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DATOS DO TRABALLO: 

Título: SEMENTE DE VENCER 

Resumo: 

Semente de Vencer é o noso pequeno traballo co que medimos os distintos parámetros que 

afectan ao desenvolvemento de distintos tubérculos e hortalizas para despois crear un 

invernadoiro ideal, é dicir unha estrutura xeodésica que conte cas condición ideais para o 

cultivo de hortalizas e tubérculo. Para iso, recurrimos a Arduino, o cal comezamos 

programando cos distintos sensores como o de temperatura e humidade, UVV, luminosidade, 

nivel de auga, nivel de PH e flexión con Arduino. Cando conseguimos que todo iso funcionase, 

plantamos una leituga para ver as súas características e despois adaptar esas condicións a un 

invernadoiro. 

 

DESRIPCIÓN 

Introdución: 

O que pretendemos co proxecto é a creación duns invernadoiros que conteñan as condicións 

ideais para a plantación de hortalizas e tubérculos. 

Para iso, recurrimos a Arduino e os seus diferentes sensores para levar a cabo unha 

monitorización das distintas variables creando así, o invernadoiro ideal, adaptado a 

características, tales como temperatura, humidade ou luminosidade  axeitadas para cada 

cultivo.  

Propósito: 

O noso principal obxectivo é acabar construíndo un invernadoiro que se adapte as condicións 

axeitadas para cada cultivo e nos permita a monitorización das súas condicións.  Ademais da 

parte dixital, pretendemos crear un invernadoiro de fácil montaxe e que sexa replicable. 

No noso proxecto utilizamos como cultivo inicial leitugas, xa que o seu rápido crecemento nos 

permite  unha  rápida evaluación do noso sistema. 

Estudo do estado da arte:  

Os invernadoiros son utilizados en moitos ámbitos e con condicións moi diferentes entre elas. 

A súa finalidade é manter unhas condición óptimas para o crecemento das plantas, que varia 

dunhas especies a outras. 

En grandes invernadoiros xa existen sistemas que permiten un perfecto control dos cultivos, 

pero a nivel máis modesto, e especialmente no rural de Galicia, os invernadoiros están feitos 

sen considerar cales serian as mellores condicións para os cultivos. 

A base tecnolóxica do noso sistema parte do uso da placa Arduino que é unha placa baseada 

no microcontrolador Atmega328. Conta con 14 pins de entrada e saída, 6 entradas analóxicas, 
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un resoador cerámico de 16MHz, un conector para USB, un Jack para fonte de Poder, un 

conector ICSP e un botón para resetear.  

Hipótese: 

A nosa hipótese consiste na posibilidade de crear un invernadoiro para uso doméstico e para 

pequenos cultivos de fácil montaxe e que permita monitorizar as condicións óptimas para o 

cultivo  e distintas hortalizas e tubérculos. 

Material e métodos: 

1. Búsqueda de información de factores meteorolóxicos do crecemento dos alimentos que 

incluímos no noso traballo, como: leitugas, patacas, etc.  

2. Programación e elaboración dunha estrutura que conteña a placa Arduino Uno ca súa  

display e que mostre os datos dos susoditos sensores, os cales colócanse xunto o tubérculo ou 

hortaliza. Os principais son o sensor de temperatura e humidade (DHT 11), o sensor de PH, un 

sensor de luminosidade (Photorresistor), sensor de UV e un sensor de nivel da auga.  

2.1 Programación mediante Arduino dunha placa Uno cos susoditos sensores. 

2.2. Elaboración e construción da anteriormente citada caixa e plantamos as leitugas. 

3. Recollida de datos dos alimentos para saber cales son as condicións ideais dos cultivos e 

cando se dan para a plantación. 

Conclusións: 

O invernadoiro de proba funciona correctamente cas respectivas condicións meteorolóxicas e 

os sensores tamén traballan. Debemos seguir facendo probas das índoles para obter uns 

valores definitivos, posto que, de momento só temos variables e necesitamos plantar mais 

leitugas para verificalo. 

Resultados: 

Atopámonos nunha fase de probas para determinar as mencionadas condicións ideais, o que 

permitirá establecer os valores para a creación dos citados invernadoiros. 

Nesta época do ano, o clima non é propicio para o estudo dos parámetros das hortalizas e 

tubérculos que temos pensado monitorizar, polo que necesitamos recurrir a simulacións dos 

distintos factores para poder determinar os máis favorables. 
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