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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi a construção de um germinador de câmara automatizado,
afim  de  propiciar  condições  controladas  na  realização  de  testes  de  germinação  em
sementes.  O controle  do fotoperíodo e do termoperíodo  foi  possibilitado através  da
utilização da plataforma Arduino. O germinador possui capacidade de refrigeração até
uma temperatura  interna  mínima  de  11,4°C,  considerando  a  umidade  relativa  do  ar
interno maior que 90%. Para comprovar o correto funcionamento do germinador, foram
realizados  dois  testes  de  germinação,  utilizando  4  repetições  contendo  sementes  de
Eucalyptus grandis, sob a temperatura de 25°C e umidade relativa do ar maior que 90%,
utilizando os substratos areia e papel para germinação. Nas repetições realizadas para o
substrato areia, os testes atingiram germinação média de 90,25 sementes, considerando
as plântulas normais. Paralelamente, nas repetições realizadas para o substrato papel de
germinação, os testes atingiram germinação média de 77,25 sementes, considerando as
plântulas  normais.  Os  resultados  encontrados  para  ambos  os  testes  de  germinação
executados  foram  considerados  válidos,  de  acordo  com  as  Regras  para  Análise  de
Sementes.  Portanto,  pode-se  concluir  que  o  germinador  de  câmara  automatizado
apresentado, nas condições em que este trabalho foi executado,  foi eficiente  quando
utilizado em testes de germinação em sementes.

Palavras-chave:  Teste de Germinação,  Eucalyptus  grandis,  Germinador  de Câmara,
Arduino, Pastilha de Peltier.



ABSTRACT

The purpose of this work was the construction of an automated germination chamber, in
order  to  provide  the  proper  ambiance  so  that  germination  tests  on  seeds  could  be
performed. The control of thermoperiod and photoperiod was made possible through the
use of Arduino platform. The germinator has a refrigerating capacity up to a minimum
internal temperature of 11,4°C, considering the interior relative air humidity higher than
90%. To prove the  correct  operation  of  the  germinator,  two germination  tests  were
executed  using  4  replications  containing  Eucalyptus  grandis  seeds,  under  the
temperature of 25°C and interior relative air humidity higher than 90%, adopting using
sand  and  germination  paper  as  substrates.  In  the  replications  executed  using  sand
substrate,  the  tests  attained  average  germination  of  90,25 seeds,  considering  normal
seedlings. Similarly, in the replications executed using germination paper substrate, the
tests attained average germination of 77,25 seeds, considering normal seedlings. The
results found to both germination tests were considered valid, as documented in Rules
for Seed Testing. Thus, it  can be concluded that the automated germinator chamber,
under the conditions in which this work was performed, was efficient when utilized on
seed germination tests.
 

Key-words:  Germination  Test,  Eucalyptus  grandis,  Germination  Chamber,  Arduino,
Peltier Cooler.
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1. INTRODUÇÃO

Testes de germinação podem revelar lotes de sementes com baixos índices de

germinação, o que pode acontecer em função de características genéticas, assim como

em função do tempo de armazenamento. Desta maneira, com posse dos resultados dos

testes,  decisões  sobre a  aquisição de lotes  de sementes  podem ser  tomadas e  assim

influenciar no processo de produção como um todo. Entretanto, o equipamento utilizado

para realizar o teste de germinação é custoso e muitos produtores agrícolas que desejam

obter maior eficiência em seu processo produtivo não têm condições financeiras para

adquirí-lo. Portanto, existe uma demanda de mercado para germinadores automatizados,

com capacidade de realizar o controle do termoperíodo e do fotoperíodo, com baixos

custos de aquisição (LÓPEZ et al., 2019).
Segundo Armaki  et al. (2014), a correlação entre as características fenotípicas

das plântulas, tais como porcentagem de germinação, comprimento das raízes, caules e

sementes, indice de vigor e peso da plântula, quando os testes ocorreram em germinador

e casa de vegetação foi alta, para sementes do gênerio Poa de três espécies diferentes.

Portanto, os resultados obtidos em germinador são fortemente semelhantes aos obtidos

em casa de vegetação, e provavelmente em experimentos no campo.
O teste de germinação é realizado com o intuito de apontar o máximo potencial

de germinação de um lote de sementes. Os resultados obtidos podem ser utilizados para

efeitos  de  comparação  entre  diferentes  lotes  de  sementes,  no  que  diz  respeito  à

qualidade, assim como para aferirem valores para a semeadura em campo. Em função

da inconstância das condições ambientais, este teste, quando executado em condições de

campo,  usualmente   não é  aceitável  e  as conclusões  obtidas  não podem ser sempre

rigorosamente aceitas. As condições controladas, alcançadas em métodos de análise em

laboratório, permitem uma germinação mais precisa, rápida e integral das amostras de

sementes. Então, as condições consideradas ótimas são normatizadas com o intuito de

possibilitar que os resultados obtidos com os testes de germinação possam ser repetidos

e contrapostos (BRASIL, 2009). 
Segundo Carvalho e Nakagawa (1998), os resultados da germinação no tocante à

temperatura  variam  em  função  da  espécie,  localidade  de  proveniência  e  tempo  de

armazenamento.  Entretanto,  o  efeito  da  temperatura  na  germinação  pode  ser

apresentado em temperaturas mínimas, máximas e ótimas, sob as quais a germinação é

capaz de acontecer. Assim, o intervalo  de temperatura ótima é o que proporciona a

maior porcentagem de germinação e no menor intervalo de tempo.
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O gênero  Eucalyptus, que abrange por volta de 600 espécies e subespécies, é

originário da região do Oceano Pacífico e surgiu naturalmente na Austrália e demais

ilhas circundantes. Com o passar do tempo, foi difundido em diversas regiões do globo

terrestre  e  apresentando  bom desenvolvimento  em diferentes  condições  climáticas  e

edafológicas.  Entretanto,  no que diz respeito à finalidades industriais,  apenas poucas

espécies são exploradas, e dentre elas a espécie Eucalyptus grandis. Além de aplicações

nos domínios da produção de celulose e papel, este gênero também é empregado na

construção  civil,  produção  de  lenha,  carvão  e  óleos  para  indústrias  farmacêuticas

(CARDOSO, 2016). 
No  cenário  internacional,  o  Brasil  se  destaca  no  que  diz  respeito  ao

desenvolvimento  de tecnologias  de  silvicultura,  possuindo em seu  território  grandes

companhias que atuam no ramo da produção de papel, celulose e mobília. A matéria

prima mais relevante para a produção destes bens é proveniente das diversas espécies do

gênero  Eucalyptus.  Estas  atividades  garantem  bons  benefícios,  em  virtude  da  alta

produtividade e do grande valor econômico destes produtos (Fantinatti et al., 2007). 
Cardoso (2016) realizou ensaios de germinação com sementes  de  Eucalyptus

grandis, utilizando como substrato papel de filtro Whatman n.1 e potenciais de água de

-0,2; -0,4; -0,6 e -0,8 MPa, empregando água destilada como controle. Foram adotadas

as temperaturas de 13,8; 15,8; 17,7; 19,4; 23,5 e 25,3 °C, situadas no intervalo térmico

infra-ótimo. Os experimentos foram conduzidos sob ausência de iluminação, durante

cerca de 20 dias. As porcentagens máximas de germinação das sementes permaneceram

aproximadamente constantes no intervalo térmico estudado, ao passo que, as maiores

velocidades médias de germinação foram encontradas sob temperatura de 25,3 °C.
Souza  et al. (2018) realizou testes de germinação em sementes de  Eucalyptus

grandis, proveniente de 10 diferentes matrizes, coletadas em uma Reserva Legal. Foram

utilizadas 100 sementes de cada matriz, distribuídas em 4 repetições de 25 sementes.

Como substrato, foi empregado papel mata-borrão umedecido com água destilada. Os

experimentos tiveram lugar em câmara de germinação, sob temperatura de 25 °C e luz

contínua, por um intervalo de tempo aproximado de 20 dias. Foi constatado que a taxa

de germinação nos ensaios variou entre 100% e 84%, em função da matriz analisada.
Alguns  trabalhos  para  o  desenvolvimento  de  câmara  automatizada  utilizam

sistemas  plataformas  de  desenvolvimentos  de  projetos.  Neste  contexto,  uma  das

plataformas mais conhecidas é o Arduino, considerado uma plataforma de hardware e

software livres, que permite o desenvolvimento de computação física. Desta maneira,

permite  que  mecanismos  digitais  conectados  a  sensores  e  atuadores  mensurem
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propriedades do espaço físico, executem cálculos numéricos e pratiquem a tomada de

decisões lógicas no ambiente computacional, impactando diretamente as propriedades

do espaço físico. Por ser uma plataforma livre e de relativa fácil aquisição, seu uso é

bastante  difundido  em  todo  o  globo,  possibilitando  aos  utilizadores  que  partilhem

conceitos, programas e esquemas entre si (ROCHA et al., 2013).
O  Arduino  pode  ser  empregado  no  desenvolvimento  de  objetos  interativos

independentes,  assim como pode ser ligado junto à um computador, uma rede ou à

Internet, recebendo e enviando dados e atuando sobre eles. O Arduino pode ser ligado à

LEDs, displays de matriz de pontos, botões, interruptores, motores, diversos sensores,

receptores GPS e de modo geral, qualquer equipamento que envie dados ou que possa

ser controlado (MCROBERTS, 2010).
Diante  deste  contexto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  a  construção  de  um

germinador  de  câmara  automatizado,  utilizando  a  plataforma  Arduino,  a  fim  de

propiciar condições controladas para a realização de testes de germinação em sementes.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Este trabalho tem como objetivo principal a construção de um Germinador de

Câmara Automatizado, o equipamento estará delimitado pelas especificações previstas

no  documento  Regras  para  Análises  de  Sementes,  lançado  pelo  Ministério  da

Agricultura,  Pecuária  e Abastecimento  (MAPA) no ano de 2009. O germinador tem

como  função  propiciar  a  ambiência  adequada  para  que  testes  de  germinação  em

sementes sejam realizados, possibilitando o controle do termoperíodo e do fotoperíodo

através da plataforma Arduino.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i. Realização  de  testes  de  desempenho  no  protótipo,  através  de  ensaios  de

temperatura mínima e ensaios de vedação;
ii. Realização  de  quatro  repetições  de  testes  de  germinação  no protótipo,  em

sementes de Eucalyptus grandis sob a temperatura de 25°C, umidade relativa

do ar maior que 90% e substratos areia e papel de germinação;
iii. Avaliação da germinação das sementes;
iv. Validação dos resultados obtidos nos testes de germinação, tendo como base o

documento Regras para Análise de Sementes – RAS.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste referencial teórico, serão abordadas as especificações previstas para um

germinador de câmara, assim como os moldes sob os quais devem ser conduzidos testes

de germinação em Eucalyptus grandis e as orientações para a validação dos resultados

obtidos  no  teste  de  germinação.  Vale  ressaltar  que,  os  princípios  presentes  no

documento  Regras  para  Análise  de  Sementes  –  RAS,  que  serviram  como  base  a

elaboração de grande parte deste capítulo,  estão de acordo com as regras internacionais

estabelecidos pela  International Seed Testing Association – ISTA, além de integrar os

conhecimentos  e  os  progressos  obtidos  em  âmbito  nacional  no  que  diz  respeito  à

pesquisa de sementes.

3.1 GERMINADOR DE CÂMARA

Segundo as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009), os germinadores

de câmara consistem de um recipiente de paredes duplas, isoladas por uma camada de ar

ou de material  isolante  e  equipada com bandejas ou suportes onde as sementes  são

colocadas para germinar. No fundo do germinador deve estar previsto um receptáculo

para a alocação de água. Os germinadores deste tipo podem prever sistema de controle

do termoperíodo e fotoperíodo. Para testes realizados na ausência de luz ou com luz

solar  indireta  ou  artificial,  a  variação  de  temperatura  interna  à  câmara  não  deve

ultrapassar ± 2ºC, em cada período de 24 horas. A iluminação durante o teste, seja de

fonte  natural,  seja  de  fonte  artificial  é  aconselhada  com  o  intuito  de  favorecer  o

desenvolvimento de estruturas essenciais das plântulas e então a avaliação e reduzindo a

possibilidade de ataque de microorganismos. Quando o teste de germinação é realizado

em sementes para as quais a luz é indicada, as mesmas devem ser iluminadas durante no

mínimo 8 horas para cada ciclo de 24 horas. 
Capelli  (2014)  apresentou  o  desenvolvimento  de  uma  estufa  controlada  por

Arduino. Para tanto, foi empregado um sistema de refrigeração, composto por sensor de

temperatura e umidade DHT11 e pastilha de Peltier acompanhada de coolers, além do

sistema de iluminação, contendo uma lâmpada de aquário com um filamento branco e

um filamento azul. As informações coletadas eram enviadas à placa microcontroladora

Arduino, que em função dos dados recebidos, acionavam os sistemas de refrigeração e

iluminação descritos, através dos relays.
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3.2 ANÁLISE DE DESEMPENHO DO GERMINADOR

Kronbauer  (2013)  propôs  o  projeto  e  a  construção  de  um mini  refrigerador,

utilizando  pastilhas  de  Peltier.  A análise  de  desempenho  do  protótipo  foi  realizada

através  de  testes,  onde  o  sistema  de  refrigeração  foi  alimentado  em  sua  máxima

capacidade e foi verificada a temperatura mínima que o protótipo podia alcançar, num

determinado espaço de tempo.  O procedimento de testes utilizado por Kronbauer foi

replicado no presente trabalho.

3.3 TESTES DE GERMINAÇÃO EM EUCALYPTUS GRANDIS

A germinação de sementes, realizada em testes sob condições controladas, pode

ser definida como a emergência e o desenvolvimento das estruturas fundamentais da

plântula, colocando em evidência sua propensão para resultar em uma planta normal,

sob circunstâncias  apropriadas  em campo.  A germinação,  por  sua  vez,  representa  a

fração do número de sementes que resultou na produção de plântulas consideradas como

normais, sob condições e períodos definidos para determinada espécie (BRASIL, 2009).
As plântulas classificadas como normais são as que demonstram capacidade para

prosseguir com seu crescimento, dando origem a plantas normais, desde que estejam

sob condições  ambientais  apropriadas.  Elas  podem ser  consideradas  como plântulas

intactas, ou seja, plântulas todas as estruturas fundamentais prósperas, íntegras e sãs.

Além  disso,  podem  ser  consideradas  como  plântulas  com  pequenos  defeitos,

demonstrando  menores  imperfeições  em  suas  estruturas  fundamentais,  porém

apresentando progressividade suficiente  e harmoniosa.  Por fim, as plântulas  normais

podem  ser  consideradas  como  plântulas  com  infecção  secundária,  quando  são

deterioradas pela ação de fungos e bactérias, e no entanto ainda apresentam as estruturas

fundamentais bem desenvolvidas (BRASIL, 2009). 
Para o caso de sementes de Eucalyptus grandis, é recomendado que os testes de

germinação  ocorram sobre  papel,  sob  temperaturas  situadas  entre  20°C e  30°C e  a

realização da primeira contagem e da contagem final devem ser executadas no quinto e

no décimo quarto  dia,  respectivamente.  Ainda,  o  peso  da  subamostra  para  teste  por

repetições pesadas deve ser de 0,10 grama (BRASIL, 2009). 
O  peso  da  subamostra  estabelecida  para  o  teste  por  repetições  pesadas  é

proveniente de dados obtidos da porção de sementes puras, sendo este peso equivalente
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ao valor aproximado de 100 sementes, para cada repetição. Deste modo, os resultados

obtidos com os testes de germinação podem ser expressos como número de sementes

germinadas em relação ao peso total das sementes testadas (BRASIL, 2009). 

3.4 VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS DE TESTES DE GERMINAÇÃO

Para que os resultados  obtidos  possam ser validados,  o  número de sementes

germinadas nas quatro repetições deve ser somado, com o intuito de obter a tolerância

máxima admitida para a comparação de resultados relativos  a cada repetição de um

mesmo teste. Vale ressaltar que esta tolerância é obtida através de tabela. Em seguida,

deve ser calculada a diferença entre o maior e o menor valor de sementes germinadas

das repetições. Uma vez que este resultado seja menor ou igual à tolerância, o teste pode

ser considerado como válido (BRASIL, 2009).
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4. MATERIAL E MÉTODOS

Neste capítulo, serão explicitados todos os materiais empregados na pesquisa,

seja para a  construção do germinador de câmara e seus componentes elétricos, seja para

a  execução  do  teste  de  germinação.  Os  esquemas  dos  circuitos  elétricos  são

demonstrados,  assim  como  o  fluxograma  do  código  do  programa  responsável  pelo

controle das ações do protótipo. A parte elétrica do protótipo foi montada sobre uma

protoboard, facilitando a montagem assim como a inserção dos pinos e componentes,

não havendo a necessidade de soldagens. 
Em  adição,  os  esboços  e  esquemas  presentes  nos  tópicos  seguintes  foram

elaborados através da utilização do software Fritzing, auxiliando na visualização assim

como na montagem do circuito elétrico. Por fim, os métodos adotados para a análise de

desempenho do germinador serão esclarecidos no decorrer do capítulo, assim como os

moldes sob os quais foram conduzidos os testes de germinação.

4.1  CÂMARA DE GERMINAÇÃO

A  câmara  de  germinação  foi  construída  de  acordo  com  as  especificações

descritas nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Se trata de uma caixa

de 0,017 m³ (17L), composta de poliestireno expandido. Suas dimensões são 0,30m de

altura, 0,025m de espessura, 0,29m de comprimento e 0,20m de largura. Como material

isolante, envolvendo todo o recipiente, foi utilizado o papel de alumínio, com o intuito

bloquear a entrada de ondas de luz visível no recipiente, além de auxiliar na manutenção

da temperatura interna. A segunda parede foi elaborada em espuma vinílica acetinada,

na cor preta e com espessura de 0,01 m. Assim se deu a construção do germinador de

câmara de parede dupla. 

4.2   SISTEMA DE CONTROLE

4.2.1   Placa Arduino Uno

Trata-se de uma plataforma de prototipagem eletrônica, podendo receber sinais

elétricos de sensores e operar dispositivos. Munida do microcontrolador ATmega328,
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ela é responsável por obter as informações provenientes dos sensores e relógio, e assim,

enviar os comandos para que o Relay 5V possa acionar e ou desligar os sistemas de

iluminação  e  refrigeração,  se  necessário.  Além  disso,  propicia  o  acionamento  do

Módulo Cartão Micro SD, salvando os dados recebidos no cartão de memória. O código

que controla todas estas ações foi concebido numa linguagem de programação muito

próxima da C++, escrito no software livre Arduino IDE (CAPELLI, 2014).

Figura 1 -  Placa Arduino Uno

Fonte: Harrison Broadbent, 2019.

4.2.2   Módulo Relay 5V 4 Canais

Fabricado pela empresa Songle, modelo SRD-05VDC-SL, pode controlar cargas

de até 220V. É comandado pela plataforma Arduino Uno, que emite os sinais para o

acionamento dos sistemas de refrigeração e iluminação.

4.3   SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

4.3.1   Luz 

Foi  colocada  sobre  a  tampa  do  recipiente,  em  um  bocal,  à  uma  distância

aproximada de 0,15 m dos potes com areia e com papel, uma luz de LED fria e branca

compacta, fabricada pela empresa OL Iluminação, de potência 15 W, fluxo luminoso de

1510 lm,  ângulo  de abertura  de  210°,  índice  de reprodução de cor  maior  que 80 e
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temperatura de cor de 6500 K.

4.3.2   Real Time Clock RTC DS 1307 

Como forma de controlar o fotoperíodo, foi empregado o relógio do tipo RTC

DS  1307.  Desta  maneira,  se  torna  ao  usuário  possível  determinar  a  duração  do

fotoperíodo  do  seu  experimento.  Durante  os  testes  de  germinação,  foi  adotado  um

fotoperíodo  de  8  horas.  Através  das  informações  de  hora  e  data  obtidas  deste

dispositivo, se tem lugar o acionamento e/ou o desligamento automático da lâmpada,

efetuado pelo Relay 5V, integrado à placa Arduino.  

4.3.3   Sensor de Luz BH1750FVI Lux

Para melhor  compreensão do comportamento  da luminosidade  no interior  do

germinador,  foi  empregado  o  sensor  de  luz,  tornando  possível  a  obtenção  da

iluminância, em lux, ou seja, a densidade de fluxo luminoso na superfície sobre a qual

incide.  A  unidade  lux corresponde  ao  iluminamento  de  uma  superfície  de  1  m²

recebendo luminosidade de um fluxo luminoso perpendicular de 1 lúmen (LUZ, 2019).

Em  experimentos  futuros,  essa  referência  será  bastante  útil,  com  o  intuito  do

entendimento  da  importância  e  impactos  da  luminosidade,  no  que  diz  respeito  à

germinação das sementes em questão, assim como sementes distintas.

4.3.4  Esboço do Circuito do Sistema de Iluminação

A Figura 2 representa a montagem do circuito elétrico sobre uma protoboard e

contendo todos os elementos descritos no item 4.3.

Figura 2 - Esboço do Circuito do Sistema de Iluminação
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Fonte: Elaboração Própria, 2019.

4.3.5  Diagrama Esquemático do Circuito do Sistema de Iluminação

A Figura 3 representa a montagem do circuito elétrico e contendo os elementos

descritos no item 4.3.

Figura 3 - Diagrama Esquemático do Circuito do Sistema de Iluminação

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

4.4  SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

4.4.1   Placa de Peltier
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Trata-se de um dispositivo termoelétrico composto de dois semicondutores. Uma

diferença de temperatura é gerada na junção dos condutores, cobre e bismuto, situados

no interior da placa, durante a passagem de corrente. Desta maneira, à medida que uma

corrente elétrica passa pela placa, uma das faces se aquece, enquanto a outra face se

resfria. (FERNANDES et al., 2010). Desta forma, a face fria foi colocada na tampa do

recipiente, na parte interna, com o intuito de refrigerar o ambiente ao passo que a face

quente foi posta na parte externa do recipiente, sobre a tampa. Com o intuito de alcançar

a temperatura almejada para o experimento, de 25°C, foram utilizadas duas Placas de

Peltier  do  fabricante  Hebei  I.T.  Ltd.  Modelo  TEC1-12706,  funcionando  sob  12V,

acompanhadas dos seus respectivos coolers (Figura 4).

Figura 4 - Placa de Peltier

Fonte: Hebei, 2019.

4.4.2   Coolers

Dois  coolers foram utilizados para cada Placa de Peltier, separados através de

uma placa de madeira compensada, com o intuito de dissipar o calor das placas. Foram

compostos de dissipadores térmicos de alumínio nas faces superior e inferior da placa,

unidos  através  de  pasta  térmica.  Em  adição,  duas  ventoinhas  foram  posicionadas,

também nas faces inferior e superior das placas, com a intenção de dissipar o calor dos

dissipadores térmicos,  e assim promover uma melhor distribuição de temperatura no

interior do recipiente (Figura 5).

Figura 5 - Cooler e Dissipador Térmico
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Fonte: Techtudo, 2012.

4.4.3   Sensor de Temperatura e Umidade do Ar AM2302 DHT22

Peça  extremamente  relevante  do  sistema  de  refrigeração,  é  responsável  por

enviar  dados  acerca  da  temperatura  interna  no  germinador  ao  Arduino,  tornando

possível o acionamento ou não do sistema, em função da termoperíodo determinado

pelo usuário para o experimento. Além disso, envia dados sobre a umidade relativa do ar

interno, possibilitando ao usuário o monitoramento desta grandeza. Possui precisão de

0,5 °C e  2,0% UR. Foi  colocado um segundo sensor  deste  tipo  na  parte  externa  à

câmara,  com o intuito  de  verificar  a  temperatura  e  umidade  relativa  do  ar  externo

circundantes à mesma.

4.4.4   Fonte Chaveada 12V – 10A – 120W

Este  dispositivo  foi  empregado  para  que  pudesse  receber  127V  da  tomada

convencional e distribuísse 12V e 10A para as Placas de Peltier e os Coolers, através do

Relay.  Assim  permitiu  que  estes  componentes  elétricos  pudessem  funcionar

corretamente, garantindo maior segurança ao sistema.

4.4.5  Módulo Cartão Micro SD

Através deste dispositivo foi possível o envio de todos os dados obtidos dos

diferentes sensores, assim como os registros de hora e data, para um cartão de memória

MicroSd de 8GB, e consequentemente permitindo os seus respectivos armazenamentos.

Esta foi a solução empregada para que o usuário pudesse obter as informações acerca do
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funcionamento da parte elétrica do germinador.

4.4.6  Esboço do Circuito dos Sensores e do Módulo Micro SD

A Figura 6 representa a montagem do circuito elétrico sobre uma protoboard e

contendo os sensores de temperatura e umidade, além do módulo de armazenamento de

dados.

Figura 6 - Esboço do Circuito dos Sensores e do Módulo Micro SD

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

4.4.7 Diagrama Esquemático do Circuito dos Sensores e do Módulo Micro SD

A Figura 7 representa a montagem do circuito elétrico e contendo os sensores de

temperatura e umidade, além do módulo de armazenamento de dados.

Figura 7 - Diagrama Esquemático do Circuito dos Sensores e do Módulo Micro

SD
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Fonte: Elaboração Própria, 2019.

4.4.8  Esboço do Circuito do Sistema de Refrigeração

 A Figura 8 representa a montagem do circuito elétrico sobre uma protoboard e

contém as pastilhas de peltier, acompanhadas dos seus respectivos coolers, a fonte e o

módulo relay.

Figura 8 - Esboço do Circuito do Sistema de Refrigeração

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

4.4.9 Diagrama Esquemático do Circuito do Sistema de Refrigeração

A Figura 9 representa a montagem do circuito elétrico e contendo as pastilhas de

peltier, acompanhadas dos seus respectivos coolers, a fonte e o módulo relay.

Figura 9 - Diagrama Esquemático do Circuito do Sistema de Refrigeração
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Fonte: Elaboração Própria, 2019.

4.5 CÓDIGO DO PROGRAMA

O código  do programa  desenvolvido  no  software livre  Arduino  IDE,  numa

linguagem de programação bastante similar à linguagem C++, torna possível a execução

de todas as tarefas pela  placa Arduino. Vale ressaltar  que o código do programa se

encontra anexado no apêndice deste documento e a parte preliminar do código está com

comentários explicando a configuração dos pinos do circuito elétrico. 
Inicialmente,  é necessário declarar  todos os protocolos de funcionamento dos

sensores, protocolos de comunicação entre o módulo de armazenamento de dados e o

controlador, definir  entradas e saídas de pinos analógicos e digitais,  variáveis e sub-

rotinas dos sensores e relógio. Em seguida, na seção do código denominada como setup,

comunicações, sensores, relógio e módulo de armazenamento de dados são iniciados,

além da definição de hora e data e da configuração inicial dos pinos de saída do módulo

Relay em ligados ou não. Por fim, na seção loop, a sequência de ações programadas a

serem  tomadas  pela  microcontroladora,  à  exemplo  do  controle  da  temperatura,

iluminação e armazenamento dos dados obtidos, é executada e repetida infinitamente.
Vale ressaltar  que, para que o protótipo funcione adequadamente conforme o

documento Regras para Análise de Sementes, o loop do código, ou seja, a sequência de

ações a serem tomadas ocorre a cada 1 minuto. Deste modo, a temperatura interna não

varia mais de 2°C e o tempo de acionamento da iluminação não ultrapassa as 8 horas

previstas para a execução dos testes de germinação (Figura 10).

Figura 10 - Fluxograma do Código do Programa
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Fonte: Elaboração Própria, 2019.

4.6   ANÁLISE DE DESEMPENHO DO GERMINADOR

4.6.1  Ensaio de Temperatura Mínima

Este teste foi empregado com o intuito de estudar o desempenho e as limitações

do sistema de refrigeração do germinador, no que diz respeito à sua capacidade máxima

de resfriamento.  Além disso, o tempo para que o germinador atinja esta temperatura

mínima de operação foi mensurado. Desta forma, o sistema de refrigeração foi acionado

em sua máxima capacidade, resfriando o ar interior ao germinador até que a temperatura

interna se estabilizasse, e assim demonstrando a temperatura mínima alcançável pelo

protótipo.  Vale  ressaltar  que  durante  o  ensaio,  a  umidade  relativa  do  ar  interno foi

mantida  em valores  maiores  que  90,0  % e  a  temperatura  externa  ao  recipiente  foi

observada. Em adição, um teste semelhante foi realizado, entretanto com o sistema de

iluminação  acionado,  com  o  intuito  de  analisar  o  comportamento  do  sistema  de

refrigeração do protótipo com a iluminação em operação.

4.6.2   Ensaio de Vedação

Este teste foi realizado visando observar como se dá a evolução da temperatura
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interna ao protótipo,  uma vez que o sistema de refrigeração não esteja  acionado.  O

tempo em que ocorre esta evolução, assim como a temperatura externa à germinadora

foram
 constatados. Vale ressaltar que, durante o ensaio, a umidade relativa do ar interno foi

mantida em valores maiores que 90,0 %. Desta maneira, o sistema de refrigeração foi

acionado até que a temperatura interna atingisse 15,0 °C, considerando a temperatura

externa de 22,0 °C. Então,  o sistema de refrigeração foi desligado e a variação dos

valores  de  temperatura  interna  foram  verificados.  No  mais,  um  teste  similar  foi

conduzido, todavia com o sistema de iluminação em operação.

4.7   TESTE DE GERMINAÇÃO

4.7.1   Sementes

O recipiente do lote de sementes da espécie  Eucalyptus grandis adquirido para

os testes foi fornecido pela empresa Bentec Sementes e Insumos. É proveniente de um

pomar de sementes localizado em uma área de produção de sementes  com matrizes

selecionadas.  Se trata  de um recipiente  de 100g,  contendo aproximadamente  10.000

sementes, com poder germinativo de 80%.

4.7.2   Água Destilada

Obtida  no  Laboratório  de  Biotecnologia  do  Departamento  de  Engenharia

Química da Universidade Federal Fluminense, em destilador de água, se trata de uma

água livre de íons, bactérias, endotoxinas, matéria orgânica, entre outros. Sua utilização

se deu em função da indicação proveniente do texto Regra para Análise de Sementes

(RAS, 2009).

4.7.3   Substrato Areia

O substrato areia  foi  normalizado tendo como base as Regras para Análise  de

Sementes (BRASIL, 2009), num procedimento realizado no Laboratório de Mecânica

dos Solos do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal Fluminense.
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Para tanto, os grânulos de areia passaram pela peneira de 0,85 mm, e então ficaram

retidas pela peneira de 0,063 mm. Em seguida, o substrato obtido foi lavado sobre a

peneira de 0,063 mm, com o intuito de se retirar grãos de argila e demais impurezas. Por

fim,  o  material  foi  submetido  colocado  em estufa  por  um período  de  2  horas,  sob

temperatura de 105°C. 

4.7.4   Substrato Papel de Germinação 

O papel utilizado como substrato no teste de germinação foi do tipo papel toalha,

conhecido como papel germitest e fornecido pelo fabricante Germilab. Apresenta pH

neutro, estrutura aberta e porosa, além de ser isento de impurezas, fungos ou bactérias.

4.7.5   Quantidade de Água para o Substrato Areia

Para  a  determinação do volume em mililitro  de  água a  ser  empregado para a

execução do teste de germinação realizado em areia, inicialmente é necessário pesar 500

grama de areia previamente seca e colocar esta massa em filtro de papel, similar aos

coadores  de  café  comerciais.  Então,  se  deve  acrescentar  um  volume  de  água

previamente estabelecido e se aguardar 15 minutos, para que o líquido seja escoado e

captado. Em seguida, se deve subtrair este valor de volume escoado do volume de água

previamente estabelecido. Este resultado corresponde à capacidade máxima de retenção

de água do susbtrato. Então, através de uma regra de três que relaciona 500 grama de

areia, a capacidade máxima de retenção de água do substrato e a massa de substrato a

ser  utilizada  no  teste,  se  obtém  a  quantidade  de  água  a  ser  utilizada  no  teste  de

germinação (BRASIL, 2009).

4.7.6   Quantidade de Água para o Substrato Papel 

O volume em mililitro  de água a ser empregado para a realização do teste de

germinação executado em papel  é  relacionado ao peso em grama do mesmo.  Deste

modo, é recomendado que, para a maior parte das sementes, seja inserido um volume de

água  em  quantidade  correspondente  a  entre  2,0  e  3,0  vezes  o  peso  do  substrato

(BRASIL, 2009).

4.7.7   Procedimento Experimental
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Para demonstrar a aplicação do protótipo elucidado no decorrer deste documento,

dois testes de germinação, em substrato areia e em substrato papel, foram executados

sob  temperatura  constante  de  25  °C  e  fotoperíodo  de  8  horas.  As  subamostras  de

sementes empregadas em cada uma das quatro repetições de ambos os testes tinham

peso de 0,10 grama. O espaçamento de semeadura entre as sementes adotado foi de uma

distância  aproximada  de  2,0  vezes  a  largura  das  sementes.  Para  o  substrato  areia,

disposto em caixas plásticas, foi aplicado um volume de água destilada correspondente

à 50% da sua capacidade de retenção e as sementes foram aplicadas do modo sobre

areia.  Para  o  substrato  papel,  por  sua  vez,  foi  empregado  um  volume  de  água

equivalente à 2,25 vezes o peso do papel seco e as sementes foram dispostas do modo

sobre papel. Os experimentos tiveram duração de 14 dias, e ao final do prazo, foram

coletados os dados de número de sementes germinadas em relação ao peso total  das

sementes testadas, considerando as plântulas normais.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1   GERMINADOR DE CÂMARA AUTOMATIZADO 

Após a montagem, a câmara de germinação permaneceu conforme ilustrado na

Figura 11. Vale ressaltar que esta câmara de germinação, desde a sua idealização até a

sua construção, foi elaborada tendo como base o documento Regras para Análise de

Sementes.
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Figura 11 -  Câmara de Germinação

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

Como é possível observar na Figura 11, o sistema de iluminação, assim como o

sistema de refrigeração foram posicionados na parte  superior  da caixa.  A Figura 12

ilustra o detalhamento da colocação de ambos os sistemas.

Figura 12 - Aproximação da Parte Superior da Câmara de Germinação
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Fonte: Elaboração Própria, 2019.

Na Figura  13  demonstra-se  o detalhamento  da  parte  eletrônica  do protótipo,

montado sobre protoboard, e compreendendo partes do sistema de controle, sistema de

refrigeração e sistema de iluminação. Na parte direita da imagem, é possível observar a

fonte utilizada no sistema de refrigeração.

Figura 13 - Montagem da Parte Eletrônica

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

Por fim, a Figura 14 apresenta o protótipo completo da câmara de germinação

automatizada. 
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Figura 14 - Montagem Final do Protótipo

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

5.2   ANÁLISE DE DESEMPENHO DO GERMINADOR

5.2.1   Ensaio de Temperatura Mínima

Conforme  se  pode  observar  na  Figura  15,  levando  em  consideração  que  a

temperatura externa seja de 22,2 °C e a umidade relativa do ar interno seja maior que

90,0 %, o protótipo tem capacidade de atingir uma temperatura interna mínima de 11,4

°C sem a iluminação em operação. Esta temperatura foi atingida após 60 minutos de

operação. Com o sistema de iluminação acionado, por sua vez, o protótipo alcança uma

temperatura interna mínima de 16,9 °C, após 80 minutos em operação. 

Figura 15 - Ensaio de Temperatura Mínima
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Fonte: Elaboração Própria, 2019.

5.2.2.   Ensaio de Vedação

Conforme se pode observar na Figura 16, uma vez que a temperatura interior ao

protótipo seja de 15,0 °C e levando em consideração a temperatura externa de 22,0 °C e

a umidade relativa do ar interna maior que 90,0%, a temperatura interna à germinadora

permanece por aproximadamente 10 minutos sem sofrer variação maior que 2,0 °C, sem

o sistema de iluminação acionado. Quando o sistema de iluminação está em operação,

por sua vez, a temperatura interna à germinadora permanece por aproximadamente 6

minutos sem sofrer variação maior que 2,0 °C.

Figura 16 - Ensaio de Vedação
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Fonte: Elaboração Própria, 2019.

5.3   TESTE DE GERMINAÇÃO

5.3.1   Substrato Areia

A Tabela 1 contém os resultados das quatro repetições do teste de germinação

executado  em substrato  areia.  Os resultados  são  expressos  em  número de  sementes

germinadas em relação ao peso total das sementes testadas, considerando as plântulas

normais, em função de cada repetição. 

Tabela 1 - Teste de Germinação em Substrato Areia

         Repetição       Germinação 
1 84
2 102
3 99
4 76

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

A Figura 17 ilustra a germinação das sementes em substrato areia.

Figura 17 - Germinação das Sementes em Substrato Areia
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Fonte: Elaboração Própria, 2019.

5.3.2   Substrato Papel

A Tabela 2 contém os resultados das quatro repetições do teste de germinação

executado em substrato papel.  Os resultados  são expressos em  número de sementes

germinadas em relação ao peso total das sementes testadas, considerando as plântulas

normais, em função de cada repetição. 

Tabela 2 - Teste de Germinação em Substrato Papel

      Repetição      Germinação
1 73
2 77
3 87
4 72

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

A Figura 18 ilustra a colocação das sementes em substrato papel.

Figura 18 - Distribuição das Sementes em Substrato Papel
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Fonte: Elaboração Própria, 2019.

5.4   VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS DE TESTES DE GERMINAÇÃO

5.4.1   Substrato Areia

Conforme se pode observar na Tabela 3, a diferença entre o maior e o menor

valor de número de sementes germinadas das repetições  foi menor que a tolerância,

considerando o número total de sementes germinadas nas quatro repetições. Portanto,

em concordância com o documento Regras para Análise de Sementes, o resultado do

teste de germinação pode ser considerado como válido.

Tabela 3 - Validação dos Resultados em Substrato Areia

N° Total de

Sementes

Germinadas nas

Quatro Repetições

Tolerância

Diferença entre o

maior e o menor valor

das repetições

361 40 26
Fonte: Elaboração Própria, 2019.

5.4.2   Substrato Papel

Conforme se pode observar na Tabela 4, a diferença entre o maior e o menor

valor de número de sementes germinadas das repetições  foi menor que a tolerância,

considerando o número total de sementes germinadas nas quatro repetições. Portanto,

em concordância com o documento Regras para Análise de Sementes, o resultado do
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teste de germinação pode ser considerado como válido.

Tabela 4 - Validação dos Resultados em Substrato Papel

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

De  acordo  com  as  condições  em  que  este  trabalho  foi  executado,  pode-se

considerar  que  o  germinador  de  câmara  apresentado  está  de  acordo  com  as

recomendações  indicadas  pelo  documento  Regras  para  Análise  de Sementes.  Assim,

pode  fornecer  as  condições  ambientais  necessárias  para  a  realização  de  testes  de

germinação em sementes. 

O equipamento  tem a capacidade  de atingir  uma temperatura  interna 11,4°C,

uma vez que a umidade relativa  do ar interno seja maior  que 90% e a  temperatura

externa seja 22,2°C. Com a luz acionada e com estas mesmas condições, o dispositivo

pode  alcançar  a  temperatura  interna  de  16,9°C.  Portanto,  nestas  condições,  o

germinador propicia a ambiência adequada para a realização de testes de germinação na

grande maioria das espécies botânicas explicitadas no documento Regras para Análise

de Sementes.

É interesssante  ressaltar  que,  pelo fato de ser  automatizado,  este  germinador

controla fatores ambientais internos à câmara, como o termoperíodo e o fotoperíodo.

Deste modo, simplifica o trabalho do operador envolvido na realização dos testes de

germinação. Assim, ao operador, resta apenas a execução dos procedimentos anteriores

ao teste, além da coleta e análise dos dados obtidos com os testes. 

Ainda, como o dispositivo é munido de um sistema de armazenamento de dados,

o responsável pode acompanhar os fatores internos como temperatura, umidade relativa

do ar  e  lux,  além da  hora  e  data  que  estas  informações  foram coletadas.  Assim,  o

operador  pode  verificar  o  funcionamento  do  germinador  ao  longo da  execução  dos

testes  e  obter  maior  quantidade  de  parâmetros  para  o  entendimento  dos  resultados

obtidos. 

Este dispositivo, de baixo custo quando comparado aos modelos disponíveis no

N° Total de

Sementes

Germinadas nas

Quatro Repetiçõs

Tolerância

Diferença entre o

maior e o menor valor

das repetições

309 37 15
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mercado,  pode ser  utilizado como objeto  de  aprendizado para alunos e  professores,

equipamento  de  laboratório  para  pesquisadores  e  instrumento  de  avaliação  para

produtores  e  compradores  de  sementes.  A seção  em  Anexo  contém  a  relação  de

materiais,  assim  como  seus  respectivos  custos,  empregados  na  construção  do

germinador.

No que diz respeito ao teste de germinação realizado em sementes de Eucalyptus

grandis, esta pesquisa permitiu colocar em evidência o desempenho germinativo deste

lote.  Vale  ressaltar  que  os  resultados  obtidos  foram  validados  de  acordo  com  o

documento Regras para Análise de Sementes. 

Portanto,  os  resultados  obtidos  com  os  testes  executados  servem  como

ferramenta  para  tomada  de  decisão  aos  interessados  em  adquirir  sementes  deste

fornecedor.  Em  adição,  estas  informações  valem  como  base  para  pesquisas  futuras

acerca do vigor destas sementes e suporte para os pesquisadores que seguem esta linha

de investigação. 

6. CONCLUSÕES

Conclui-se que o germinador automatizado propiciou condições controladas na

realização de testes de germinação em sementes de Eucalyptus grandis. Deste modo, foi

eficaz quanto a vedação e controle do termoperíodo e fotoperíodo durante a realização

dos testes.
A utilização de um sistema automatizado, em câmara de germinação, simplifica

o trabalho do operador envolvido na realização dos testes de germinação. Portanto, resta

ao operador apenas a execução dos procedimentos anteriores ao teste além da coleta e

análise dos dados.
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ANEXO I

// GERMINATOR
 
// connect pin VCC of DHT22 sensor to +5V of Arduino
// connect pin GND of DHT22 sensor to GND of Arduino
// connect pin SDA of DHT22 sensor to pin A1 of Arduino

// connect pin VCC of DHT22 sensor to +5V of Arduino
// connect pin GND of DHT22 sensor to GND of Arduino
// connect pin SDA of DHT22 sensor to pin A0 of Arduino

// connect pin MOSI of MicroSD Card module to pin 11 of Arduino 
// connect pin MISO of MicroSD Card module to pin 12 of Arduino       
// connect pin VCC of MicroSD Card module to +5V of Arduino 
// connect pin GND of MicroSD Card module to GND of Arduino 
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// connect pin SCK of MicroSD Card module to pin 13 of Arduino 
// connect pin CS of MicroSD Card module to pin 10 of Arduino 

// connect pin VCC of Relay module to +5V of Arduino
// connect pin GND of Relay module to GND of Arduino
// connect pin IN2 of Relay module to pin 3 of Arduino
// connect pin COM2 of Relay module to positive side of Battery 
// connect pin VCC of Peltier Cooler to NO4 of Relay module
// connect pin GND of Peltier Cooler to negative side of Battery

// connect pin VCC of Relay module to +5V of Arduino
// connect pin GND of Relay module to GND of Arduino
// connect pin IN3 of Relay module to pin 5 of Arduino
// connect pin COM3 of Relay module to positive side of Battery 
// connect pin VCC of Peltier Cooler to NO4 of Relay module
// connect pin GND of Peltier Cooler to negative side of Battery

// connect pin SCL of RTC module to pin A5 of Arduino
// connect pin SDA of RTC module to pin A4 of Arduino
// connect pin VCC of RTC module to +5V of Arduino  
// connect pin GND of RTC module to GND of Arduino

// connect pin VCC of Relay module to +5V of Arduino
// connect pin GND of Relay module to GND of Arduino
// connect pin IN1 of Relay module to pin 2 of Arduino
// connect pin COM1 of Relay module to positive side of Battery 
// connect pin VCC of Light bulb to NO1 of Relay module
// connect pin GND of Light bulb to negative side of Battery

// connect pin VCC of BH1750FVI sensor to +5V of Arduino
// connect pin GND of BH1750FVI sensor to GND of Arduino
// connect pin SCL of BH1750FVI sensor to pin SCL of Arduino
// connect pin SDA of BH1750FVI sensor to pin SDA of Arduino

#include <DHT.h>        // protocol of DHT sensor

#include <SPI.h>        // communication between controller and MicroSD Card module
#include <SD.h>         // protocol of data storage

#include <DS1307.h>         // protocol of RTC module 

#include <BH1750FVI.h>      // protocol of BH1750FVI sensor

#define DHTPIN1 A1           // set pin A1 of Arduino connected to pin data of DHT22 
sensor
#define DHTTYPE1 DHT22       // set use of DHT22 type sensor

#define DHTPIN2 A0           // set pin A0 of Arduino connected to pin data of DHT22 
sensor
#define DHTTYPE2 DHT22       // set use of DHT22 type sensor
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#define memoryCard 10      // set pin 10 of Arduino connected to pin CS of MicroSD 
Card module

#define RELAYIN2 3         // set pin 3 of Arduino connected to IN3 of Relay module
#define RELAYIN3 5         // set pin 5 of Arduino connected to IN4 of Relay Module

#define RELAYIN1 2     // set pin 2 of Arduino connected to IN1 of Relay module

DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE1);     // subroutine of DHT22 sensor
DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE2);     // subroutine of DHT22 sensor

BH1750FVI LightSensor(BH1750FVI::k_DevModeContLowRes); // subroutine of Lux 
sensor

File dataFile;                 // define file as dataFile

DS1307 rtc(A4, A5);         // subroutine of RTC module

Time time;                    // define function time as time

unsigned long beginningTime = 0;     // define the beginning time
unsigned long currentTime;           // variable to replace the beginnig time
const long interval = 60000;         // time interval wanted = 1 minute

float h1;          // set humidity variable for DHT22
float t1;          // set temperature variable for DHT22

float h2;          // set humidity variable for DHT22
float t2;          // set temperature variable for DHT22

float lux;         // set lux variable for BH1750FVI sensor

double tmax = 25.0;   // set maximum temperature

const int OnHour = 0;    // start of the day
const int OffHour = 8;   // end of the day

void setup()  {
  
pinMode(RELAYIN2, OUTPUT);      // set pin IN3 of Relay module as an output  
pinMode(RELAYIN3, OUTPUT);      // set pin IN4 of Relay module as an output   
digitalWrite(RELAYIN2, HIGH);   // set pin IN3 of Relay module as low (on)
digitalWrite(RELAYIN3, HIGH);   // set pin IN4 of Relay module as low (on)

dht1.begin();                // initiate DHT22 sensor
dht2.begin();                // initiate DHT22 sensor

LightSensor.begin();         // initiate  BH1750FVI sensor
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pinMode(10, OUTPUT);         // set pin 10 as an output of MicroSD Card Module

SD.begin(memoryCard);      // initiate SPI communication

Serial.begin(9600);         // initiate serial communications 

rtc.halt(false);                // set clock to run
rtc.setDOW(TUESDAY);              // choose weekday 
rtc.setTime(10, 03, 0);         // choose time, under 24h format
rtc.setDate(16, 07, 2019);      // choose date

pinMode(RELAYIN1, OUTPUT);     // define RELAYIN1 as output
digitalWrite(RELAYIN1, HIGH);  // define RELAYIN1 as high (off)

}

void loop()  {

currentTime = millis();                             // record current time
if (currentTime - beginningTime >= interval) {      // check if time has passed
  beginningTime = currentTime;                      // update beginning time   
  
 h1 = dht1.readHumidity();        // read humidity from DHT22,  %
 t1 = dht1.readTemperature();     // read temperature from DHT22, Celsius

 h2 = dht2.readHumidity();        //  read humidity from DHT22,  %
 t2 = dht2.readTemperature();     //  read temperature from DHT22, Celsius

 lux = LightSensor.GetLightIntensity();     // read lux from BH1750FVI sensor

if (t2 >= tmax) {                           // check wanted temperature interval          
 digitalWrite(RELAYIN2, LOW);               // turn on the cooling system
 digitalWrite(RELAYIN3, LOW);               // turn on the cooling system 

}

else            {                          // check wanted temperature interval
 digitalWrite(RELAYIN2, HIGH);             // turn off the cooling system
 digitalWrite(RELAYIN3, HIGH);             // turn off the cooling system
 
}

time = rtc.getTime();   // watch the clock  

if (time.hour >= OnHour && time.hour < OffHour) {       // the day has began 
digitalWrite(RELAYIN1, LOW);                            // turn the light on

}
      
else if (time.hour > OffHour)  {                      // the day has finished
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digitalWrite(RELAYIN1, HIGH);                          // turn the light off

}

dataFile = SD.open( "datalog.txt", FILE_WRITE);       // open datalog file
 
dataFile.print("Time : ");                         // record time on MicroSD Card 
dataFile.print(rtc.getTimeStr());                  // record time on MicroSD Card 
dataFile.print(" ");                               // record space on MicroSD Card
dataFile.print("Date : ");                         // record date on MicroSD Card
dataFile.print(rtc.getDateStr(FORMAT_SHORT));      // record date on MicroSD Card
dataFile.print(" ");                               // record space on MicroSD Card
dataFile.println(rtc.getDOWStr(FORMAT_SHORT));     // record day of the week on 
MicroSD Card 
dataFile.print("");                                // record space on MicroSD Card

dataFile.print("Humidity from DHT22: ");            // record humidity on MicroSD Card
dataFile.print(h1);                                 // record humidity on MicroSD Card
dataFile.print(" %");                               // record humidity on MicroSD Card
dataFile.println(" ");                              // record space on MicroSD Card
dataFile.print("Temperature from DHT22 : ");        // record temperature on MicroSD 
Card
dataFile.print(t1);                                 // record temperature on MicroSD Card
dataFile.print("°C");                               // record temperature on MicroSD Card
dataFile.println("");                               // record space on MicroSD Card
 
dataFile.print("Humidity from DHT22: ");            // record humidity on MicroSD Card
dataFile.print(h2);                                 // record humidity on MicroSD Card
dataFile.print(" %");                               // record humidity on MicroSD Card
dataFile.println(" ");                              // record space on MicroSD Card
dataFile.print("Temperature from DHT22 : ");        // record temperature on MicroSD 
Card
dataFile.print(t2);                                 // record temperature on MicroSD Card
dataFile.print("°C");                               // record temperature on MicroSD Card
dataFile.println("");                               // record space on MicroSD Card

dataFile.print(" Lux from BH1750FVI: ");            // record lux on MicroSD Card
dataFile.print(lux);                                // record lux on MicroSD Card
dataFile.print(" lux");                             // precord lux on MicroSD Card
dataFile.println(" ");                              // record space on MicroSD Card

dataFile.close();                                       // close datalog file

}

}
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ANEXO II

Tabela 5 - Tabela de
Custos



51

Fonte:
Elaboração
Própria,
2019.

Componentes
Valor 
Unit. 
(R$)

Valor 
Total 
(R$)

Arduino Uno 1    55    55
Protoboard 1    12    12

Jumpers 1    23    23
Relay 4 
Canais 1    25    25

RTC DS 1307 1    16    16
Módulo 
MicroSD 1    10    10

Cartão 
MicroSD 1    18    18

Sensor 
DHT22 2    50   100

Pastilha
Peltier 2 28 56

Coolers 4 12 48
Fonte

Chaveada 1 48 48

Luz de LED 1 28 28
Bocal 1 4 4

Pasta Térmica 1 6 6
Fio 1m 3 3

Tomada 1 3 3
Cola de
Madeira 1 4 4

Cola de
Isopor 1 4 4

Isopor 17L 1 15 15

Placa de
E.V.A. 1m x 1m 25 25

Régua p/
Tomada

1 15 15

Total 404 496

Quant.
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