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RESUMO

No Laboratório de Pesquisa de Técnicas Histológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, pesquisadores realizam 
experimentações com girinos de sapos, criados em aquários com base nos fatores abióticos que interferem no desempenho biológico desses 
organismos. Os fatores abióticos são os atributos físicos e químicos do ambiente, onde a variação da temperatura, o potencial hidrogeniônico e o 
nível da água no aquário, são os principais fatores coletados em ambientes aquáticos nas experimentações. Porém, tais pesquisadores coletam 
manualmente os dados das alterações de fatores abióticos, tornando o monitoramento dificultoso. Uma solução seria o desenvolvimento de um 
sistema de coleta e monitoramento automatizado baseado em rede de sensores. Onde sensores coletariam dados do ambiente e enviariam para 
uma base de informações com a finalidade dos referidos dados serem consultados pelos pesquisadores. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho 
foi de desenvolver um sistema de monitoramento de fatores abióticos para suporte a pesquisa com o organismos aquáticos. Isto é, foi 
desenvolvido um sistema baseado em rede de sensores para coleta periódica e automatizada dos fatores abióticos do ambiente, bem como uma 
base de dados para armazenamento dessas informações. O sistema também tem a finalidade de permitir que os pesquisadores possam monitorar 
e consultar via web as alterações desses fatores. Dessa forma, o sistema foi construído com as seguintes módulos de funcionalidades: o módulo 
de coleta, o da base de dados e o do monitoramento remoto. O módulo de coleta consiste na coleta automatizada baseada em rede sensores na 
arquitetura cliente e servidor, onde sensores coletam os dados do ambiente e enviam via comunicação serial para o servidor. Onde foi utilizado a 
plataforma de prototipagem eletrônica, Arduino Mega 2560, que interliga os sensores: DS18B20 (sensor de temperatura à prova d’agua); o de 
distância ultrassônico HC-SR04 para coletar o nível da água; e para o sensoriamento do potencial hidrogeniônico foi utilizado um medidor de pH 
conectado a um circuito condicionador que trata o sinal, amplificando-o, antes de ser enviado. No módulo da base de dados, o servidor (sobre 
sistema operacional Linux Debian) armazena as informações enviadas pelos sensores em um banco de dados MySQL, através de um aplicativo 
dedicado desenvolvido em linguagem Python. Já no módulo de monitoramento remoto, foi construída uma aplicação web, também em Python, 
responsável por exibir na tela do navegador, independente de dispositivo (Smartphone, desktop, ou laptop), os dados extraídos do ambiente 
aquático. Ou seja, o usuário poderá acessar a página através da URL, digitar seu login e senha para poder monitorar remotamente via web o 
ambiente dos girinos. Nesse sentido, com o protótipo implementado, foram possíveis as realizações de testes com sucesso quanto as suas 
principais funcionalidades. Isto é, o sistema permitiu aos pesquisadores do laboratório de pesquisa da UFPA interagirem com o mesmo 
remotamente por meio de um navegador web. Nos testes, os pesquisadores visualizaram os dados coletados e atualizados periodicamente. Além 
disso, a base de dados do protótipo permitiu a visualização de relatórios textuais das leituras obtida pelos sensores e também de forma gráfica. 
Assim, o sistema de monitoramento remoto dos fatores abióticos em pesquisa com organismos aquático, poderá servir de grande suporte para o 
Laboratório de Pesquisa de Técnicas Histológicas quanto ao monitoramento de girinos de forma eficiente, comparado com o modelo manual de 
monitoramento e coleta dos fatores abióticos pelos pesquisadores. Assim, como trabalhos futuros, pretende-se continuar o desenvolvimento do 
sistema aplicando testes para avaliação de seu desempenho através do uso de métricas para avaliar o tempo de resposta e o nível de qualidade 
dos dados coletados necessários para validação do mesmo.
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