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RESUMO --- Este trabalho tem como objetivo apresentar um protótipo de equipamento destinado a 
realizar coleta de amostras de água utilizando um sistema automatizado. O equipamento utiliza uma 
bomba tipo diafragma de 12 Volts e um circuito hidráulico de válvulas solenóides. Uma interface 
com o usuário permite a programação dos procedimentos de coleta de acordo com o padrão de 
monitoramento adotado. A amostragem pode ser programada obedecendo a horários e intervalos de 
tempo ou pelo acionamento automático do amostrador pela variação do nível da lamina d’água. O 
equipamento dispõe de um sensor de ultrasom cuja leitura pode ser definido pelo usuário. O 
desenvolvimento do equipamento integrou os componentes de hardware (sistema de comando e de 
aquisição e armazenamento de dados), o componente físico e hidráulico e a programação em 
linguagem C++.  A realização de testes em laboratório tem demonstrado boa performance do 
equipamento e precisão na aquisição de dados e nos procedimentos de coleta. 
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ABSTRACT --- This work aims to present a prototype of equipment used to collect water samples 
by using an automated system. The equipment uses a diaphragm-type 12V pump and a hydraulic 
circuit of solenoid valves. An interface with the user allows that sampling procedures may be 
programmed according to monitoring standards. Water sampling may be programmed optionally 
either as a function of time and time intervals or by an automatic equipment command as a result of 
water level variation. The equipment has an ultrasonic sensor whose measurement may be 
previously defined by the user. The prototype development integrated hardware components 
(control and acquisition data system), physical and hydraulic component, and a software in C++ 
language. Laboratory experiments have demonstrated a good equipment performance and precision 
on data acquisition and sampling procedures.  
Key-words: automated water sampler, water sampler, prototype. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento de programas de monitoramento da qualidade da água normalmente 

envolve a necessidade de se realizar campanhas de coleta de amostras em horários inconvenientes e 

locais distantes e de difícil acesso. Por outro lado, a crescente disponibilidade dos recursos 

computacionais tem permitido o acesso às tecnologias de ultima geração no que se refere a 

dispositivos eletrônicos relacionados com a automação e programação de equipamentos. Nesse 

contexto, o desenvolvimento de equipamentos automáticos que realizam tarefas definidas pelo 

usuário já constitui uma realidade nos nossos dias, uma vez que os robôs já podem ser vistos nas 

mais diversas áreas da atividade humana. A coleta de amostras de água tem-se constituído numa 

atividade de grande importância, dada a crescente necessidade de garantir os padrões de qualidade e 

os riscos inerentes à presença de substancias nocivas à saúde humana. Algumas substâncias 

poluentes, agregadas aos sedimentos transportados em suspensão na corrente líquida, são 

transportadas durante curtos períodos de tempo nos eventos de maior magnitude. A utilização de 

equipamentos automáticos é fundamental para detectar a presença dessas substancias, uma vez que 

permitem realizar a coleta de amostras em diferentes situações de nível do rio ou em intervalos de 

tempo pré-fixados pelo usuário. 

 Alguns equipamentos automáticos de coleta de amostras de água disponíveis no mercado 

podem ser citados. A empresa americana Teledyne Isco® desenvolveu ao longo dos anos diferentes 

tipos de amostradores automáticos por bombeamento destinados ao monitoramento da qualidade da 

água, normalmente utilizados pelas companhias envolvidas com o processo do controle de águas 

residuárias. Esses equipamentos podem ser simples e compactos ou dotados de um sistema de 

refrigeração das amostras. Muito embora esses tipos de amostradores apresentem alguma limitação 

pelo fato de serem do tipo pontual e por causa da questão da isocinética do seu funcionamento, eles 

apresentam vantagens importantes se comparados aos equipamentos manuais.  

 Este trabalho tem como objetivo apresentar um protótipo de equipamento automático 

destinado a realizar coleta de amostras de água em corpos hídricos. O tema em questão vem fazer 

frente à necessidade de disponibilizar alternativas de uso desses equipamentos, atualmente objetos 

de importação e de altos custos para as empresas públicas e privadas. 

 Historicamente, a evolução no layout destes tipos de equipamentos permitiu que fosse 

sendo observada uma exigência importante no que se refere ao comportamento isocinético nas 

condições de amostragem. Ou seja, a velocidade do fluxo na entrada do bico do amostrador 

influencia na qualidade da amostragem. Outros fatores que têm grande influência na amostragem 

são a direção e velocidade do escoamento, profundidade do ponto de coleta no corpo d’água e o 



  

 
volume da amostra. O desenvolvimento de amostradores dotados de um formato hidrodinâmico 

permitiu alcançar uma maior eficiência no uso do equipamento. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrição do protótipo 

 O equipamento coletor de amostras pode ser descrito considerando os dois componentes básicos 

que o integram: o sistema hidráulico e o sistema de controle automático.  

O sistema hidráulico é formado basicamente por uma bomba hidráulica tipo diafragma, bateria 12 

Volts, sistema de distribuição formado por tubulação em PVC, mangueiras e válvulas solenóides. O 

sistema de controle automático, por sua vez, é formado por dois componentes: um sistema de 

aquisição e armazenamento de dados e outro sistema destinado ao gerenciamento do comando na 

coleta de amostras. Um esquema básico dos componentes do protótipo encontra-se na Figura 1. 

O protótipo foi desenvolvido com o objetivo de abrigar na parte inferior um total de 16 garrafas de 

polietileno com capacidade de 1,95 m� mais uma bateria de 12 volts. As garrafas encaixam-se em 

um conjunto de células, formando uma espécie de colméia e a bateria foi fixada na parte central, 

conforme apresentado na Figura 2. O corpo do protótipo foi construído em madeira compensada de 

boa qualidade com 2 cm de espessura e revestido na parte externa com uma lamina de polietileno na 

cor cinza. As dimensões do protótipo são 87-64-70cm (altura-frente-fundo respectivamente), 

formando duas partes que se encaixam e podem ser fixadas através de presilhas metálicas. Ao longo 

da borda da parte superior foi fixada uma peça de borracha com o objetivo de promover o 

isolamento hermético das garrafas contra uma possível ação de insetos durante a amostragem.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Esquema dos componentes básicos do protótipo de amostrador 

 

 

SISTEMA DE COMANDO E 
AQUISIÇÃO DE DADOS 

• Componentes eletrônicos 
• PIC 
• Placa de controle 

USUÁRIO 
Sensor de 
ultrasom 

SISTEMA DE COLETA E 
DISTRIBUIÇÃO 

• Bomba hidráulica 
• Tubulação 
• Válvulas solenoides 
• Garrafas plásticas 
• Mangueiras 



  

 
A tubulação de sucção do sistema de bombeamento é composta de mangueira com dupla 

proteção, diâmetro 1/2" (marca Pirelli), comprimento de 8 metros, dotada de uma válvula de pé 

metálica cuja finalidade é impedir a saída do liquido da mangueira após a ultima amostragem. Na 

entrada da mangueira foi fixada uma malha plástica resistente com o objetivo de evitar a entrada de 

partículas sólidas maiores do que 0,5 cm que possam prejudicar a bomba. A conexão da mangueira 

com o corpo do equipamento ocorre através de uma conexão de polietileno usada em sistemas de 

irrigação.  

A bomba hidráulica e os componentes eletrônicos foram instalados na parte superior do protótipo, 

conforme Figura 3, com o objetivo de minimizar a possibilidade de contato com o liquido e 

umidade. A bomba hidráulica utilizada é do tipo diafragma, marca Shurflo® (EUA), funcionando 

com bateria 12 Volts. Ensaios realizados em laboratório demonstraram que, para este tipo de 

bomba, a vazão recalcada praticamente não é influenciada pelo desnível entre o reservatório e o 

eixo da bomba, o que pode representar uma vantagem com relação a outros tipos de bombas. A 

vazão media de funcionamento da bomba foi igual a 5,68 �/min, produzindo uma velocidade media  

igual a 0,71 m/s na entrada da sucção. Esse valor de velocidade encontra-se dentro da faixa 

compatível com os valores médios observados nos trechos médio e baixo dos cursos d’água.  

 
Figura 2 Parte inferior do protótipo com o depósito de garrafas+bateria. O ‘zoom’ indica a solução 

para o acoplamento elétrico automático da alimentação e controle. 
 

 



  

 

 

LEGENDA 
 
Válvula solenóide 12V 

Recalque proveniente da Bomba 

Saída do líquido para limpeza do circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Figura 3 Parte superior do protótipo com bomba hidráulica e caixa com componentes eletrônicos. 
  

 A conexão hidráulica entre a bomba e a tubulação em PVC foi feita utilizando mangueira 

reforçada, peças de polietileno e abraçadeiras metálicas de pressão. Para isso, foi desenvolvida uma 

peça única formada por conexões em PVC (Tigre) roscável, diâmetro 3/4", formando um circuito 

fechado com uma entrada (proveniente da bomba) e 17 saídas, o que pode ser visto na Figura 4. Em 

cada uma das 17 saídas foi instalada uma válvula solenóide (Emicol, Brasil) cuja abertura ou 

fechamento são produzidos mediante pulso elétrico. As 16 saídas existentes têm a função de 

distribuir as amostras coletadas para as garrafas. A saída numero 17 está localizada na ponta do 

circuito e tem a função de promover a lavagem da tubulação antes de cada procedimento de 

amostragem. Ela está conectada a uma mangueira de descarte do liquido. A Figura 5 mostra detalhe 

da bateria de válvulas e do circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Esquema básico do circuito de distribuição das amostras e de limpeza da tubulação. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Detalhe do ramal esquerdo do circuito de distribuição. Tubulação, válvula solenóide. 

 

SENSOR DE ULTRASOM 

 A utilização do amostrador em cursos d’água normalmente exige a necessidade de obtenção 

simultânea de dados relativos ao escoamento, que por sua vez estão associados às propriedades 

geométricas da seção transversal e à profundidade do escoamento. Assim, com o objetivo de 

permitir a obtenção das descargas relativas às substancias amostradas, decidiu-se pelo 

desenvolvimento de um sistema de aquisição e armazenamento de dados. Assim, os dados são 

obtidos pela leitura de um sensor de ultrasom, cujos componentes podem ser adquiridos no mercado 

nacional. No desenvolvimento do sensor, os componentes eletrônicos foram fixados no interior de 

um tubo em PVC leve, diâmetro 75mm, onde foram usadas 2 peças de conexão (CAP’s) para 

vedação. Numa das peças foi instalado o cristal do sensor e no corpo da tubulação foi fixada uma 

abraçadeira metálica, para sua fixação no local. O sensor foi conectado ao sistema de aquisição de 

dados mediante um cabo tipo ‘mang’ com quatro fios paralelos e 8m de comprimento. Detalhes do 

sensor de ultrasom são apresentados na Figura 6. 

Durante o desenvolvimento do protótipo nos deparamos com a necessidade de permitir o 

acoplamento elétrico automático do sistema, uma vez que a sua fonte de alimentação elétrica estava 

localizada na parte inferior, enquanto os componentes eletro-eletrônicos estavam na parte superior. 

Assim, foi desenvolvido um sistema de acoplamento que permite a conexão mediante o simples 

encaixe das partes do protótipo. Ele foi instalado numa das quinas da parte inferior e sua fixação foi 

feita utilizando uma peça em madeira e ‘Superbonder’, como pode ser visto na Figura 2. 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6   Detalhe do sensor de ultrasom. 

  

DESENVOLVIMENTO DO HARDWARE  

 

 O desenvolvimento dos sistemas de comando e de aquisição e armazenamento obedeceram duas 

etapas: a) desenvolvimento do hardware; b) desenvolvimento do software.  

O hardware do sistema implicou no desenvolvimento de uma placa de comando onde foram 

instalados os componentes eletrônicos, conforme esquema básico mostrado na Figura 7. Assim, os 

dispositivos eletrônicos que compõem o sistema são basicamente os seguintes: a) micro-controlador 

(PIC); b) Dispositivo de memória; c) Relógio; d) Relé (dispositivo de proteção da bomba); e) 

Interface de comando; f) Interface de comunicação serial; g) Interface de comunicação sensor-

controlador.    

A placa do controlador foi fixada numa caixa de disjuntor elétrico predial (Tigre) com o objetivo de 

proteger contra efeitos de umidade e possíveis acidentes. A caixa foi fixada na parte superior do 

protótipo, próximo da bomba, como está apresentado na Figura 3. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO 

 

 A programação do protótipo partiu da elaboração de um esquema detalhado das possibilidades 

dos procedimentos de amostragem. Assim, foi desenvolvido um diagrama de fluxos que continha as 



  

 
ações, possibilidades e condições no comportamento do sistema. Assim, desenvolveu-se o menu de 

opções disponíveis frente às necessidades relativas à amostragem, o que resultou num fluxograma 

do processo. Foi utilizada a linguagem de programação em C++, que permite a sua instalação em 

qualquer PC no sistema Windows. A conexão do PC com o controlador foi feita através de um cabo 

conversor serial-USB. A tela da interface com o usuário é mostrada na Figura 8, onde é possível 

observar as opções de amostragem disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Esquema básico da placa de comando do sistema de controle e de aquisição e 
armazenamento de dados. 
 

 

CONCLUSÕES 

 O protótipo apresentado neste trabalho é o resultado de vários meses de trabalho em equipe, 

onde se buscou uma boa relação qualidade-eficiência-custo, uma vez que os preços de componentes 

eletrônicos têm sofrido uma progressiva redução. Os resultados obtidos com o desenvolvimento do 

equipamento demonstram a plena viabilidade de utilizar as novas tecnologias na área de recursos 

hídricos no desenvolvimento de maquinas automáticas que vem contribuir para o desenvolvimento 

de ações de monitoramento na área de recursos hídricos no País. O aspecto da interdisciplinaridade 

deve ser ressaltado, uma vez que o seu desenvolvimento integrou diferentes aspectos da ciência e 

tecnologia em direção a um objetivo comum. Os resultados obtidos com os testes do equipamento 

são bastante satisfatórios e permitem acreditar nas possibilidades futuras de desenvolvimento deste 

tipo de equipamento. 

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Tela da interface com o usuário, onde é possível observar as opções amostragem. 
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