos 

estudos e aperfeiçoamentos podem ser realizados tanto na programação quanto na parte 

física do protótipo, almejando o pleno funcionamento do sistema. 
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