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RESUMO

O Sistema de Automatização para Coleta em Corpos Hídricos com Contaminantes Nocivos à Saúde Humana visa realizar a coleta de efluentes em 
corpos hídricos, pois os mesmos podem apresentar altas taxas de concentração de contaminantes prejudiciais à saúde dos seres humanos, devido 
ao despejo ilegal da rede sanitária, bem como derramamento advindo das indústrias. Desse modo, foi desenvolvido um protótipo de dispositivo 
que consiste em um braço robótico para executar a coleta de amostras da água sem que os pesquisadores entrem em contato direto com o meio, 
que pode estar contaminado com detritos sólidos, micro-organismos nocivos à saúde humana e componentes químicos. O material do braço 
robótico é constituído de acrílico, nos quais servos motores estão conectados de forma a movimentar as articulações do braço. Os procedimentos 
de coleta e técnicas de análise de águas podem trazer riscos à saúde dos profissionais que realizam esse tipo de pesquisa, assim o projeto tem o 
objetivo de auxiliar os técnicos da área ambiental e analistas químicos em estudos relacionados à qualidade dos corpos hídricos com efluentes 
sem causar danos à saúde do especialista, possibilitando também a modernização da tarefa de coleta do material. O controle dos servos motores 
é realizado a partir do emprego da modulação por largura (MLP), também conhecido como Pulse-Width Modulation (PWM). Foi utilizado o 
módulo wireless Wemos D1 Mini, com 11 portas GPIO, incluindo interface SPI, protocolo de dados seriais síncronos utilizados em 
microcontroladores para comunicação com um ou mais periféricos, e conversor analógico digital. A placa Wemos D1 Mini, indicada para aplicação 
em projetos de Internet das Coisas (Internet of Things ou IoT) e desenvolvimento de projetos eletrônicos em geral, contém o chip Wi-Fi 
ESP8266EX. Por conseguinte, na fase de testes com os servos motores, o módulo Wemos D1 Mini foi integrado ao projeto, havendo a necessidade 
da sincronização da biblioteca do módulo, disponível no GitHub, com o ambiente de desenvolvimento integrado do Arduino. A partir do 
desenvolvimento do projeto, notou-se a necessidade da estruturação dos resultados, bem como o envio de comandos para obraço robótico, em 
uma plataforma. Por isso, foi optado por utilizar-se de uma estrutura em HyperText Markup Language (HTML). A fim de haver o desenvolvimento 
visual da estrutura em HTML foi necessária a utilização do Cascading Style Sheets (CSS). A interface foi desenvolvida para ser operada no envio de 
comandos para os servos por meio do módulo Wemos D1 Mini. O objetivo geral do projeto foi o desenvolvimento do protótipo do braço robótico 
e estrutura de movimentação, no qual auxiliará na coleta de amostras de corpos hídricos, e no emprego do atuador para automatização do 
processo. Em vista disso, o braço robótico poderá atuar em uma zona de convívio urbano, auxiliando o especialista na coleta de amostras para 
análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos, em que os principais parâmetros a serem analisados são: pH, condutividade, demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD) e coliformes termotolerantes.
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