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Resumo: Este projeto tem como objetivo o 
desenvolvimento de uma estufa com circulação de ar para 
estudar a biodegradação de polímeros. Tal estufa deve 
manter em seu interior um ambiente que simule 
condições variadas que permitam a realização dos testes 
de biodegradabilidade. Nesse sentido, a umidade do ar e 
principalmente a temperatura do ambiente devem ser 
cuidadosamente controlados. Essa estufa poderá ser 
usada em uma série de outros estudos subsequentes sobre 
os fatores que influenciam a biodegradação de polímeros, 
como temperatura ou aditivos incorporados aos 
polímeros. 
 

1. Introdução 
Nos últimos anos, o interesse pelo uso de polímeros 

biodegradáveis como substitutos de outros materiais em 
diversos produtos de descartabilidade rápida tem 
aumentado devido ao grande apelo ambiental. Existem 
diversos métodos que podem ser utilizados para avaliar a 
biodegradabilidade de materiais poliméricos. Na maioria 
deles, amostras de polímero são condicionadas a um 
meio específico (solo simulado, por exemplo) por um 
determinado período de tempo e em condições adequadas 
de temperatura, umidade, pH e luminosidade.  
 

2. Metodologia 
A estufa, montada com a carcaça de um freezer, é 

composta de três partes principais: a parte interna onde 
serão realizados os testes de biodegradação, o sistema de 
aquecimento de ar (resistência de aquecimento) e o 
sistema de irrigação (bomba hidráulica, válvulas 
solenoide e irrigadores). 

O sistema de aquecimento de ar irá fornecer ar quente 
para dentro da câmara até uma temperatura pré-
determinada. Para isso, será utilizada uma resistência 
elétrica dentro de um duto de entrada que permitirá a 
circulação de ar dentro da estufa, efetuada através de um 
exaustor na parte superior da carcaça.  

Para efetuar o controle de todos os parâmetros de 
forma remota, foi utilizado um microcontrolador 
Arduino Mega cuja função é de analisar os dados 
provenientes dos sensores instalados em toda a estufa e 
tomar as decisões para manter o ambiente nas condições 
pré-determinadas.  

Para o acionamento dos atuadores foram 
desenvolvidos circuitos que, através de um sinal 
proveniente do Arduino, resultará no acionamento de um 
relé que permitirá a passagem da corrente necessária para 
o acionamento dos atuadores.  

 
Figura 1 – Diagrama de blocos entradas/saídas 

 
3. Resultados 

Foram executados testes nos componentes da estufa 
seguintes: resistência de aquecimento, exaustor, sensores 
de temperatura e de umidade. O exaustor e os sensores 
estão em boas condições de uso e aptos para executar o 
serviço designado a eles. A resistência de aquecimento se 
revelou potente demais (1,5kW), portanto, inadequada 
para controlar a temperatura precisamente: foi comprada 
uma outra resistência menor (200W). Os componentes 
ainda não foram testados simultaneamente, mas os 
circuitos eletrônicos de acionamento já estão prontos. 
Resta somente finalizar a redação do código Arduino e 
em breve será testado o acionamento das válvulas 
solenoide em função dos sensores de umidade. Assim 
que a resistência de aquecimento for entregue, será 
também testado o controle da temperatura em função dos 
sensores de temperatura. 

 
4. Conclusões 

A utilização do microcontrolador Arduino para 
analisar os dados dos sensores e acionar os atuadores 
parece uma escolha relevante, já que é relativamente fácil 
de programar, eficiente e de baixo custo. O objetivo 
proposto e a finalidade deste projeto é de alcançar o 
funcionamento de todos os componentes 
simultaneamente através da programação de um 
algoritmo que controla todos os parâmetros.   
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