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RESUMO: A fim de aprimorar um processo já existente, o trabalho que segue visa o 
desenvolvimento eletrônico e a integração de atuadores, sensores e um 
microcontrolador em um dispositivo autônomo para erradicação de larvas do mosquito 
transmissor da dengue. Esse trabalho não visa aplicar nem avaliar os resultados do 
mesmo na erradicação de larvas. O protótipo proposto realiza o funcionamento 
autossustentável de um aerador através de uma célula solar, sistema de propulsão e 
direção autônomos controlados por um controlador Arduino e sonares instalados ao 
redor da estrutura flutuadora. O dispositivo ainda realiza o monitoramento de baterias, 
seleção automática de alimentação, alarme de bateria fraca, sensores para efetuar 
funcionamento exclusivo em meio aquático e alternância entre modo normal e standby 
durante o período noturno. Para satisfazer o desenvolvimento é proposto o 
dimensionamento do circuito eletrônico, instalação de componentes de comando e 
proteção, inserção de equipamentos para controle e automação, identificação dos 
mesmos visando eliminar riscos de curto-circuito, redução de falhas, melhoria de 
qualidade no produto e mínimo desperdício de recursos. Serão empregadas 
ferramentas de projeto Cronograma, EPLAN® Electric P8 e SolidWorks®.  
  
Palavras-chave: Autônomo; Dengue; Arduino.  

 

ABSTRACT: In order to improve an existing process, the work that follows aims to 
electronic development and integration of actuators, sensors and a microcontroller on 
a standalone device to eradicate the transmitter of dengue mosquitoes larvae. This 
work is not intended to apply or evaluate the results of the same in the eradication of 
larvae. The prototype proposed performs the self-sustaining operation of an aerator 
via a solar cell, the propulsion system and autonomous direction controlled by a 
controller and Arduino sonar installed around the floater structure. The device also 
carries out monitoring of batteries, automatic power selection, low battery alarm, 
sensors to perform only operation aquatic and toggle between normal mode and 
standby during the night. To meet the development is proposed the design of the 
electronic circuit, installation of control components and protection, insertion 
equipment for control and automation, identifying them to eliminate short-circuit risk, 
reduce failures, quality improvement in product and minimum waste of resources. 
design tools will be employed Timeline, EPLAN® Electric P8 and SolidWorks®. 
 
Key-words: Autonomous; Dengue; Arduino. 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas a dengue tem apresentado grande crescimento na 

incidência mundial (WHO, 2015). Através de uma abordagem cartográfica, estima-se 

que 390 milhões de infecções aconteçam por ano (BHAAT et al., 2013). Nos estudos 

de Ferreira, G. (2012), o autor afirma que mais da metade da população mundial 

encontra-se em situação de risco. Exclusivamente 9 países experimentaram 

epidemias de doenças graves, porém a doença se tornou endêmica em cerca de 100 

países, sendo que as regiões situadas no Sudeste da Ásia, Américas e do Pacífico 

Ocidental são as regiões mais afetadas (WHO, 2015). 

A dengue é considerada a doença causada por artrópodes mais grave a afetar 

o homem. A doença atinge principalmente países de clima tropical e subtropical, em 

especial Brasil e Colômbia (FEITOSA, 2015; FERREIRA, L., 2012).  

Os primeiros casos de dengue foram registrados no continente africano, que 

por intermédio do tráfego marítimo, se espalharam pelos continentes da Ásia e 

Américas (MIRANDA, 2009). 

A dengue é causada pelo vírus Flavivirus flaviviridae que se hospeda nos 

possíveis vetores da doença, os artrópodes Aedes 

polynesiensis, Aedes albopictus e Aedes aegypti. No Brasil o mosquito Aedes aegypti 

é o vetor mais comum e sua transmissão em seres humanos se dá por intermédio da 

picada da fêmea (SILVA, 2011; DALBEM, 2014). 

A fêmea do mosquito, além de ser o hospedeiro permanente do vírus, ainda 

transmite o vírus para seus descendentes, que podem nascer ou não infectados 

(SILVA, 2011). 

Além de transmitir a dengue, o mesmo mosquito pode ser vetor para outros 

tipos de vírus, como Zika vírus e ChiKungunia (TIZZOT, 2016). 

A compreensão bioecologica das populações do vetor apresentam extrema 

relevância para elaboração de estratégias em seu controle, e associar fatores 

ambientais com o ciclo de vida do mosquito possibilita indicar ambientes propícios 

para o desenvolvimento e oviposição do mesmo (BESERRA et al., 2010). O mosquito 

apresenta comportamento tanto urbano quanto rural, porém amostras de larvas e ovos 

são raramente encontradas no meio rural. A proliferação do mosquito ocorre 

principalmente no verão, onde todo e qualquer tipo de recipiente que acumule água 



 

 

serve como criadouro para o mosquito. Sua multiplicação ocorre através de ovos, que 

não são expelidos na água, mas depositados milímetros acima da superfície, em uma 

infinidade de recipientes que possuam como característica a possibilidade de 

armazenar água. Quando ocorre a precipitação da água, os recipientes aumentam 

seu volume de forma que o nível da água armazenada entre em contato com os ovos, 

que posteriormente eclodem. (FERREIRA, L., 2012; MIRANDA, 2009; SILVA, 2011). 

O sucesso da reprodução dos mosquitos está diretamente relacionado com o 

local onde os ovos são expelidos, pois esse é um fator de extrema importância para a 

sobrevivência e as variações de quantidade de populações do mosquito (SERPA, 

2008). 

De acordo com Beserra et al. (2010) o desenvolvimento imaturo do mosquito 

tem influência no tipo e qualidade dos reservatórios de água. Diversas situações tem 

provocado o aumento do número de casos da doença, que está ligada com o 

desenvolvimento de mais mosquitos. Alguns fatores acabam levando a população a 

contribuir com esse desenvolvimento. Crises hídricas e a ausência de acesso e 

qualidade para serviços de abastecimento hídrico, obrigam a população a estocar 

água em grandes reservatórios e mantê-los inapropriadamente, contribuindo com a 

oviposição (BRITO, 2015; BARCELLOS et al., 2005).  

De acordo com Ferreira, L. (2012) o extermínio do mosquito deve ocorrer na 

fase larval, devido à resistência que o mosquito apresenta em outras fases.  

Em um período que vai de cinco a sete dias, uma larva originada do ovo passa 

por quatro fases e origina um novo mosquito. No processo de desenvolvimento 

larvário fatores ambientais como a temperatura, luz, salinidade, presença de 

poluentes orgânicos e inorgânicos, movimento da água, relações com a vegetação 

aquática, não aquática com produtos derivados de plantas e com microorganismos, 

predadores e parasitas presentes na água, são considerados como os principais a 

afetar o desenvolvimento larvário. De forma geral, larvas de mosquito não estão 

adequadas a viver em ambientes de água em movimento, e em situações que o 

movimento da água é constante, como em rios. As larvas tendem viver em ambientes 

com água parcialmente parada. (SILVA, 2011; CONSOLI, 1994; BATES, 1949).  

A aeração é um método utilizado para introduzir oxigênio à água. O método é 

aplicado através de aeradores, que se comportam como máquinas de vento. Dentre 

os tipos de sistemas de aeração, o sistema por ar difuso é o que utiliza sopradores de 



 

 

ar. Os sopradores suprem a demanda de ar do sistema e difusores o distribuem, 

promovendo aeração e mistura. Nesse sistema a introdução de oxigênio se dá por 

meio de microbolhas, providas pelos difusores, que são alimentados por sopradores 

de ar comprimido. (CHEIS, 2015) 

Bombas de diafragma, um tipo de compressor usualmente aplicado com 

tamanho reduzido em aquários domésticos, possui a finalidade de promover aeração 

da água contida no mesmo. Aeradores de aquário difusam o ar através de uma pedra 

porosa, a fim de facilitar a formação de bolhas, onde a quantidade de ar necessária é 

pequena. Essas bolhas, difundidas pelos aeradores, causam turbulência superficial 

na água (DOS SANTOS, 2007; BUENO, 2010; HOFKES, 1983; OLIVEIRA, 2008). 

Distúrbios causados por movimentos na água, causam agitação na atividade 

das larvas do mosquito, fazendo com que submerjam e desapareçam do campo de 

visão. As larvas, mesmo sendo aquáticas respiram o oxigênio do ar, necessitando 

chegar à superfície da água. (WHO, 2013; SILVA, 2007). 

A erradicação do vetor da doença é considerada quase impossível, e por se 

tratar de um problema de saúde global, estudos atuais indicam a inexistência de 

controles sustentáveis para o vetor (FERREIRA, G., 2012).  

Considerada uma fonte de energia sustentável, a energia solar viabiliza o 

suprimento energético para necessidades simples. Pelo intermédio de células 

fotovoltaicas, destinar esse tipo de fonte energética proveniente da natureza em 

dispositivos, possibilita que os mesmos operem sem depender de fontes energéticas 

externas, dessa forma compreende-se tais equipamentos como autossustentáveis, ou 

seja, capazes de suprir suas próprias necessidades energéticas. (OLIVEIRA, 2012; 

SILVA, 2012). 

Sistemas fotovoltaicos estão susceptíveis a alterações luminosas e as 

condições climáticas desfavoráveis, desvantagens que interferem reduzindo 

significativamente a saída do sistema, por outro lado a manutenção e o 

armazenamento energético em baterias são fatores que compreendem vantagens 

desse tipo de sistema (SILVA, 2015). 

Complementando os métodos de erradicação do mosquito anteriormente 

mencionados, a implementação de um sistema sustentável que compreenda a 

execução de tarefas com autonomia, caracteriza o mesmo como um sistema robótico 

autônomo (RIBEIRO, 2015). 



 

 

Interações com o ambiente por intermédio de atuadores e sensores, ou seja 

dispensando a intervenção do homem, é a principal função de robôs móveis, inseridos 

em uma área da robótica conhecida como robótica móvel (TÁRTARI, 2012). 

 

“Navegação autônoma é uma área da robótica móvel 

que estuda técnicas para que robôs possam movimentar-se de 

forma segura em um determinado ambiente.” (TÁRTARI, 

2012). 

 

Dentro desse contexto, a área de robótica autônoma tem gerado grande 

interesse em pesquisadores. O desenvolvimento de aplicações e pesquisas com uso 

de veículos aquáticos e subaquáticos possui em grande parte das aplicações 

necessidade de que estes tipos de robôs possuam inteligência e capacidade de 

executar ações autônomas (FORNI, 2011). 

A plataforma eletrônica de código aberto, também conhecida como Arduino, 

tem a capacidade de tomar decisões pré-estabelecidas, baseadas em informações 

provenientes do ambiente. O hardware do Arduino, por intermédio de módulos 

periféricos, registra acontecimentos do ambiente (SILVEIRA et al., 2015).  

“O Arduino é o que chamamos de plataforma de 
computação física ou embarcada, ou seja, um sistema que pode 
interagir com seu ambiente por meio de hardware e software.” 

(MCROBERTS, 2011, p. 22). 

 

O Arduino é amplamente utilizado para projetos. O dispositivo possibilita ao 

usuário, através de um software, desenvolver programações computacionais 

baseadas na linguagem C e executar as mesmas com a finalidade de interagir com 

os dispositivos externamente conectados a ele. Os componentes externos quantificam 

diversos dispositivos tais como sensores e atuadores. O hardware do Arduino é 

basicamente composto por um microprocessador e os periféricos eletrônicos para 

promover o funcionamento do microprocessador (MCROBERTS, 2011). 

Araújo (2015), considera o Arduino como um sistema embarcado simples, 

Giuseppe Dedini e Yassuda Yamashita (2015) o define como um sistema limitado, 

porém capaz de comportar sistemas de controle numérico e sistemas de coleta e 

armazenamento de dados.  



 

 

“[...] a programação de sistemas embarcados deve 

considerar que hardware e software devem ser programados 

concomitantemente, tendo como fim a realização de uma função 

específica.” (SILVEIRA, et al., 2015). 

 

Dessa forma o artigo apresentado foca no desenvolvimento eletrônico de um 

sistema de controle autônomo que controla o acionamento do conjunto de atuadores 

responsáveis pela movimentação do sistema e acionamento da bomba de diafragma, 

o sensoriamento do ambiente e o fornecimento energético autossustentável para os 

componentes contidos no sistema. A finalidade do conjunto é transmitir dados dos 

sensores e controlar os atuadores de forma autônoma em reservatórios de médio 

volume de água com a presença de obstáculos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O protótipo desenvolvido precisará se locomover em reservatórios de água 

parada, explorando um ambiente aquático desconhecido e evitando obstáculos. A 

navegação anteriormente descrita é autônoma, baseada em informações sensoriais 

providas do sistema eletrônico operante no protótipo. Uma bomba de diafragma com 

tamanho reduzido funciona em conjunto, proporcionando agitação da superfície da 

água. Itens específicos fornecem a alimentação elétrica para o sistema. 

O desenvolvimento do sistema eletrônico segue um diagrama de blocos, 

esquematizando as conexões entre cada um dos componentes que compõem o 

mesmo, como mostra a figura 1. 

 

 

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

(Fonte: Desenvolvimento Próprio) 

 

Para suprir as necessidades energéticas exigidas pelo protótipo, o sistema 

compreende o uso de um conjunto que operacionaliza geração, armazenamento e 

regulagem de tensão. Para geração de energia elétrica o sistema compreende uma 

placa fotovoltaica fabricada a partir de lâminas de silício cristalino. Esse tipo de célula 

fotovoltaica tem sido desenvolvida juntamente com outra gama de tecnologias de 

fabricação de células fotovoltaicas desde os anos 60 (PINHO, 2014). As lâminas de 



 

 

silício cristalino são uma tecnologia usada na produção industrial de células 

fotovoltaicas. A mesma atingiu uma abrangência do mercado mundial em 87,9% em 

2011. As células fotovoltaicas de silício cristalino são classificadas como 

monocristalino (m-Si) e policristalino (p-Si), sendo que a diferença entre as duas está 

no método de obtenção do silício, utilizado na fabricação das células (PINHO, 2014). 

A Figura 2 apresenta a aparência física de uma célula fotovoltaicas de silício 

monocristalino. 

 

 

Figura 2: Célula fotovoltaica de silício monocristalino 

(Fonte: http://www.sunlinkpv.com) 

 

Devido ao seu custo, tamanho, potência e tensão a célula fotovoltaica que 

melhor se adequa ao protótipo é a monocristalina. 

A célula possui dimensões de 165x165mm, 4,5W de potência e uma saída de 

6VDC e sua eficiência, quando produzida a nível industrial, é em média de 16,5% 

(PINHO, 2014). 

Seguindo a descrição do conjunto de alimentação do protótipo, toda a energia 

que será gerada pela célula fotovoltaica será armazenada em um conjunto de 

baterias. Para controlar o carregamento da bateria é utilizado um circuito eletrônico 

que compreenderá a estratégia que controla a carga fornecida para bateria, mantendo 

a tensão de carregamento linear para a bateria e, por meio de um reostato situado em 

série com o circuito, provê dissipação de energia se a capacidade energética da 

bateria estiver cheia ( RIBEIRO et al., 2006). A figura 3 exemplifica um circuito com 

controle de carga linear com uma configuração em série e uso de reostato. 



 

 

 

 

Figura 3: Configuração de Controle Linear de Carga com Reostato em Série 

(Adaptação: OLIVEIRA, “Estratégias de controle de carga e descarga em sistemas fotovoltaicos 
domiciliares”) 

 

Controlando com carga linear o carregamento da bateria, é necessário optar 

por uma bateria que supra a demanda energética do sistema e que possua 

características conciliáveis com o modo que o painel fotovoltaico fornece carga. O tipo 

de bateria que melhor se adequa ao sistema é a bateria de Níquel. De acordo com 

Buchmann (2011), as baterias de níquel possibilitam carregamentos proveniente de 

tensões pulsantes e essa característica relaciona importantes limitações do sistema 

pois, por se tratar de um carregamento proveniente de um sistema fotovoltaico, a 

tensão de saída no painel promove variações de tensão para a bateria (VITOI et.al., 

2014). A figura 4 apresenta uma bateria de níquel comum. 

 

Figura 4: Bateria de níquel 

 (Fonte: http://www.parts-express.com) 
 

Depois de operacionalizar o armazenamento de energia, gerada pelo painel 

nas baterias, o sistema necessita compreender o uso de um circuito regulador de 

tensão. Circuitos deste tipo, caracterizados como seguidor zener, possuem como 

característica manter uma tensão constante na carga, independente de variações de 



 

 

tensão provenientes da tensão de entrada ou até mesmo da resistência presente na 

carga (RIBEIRO et al., 2006). 

Conforme apresentado anteriormente no diagrama de blocos, o sistema 

compreende dois itens que não são o escopo deste trabalho, o Microcontrolador e o 

Código de Controle. Mediante isso, o trabalho que segue precisa compreender tudo 

que se relaciona de forma direta ou indireta com o sistema em desenvolvimento. 

Visando analisar, compreender e suprir as características destes blocos, seguem 

algumas importantes definições dos mesmos, não pertencentes ao foco deste 

trabalho. 

Popularmente conhecido, o Arduino é uma plataforma de prototipagem com 

fácil utilização, sua maior vantagem sobre outras plataformas. O projeto do Arduino 

possui fonte aberta, amplamente utilizado para outros projetos. O dispositivo 

possibilita ao usuário, através de um software livre, efetuar programações 

computacionais com a finalidade de compor a plataforma. Quando inseridas no 

Arduino interagem com os dispositivos externamente conectados a ele. Os 

componentes externos quantificam diversos dispositivos, tais como sensores e 

atuadores. O hardware do Arduino é basicamente composto por um microprocessador 

e os periféricos eletrônicos para promover o funcionamento do microprocessador. O 

hardware ainda compõem conexões de entrada/saída expostas e uma saída USB. A 

saída USB não está presente em todos os tipos de Arduino, porém quando existente 

proporciona a conexão entre um PC e o mesmo. O Arduino possui algumas variantes 

que podem compreender em seu hardware maior memória ou maior número de pinos 

entrada/saída. Por compreender hardware e software livre, o Arduino pode ser 

utilizado por qualquer indivíduo e para qualquer finalidade (MCROBERTS, 2011). A 

figura 5 apresenta um Arduino, plataforma open-source. 

 



 

 

 

Figura 5: Arduino - Plataforma Open-Source 

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

Devido às exigências de mobilidade autônoma, o sistema vigente do protótipo 

precisa compreender o uso de sensores. Neste trabalho, os sensores são os 

dispositivos responsáveis por promover as informações do ambiente físico, 

fornecendo as mesmas para o Microcontrolador (Arduino). Posteriormente os dados 

fornecidos pelo sensor são processados pelo Microcontrolador, e retornam como 

ações para os atuadores. É importante destacar que o funcionamento e as limitações 

dos sensores utilizados neste trabalho favorecem a destreza do protótipo.  

O sensor compreendido por este trabalho é do tipo ultrassônico. Suas 

características básicas se referem ao posicionamento e seu uso está ligado à 

detecção de obstáculos e até mesmo ao mapeamento de ambientes. O sensor é 

basicamente um emissor e receptor de ondas sonoras, operantes na faixa de 

frequência imperceptível à audição humana (40kHz). O sensor consegue realizar o 

cálculo de distância através do tempo que ocorre entre a emissão e a recepção do 

sinal sonoro emitido pelo mesmo. O sensor utilizado, modelo HC-SR04 fabricado pela 

empresa Micropic, possui uma escala que possibilita medições a partir de 2 cm, até 

400cm. Algumas limitações do sensor podem causar imprecisão nas medições 

realizadas por ele e essas limitações provocam distorção do sinal gerado pelo sensor, 

podendo prejudicar a aquisição de informações do ambiente. Após a aplicação do 

mesmo será possível avaliar o seu desempenho, indicando a possibilidade de 

substituição ou não do modelo aplicado. A figura 6 apresenta o sensor ultrassônico 

HC-SR04, do fabricante Micropic (ALVES, 2015). 



 

 

 

Figura 6: Sensor ultrassônico HC-SR04 

(Fonte: http://buildbot.com.br/)  
 

Para operacionalizar a movimentação autônoma do protótipo, o 

Microcontrolador promove ações de controle por intermédio de atuadores. Os 

atuadores precisam ser acionados com um fluxo de corrente maior do que o 

microcontrolador é capaz de fornecer. Devido a isso será utilizado um circuito de 

potência dedicado, para acionar o motor de corrente contínua através de comandos 

provenientes do microcontrolador. O circuito de potência dedicado, responsável por 

receber o sinal de controle, acionar e controlar o sentido de giro do motor de corrente 

contínua (CC) é a ponte H L298N. Esse circuito de potência possibilita controlar a 

velocidade do motor CC, um tipo de controle denominado modulação da largura de 

pulso, ou também conhecido como PWM. Nessa estratégia de controle para a 

velocidade do motor, o circuito de potência chaveia a tensão em uma certa frequência, 

controlando a tensão média aplicada no motor e promovendo controle de velocidade 

do motor (ALVES, 2015). A figura 7 apresenta o circuito ponte H L298N, responsável 

pelo controle de potência do motor CC, responsável pelo deslocamento do protótipo. 

 

Figura 7: Cicruito Ponte H L298N 

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



 

 

O protótipo compreende três atuadores: o motor CC do propulsor, o motor CC 

da bomba aeradora e o servo-motor do leme. Os dois motores CC são controlados 

pela ponte H L298N. Conforme descrito anteriormente o motor do propulsor opera 

com uma estratégia de controle PWM, variando a velocidade do motor conforme as 

instruções de controle são enviadas pelo microcontrolador. O motor do aerador, 

responsável pela agitação da superfície da água, opera em regime permanente, 

operando ligado ou desligado. O servo-motor, consiste de um motor elétrico com 

aplicações que requerem o controle de posicionamento no eixo do mesmo. Seu 

funcionamento caracteriza-se em receber sinais elétricos, do tipo PWM, e transformar 

esses sinais elétricos em movimento para seu eixo. Diferente de motores CC comuns, 

o servo-motor possui em sua composição um conjunto de engrenagens, 

potenciômetro e um circuito de controle. Quando o motor é acionado, as engrenagens 

rotacionam a ponto de movimentar o eixo do potenciômetro, o mesmo funcionando 

em conjunto com o circuito de controle compreende um sistema de realimentação. O 

posicionamento do servo é limitado em uma faixa de 0° a 180°. O processamento de 

sinais que serão enviados para o servo-motor é compreendido pelo Microcontrolador. 

Em seu eixo, o servo-motor sustenta um leme, item que permitirá o direcionamento 

do protótipo quando em movimento na superfície do ambiente aquático. A figura 8 

apresenta os itens que compõem um servo-motor e a figura 9 esquematiza seu 

funcionamento, o servo motor é responsável pelo controle e direcionamento do 

protótipo. 

 

Figura 8: Itens que compõem um servo-motor 

(Fonte: http://www.robolivre.com ) 
 



 

 

 
Figura 9: Esquema de Funcionamento de um Servo-motor 

(Adaptação: http://www.anaheimautomation.com) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

É esperado que o protótipo dotado do sistema eletrônico desenvolvido, 

desempenhe na erradicação de larvas do mosquito transmissor da dengue, o pleno 

funcionamento de todas as funcionalidades por ele compreendidas.  

Do sistema espera-se a correta e precisa aquisição e envio das informações 

de posicionamento provenientes do sensor ultrassônico e destinados ao 

microcontrolador; o correto controle de potência para os atuadores conforme os 

comandos do microcontrolador; boa eficiência na geração elétrica da placa 

fotovoltaica; bom armazenamento de energia na bateria; pleno funcionamento da 

bomba de diafragma; e de forma geral o cumprimento da designação do protótipo, que 

compreende o deslocamento autônomo do mesmo em ambientes aquáticos 

desconhecidos. 

 

CONCLUSÃO 

 

O protótipo que detém o sistema eletrônico desenvolvido como escopo deste 

trabalho, é designado para erradicar larvas do mosquito da dengue em reservatórios 

de água com médio volume. O mesmo aplica métodos e estratégias de controle e 

automação muito observados em aplicações com robôs de deslocamento terrestre 

autônomo. Como a erradicação do mosquito não se apresenta eficiente, com os 

números de casos da doença sempre aumentando, viabilizar e otimizar sistemas 

autônomos designados a essa finalidade possui grande apreço.  

De forma geral o sistema objetiva concretizar um sistema eletrônico que promova 

autonomia no deslocamento físico do protótipo anteriormente descrito, utilizando 

componentes de controle e automação. Conclui-se que o escopo do trabalho é viável 

e visa contribuir com diversas vantagens no desenvolvimento de sistemas autônomos 

para erradicação de larvas do mosquito da dengue. Posteriores estudos podem 

colaborar com a validação do sistema em ambientes reais, visando avaliar a influência 

e eficiência do protótipo na erradicação de larvas do mosquito da dengue. 
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