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RESUMO: Muito se discute sobre bem-estar animal  nos meios de produção, e na avicultura de corte, 
variáveis como temperatura e umidade relativa do ar desde o processo de incubação, colaboram para 
um melhor desenvolvimento embrionário e posteriormente, uma melhor qualidade de vida aos 
pintinhos. O uso de tecnologias e dispositivos eletrônicos auxiliam a medição de tais variáveis, a qual 
o objetivo deste trabalho é analisar e captar tais variáveis em incubadoras comerciais e internamente 
dentro de ovos férteis, a partir do desenvolvimento de um dispositivo com a plataforma Arduino®, e  
calibrá-lo para a obtenção de dados mais confiáveis, e por meio deste, ter um maior controle sobre as 
variáveis microclimáticas nas incubadoras e adquirir um melhor desenvolvimento embrionário. 
 

INTRODUÇÃO: Na avicultura de corte comercial, a maior preocupação em termos de bem-estar 
animal estão envolvidos nas instalações e ambiência, e no manejo a eles submetido. No entanto, 
esses cuidados se iniciam antes mesmo do nascimento dos pintainhos, durante o processo de 
incubação. Assim, é importante que o ambiente de incubação favoreça a embriogênese das aves, e 
ofereça condições ideais e controlados de viragem, trocas gasosas, temperatura ambiente e umidade 
relativa do ar. Tais fatores, quando controlados, favorecem a eclodibilidade dos ovos, reduzem a 
mortalidade durante a incubação e aumentam a qualidade dos pintos (IPEK et al., 2015).  

Dentre os fatores essenciais, a temperatura é a variável microclimática mais importante para 
o desenvolvimento embrionário. Tanto altas quanto baixas temperaturas de incubação afetam 
negativamente a embriogênese das aves: a taxa de mortalidade aumenta, o peso dos pintos recém-
nascidos é menor e o comportamento pós-eclosão é comprometido (WILLEMSEN et al., 2010) 

A umidade relativa do ar no interior das incubadoras comerciais representa o principal 
mecanismo para garantir que as trocas gasosas ocorram de forma regular entre ambiente externo e 
ovo, pois a difusão de oxigênio para dentro do ovo é simultâneo e proporcional à eliminação de dióxido 
de carbono e água para o ambiente. Se a umidade relativa for muito alta, a eclosão dos ovos pode 
ocorrer precocemente, onde os pintos podem não alcançar o desenvolvimento pleno antes de nascer. 
Em ambientes de umidade relativa baixa, pode ocorrer perdas de umidade no interior dos ovos, 
gerando pintos desidratados e pequenos. (MEIR e AR, 2008). 

A temperatura ideal de incubação é de 37,5°C, e para umidade relativa em torno de 55% para 
uma ótima eclodibilidade e desenvolvimento dos embriões (GROFF et al., 2017), e para manutenção 
adequada dessas variáveis, é preferível que sejam utilizados sensores acoplados a um sistema 
eletrônico para uma maior precisão e controle dos dados (ZANCANARO, 2000). 

 O Arduino® é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto e de baixo custo, 
que oferece uma variedade de sensores compatíveis para coleta de dados – como temperatura, luz, 
som, entre outros – e permite a realização de tarefas, ligando e desligando dispositivos, acendendo 
lâmpadas ou LEDs automaticamente, etc (ARDUINO, 2019).  

Este trabalho teve por objetivo desenvolver e calibrar um dispositivo, através da plataforma 
Arduino®, para coleta à distância e em tempo real das variáveis microclimáticas do ambiente de 
incubação e no interior dos ovos férteis.  

 
MATERIAL E MÉTODOS: As atividades foram desolvolvidas nas dependências do Núcleo de 
Pesquisa em Ambiência – NUPEA, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, 
Piracicaba – SP. A metodologia deste trabalho se subdivide em duas etapas, onde: (a) 
desenvolvimento do dispositivo e (b) calibração dos sensores.  
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Para a montagem do dispositivo (Etapa 1), foram utilizados os seguintes componentes: 1. 
Arduino® UNO, com microprocessador ATmega328; 2. Sensor DHT11, para medição de temperatura 
e umidade relativa externa (dentro da incubadora); 3. Sensor DS18B20, para medição de temperatura 
interna (dentro dos ovos); 4. Módulo RTC3231 (Real Time Clock), para contagem de data e hora; 5. 
Módulo de cartão MD-SD para armazenagem dos dados; 6. Módulo Bluetooth HC-05, para envio dos 
dados em tempo real para um aplicativo de celular; 7. Resistores para dividir a tensão gerada; 8. 
Cabos Jumper, para fazer a conexão dos componentes com o Arduino e 9. Protoboard 830 pontos, 
para alimentar e conectar os  componentes. A figura 1 apresenta o esquema de montagem do sensor 
e o dispositivo desenvolvido. Os módulos e sensores foram programados através do Software Arduino 
IDE (Integrated Development Environment), na linguagem de programação C++.  

 

 
Figura 1 – Dispositivo sensor desenvolvido para coleta de dados do ambiente de incubação: (1) 

microprocessador Arduino®, (2) sensor DHT11, (3) sensor DS18B20, (4) módulo RTC3231, (5) módulo de 
cartão MD-SD e (6) módulo Bluetooth HC-05. 

 
Após as devidas programações e o funcionamento correto do dispositivo, foram feitas 

calibrações de temperatura e umidade relativa (Etapa 2), a fim de obter uma maior confiabilidade 
dos dados. Os dados obtidos pelo Arduino® foram comparados aos dados captados do Data Logger 
da marca HOBO® em ambiente controlado (incubadora) e ambiente não controlado (sala comum).  

 
RESULTADOS: A figura 2.A apresenta o dispositivo desenvolvido em operação, onde são coletadas 
as três variáveis de interesse neste estudo. A programação pôde ser adaptada para coleta de dados 
a cada 2 segundos. Nota-se que o sensor DS18B20, um sensor de temperatura por contato, pode 
ser utilizada no interior do ovo – enquanto uma ferramenta destrutiva – como também para a 
temperatura superficial da casca, que é um método avaliativo não invasivo e não destrutivo.  
 

 
 

Figura 2 – (A) sensor em operação e (B) leitura do sensor em tempo real pelo celular. 

 
A comunicação via módulo SD permitiu o armazenamento dos dados, similar a um dispositivo 

data-logger, enquanto o módulo Bluetooth permitiu a avaliação do ambiente à uma distância de até 
10 metros. A partir disso, é possível avaliar os dados posteriormente, através do descarregamento 
da temperatura e da umidade relativa do ambiente e da temperatura interna do ovo. A partir do 
módulo Bluetooth, Figura 2.B., por sua vez, foi possível averiguar as variações do ambiente de 
incubação em tempo real. Em escala comercial, tal processamento permitirá tomadas de decisão a 
tempo suficiente para não prejudicar o desenvolvimento embrionário dos animais.  
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As figuras 3 e 4 sumarizam os resultados da calibração do sensor desenvolvido (eixo y), 
comparado ao sensor referência (HOBO, eixo x). Quanto maior o coeficiente de determinação (R2) 
e mais perto do número 1, maior a similaridade dos dados. Nota-se que ambos os ambientes 
apresentaram R2 acima de 0.9, sendo considerados de correlação alta. Assim, os sensores utilizados 
neste estudo estão compatíveis com os modelos comerciais. As equações da curva de calibração 
foram inseridas na programação do Arduino®, corrigindo os valores obtidos pelo sensor. 

 

 
Figura 3 – Gráficos de dispersão em ambiente controlado. 

 

 
Figura 4 – Gráficos de dispersão em ambiente não controlado. 

 
CONCLUSÃO: O dispositivo possui a capacidade de obter um maior controle de temperatura e 
umidade relativa nos incubatórios, o que possibilita obter melhores resultados zootécnicos por meio 
da gestão dos dados. No geral, o uso de meios tecnológicos como o Arduino® na produção animal 
possibilita uma maior facilidade e comodidade no manejo, além de adquirir uma maior precisão dos 
dados, facilitando nas tomadas de decisões, de uma maneira de baixo custo. 
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