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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema 

embarcado para controlar as variáveis responsáveis pelo desenvolvimen-

to embrionário em máquinas de incubação de ovos em estágio único. 

Tal sistema é responsável pelo monitoramento e controle da temperatura 

ambiente da máquina e de casca dos ovos, umidade, oxigenação e vira-

gem. A ponto motivacional do projeto está relacionado ao desenvolvi-

mento nacional e específico para máquinas de incubação industriais, 

desde a concepção de hardware eletrônico e de potência até o desenvol-

vimento dos métodos de controle em estágio único através de análise de 

campo, garantindo assim maior eficiência nos resultados obtidos. A 

integração do usuário com a máquina foi elaborada através da coleta de 

informações com os operadores de incubação, resultado assim numa 

interface simples, objetiva e de fácil utilização. Isto se mostra importan-

te principalmente no mercado nacional, onde empresas multinacionais 

apresentam sistemas muitas vezes considerados complicados e de difícil 

operação e manutenção. O desenvolvimento foi realizado de acordo com 

a metodologia PRODIP (Processo de Desenvolvimento Integrado de 

Produtos), contemplando as etapas de Projeto Informacional, Projeto 

Conceitual e Projeto Preliminar. O equipamento foi idealizado, visando 

atender as necessidades tecnológicas da empresa Coopermaq, refletindo 

assim em um equipamento de baixo custo quando comparado a equipa-

mentos comerciais de controle de processos. Os resultados foram obti-

dos através da comparação da eficiência de incubações da nova plata-

forma de controle com equipamentos concorrentes já instalados em 

clientes reais. Em alguns casos, os valores ultrapassam 3% de eficiência 

em relação a máquina concorrente, valor que representa de forma satis-

fatória as metas estipuladas no desenvolvimento do projeto. 

 

  

Palavras-chave: Desenvolvimento Embrionário. Estágio Único. 

Inovação. Controle. Eficiência. 

 

 
 

 

 

 

 

 



8 

 

ABSTRACT 
 

 

This paper presents the development of an embedded system to 

control the variables responsible for the embryonic development of eggs 

for hatching machines in single stage. This system is responsible for 

monitoring and controlling the machine room temperature and the egg 

shell, moisture, oxygen and turning. The motivational point of the pro-

ject is related to the national and specific development for industrial 

incubation machines, from design of electronic hardware and power up 

the development of control methods in single stage through field analy-

sis, thus ensuring greater efficiency in results. The user integration with 

the machine was developed by collecting information with incubation 

operators, thus result in a simple interface, objective and easy to use. 

This is shown especially important in the domestic market, where multi-

national companies have systems often considered complicated and 

difficult to operate and maintain. The development was carried out ac-

cording to PRODIP methodology (Integrated Development Process of 

Products), comprising the steps of Informational Design, Conceptual 

Design and Preliminary Design. The equipment was designed, to meet 

the technological needs of Coopermaq company, reflecting well on a 

low equipment cost compared to commercial equipment control pro-

cesses. The results were obtained by comparing the incubations effi-

ciency of the new control platform competing with already installed 

equipment in real customers. In some cases, the amounts exceed 3 % 

efficiency compared to competing machine, which represents the satis-

faction of the targets set in the project development . 

 
Keywords: Embryonic Development. Single Stage. Innovation. 

Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente o mercado avícola nacional é responsável por mais 

de 3,6 milhões de empregos diretos e indiretos, respondendo por quase 

1,5 % do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, sendo representado por 

milhares de produtores integrados, empresas beneficiadoras e empresas 

exportadoras. Sua importância social pode ser verificada pela presença 

maciça no interior do país, onde, em muitas cidades, a produção de 

frangos é a principal atividade econômica (GRUPIONI; MUNARI; 

LEDUR, 2015). 

Com a marca histórica de 13,058 milhões de toneladas produzi-

das, o Brasil entrou para o seleto grupo dos três maiores produtores 

mundiais de carne de frango, juntamente com Estados Unidos e China. 

Desse total, apenas 31% é destinado à exportação, o que comprova a 

força do setor no país (GRUPIONI; MUNARI; LEDUR, 2015).  

Tais resultados estão diretamente relacionados com equipamentos 

responsáveis pela incubação de ovos, onde a eficiência e confiabilidade 

dos mesmos possibilitam um maior percentual de nascimento de pintos 

e consequentemente, maior quantidade e qualidade na produção.  

Com base neste cenário em ascensão, empresas multinacionais 

buscam ocupar certa parcela do mercado brasileiro, com máquinas incu-

badoras de alta tecnologia e eficiência, apresentando interfaces colori-

das, baixo índice de manutenção e fácil utilização para o usuário, carac-

terísticas que tornam grande parte dos equipamentos nacionais menos 

competitivos tecnologicamente.  

Diante disto, a necessidade de um equipamento competitivo tor-

na-se necessário para que empresas nacionais possam se estabelecer no 

mercado nacional e internacional, apresentando também tecnologia 

inovadora, qualidade e eficiência, de forma a atender as expectativas o 

setor de avicultura.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

 

Sendo uma peça fundamental para a produção industrial de pinti-

nhos, um incubatório necessita de um rigoroso controle em todas as 
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etapas que envolvem o processo de incubação, de modo a oferecer um 

produto de qualidade. Quando tais processos são devidamente controla-

dos e monitorados, torna-se possível a obtenção de melhores taxas de 

eclosão dos ovos bem como melhoras significativas na qualidade dos 

pintinhos (LAUVERS; FERREIRA, 2011). 

Com a crescente demanda por produtos de origem avícola, alta 

exigência no rendimento e desempenho das aves assim como a expansão 

de mercado fazem com que a produção industrial de pintinhos de um dia 

seja de grande importância para o desenvolvimento da moderna indús-

tria avícola (LAUVERS; FERREIRA, 2011). 

Diante de tal cenário, o processo de incubação assume grande 

parte da responsabilidade nos resultados obtidos durante a incubação, 

uma vez que todas as condições climáticas e físicas para o desenvolvi-

mento embrionário são fornecidas pelas incubadoras de ovos.  

Neste caso, temperatura de ambiente, umidade, ventilação, dióxi-

do de carbono, temperatura embrionária e viragem de ovos são variáveis 

que devem ser controladas e monitoradas durante os 21 dias do processo 

de incubação. Uma vez que ocorra o desvio dessas em relação aos valo-

res considerados ideais para a espécie incubada, juntamente com o tem-

po de duração de tal desvio, podem inviabilizar o desenvolvimento em-

brionário, resultando no aumento da mortalidade e consequente redução 

na eclosão (MORA, 2008). 

Dentre as variáveis de processo citadas anteriormente, a tempera-

tura e o dióxido de carbono podem inutilizar toda a incubação caso 

apresentem valores excessivos, até mesmo em curtos espaços de tempo, 

como algumas horas ou minutos, em função do estágio de desenvolvi-

mento embrionário. O mesmo ocorre em casos em que estas variáveis 

não apresentam valores expressivamente altos, porém acima do conside-

rado ideal para a incubação durante um longo espaço de tempo.   

A crescente demanda do setor, a exigência dos produtores de 

frangos em melhores resultados e a complexidade do processo de incu-

bação vêm conduzindo os fabricantes de máquinas, especialmente os 

nacionais, a se atualizarem tecnologicamente, para que possam continu-

ar competindo e comercializar seus equipamentos diante de empresas 

estrangeiras que já possuem alto nível de desenvolvimento tecnológico e 

vem tentando absorver grande parte do mercado avícola nacional.  
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1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Diante da relevância deste trabalho exposta anteriormente, o pro-

blema deste trabalho foi definido como: 

Como alcançar níveis tecnológicos compatíveis com equipamen-

tos multinacionais de alta tecnologia que possibilitem confiança, alto 

rendimento e eficiência no processo de incubação em estágio único, 

impactos comerciais em comparação ao equipamento  desenvolvido pela 

empresa Coopermaq? 

 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

 

Desenvolver um equipamento com interface amigável e tecnolo-

gia compatível com o mercado, de forma a atender as necessidades do 

processo de incubação de ovos em estágio único, visando melhores 

índices de eficiência relacionados com a qualidade do pintinho e o per-

centual de pintos nascidos por incubação. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Especificação, projeto e implementação de um hardwa-

re para o funcionamento do display de boa resolução e seus 

periféricos; 

 Especificação, projeto e implementação de um hardwa-

re para integração de toda plataforma eletrônica necessária; 

 Desenvolvimento de software embarcado para controle 

do display; 

 Desenvolvimento de software embarcado para integra-

ção entre os periféricos especificados no projeto; 

 Desenvolvimento de software embarcado para controle 
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do processo de incubação; 

 Implementação de um sistema de supervisão para a no-

va plataforma de incubação; 

 Análise comparativa dos resultados alcançados em re-

lação a maquinas comerciais. 

 

 

1.5 ESCOPO DO PROJETO  

 

 

Para o escopo do projeto, de acordo com a metodologia utilizada, 

foram realizadas as etapas descritas a seguir. 

 

 

1.5.1 Definir o tipo de produto  

 

 

Este projeto visa o desenvolvimento de um produto eletroeletrô-

nico.  

 

 

1.5.2 Definir o tipo de projeto do produto  

 

 

Este projeto visa desenvolver um produto que configura um pro-

jeto de atualização tecnológica. 

 

 

1.5.3 Definir o escopo do projeto do produto 

 

 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento do projeto 

preliminar e até mesmo de um produto mecatrônico comercial, capaz de 

efetuar o controle e supervisão do microclima interno de uma máquina 

de incubação em estágio único, incluindo sua instalação em campo. 
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Neste contexto, são vislumbradas algumas etapas pontuais, que 

são: 

- Verificar melhorias para o processo com o cliente;  

- Definir sistemas de medição, aquisição de sinais e atuadores 

que serão utilizados; 

- Definir e implementar os sistemas de comunicação entre os 

módulos de entradas / saídas digitais e entradas analógicas; 

- Definir e implementar o sistema de armazenamento de dados; 

- Desenvolver os equipamentos necessários para a execução do 

processo proposto, incluindo sistemas de aquisição de sinais, 

controles e atuadores; 

- Implementação do projeto e instalação e startup em máquinas 

de incubação como forma de validar o desenvolvimento. 

- Realizar o acompanhamento do processo após sua completa im-

plantação para ajustes e estabilização do sistema e equipamen-

tos. 

 

 

1.6 INFRAESTRUTURA  

 

 

O desenvolvimento de todo o projeto foi auxiliado pela empresa 

Coopermaq, de modo que todos os softwares licenciados, ferramentas, 

contratos com empresas para montagem de placas e equipamentos ne-

cessários foram disponibilizados Além disso alguns clientes da Coope-

rmaq se dispuseram a realizar a validação do projeto, permitindo sua 

instalação e execução dos processos de incubação através do forneci-

mento dos ovos necessários para os testes. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 ASPECTOS FÍSICOS DA INCUBAÇÃO E SUA RELAÇÃO 

COM O DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO 

 

 

A primeira referência à incubação artificial é encontrada na His-

tória Animalium de Aristóteles, escrita no século IV A.C. Já naquela 

época se sabia que para a incubação ser bem sucedida, o ambiente ao 

redor do ovo precisa ser controlado, de modo que durante a incubação, 

os ovos precisam ser virados e a temperatura, a umidade e a ventilação 

devem estar adequadas ao desenvolvimento embrionário (MACARI et 

al., 2013). 

 De acordo com Romanoff (1967), o embrião consome oxigênio e 

produz dióxido de carbono, água e calor. Como a temperatura e troca de 

gases determinam a troca de oxigênio, água, dióxido de carbono e calor, 

significa que estas condições físicas determinam o processo de desen-

volvimento. 

 

 
FIGURA 1 - Influencias no desenvolvimento embrionário 
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2.1.1 Temperatura 

 

 

De acordo com Lundy (1969), a temperatura é sem dúvida, o fa-

tor mais crítico durante o processo de incubação. Diversos experimentos 

e resultados de campo demonstram que diferenças de frações de graus 

centígrados influenciam no desenvolvimento embrionário, eclodibilida-

de, qualidade da cicatrização do umbigo e o desempenho pós eclosão. 

Quando a incubação é realizada de forma natural, o embrião usa o 

gradiente de temperatura entre a placa de aquecimento da galinha e a 

temperatura do fundo do ninho, regulando sua temperatura interna atra-

vés do direcionamento ativo do fluxo sanguíneo (MACARI et al., 2013). 

Na incubação artificial, a máquina de incubação fornece tempera-

tura uniforme ao redor dos ovos. Dessa forma, sem gradientes de tempe-

ratura, o embrião não consegue regular sua temperatura interna. Neste 

caso a temperatura interna do ovo deve ser totalmente controlada no 

lado externo do ovo, mediante o controle das condições da incubação. 

 

 

2.1.2 Temperatura de embrião 

 

 

A temperatura de embrião é a temperatura corporal interna do 

ovo, onde ocorre seu desenvolvimento. Por razões práticas, a temperatu-

ra de casca do ovo geralmente é utilizada como forma de indicador da 

temperatura do embrião (MACARI et al., 2013).  

Este processo de medição, realizado através de equipamentos 

modernos de infravermelho torna-se um processo não invasivo, o que 

não ocorreria caso fosse necessário realizar a medida de temperatura 

interna do ovo, onde seria necessário introduzir uma sonda, inutilizando 

o desenvolvimento do embrião (MACARI et al., 2013). 

No início da incubação, o calor metabólico produzido pelo em-

brião é consideravelmente baixo, permitindo assim que seja atingido um 

equilíbrio, no qual a temperatura do ovo é uniforme e constante (MA-

CARI et al., 2013). 

Quando o embrião inicia a produção calor, sua temperatura é su-

perior a temperatura do ar ao redor do ovo, ocorrendo a transferência de 

calor do embrião para a casca, ocasionando novamente o gradiente de 

calor. Este, por sua vez, depende das propriedades térmicas do ovo e da 
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quantidade de calor produzida, que aumenta à medida que o embrião 

desenvolve seus vasos sanguíneos. 

De acordo com Meijerhof e van Beek (1993), a transferência de 

calor (processo de aquecimento e resfriamento dos ovos) que ocorre 

durante todo o processo de incubação é influenciada essencialmente por 

dois fatores: o fluxo de calor através do conteúdo do ovo e a transferên-

cia de calor entre a casca do ovo e o ar circundante. 

 

 

2.1.3 Velocidade do ar 

 

 

A velocidade do ar tem grande influência sobre a transferência de 

calor, de modo que o aquecimento ou o resfriamento dos ovos ocorrem 

com maior eficiência se a velocidade do ar for significativa, ou seja, 

acima de 2 metros por segundo. (MACARI et al., 2013). 

De acordo com Sotherland e Rahn (1987), durante a incubação, 

os embriões começam a produzir cada vez mais calor, fazendo com que 

sua temperatura fique acima da temperatura do ar caso o calor não seja 

adequadamente retirado.  

Neste caso, níveis considerados ideais de velocidade e temperatu-

ra do ar devem ser mantidos durante todo o processo de incubação para 

que a temperatura de embrião seja uniforme na incubadora. 

 

 

2.1.4 Umidade relativa 

 

 

Durante o processo de desenvolvimento, os embriões produzem 

água metabólica que precisa ser perdida no processo de incubação para 

que ocorra o aparecimento da câmara de ar, imprescindível para a respi-

ração pulmonar no momento da eclosão (Romanoff). 

A perda de água dos ovos está relacionada com a diferença de 
pressão interna e a porosidade ou condutância da casca. De acordo com 

Meijerhof e van Beek, a velocidade do ar não tem efeito direto sobre a 

perda de água. O fator limitante da perda está relacionado com a passa-

gem da água pela casca e não com a retirada da mesma da superfície do 

ovo.  
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A diferença de pressão de vapor de água é determinada pela tem-

peratura e pela umidade relativa no interior e exterior do ovo. Como a 

temperatura no interior e exterior do ovo é relativamente constante, a 

umidade relativa do ar é o fator imprescindível para o controle de perda 

de água (MACARI et al., 2013). 

 

 

2.1.5 Troca de gases 

 

 

Da mesma forma que ocorre com o vapor de água, o oxigênio e o 

dióxido de carbono necessita ser trocados na casca, dependendo também 

da condutância ou porosidade da casca do ovo.  

De acordo com Stern (1991), no momento da produção, o ovo 

contém o mesmo nível de dióxido de carbono que o sangue, sendo libe-

rado após a oviposição (postura do ovo), forçando o aumento do pH do 

albúmen por alguns dias como forma de ajudar a proteger os ovos contra 

microrganismos. 

No início da incubação, o embrião começa lentamente a produzir 

dióxido de carbono devido a sua atividade metabólica, forçando o pH a 

cair novamente. Até o momento da bicagem interna, estes gases são 

levados à casca através dos vasos sanguíneos (MACARI et al., 2013). 

 

 

2.1.6 Viragem 

 

 

A viragem atua na homogeneização da temperatura durante todo 

o processo de incubação e no posicionamento do embrião para que o 

momento da bicagem interna ocorra de forma correta (MACARI et al., 

2013). 

Nos processos atuais o sistema de viragem atua a cada hora, fa-

zendo com que o posicionamento dos ovos seja alterado em 90 graus do 
seu ponto anterior, oscilando neste caso entre 45 e 135 graus (MACARI 

et al., 2013). 
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2.1.7 Interação entre parâmetros 

 

 

Este é considerado um dos maiores desafios para o entendimento 

e controle das condições físicas da incubação, tornando complicado o 

ajuste de parâmetros, especialmente em casos em que a temperatura de 

casca do ovo não é monitorada e controlada. 

Como já descrito anteriormente, a temperatura embrionária du-

rante o processo de incubação é o resultado do metabolismo interno e a 

perda de calor para o ambiente. 

 De acordo com Lourens et al. (2007), alterações em parâmetros 

que afetem a perda de calor, podem alterar a produção de calor do em-

brião. 

Da mesma forma, a velocidade do ar sobre os ovos pode ser alte-

rada quando são feitas alterações na viragem ou alterações do modelo de 

bandeja.  

Como este parâmetro tem influência significante sobre a perda de 

calor e temperatura de casca, é extremamente necessário realizar um 

rígido controle de temperatura dos embriões para que não ocorram pro-

blemas durante o processo ou experimentos (MACARI et al., 2013). 

O nível de ventilação e a condição do ar utilizado pode ter in-

fluência significativa no equilíbrio térmico da incubadora, uma vez que 

a quantidade de ventilação e a temperatura do ar que é direcionado para 

o interior da máquina afetam a troca de calor da mesma.  

Os níveis considerados ideais para a sala de incubação devem es-

tar entre 24 a 27 °C para a temperatura e 55 a 62 % para a umidade rela-

tiva do ar (MACARI et al., 2013). 

Considerando que o ar inflado na máquina esteja abaixo dos valo-

res ideais de umidade, é necessário que seja adicionado água ao micro-

clima interno da incubadora como forma de manter os níveis de umida-

de relativa.  

Em alguns casos, a influência do ar externo é tão crítica que o sis-

tema de aquecimento precisa ser acionado para manter a temperatura 

interna em níveis normais de incubação. 

Além de influenciar diretamente na umidade relativa e temperatu-

ra interna, o aumento ou redução da ventilação afeta também os níveis 

de CO² do processo de incubação. 
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2.2 EQUIPAMENTOS DE INCUBAÇÃO 

 

A evolução dos equipamentos de incubação é baseada no avanço 

tecnológico e nos processos de fabricação. Os fabricantes, de modo 

geral, ofertam a disponibilidade de alternativas, buscando manter-se 

atualizados com o objetivo de oferecer produtos com maiores valores 

agregados capazes de maximizar resultados e desempenho (MACARI et 

al., 2013). 

Cada empresa fabricante de equipamentos de incubação desen-

volvem seus produtos com o nível tecnológico baseado em seu “know-

how” adquirido ao longo do tempo e da necessidade de processos. 

 

 

2.2.1 Métodos de incubação 

 

 

Atualmente, os métodos de incubação conhecidos e executados 

no setor avícola estão relacionados com os estágios de carregamento ou 

alojamento dos ovos na máquina de incubação. Neste caso são evidenci-

ados os estágios múltiplo e único. 

Ambos os métodos apresentam basicamente as mesmas necessi-

dades de processo que são: controle de temperatura, umidade e ventila-

ção ou oxigenação. 

 

 

2.2.1.1 Incubação em estágio múltiplo 

 

 

No processo de incubação em estágio múltiplo, são incubados ge-

ralmente três ou seis lotes de ovos em diferentes dias ou períodos de 

incubação. Dessa forma, a cada semana de processo, um ou dois novos 

lotes substituem outros que são transferidos para o nascedouro. 

Uma das principais características desse tipo de incubação é o 
aproveitamento calórico da carga que permanece no interior da máqui-

na, que auxilia na estabilização térmica das cargas que foram substituí-

das. Isso se dá ao fato de que com mais de 10 dias de incubação, os 

embriões produzem significativa quantidade de calor que, teoricamente 
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é transferida para as novas cargas, onde o embrião necessita receber 

calor. 

O uso desse tipo de incubação é contínuo e exige somente uma 

parada anual para manutenção, porém nem sempre ocorre. Atualmente o 

estágio múltiplo não é almejado para novos incubatórios pois demanda 

grande quantidade de colaboradores para a execução do processo de 

substituição de cargas incubadas, uma vez que a cada semana é necessá-

rio realizar o “rodizio” de cargas.  

Além disso, esse processo dificulta consideravelmente a limpeza 

da incubadora pois a mesma não pode ser desligada e muito menos res-

friada, prejudicando assim a questão sanitária da máquina.  

 

 

2.2.1.2 Incubação em estágio único 

 

 

O estágio único ocorre com o acondicionamento da carga de ovos 

por completo no interior da incubadora, antes de ser acionado o proces-

so de incubação.  

Após estar com sua carga máxima de ovos, é preferível que a 

máquina seja mantida fechada durante todo a incubação de modo que 

somente o sistema de controle deve possibilitar entradas de ar. 

Neste caso, a máquina permanece durante aproximadamente 19 

dias sem sofrer interferência do usuário, exceto em situações adversas 

onde a incubação pode ser comprometida. 

Apesar de exigir menor mão de obra, o estágio único necessita de 

um refinado sistema de controle, capaz de satisfazer as necessidades do 

desenvolvimento embrionário durante o período de incubação, exigindo 

assim, maior capacidade de refrigeração e ventilação das máquinas, 

controle de pressão externa e temperatura de sala de incubação, entre 

outros. 

Apesar de mais exigente, este processo garante retornos significa-

tivos ao incubatório pois cada incubação permite a execução da limpeza 

da máquina, fato que reduz problemas de contaminação e aumenta a 

produtividade do incubatório. 
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2.2.1.3 Incubadora de ovos.  

 

 

Uma incubadora de ovos é composta basicamente por: paredes 

isolantes, sistema de aquecimento, refrigeração, umidificação, viragem e 

ventilação. Para melhor compreender o funcionamento da incubadora, 

os itens serão detalhados a seguir. 

 

 

2.2.1.3.1 Espaço físico  

 

 

Uma incubadora com capacidade para 115200 ovos da empresa 

Coopermaq ocupa uma área de aproximadamente 29,3 metros quadrados 

sendo 4,18 metros de largura e 7,01 de profundidade. Sua estrutura in-

terna é projetada para suportar o peso das paredes isolantes, que são 

produzidas especialmente para este tipo de equipamento. 

A Figura 2 apresenta a máquina de incubação da empresa Coope-

rmaq. 

 

 
FIGURA 2 - Máquina de incubação modelo 1152 
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2.2.1.3.2 Sistema de aquecimento, refrigeração e umidificação 

 

 

O sistema de aquecimento e refrigeração da máquina de incuba-

ção é composto respectivamente por resistências elétricas e serpentinas 

de cobre. Estes equipamentos permitem que o controle de temperatura 

seja realizado de forma eficiente durante todas as etapas do desenvolvi-

mento embrionário. 

O controle de umidificação é realizado com a utilização de bicos 

aspersores, que produzem uma névoa muito fina e é facilmente disper-

sada no ar através da ventilação interna. 

Os equipamentos de aquecimento, refrigeração e umidificação 

podem ser observados na Figura 3. 

 

 
FIGURA 3 - Equipamentos de aquecimento, refrigeração e umidificação 

 

 

2.2.1.3.3 Sistema de viragem dos ovos 

 

 

Para realizar a viragem dos ovos durante o processo de incuba-
ção, um sistema mecânico acoplado a um moto-redutor é instalado no 

interior da máquina. Esse sistema de giro contínuo permite que os ovos 

sejam movimentados de forma através de uma barra oscilatória acoplada 

nos carros de incubação.  
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A Figura 4 apresenta o giro mecânico instalado no interior da in-

cubadora. 

 

 
FIGURA 4 – Equipamento de viragem dos ovos 

 

2.2.1.3.4 Sistema de ventilação 

 

 

A ventilação da máquina de incubação é dividida em três equi-

pamentos. O primeiro é de uso contínuo, permanecendo ativo durante 

todo o processo de incubação. Sua função é realizar a mistura e a homo-

geneização do microclima interno da máquina e garantir que exista flu-

xo de ar entre os ovos. 

Este equipamento (Figura 5), também conhecido como pulsador, 

é composto de pás acopladas a um volante mecânico, o qual é movimen-

tado por correias acopladas a uma polia motora na parte superior da 

incubadora. 

O segundo equipamento do sistema de ventilação permite contro-

lar a abertura de entrada de ar para a máquina. Também conhecido como 

damper (Figura 6 e Figura 7), o equipamento é instalado em seis pontos 

da máquina (dois de entrada e quatro de saída) na parte superior, de 

forma que um acoplamento mecânico garanta que todos sejam controla-

dos pelo mesmo atuador eletrônico. 
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FIGURA 5 - Equipamento pulsador 

 

Este sistema em parceria com o ventilador pulsador, permite rea-

lizar o controle de oxigenação da máquina durante quase todo o proces-

so de incubação de maneira eficiente. 

Exceto nos últimos dias do ciclo de desenvolvimento, onde o CO² 

gerado pelo metabolismo embrionário ultrapassa os valores controláveis 

por eles, sendo necessário assim, acionar um terceiro equipamento, co-

nhecido como ventilador insuflador. 

O ventilador insuflador é instalado nas duas entradas de ar con-

troladas pelo damper. Seu acionamento possibilita que a oxigenação no 

interior da incubadora ocorra de forma rápida, evitando que ocorram 

problemas durante a última etapa do processo de incubação, o qual é 

considerado crítico no desenvolvimento embrionário. 

Dessa forma, torna-se possível garantir que os níveis de ventila-

ção ao longo do processo de incubação sejam alcançados de maneira 

ideal, evitando riscos ao desenvolvimento embrionário e possibilitando 

melhor estabilização termina no interior da máquina de incubação. 
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FIGURA 6 - Características internas do damper de ventilação 

 

 

 
FIGURA 7 - Interligação mecânica dos dampers de ventilação 
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3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as etapas relativas ao desen-

volvimento do projeto tendo como base o modelo de referência de ges-

tão de desenvolvimento de produtos proposto por Rozenfeld et 

al.(2006). De acordo com esta metodologia, foram implementadas as 

etapas de Projeto Informacional, Projeto Conceitual e Projeto Prelimi-

nar. Neste capítulo a execução destas etapas é descrita com maiores 

detalhes. 

 

 

3.1 PROJETO INFORMACIONAL 

 

 

Neste capítulo são descritas as atividades referentes ao Projeto In-

formacional do sistema, detalhando os fatores de influência no projeto 

do produto, requisitos dos clientes e usuários, requisitos do produto e as 

especificações-meta do produto. 

 

 

3.1.1 Fatores de influência no projeto do produto 

 

 

Nesta seção serão descritos todos os fatores que poderão ser de-

terminantes na concepção do produto. 

 

 

3.1.1.1 Avaliar a declaração do escopo 

 

 

O escopo originalmente traçado para este projeto não sofreu ne-

nhuma alteração, consistindo no desenvolvimento de um sistema de 

baixo custo em relação a equipamentos comerciais, com interface ami-

gável e grau de tecnologia compatível com o mercado atual, de forma a 
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atender as necessidades do processo de incubação de ovos em estágio 

único, garantindo ou melhorando os índices de eficiência quando com-

parado a outros modelos de máquinas ou processo. 

 

 

3.1.1.2 Pesquisar os produtos existentes no mercado e gerar uma lista 

de especificações técnicas destes produtos 

 

 

Foram encontrados alguns equipamentos semelhantes ao que foi 

desenvolvido neste trabalho: Sistema de controle Vector, SmartTouch, 

IrisPlus e HT. Estes equipamentos são capazes de controlar o processo 

de incubação em grande escala através de sistemas eletrônicos que mo-

nitoram temperatura superficial dos ovos, temperatura interna da máqui-

na, Dióxido de Carbono, perda de peso e umidade do ar.  

Entretanto, tais equipamentos não são encontrados em livre co-

mércio, uma vez que o desenvolvimento destes equipamentos ocorre 

também de forma particular, especificamente para empresas de incuba-

ção de ovos, apresentando assim, diferentes modos de controle, sensores 

e atuadores para o processo de incubação. 

Existem também, equipamentos importados, utilizados para incu-

bações de pequeno porte ou caseiras, porém não são utilizados na indús-

tria avícola por não apresentarem resultados confiáveis e viabilidade na 

quantidade incubada. 

 Os principais equipamentos analisados são apresentados a seguir. 

 

 

3.1.1.2.1 Sistema de controle Vector 

 

 

Este equipamento (Vide figura 8) é fabricado pela empresa Coo-

permaq, sendo amplamente utilizado por empresas de incubação no 

Brasil, porém atualmente encontra-se tecnologicamente defasado por 

não apresentar características de controle necessárias aos procedimentos 

atuais de incubação. 

Com o Vector é possível realizar o controle das variáveis do pro-

cesso de incubação através do monitoramento da temperatura, umidade 

e ventilação interna da máquina. Atualmente, recebeu uma atualização 
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de hardware e firmware que possibilitam a utilização dos sensores de 

Dióxido de Carbono e temperatura de casca, porém, alguns algoritmos 

específicos para estes equipamentos não podem ser utilizados devido a 

defasagem tecnológica, como por exemplo a inclusão do controle de 

velocidade do ar via inversor de frequência.  

 

 
FIGURA 8 - Sistema de controle de controle Vector 

As principais características do sistema de controle Vector são 

apresentadas a seguir: 

- Medição de umidade relativa de 40% a 100%; 

- Medição de temperatura de 96°F a 102 F; 

- Sensor capacitivo ou de bulbo úmido para umidade relativa e 

termistor para temperatura; 

- Seis entradas analógicas; 

- Dez saídas digitais; 

- Comunicação RS-485; 

- Origem: Brasileira. 

 

 

3.1.1.2.2 Sistema de Controle SmartTouch 

 
 

Equipamento utilizado pela empresa multinacional Pas Reform, 

especializada no desenvolvimento de tecnologias para incubação no 

setor avícola desde 1919. Sua interface homem-máquina é bem intuitiva, 

facilitando a interpretação dos dados e programação do equipamento 
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(Figura 9). O fabricante menciona que o equipamento “proporciona um 

controle total sobre todas as funções e definições dentro de cada incuba-

dora individual” (PAS...2015). 

 

 
FIGURA 9 - Sistema de controle SmartTouch 

As principais características do SmartTouch são apresentadas a 

seguir: 

- Tela LCD de 10,4”; 

- Controle de temperatura PID com set points por seção; 

- Função de Pré-Aquecimento; 

- Sistema de economia de energia; 

- Controle de Umidade e Dióxido de Carbono através do Feed-

back Metabólico Adaptativo; 

- Origem: Holandesa.  

 

 

3.1.1.2.3 Sistema de controle IrisPlus 

 

 

O sistema IrisPlus (Vide Fig. 10), da empresa Petersime, é res-

ponsável pelo controle de suas maquinas de incubação. De acordo com 

o fornecedor, o equipamento contém uma interface com o usuário apri-

morada com painel LCD de 10 polegadas, permitindo a programação 

interativa dos parâmetros da incubadora (PETERSIME, 2015). 
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FIGURA 10 - Sistema de controle IrisPlus 

 

As principais características do equipamento IrisPlus podem ser 

observadas, a seguir: 

- Equipada com tecnologia CO²NTROL para níveis ideais de 

CO²; 

- Custos de energia reduzidos com o sistema ECO-DRIVE; 

- Tela LCD de 10”; 

- Comunicação remota através do sistema IrisLink; 

- Sistema de girar bandejas com autoposicionamento e tolerante a 

falhas. 

- Possibilidade de expansão ideal com a tecnologia Embrio-
Response. 

 

 

3.1.1.2.4 Sistema de controle HT 

 

 

De acordo com a CASP, empresa desenvolvedora do equipamen-

to, o controle HT (Figura 11) traz ao mercado uma associação de novas 

tecnologias que otimizam as condições ambientais de incubação, geran-

do melhores resultados. A CASP sugere novas tecnologias que podem 

ser utilizadas de acordo com a necessidade de cada cliente para atender 

linhagens específicas e idades das reprodutoras, de acordo com a condi-

ção ambiental da planta de incubação. 
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FIGURA 11 - Sistema de controle HT 

Principais características do controle HT: 

- Sistema de monitoramento de temperatura do embrião; 

- Sistema para pesagem de ovos; 

- Sistema para desumidificação de ar; 

- Sistema de monitoramento/controle de Dióxido de Carbono; 

- Origem: Brasileira. 

 

Grande parte das características de controle oferecidas pela em-

presa para o equipamento HT são apresentadas como itens opcionais e 

não como itens de série da máquina de incubação. 

 

 

3.1.2 Requisitos dos clientes/usuários 

 

3.1.2.1 Definir os clientes/usuários ao longo do ciclo de vida do pro-

duto 

 

O ciclo de vida do produto teve início com a fase de Planejamen-

to do Projeto. Após o planejamento, iniciou-se então a análise de riscos 
através da avaliação de protótipos e simulações computacionais. Uma 

vez que os resultados foram satisfatórios, o produto passou para as fases 

de execução, fabricação, testes, manutenção e descarte.  

A figura 12 mostra este ciclo de vida de acordo com a espiral do 

desenvolvimento (FONSECA 2000). 
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FIGURA 12 - Espiral do desenvolvimento (FONSECA, 2000) 

 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema 

de baixo custo em relação a equipamentos comerciais, com interface 

amigável e que possa atender as necessidades do processo de incubação 

de ovos em estágio único, garantindo ainda, nível tecnológico satisfató-

rio ao cliente para que o produto se torne competitivo em relação a ou-

tras empresas do setor.  

Uma vez que o cliente nem sempre é o usuário final da platafor-

ma de controle, foi necessário também envolver o operador de incuba-

ção, sendo este o principal usuário do projeto, bem como o setor comer-

cial da empresa Coopermaq, os quais foram muito importantes na fase 

de planejamento do projeto, onde foram apontadas as necessidades que 

podem ser observadas, a seguir. 
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3.1.2.2 Pesquisar com os clientes/usuários as suas necessidades 

 

 

Segundo Fonseca (2000), as necessidades são expressões espon-

tâneas do cliente, ou o que ele espera deste produto. Estas necessidades 

são normalmente representadas na linguagem do próprio cliente.  

Foram considerados como clientes, usuários de máquinas incuba-

doras, gerentes de produção de incubatórios e pessoas com experiência 

no seguimento avícola, de modo que através de entrevistas e discussões, 

foram relatadas as necessidades e listadas a seguir: 

 

- As informações de incubação devem ser de fácil visualização; 

- A temperatura da máquina deve ser controlada de acordo com o 

desenvolvimento embrionário; 

- Não deve depender do usuário para a calibração; 

- O início e fim de processo deve ser de fácil operação; 

- Deve possibilitar a redução no consumo de energia; 

- Deve possibilitar atualizações futuras; 

- Apresentar mensagens de aviso durante a operação para facilitar 

o processo; 

- Controlar o Dióxido de Carbono de forma eficiente; 

- Monitorar a perda de peso durante o processo; 

- Alterar seus parâmetros em casos de emergência para tornar a 

situação menos crítica; 

- Ser fácil de mudar valores; 

- Ser fácil de ler;  

- Possibilitar a comunicação remota com sistemas de supervisão; 

- Poder acionar qualquer tipo de equipamento (válvula, bomba, 

motores, ...); 

- Deve ser imune a água; 

- Ter menor intervenção do usuário e se possível, não ter; 

- Continuar a incubação normalmente após uma falta de energia; 

- Ser de fácil substituição em casos de manutenção; 

- Apresentar alarmes de forma clara e objetiva; 

- Ter sistema de senha com bom nível de segurança; 

- Deve se adaptar de acordo com a diferença de lotes e idades de 

ovos. 

 



41 

 

3.1.2.3 Pesquisar e analisar os requisitos típicos de produtos industri-

ais 

 

 

Dentre os atributos típicos de produtos industriais, se aplicam ao 

produto alvo deste projeto os apresentados na tabela 1. 

 

TABELA 1 - Atributos típicos de produtos industriais 

Classes de 

Produtos 
Atributos Comentários 

Atributos 

básicos 

Funcionalidade 
Funções, operações, desempenho, 

eficiência 

Esteticidade Aparência, estilo, cores 

Segurança 
Princípios de segurança, proteção, atos 

inseguros 

Patenteabilidade Inovação passível de privilégio 

Robustez 
Pouco sensível aos fatores do meio 

ambiente 

Atributos do 

ciclo de 

vida 

Fabricabilidade Fácil, precisa e de baixo custo 

Montabilidade Manutenção fácil e econômica 

Usabilidade  Fácil operação, aprendizado 

Atributos 

específicos 

Geometria Forma, Arranjo, dimensão, espaço 

Energia 
Fontes, potência, rendimento, armaze-

namento 

Sinais 
Entrada, saída, forma, apresentação, 

controle 

Automação Manual, Índice de automação 

Tempo 
Tempo de desenvolvimento, data da 

entrega 
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3.1.2.4 Gerar uma lista de requisitos de clientes/usuários 

 

 

Através de pesquisa com clientes e usuário de máquinas de incu-

bação bem como reuniões com os setores comerciais e de qualidade da 

empresa Coopermaq, foram levantadas as necessidades do projeto, as 

quais foram analisadas e documentadas, gerando assim os requisitos do 

usuário, que são apresentados a seguir:  

 

- Apresentar alarmes de máquina de maneira clara e com fácil 

identificação; 

- Baixo custo em relação a equipamentos comerciais; 

- Apresentar interface de controle com fácil entendimento, mes-

mo para usuários leigos; 

- Apresentar método com rápida configuração para start-up da 

incubadora; 

- Garantir que a operação seja realizada de forma simples no in-

terfaceamento com o usuário; 

- Garantir bom nível de imunidade a ruídos elétricos e eletrôni-

cos; 

- Apresentar quantidade de periféricos compatível com as neces-

sidades de incubação; 

- Possibilitar comunicação com software de supervisão; 

- Possibilitar comunicação com os periféricos da máquina; 

- Possibilitar atualização de software através de comunicação 

acessível; 

- Realizar o controle das variáveis de processo durante o processo 

de incubação; 

- Realizar o monitoramento das variáveis de processo durante o 

processo de incubação; 

- Apresentar baixo índice de manutenção; 

- Garantir segurança aos usuários que utilizarão a plataforma de 

controle através níveis de acesso. 
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3.1.3 Requisitos do produto 

 

3.1.3.1 Analisar a lista de especificação técnica dos concorrentes 

 

 

Diante das características, equipamentos, processos e especifica-

ções analisadas nos equipamentos concorrentes, é possível perceber a 

preocupação na clareza de informações que são apresentadas aos usuá-

rios, de forma a satisfazer até leigos ou iniciantes no processo de incu-

bação. A robustez, baixa manutenção e confiabilidade das leituras no 

equipamento também fazem parte de características que preocupam os 

concorrentes. 

Além disso, o alto índice de automação nos processos de controle 

com a utilização de equipamentos e softwares dedicados ao sistema de 

incubação, como por exemplo, drivers para a redução de consumo de 

energia, sistemas de medição de temperatura de casca de ovo, equipa-

mento para o monitoramento da perda de peso, algoritmos de pré-

aquecimento dos ovos, software de aprimoramento de estocagem, entre 

outros, são também itens que devem ser destacados nestes equipamen-

tos. 

 

3.1.3.2 Gerar uma lista de requisitos do produto 

 

 

Com base nas informações apresentadas, foram considerados co-

mo requisitos para o produto os seguintes itens: 

- Incerteza das leituras < 10%; 

- Integração com inversor de frequência; 

- Display de boa resolução; 

- Fácil operabilidade; 

- Isolamento de entradas e saídas digitais; 

- Universalidade de saídas;   

- Entradas analógicas isoladas; 
- Armazenamento de dados; 

- Comunicação RS-485 isolada; 

- Comunicação I2C isolada; 

- Possibilidade de expansão de entradas e saídas; 



44 

 

- Nível de tensão de alimentação entre 12 e 32 V; 

- Velocidade no controle de processos. 

 

 

3.1.4 Especificações-meta do produto 

 

3.1.4.1 Hierarquizar os requisitos do produto 

 

 

Tendo em vista a necessidade de incorporar as reais necessidades 

dos clientes nos requisitos do produto na etapa de desenvolvimento, 

tornou-se necessário a utilização da ferramenta QFD (matriz casa da 

qualidade. Sendo assim, os requisitos levantados para a plataforma de 

controle foram utilizados no preenchimento da matriz, que pode ser 

observada no APENDICE A – QFD, a Casa da Qualidade.  

Inicialmente, foram determinados para os requisitos do usuário o 

peso de cada item, variando de acordo com a importância observada 

pelo cliente. Estes valores podem ser observados na tabela a seguir.  

 

TABELA 2 - Peso dos requisitos do usuário 

Alarmes Facil identificação 5

Custo Não pode ser alto 3

Fácil entendimento 5

Configuração rápida 2

Operação simples 2

Imunidade a ruídos elétricos/eletronicos 2

Quantidade de periféricos 5

Comunicar com software supervisório 4

Comunicar com periféricos da maquina 1

Receber atualização de software 5

Controle 5

Monitoramento 5

Baixo índice de manutenção 4

Permissão de acesso 3

Interface

Equipamento

Comunicação

Variáveis de Processo

Segurança
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Relacionando os requisitos do cliente com os requisitos do produ-

to e ainda, analisando a importância de cada item, tornou-se possível 

verificar, com a utilização da casa da qualidade, a hierarquia dos requisi-

tos do produto. A tabela a seguir apresenta os resultados em ordem de 

importância relativa. 

 

 
TABELA 3 - Requisitos do produto hierarquizados 

Ordem Requisitos do Produto
Importância 

relativa (%)

1 Display de boa resolução 12,0

2 Facil operabilidade 11,1

3 Comunicação I2C isolada 10,7

4 Integração com inversor de frequência 9,3

5 Armazenamento de dados 7,9

6 Comunicação RS-485 isolada 7,7

7 Entradas analógicas isoladas 7,1

8 Velocidade no controle de processos 7,1

9 Incerteza de leituras < 10% 6,1

10 Isolamento de entradas e saídas digitais 5,9

11 Possibilidade de expansão de I/0s 5,9

12 Universalidade de saídas 5,4

13 Alimentação >=12 e <=32V 3,7  
 

 

3.1.4.2 Gerar as especificações-meta do produto 

 

 

O conjunto de objetivos que o produto deve atender caracterizam 

as especificações-meta do desenvolvimento. Tais características foram 

formuladas durante o projeto informacional do produto e devem atender 

as necessidades dos clientes (ROZENFELD et al, 2006). 

As metas para este produto, seus métodos de avaliação e aspectos 

indesejados estão descritos na tabela, a seguir. 
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TABELA 4 – Especificações-meta do produto 

Requisito Meta Modo de avaliação Aspecto indesejado

Display de boa 

resolução
>=7"

Analise da disposição e 

clareza das variaveis que 

serão apresentadas no 

display

Dificuldade de 

entendimento no layout 

de tela, dificuldade de 

interação com o usuário

Facil 

operabilidade
Total

Acompanhamento  de 

usuários durante a 

operação

Usuário tem dificuldades 

na operação do 

equipamento

Comunicação 

I2C isolada

Analise na transmissão 

de dados através de 

osciloscópio e contagem 

de erros de CRC no 

envio e recebimento de 

informações remotas

Falha de comunicação; 

interferencia negativa no 

funcionamento do 

controlador; incerteza no 

funcionamento de 

periféricos

Integração com 

inversor de 

frequência

Alteração de 

velocidade

Verificação da alteração 

dos parametros de 

velocidade do inversor

Interferências no 

sistema de controle 

causada pelo 

chaveamento do inversor

Armazenamento 

de dados

Gravação de 

qualquer tipo de 

informação durante 

o período de 

incubação

Consulta aos históricos 

e informações do 

processo de incubação

Perda de dados

Comunicação 

RS-485 isolada

Isolamento 

Galvânico

Teste remoto de 

comunicação através de 

software específico para 

supervisão

Interferencia no 

funcionamento de outras 

máquinas ligadas a 

mesma rede RS-485

Entradas 

analógicas 

isoladas

Isolamento fisico

Verificação do 

funcionamento analógico 

sem a dependencia do 

hardware principal

Erros de leitura; erros de 

comunicação com 

hardware remoto

Velocidade no 

controle de 

processos

>100Mhz
Verificação de ciclo de 

máquina

Lentidão no 

equipamento; dificuldade 

de operação; demora no 

acionamento de saídas

Isolamento de 

entradas e 

saídas digitais

Isolamento fisico e 

galvânico

Acionamento de 

entradas e saídas 

digitais com corrente 

alternada

Problemas eletrônicos 

nas entradas e saídas 

podem não ser 

identificados

Possibilidade de 

expansão de 

I/0s

Expandir em até 8 

entradas e saidas 

digitais; Expandir 

em até 4 

analógicas

Avaliação através de 

testes praticos via 

comunicações presentes 

no projeto

Configuração e 

parametrização de 

maquina complexa

Universalidade 

de saídas 
Atraves de grupos

Acionamento de 

qualquer tipo de 

equipamento através das 

saídas do sistema

O sistema não é capaz 

de acionar 

equipamentos do 

usuário ou da máquina

Incerteza de 

leituras < 10%
7%

Comparação de leituras 

com instrumentos 

padrão

Operação do sistema 

sobre dados incorretos

Alimentação 

>=12 e <=32V

Variação da tensão de 

entrada através de fonte 

monitorada por 

equipamento padrão

Queima de 

componentes; 

funcionamento 

inadequado  
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3.2 PROJETO CONCEITUAL 

 

Segundo Ferreira (1997), o projeto conceitual é visto como a fase 

mais importante do processo de projeto devido a sua influência nas fases 

seguintes do produto. Nesta fase, deve-se gerar e avaliar as soluções 

para os problemas do projeto de forma a possibilitar um posterior de-

senvolvimento no projeto preliminar e detalhado, gerando assim as con-

cepções de produto.  

 

3.2.1 Estrutura funcional  

 

 

Segundo Amaral (2006), a estrutura funcional é caracterizada 

como a transição do abstrato para o concreto. A cada uma das funções 

da estrutura funcional pode ser atribuído os princípios de solução, ob-

tendo assim um determinado número de concepções alternativas que 

possibilite a pré-seleção da melhor solução (ROMANO, 2003). 

Para a determinação das concepções do projeto, foi utilizado o 

método de análise funcional, que se caracteriza por uma função global 

do sistema, sendo esta subdividida em funções parciais e elementares. 

Para cada função parcial originada da global, são geradas várias funções 

elementares, que se caracterizam pela impossibilidade de subdivisão da 

função parcial, não podendo ser desdobradas em outras de menor com-

plexidade.      

As funções determinam as características necessárias ou deseja-

das para que os objetivos e especificações de um produto sejam cumpri-

dos (ROZENFELD et al, 2006). Uma vez que um sistema de incubação 

apresenta alta complexidade, a determinação de uma solução direta para 

a função global se torna consideravelmente difícil.  

Sendo assim, a função global (mais complexa) foi decomposta 

em funções menos complexas, facilitando a busca por soluções para as 

subfunções ou funções elementares.  

A decomposição da função global ou mais abstrata, pode ser me-

lhor percebida pela análise da Figura 13, onde o problema de projeto, 

complexo, é decomposto sucessivamente em subproblemas de menos 

complexidade, até que se torne possível associar sub-soluções a tais 

subproblemas. Em seguida, ocorre a recomposição das sub-soluções, já 

consideradas simples em uma solução completa para o problema de 

projeto. 
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FIGURA 13 - Diagrama complexidade vesus concreticidade (FERREIRA, 

1997) 

Seguindo o método da síntese funcional, foi definida a função 

global do sistema como “Controlar o processo de incubação de ovos em 

estágio único”. Esta função requer no seu desenvolvimento o funciona-

mento adequado das seguintes subfunções: controlar a temperatura de 

ambiente interno, controlar a umidade interna e controlar o Dióxido de 

Carbono. 

A figura 14 a seguir apresenta a função global do sistema com 

suas subfunções. 

 

 
FIGURA 14 - Divisão da função global em subfunções 
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Observando as subfunções apresentadas, foi possível ainda torna-

las menos complexas através de sua divisão, chegando assim em fun-

ções elementares do sistema. A figura 15 apresenta a decomposição da 

função de controle de temperatura do ambiente interno da máquina de 

incubação. 

 

 
 

 

 
 

FIGURA 15 - Função Controlar a temperatura de ambiente interno 
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Por serem processos semelhantes, a decomposição da função de 

controle da umidade interna apresenta basicamente as mesmas necessi-

dades apresentadas no controle de temperatura de ambiente interno. A 

decomposição da função pode ser observada na figura 16, a seguir. 

 

 

 

 

 
FIGURA 16 - Função Controlar a umidade interna 

 

A função de controle do Dióxido de Carbono, pode ser represen-

tada nas sub-funções apresentadas na figura 17. Apesar de ser semelhan-

te as funções apresentadas anteriormente, este controle atua de forma 

conjunta nos equipamentos conhecidos como Damper e Ventilador insu-

flador de ar. 
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FIGURA 17 - Controlar Dióxido de Carbono 

 

 

3.2.2 Desenvolvimento de princípios de solução para os módulos 

 

 

Após a realização da análise funcional do produto, é necessário 

buscar soluções na forma de sistemas físicos que sejam capazes de reali-

zar as funções de projetos desejadas. Tais soluções, no projeto conceitu-

al, são conhecidas como “princípios de solução” (FERREIRA, 1997).  

 

 

3.2.2.1 Desenvolver princípios de solução para as funções 

 

 

De acordo com as necessidades apresentadas nas funções do sis-

tema, foi realizado um levantamento em busca de alternativas que satis-

façam os elementos que compõe cada função.  

Dessa forma, para as sub-funções ou funções elementares que 

compõem o controle de temperatura do ambiente interno são apresenta-

das no quadro 1. 
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QUADRO 1 - Princípios de solução para o controle de temperatura 

A B C D

NTC Termopar LM35 PT100

Filtrar

Filtro Capacitivo Média das Leituras Filtro LC

Converter 

para digital

A/D Externo A/D Interno Sem Conversão

NTC LM35 Sensor Infravermelho

Filtrar

Filtro Capacitivo Média das Leituras Filtro LC Sem Filtro

Converter 

para digital

A/D Externo A/D Interno Sem Conversão Conversão Interna 

P
ro

ce
ss

ar
 L

ei
tu

ra

Microcontrolador Comparador Controlador Genérico CLP

Relé - Contato Seco Relé - Estado Sólido Transistor Bipolar

Relé - Contato Seco Relé - Estado Sólido Transistor Bipolar

Função

Soluções Alternativas

Le
r 

Te
m

p
er

at
u

ra
 A

m
b

ie
n

te

Transformar 

Temperatura 

em tensão

A
d

eq
u

ar
 S

in
al

Comparar com 

limites de 

controle

Liga ou Desliga 

Aquecimento

C
o

n
tr

o
la

r 
Te

m
p

er
at

u
ra

Liga ou Desliga 

Refrigeração

C
o

n
tr

o
la

r 
a 

te
m

p
e

ra
tu

ra
 d

e
 a

m
b

ie
n

te
 in

te
rn

o

Le
r 

Te
m

p
er

at
u

ra
 d

e 
C

as
ca

 d
o

 o
vo

Transformar 

Temperatura 

em tensão

 
 

 

No quadro 2 a seguir, é possível observar as alternativas encon-
tradas para cada função elementar do controle de umidade interno. 
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QUADRO 2 - Princípios de solução para o controle da umidade interna 

A B C D

Temperatura de bulbo 

úmido - NTC HIH-4000 DHT-11

Filtrar

Filtro Capacitivo Média das Leituras Filtro LC

Converter 

para digital

A/D Externo A/D Interno Sem Conversão

P
ro

ce
ss

ar
 L

ei
tu

ra

Microcontrolador Comparador Controlador Genérico CLP

C
o

n
tr

o
la

r 
u

m
id

ad
e

Relé - Contato Seco Relé - Estado Sólido Transistor Bipolar

Liga ou desliga 

bico 

umidificador

Soluções Alternativas

Função
C

o
n

tr
o

la
r 

a 
u

m
id

ad
e

 in
te

rn
a

Le
r 

va
lo

r 
d

e 
u

m
id

ad
e

Transformar 

Umidade em 

tensão

A
d

eq
u

ar
 S

in
al

Comparar com 

limites de 

controle

 
 

 

 

Os quadros anteriores (quadro 1 e quadro 2) mostram soluções 

semelhantes pois suas funções elementares diferenciam-se principal-

mente pelo elemento sensor, sendo aplicável ao restante dos itens os 

mesmos tipos de solução. Esta situação ocorre também para o controle 

de Dióxido de Carbono, como pode ser observado no quadro 3, a seguir. 
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QUADRO 3 - Princípios de solução para o controle de CO² 

A B C D

MG811 Vaisala GE

Filtrar

Filtro Capacitivo Média das Leituras Filtro LC Sem Filtro

Converter 

para digital

A/D Externo A/D Interno Sem Conversão

P
ro

ce
ss

ar
 L

ei
tu

ra

Microcontrolador Comparador Controlador Genérico CLP

Relé - Contato Seco Relé - Estado Sólido Transistor Bipolar

Relé - Contato Seco Relé - Estado Sólido Transistor Bipolar

Liga ou desliga 

Ventilador 

insuflador de ar

Soluções Alternativas

Função

C
o

n
tr

o
la

r 
D

ió
xi

d
o

 d
e

 C
ar

b
o

n
o Le

r 
va

lo
r 

d
e 

C
O

²

Transformar 

CO² em tensão

A
d

eq
u

ar
 S

in
al

Comparar com 

limites de 

controle

C
o

n
tr

o
la

r 
C

O
²

Abre ou fecha 

Damper de 

ventilação

 
 

 

3.2.3 Geração de alternativas de concepções 

 

 

Com a definição dos princípios de solução para as funções ele-

mentares do projeto, foram propostas algumas alternativas de concep-

ções capazes de satisfazer a necessidade da função. Tais alternativas 

combinam seus elementos de forma que sua integração permita na práti-

ca a solução do problema. 

Neste caso, foram analisadas as combinações que atendem as ne-

cessidades da máquina, sendo descartadas as possibilidades que por 
características mecânicas ou praticas impossibilitam seu uso. 

O quadro 4 apresenta as combinações geradas para a solução da 

função “Controlar a temperatura de ambiente interno”. 
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QUADRO 4 - Concepções geradas para o controle de temperatura 

 
 

A primeira solução analisada para o controle de temperatura “A”, 

utiliza na leitura de temperatura ambiente o elemento resistivo NTC. O 

mesmo elemento é utilizado na leitura de temperatura de casca do ovo. 

Para ambos, foi empregado o filtro capacitivo e média das leituras atra-

vés da utilização do conversor interno do CLP, que realiza o acionamen-

to do sistema de aquecimento e refrigeração através de seus transistores 

internos.    
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Já a solução “B”, utiliza o elemento resistivo NTC juntamente 

com o filtro capacitivo e média das leituras para a análise da temperatu-

ra ambiente. A conversão de analógico para digital deste elemento é 

realizada com a utilização de um componente específico para a função e 

externo ao microcontrolador.  

Para a leitura da temperatura de casca de ovo, o sensor infraver-

melho possibilita integração direta com o microcontrolador, não necessi-

tando de filtros ou conversores externos. O controle de refrigeração e 

aquecimento para esta concepção é realizado com relés. 

A seguir (quadro 5) são apresentada as concepções para o contro-

le de umidade interna. 

 

 

QUADRO 5 - Concepções geradas para o controle da umidade do interna 
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A primeira concepção para o controle de umidade interna “A”, 

utiliza o elemento resistivo NTC juntamente com uma mecha mergulha-

da em água.  

Este tipo de técnica permite determinar a temperatura de bulbo 

úmido, conhecida também como umidade absoluta. Após a transforma-

ção da umidade em tensão, o filtro capacitivo e a média dos valores 

juntamente com o conversor analógico interno do CLP permitem a rea-

lização do controle de umidade através do acionamento do transistor 

interno para a ativação dos equipamentos responsáveis pela umidifica-

ção. 

Com esta concepção, é possível também utilizar no lugar do CLP 

um microcontrolador juntamente com o conversor analógico externo e 

acionamento do sistema de umidificação através do relé de contato seco. 

Esta alternativa é representada pela linha “B” do quadro 5. 

A terceira alternativa para o controle de umidade “C”, utiliza o 

sensor de umidade relativa HIH-4000. Este é um elemento capacitivo 

que apresenta em sua saída uma variação de tensão linear e proporcional 

a variação de umidade do ambiente.  

O filtro capacitivo é aplicado na entrada do conversor analógico 

externo, que é monitorado pelo microcontrolador. Este, da mesma forma 

que na concepção anterior, realiza o acionamento do sistema de umidifi-

cação com o acionamento do relé de contato seco, de acordo com a ne-

cessidade do controle de umidade. 

Seguindo com a geração de concepções, o quadro 6 apresenta as 

possíveis soluções para o controle de CO² da máquina de incubação. 
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QUADRO 6 - Concepções geradas para o controle CO² 

 
 

 

 

A primeira alternativa gerada para o controle de CO² “A”, utiliza 

o transdutor da empresa Vaisala juntamente com o conversor analógico 

interno do CLP. Por já possuir filtro interno, o transdutor não necessita 

de acréscimo de equipamentos ou algorítimos externos.  

Ao realizar as comparações e verificar os limites de controle, o 

CLP aciona suas saídas digitais (transistores) para realizar a abertura ou 

o fechamento do sistema de damper de ventilação e o acionamento do 

ventilador insuflador de ar. 

Já a segunda concepção “B”, utiliza o equipamento transdutor da 

empresa General Electric – GE juntamente com o filtro capacitivo para 

a adequação de sinal. Além disso, são agregados a esta solução o con-

versor analógico externo ao microcontrolador, no qual é responsável 

pelo controle e acionamento dos elementos atuadores (damper de venti-

lação e ventilador insuflador de ar) através de relés a contato seco. 
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3.2.4 Seleção das concepções do produto 

 

 

3.2.4.1 Avaliar as concepções geradas para o produto 

 

 

Para realizar a análise das concepções geradas, foi utilizado o mé-

todo de Pugh como forma de comparar qual das soluções poderiam 

satisfazer melhor a necessidade do projeto. Dessa forma, foram utiliza-

dos os dados do Projeto informacional, onde os pesos adquiridos na casa 

da qualidade foram serviram como base de referência para a avaliação 

das concepções. 

O método de Pugh confronta os conceitos e concepções através 

da representação da vantagem, desvantagem ou equivalência em relação 

ao conceito de referência. 

A tabela 5 apresenta a análise das concepções geradas para o con-

trole de temperatura. 

 

TABELA 5 - Matriz de seleção das concepções para controle de temperatura 

Requisito Peso

Display de boa resolução 501,2 0 0 1 501 0 0

Facil operabilidade 462,2 0 0 1 462 0 0

Comunicação I2C isolada 446,6 0 0 0 0 1 447

Integração com inversor de frequência 387,2 0 0 1 387 0 0

Armazenamento de dados 330,5 0 0 -1 -331 0 0

Comunicação RS-485 isolada 320,6 0 0 0 0 1 321

Entradas analógicas isoladas 295,6 0 0 1 296 1 296

Velocidade no controle de processos 294,6 0 0 0 0 0 0

Incerteza de leituras < 10% 253,5 0 0 0 0 0 0

Isolamento de entradas e saídas digitais 243,4 0 0 0 0 1 243

Possibilidade de expansão de I/0s 244,5 0 0 1 245 1 245

Universalidade de saídas 224,8 0 0 -1 -225 1 225

Alimentação >=12 e <=32V 155,3 0 0 1 155 0 0

Soma de (+)

Soma de (-)

Soma de (0)

6

2

5

Ref.

0

0

13

A B

6

0

7

Resultado 1491 17760  
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Desse modo, é possível perceber que a melhor pontuação é ob-

servada na concepção “B” que utiliza o elemento NTC, conversor ana-

lógico externo com filtro capacitivo e média da aquisição das leituras, 

sensor infravermelho com comunicação direta, microcontrolador e acio-

namento de saídas via relés. 

A análise das possíveis soluções para o controle de umidade é 

apresentada na tabela 6, a seguir. 

 

TABELA 6 - Matriz de seleção das concepções para controle de umidade 

Requisito Peso

Display de boa resolução 501,2 0 0 1 501 0 0 0 0

Facil operabilidade 462,2 0 0 1 462 0 0 0 0

Comunicação I2C isolada 446,6 0 0 0 0 1 447 1 447

Integração com inversor de frequência 387,2 0 0 1 387 0 0 0 0

Armazenamento de dados 330,5 0 0 -1 -331 0 0 0 0

Comunicação RS-485 isolada 320,6 0 0 0 0 1 321 1 321

Entradas analógicas isoladas 295,6 0 0 0 0 1 296 1 296

Velocidade no controle de processos 294,6 0 0 1 295 0 0 0 0

Incerteza de leituras < 10% 253,5 0 0 -1 -254 -1 -254 1 254

Isolamento de entradas e saídas digitais 243,4 0 0 0 0 1 243 1 243

Possibilidade de expansão de I/0s 244,5 0 0 1 245 1 245 1 245

Universalidade de saídas 224,8 0 0 -1 -225 1 225 1 225

Alimentação >=12 e <=32V 155,3 0 0 1 155 0 0 0 0

Soma de (+) 0 6 6

6

Ref. A B

Resultado 0 1236 1522

C

7

0

6

2029

Soma de (-) 0 3 1

Soma de (0) 13 4

 
 

 

Dentre as concepções observadas, a que gerou a maior pontuação 

foi a solução “C” com a utilização do elemento HIH-4000, filtro capaci-

tivo, conversor analógico externo, microcontrolador e acionamento de 

saída via relé. 

As concepções analisadas para o controle de CO² pode ser obser-

vadas na tabela 7. 
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TABELA 7 - Matriz de seleção das concepções para o controle de CO² 

Requisito Peso

Display de boa resolução 501,2 0 0 1 501 0 0

Facil operabilidade 462,2 0 0 1 462 0 0

Comunicação I2C isolada 446,6 0 0 0 0 1 447

Integração com inversor de frequência 387,2 0 0 1 387 0 0

Armazenamento de dados 330,5 0 0 -1 -331 0 0

Comunicação RS-485 isolada 320,6 0 0 0 0 1 321

Entradas analógicas isoladas 295,6 0 0 1 296 1 296

Velocidade no controle de processos 294,6 0 0 0 0 0 0

Incerteza de leituras < 10% 253,5 0 0 1 254 0 0

Isolamento de entradas e saídas digitais 243,4 0 0 0 0 1 243

Possibilidade de expansão de I/0s 244,5 0 0 1 245 1 245

Universalidade de saídas 224,8 0 0 -1 -225 1 225

Alimentação >=12 e <=32V 155,3 0 0 1 155 0 0

Ref. A B

Soma de (+) 0 7 6

Resultado 0 1744 1776

Soma de (-) 0 2 0

Soma de (0) 13 4 7

 
 

 

Apesar das soluções apresentarem pontuações semelhantes, a uti-

lização da solução “B” apresenta-se ainda mais vantajosa, utilizando 

portanto o sensor fornecido pela empresa GE com filtro capacitivo e 

conversor analógico externo, microcontrolador e acionamento de saídas 

via relés. 

De forma geral, a função global do projeto (controlar o processo 

de incubação de ovos em estágio único) pode ser representada através da 

integração das soluções de suas subfunções. Esta integração resulta em 

um microcontrolador que monitora variáveis externas através de conver-

sores analógicos/digitais externos como forma de garantir isolação entre 

hardwares, bem como possibilita a leitura de sensores específicos, como 

os infravermelhos com comunicação direta e realiza o acionamento de 

atuadores através de relés externos. Esta integração pode ser observada 

na figura 18, a seguir. 
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FIGURA 18 - Integração das concepções para gerar a solução do problema 

 

 

3.2.5 Avaliação da concepção do produto 

 

 

Avaliar a concepção do produto consiste em verificar se a solução 

gerada atende as necessidades e metas do produto, sendo observada as 

características restritivas como custo e dificuldades tecnológicas, quan-

do existirem (ROZENFELD et al, 2006). 

A avaliação das concepções geradas para o controle de processos 

de incubação de ovos em estágio único pode ser observada, a seguir. 

 

 

3.2.5.1 Display de boa resolução 

 

 

A utilização de microcontroladores de alta performance permite a 

integração de displays com boa resolução e definição de cores. 
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3.2.5.2 Fácil operabilidade 

 

 

Por se tratar de um desenvolvimento específico, a operação do 

equipamento pode ser desenvolvida de acordo com a necessidade, per-

mitindo assim alcançar este objetivo. 

 

 

3.2.5.3 Comunicação I2C isolada 

 

 

Com a utilização das devidas portas de comunicação e compo-

nentes específicos é possível garantir a isolação desta comunicação. 

 

 

3.2.5.4 Integração com inversor de frequência 

 

 

A concepção permite a integração de várias formas, podendo ser 

através das saídas digitais isoladas, I2C isolada com inserção de conver-

sores ou até mesmo RS-485 isolada. 

 

 

3.2.5.5 Armazenamento de dados 

 

 

Por se tratar de um microcontrolador de alta performance, o ar-

mazenamento de dados poderá ocorrer de forma interna, com a utiliza-

ção de memórias Flash, SRAM ou EEPROM e externa, com o acrésci-

mo de memórias que podem se comunicar com o microcontrolador. 

 
 

3.2.5.6 Comunicação RS-485 isolada 
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Da mesma forma que na I2C, utilizando as devidas portas do mi-

crocontrolador e componentes específicos é possível garantir a isolação 

desta comunicação. 

 

 

3.2.5.7 Entradas analógicas isoladas 

 

 

A utilização de conversores externos permite isolar eletronica-

mente as portas de comunicação do sistema de controle, de modo que as 

entradas analógicas podem ser monitoradas via comunicação devida-

mente isolada. 

 

 

3.2.5.8 Velocidade no controle de processo 

 

 

A utilização de microcontroladores com barramento de 32 bits, 

alto poder de processamento e desenvolvimento eficiente de algoritmos 

possibilita alcançar esta meta. 

 

 

3.2.5.9 Incerteza de leituras < 10% 

 

 

A exatidão dos sensores e a resolução das leituras do conversor 

externo permitem que a meta seja atendida. 

 

 

3.2.5.10 Isolamento de entradas e saídas digitais 

 

 

A utilização de expansores de portas integrados a qualquer uma 

das comunicações isoladas poderá garantir o isolamento de entradas e 
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saídas do sistema de controle. Além disso, o expansor poderá também 

ser isolado de forma galvânica. 

 

 

3.2.5.11 Possibilidade de expansão de I/Os 

 

 

Uma vez que se utilize expansores de portas, será possível garan-

tir o aumento do número de I/Os, caso necessário. 

 

 

3.2.5.12 Universalidade de saídas 

 

 

A utilização de relés integrados aos expansores de portas, permi-

tem que vários tipos de cargas sejam acionados. 

 

 

3.2.5.13 Alimentação >=12 e <= 32V 

 

 

Por se tratar de um desenvolvimento específico, esta meta poderá 

ser atendida no desenvolvimento do hardware do equipamento, onde 

um bom nível de robustez será empregado ao equipamento. 

 

 

3.3 PROJETO PRELIMINAR 

 

 

Segundo Arend (2003), esta etapa é caracterizada pela configura-
ção do produto, tendo como entrada informações vindas de fases anteri-

ores, como especificações, requisitos de projeto, informações de geren-

ciamento e controle, entre outros. 



66 

 

A seguir serão apresentados os passos executados no desenvol-

vimento do produto, seguindo de sua concepção até o processo de pro-

gramação e montagem. 

 

 

3.3.1 Desenvolvimento da estrutura de projeto 

 

 

Nesta etapa do desenvolvimento, a estrutura de projeto define 

como será realizada a distribuição de hardware para a plataforma de 

controle, uma vez que o produto será aplicado a uma estrutura mecânica 

já conhecida no mercado e com indisponibilidade de alteração.  

Dessa forma, para que haja a integração entre a estrutura física, 

desenvolvimento eletrônico e o sistema de potência da máquina, a plata-

forma de controle foi desmembrada em 3 partes, sendo elas: hardware 

de controle e interação com o usuário, conhecido também como 

hardware principal; hardware de acionamento de saídas e verificação de 

entradas digitais, conhecido como hardware digital; e hardware de en-

tradas analógicas, conhecido como hardware analógico. 

O hardware principal será instalado na porta do painel, de forma 

que o usuário possa acessá-lo sem nenhuma dificuldade de interação 

física e visual. Já os outros dois serão instalados no interior do painel 

elétrico, fixados juntamente com o sistema de potência da máquina in-

cubadora. 

Dessa forma, a placa principal será responsável pelo funciona-

mento de todo o equipamento, não dependendo do funcionamento de 

controladores secundários. Neste caso, tanto o hardware digital quanto 

analógico será comandado via comunicação, de forma a evitar grandes 

quantidades de interligações entre hardwares. 

Além disso, o hardware principal deve permitir a conexão de pe-

riféricos como o sensor responsável pelo monitoramento de casca de 

ovos e a comunicação com o supervisório. 

A estrutura de projeto proposta pode ser observada na figura 19, a 

seguir. 
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FIGURA 19 - Estrutura geral do projeto 

 

3.3.2 Desenvolvimento do hardware principal 

 

 

3.3.2.1 Conversor DC/DC – AC/DC 

 

 

Para que a meta do projeto seja alcançada (alimentação >=12V e 

<= 32V), o sistema deverá contar com um circuito eletrônico de conver-

são suficientemente robusto. Além disso, considerando que grande parte 

dos componentes eletrônicos necessitam de níveis de alimentação de 

1,8V, 3,3V e 5V, é responsabilidade do circuito conversor fornecer estas 

tensões ao hardware principal. 

Dessa forma, para atender tal necessidade, foi definido para a 

primeira etapa de conversão, o componente MC34063, que possibilita 

trabalhar com tensões de entrada que variam de 3 a 40V, possui limita-

ção interna de corrente para proteção e sua tensão de saída pode ser 

ajustada de acordo com uma referência de tensão (ONSEMICONDUC-

TOR, 2010). 
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Neste caso, para fornecer a tensão de 5 V, foi desenvolvido o 

hardware que pode ser observado na figura 20, a seguir. 

 
FIGURA 20 - Primeira etapa de conversão 

 

O circuito apresentado na Figura 21 utiliza como proteção de en-

trada contra inversão de polaridade e para possibilitar o uso de fontes 

em corrente alternada, a ponte retificadora D1. Além disso, o compo-

nente monitora o nível de tensão de saída através de ponto de compara-

ção CMPR, mantendo assim uma variação máxima de 2% em relação a 

tensão de saída (ONSEMICONDUCTOR, 2010). 

Para obter a tensão de 3,3V, foi utilizado a saída da primeira eta-

pa de conversão, juntamente com o componente MC33269DT-3.3 con-

forme pode ser observado, a seguir. 

 

 
FIGURA 21 - Segunda etapa de conversão 
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Após a obtenção da tensão de 3,3V, o componente AP7331-ADJ 

foi utilizado para fornecer o 1,8V para o circuito do Hardware Principal, 

que pode ser observado na figura 22 a seguir. 

 

 
FIGURA 22 - Terceira etapa de conversão 

 

3.3.2.2 Microcontrolador e Hardware Mínimo 

 

 

Para o controle de todo o processo foi definido o microcontrola-

dor de alta performance STM32F407VG que é amplamente utilizado em 

escala industrial e médica. Podendo trabalhar a 168MHz com barramen-

to de dados de 32 bits, este componente supera as metas de projeto em 

relação velocidade no controle de processos e sistemas de comunicação 

(STMICROELECTRONICS, 2016). 

Suas principais características são (STMICROELECTRONICS, 

2016): 

 2 portas de comunicação USB OTG; 

 Mais de 15 interfaces de comunicação, incluindo 6 portas 

USART rodando a 11,25 Mbit/s, 3 SPI em 45 Mbit/s, 3 

I²C, 2 CAN e SDIO; 

 17 temporizadores independentes; 

 4 Kbytes de SRAM para armazenamento de dados; 

 1 Mbyte de Flash; 

 Relógio de tempo real interno. 

 

Uma vez definido, foi então desenvolvido o circuito mínimo para 

o funcionamento do microcontrolador, de modo que foram fixados ca-

pacitores nos pinos de alimentação conforme indicação do fabricante, 

conectado as tensões de referência e definido estados lógicos de pinos 

com funções específicas. O circuito pode ser observado na Figura 23. 
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FIGURA 23 - Circuito mínimo de funcionamento do STM32F407 

 

3.3.2.3 Armazenamento de dados 

 

 

Para o armazenamento de grandes quantidades de dados, foi adi-

cionado ao circuito do hardware principal duas memórias externas con-

troladas pelo microcontrolador STM32F407.  

A primeira é do tipo EEPROM 24LC512 e possibilita o armaze-

namento de 512 KBytes de dados. Seu funcionamento depende da co-

municação I²C para os processos de leitura e escrita de informações 

(MICROCHIP, 2010). 

O circuito básico para a integração entre microcontrolador e me-

mória pode ser observado na Figura 24. 
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FIGURA 24 - Circuito de funcionamento da memória EEPROM 

A segunda memória adicionada ao projeto é a EN25P80 com ca-

pacidade de 1 KB de armazenamento. Por se tratar de uma memória 

Flash de acesso rápido, a comunicação utilizada para a leitura e escrita 

de dados é a SPI, que também é compatível com o microcontrolador 

selecionado para o projeto (EON SILICON SOLUTION, 2006).  

O circuito básico de integração entre a memória e o microcontro-

lador pode ser observado na figura 25. 

 

 
FIGURA 25 - Circuito de funcionamento da memória FLASH 

3.3.2.4 Comunicação com supervisório e outros periféricos 

 

Para a comunicação com o sistema de supervisão e os equipa-

mentos periféricos que futuramente poderão ser integrados a máquina, 
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foi definido o meio físico de comunicação RS-485, no qual permite o 

tráfego de dados em distâncias de até 1 km com a utilização de 2 fios 

condutores de sinal. Neste caso, foi adicionado ao equipamento o circui-

to integrado MAX487, capaz de realizar a integração de dados com até 

128 dispositivos em rede (MAXIM INTEGRATED, 2014). 

De forma a garantir a meta relacionada com a isolação da comu-

nicação com o supervisório, foi utilizado um componente de isolação 

galvânica entre o microcontrolador e o MAX487. Dessa forma, caso 

ocorra algum problema na rede ou no componente de comunicação, o 

sistema de controle não será afetado. 

O circuito básico de comunicação com o sistema de supervisão e 

periféricos da máquina pode ser observado na figura 26, a seguir. 

 

 
FIGURA 26 - Circuito de comunicação RS-485 

3.3.2.5 Controle do Display 

 

 

Para que a necessidade do projeto seja atendida e a meta alcança-

da, foi definido para o projeto o display TFT de 7 polegadas, com reso-

lução de 800x480 pixels. Para o funcionamento adequado, este equipa-

mento depende de um controlador externo, específico para o interface-

amento das informações entre o microcontrolador e o display. Neste 

caso, foi utilizado para esta função o componente SSD1963.  

Alem disso, para facilitar o interfaceamento do usuário com a 
máquina, o display possui uma membrana resistiva e sensível ao toque. 

Ao ser monitorada pelo microcontrolador, é possível definir a posição, 

em valor de pixel, que o toque ocorreu, podendo assim ser determinado 

uma função para cada posição de toque de tela. 
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3.3.2.6 Interfaceamento com sensor infravermelho 

 

 

A leitura dos sensores de temperatura de casca de ovos ocorre 

com a utilização da comunicação I²C. Por não ser uma comunicação 

adequada para longas distâncias foi necessário a utilização de um exten-

sor de I²C, possibilitando assim sua utilização para até 12 metros.  

De modo a garantir a isolação para esta comunicação e atender a 

meta para este quesito, foram utilizados os componentes PCA9306 para 

garantir a isolação e o P82B712 para possibilitar o uso em maiores dis-

tâncias.  

A figura 27 apresenta o circuito básico utilizado para o interface-

amento do microcontrolador com os sensores infravermelhos através da 

comunicação I²C isolada. 

 

 
FIGURA 27 - Circuito de comunicação I²C isolado 

O sensor infravermelho utilizado para a leitura da temperatura de 

casca dos ovos foi devidamente encapsulado em um módulo específico 

para ser acoplado a bandeja de incubação. Cada módulo possui 4 senso-

res infravermelhos, de modo que foi determinado a utilização de 3 mó-

dulos para cada plataforma de incubação, totalizando assim a leitura da 

temperatura de casca de 12 ovos no interior da incubadora. 

O modulo de leitura pode ser observado na figura 28. 
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FIGURA 28 - Módulo infravermelho 

O acoplamento do módulo a bandeja pode ser observado na figu-

ra 29. 

 
FIGURA 29 - Acoplamento do módulo infravermelho a bandeja de incubação 

Cada sensor infravermelho acoplado ao módulo de leitura possui 

como principais características (MELEXIS, 2016): 

 Resolução de 0.02 °C; 

 Exatidão ± 0.5 °C. 

 

Uma vez que o módulo de leitura infravermelho possui 12 senso-

res e que o software de controle faz a leitura destes a cada minuto, de 

modo que o valor da média das leituras fique armazenado e o procedi-

mento se repita durante 15 minutos, é possível obter o valor médio de 15 
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leituras. Com esta análise foi possível obter as principais características 

do módulo infravermelho: 

 

 Incerteza padrão: ± 0.19 °C; 

 Repetibilidade: 0.41 °C. 

 

 

3.3.2.7 Comunicação com hardware secundário 

 

 

A integração com o hardware digital e analógico ocorre com a 

utilização da comunicação SPI. Por ser comumente utilizada para dis-

tâncias de até 1 metro, seu prolongamento pode ser obtido com a utiliza-

ção de isoladores, como o circuito integrado ADuM1411. Como o posi-

cionamento dos equipamentos não sofrerão alterações consideráveis, de 

modo que a distância entre o hardware principal e o digital é inferior ao 

limite da comunicação, o componente de isolação foi utilizado somente 

na placa de expansão digital, para permitir extender a comunicação por 

mais 1 metro após a isolação. 

 

 

3.3.2.8 Hardware principal finalizado 

 

 

Com a definição do sistema eletrônico da placa principal da plata-

forma de incubação, após passar pela etapa de projeto de placas, foi 

possível chegar ao protótipo do equipamento com seus conectores e 

display, específicos para as necessidades do projeto, como pode ser 

observado na figura 30 a seguir. 

 
FIGURA 30 - Hardware principal finalizado 
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3.3.3 Desenvolvimento do hardware digital 

 

 

3.3.3.1 Monitoramento de entradas digitais 

 

 

Foi definido para o hardware digital, 16 entradas isoladas galva-

nicamente, onde 15 são adequadas para tensões de 12 a 24 Vdc e 1 para 

110 ou 220 Vac, sendo possível atender as necessidades especificadas 

nas metas do equipamento.  

Diante disso, foi utilizado para a isolação de todas as entradas di-

gitais, o componente PS2801. Além disso, o sinal de entrada para este 

componente foi devidamente protegido para evitar qualquer tipo de 

problema como queima ou aquecimento indevido.  

Para monitorar o sinal proveniente do PS2801 foi utilizado o 

componente de expansão de porta MCP23S17. Este, por sua vez permite 

que suas portas sejam configuradas como entradas ou saídas digitais via 

software, através da comunicação SPI, que é utilizada na expansão de 

hardware (MICROCHIP, 2007).  

Neste caso, uma vez definida sua configuração, o expansor passa 

a trabalhar com entradas digitais, permitindo que o monitoramento des-

tas, seja realizado pelo microcontrolador do hardware principal, via 

comunicação. 

 

 

3.3.3.2 Acionamento de saídas digitais 

 

 

Da mesma forma que nas entradas digitais, foram definidas 16 sa-

ídas para o projeto, onde o isolamento destas ocorre através de um relé 

acionado pelo expansor de porta MCP23S17 devidamente configurado 

como saída digital.  

Uma vez configurado como saída digital, o expansor não possui 
potência ideal para o acionamento de relés, sendo necessário utilizar o 

componente ULN2803 em sua saída. Neste caso, além de possibilitar o 

acionamento, este componente é ideal para o acionamento de relés pois 
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já possui internamente os filtros adequados para a situação, além de 

garantir o isolamento entre o sistema de expansão e os relés. 

O circuito básico de acionamento pode ser observado na Figura 

31. 

 
FIGURA 31 - Circuito de acionamento de saídas digitais 

 

 

3.3.3.3 Expansão de hardware 

 

 

A expansão de hardware é realizada com a utilização do compo-

nente ADuM1411, que possibilita a isolação total da comunicação entre 

o microcontrolador e hardware externo (ANALOG DEVICES, 2005). 

Neste caso, ao chegar na placa de hardware digital, o sinal passa pelo 

componente isolador e posteriormente a ele, são conectados os expanso-

res de portas e o conector para a comunicação com o hardware analógi-

co.  

O diagrama interno do componente ADuM1411 pode ser obser-

vado na figura 32. 
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FIGURA 32 - Diagrama interno do componente ADuM1411 (ANALOG DEVI-

CES, 2005) 

 

 

3.3.3.4 Hardware digital finalizado 

 

 

Após o desenvolver o projeto de layout de placa e montagem, foi 

possível chegar ao protótipo responsável pelo monitoramento das entra-

das digitais e acionamento de saídas, bem como a isolação da comuni-

cação responsável pelo controle do sistema de expansão.  

Na figura 33 é possível observar o protótipo desenvolvido e devi-

damente montado. 



79 

 

 
FIGURA 33 - Hardware digital finalizado 

 

3.3.4 Desenvolvimento do hardware analógico 

 

3.3.4.1 Monitoramento das entradas analógicas 

 

Uma vez que o monitoramento dos hardwares de expansão é rea-

lizado via comunicação SPI, foi utilizado para a conversão analógica 

digital o componente MCP3208 que possui 8 entradas analógicas de 12 

bits de conversão e permite sua integração através da comunicação já 

utilizada no projeto para esta finalidade. 

Dessa forma, foram definidas 7 entradas digitais para o monito-

ramento das variáveis utilizadas no controle da plataforma de incubação. 

Destas, somente 5 serão utilizadas e irão monitorar a temperatura, umi-

dade, abertura de ventilação, CO² e perda de peso do processo. As 2 

entradas restantes serão consideradas como reservas de projeto. 

O circuito básico de conversão e integração com a SPI pode ser 

observado na Figura 34. 
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FIGURA 34 - Circuito básico de conversão e integração SPI 

 

3.3.4.2 Expansão de hardware 

 

 

O hardware analógico também possibilita a expansão da comuni-

cação, porém sem a utilização de isolação. Neste caso, os pinos de co-

municação que chegam neste equipamento através do conector de ex-

pansão do hardware digital são interligados com outro conector de ex-

pansão situado no hardware analógico, mantendo assim as mesmas 

características apresentadas na expansão do sistema digital. 

 

 

3.3.4.3 Hardware analógico finalizado 

 

 

Após a definição dos circuitos adequados para a conversão de ca-

da variável monitorada pelo controle de processos e layout de placa, foi 
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realizada a montagem do protótipo de hardware analógico, que pode ser 

observado na Figura 35. 

 

 
FIGURA 35 - Hardware analógico finalizado 

 

 

3.3.5 Desenvolvimento do firmware de controle 

 

 

Todos os processos que formam o sistema da plataforma de con-

trole do sistema de incubação de ovos em estágio único foram devida-

mente estudados juntamente com a equipe de engenharia da empresa 

Coopermaq e com a participação de especialistas do setor avícola.  

Dessa forma, foram definidas as necessidades do sistema de com 

trole dos processos internos e as necessidades do sistema de incubação 

que deverão trabalhar de forma única no firmware do microcontrolador. 

Diante disso, foi definido para estabelecer a integração de 

hardware e controle de processos, a linguagem de programação C, de 

modo a possibilitar versatilidade e produtividade sem perder o poder de 

interagir com o hardware em baixo nível. 
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O desenvolvimento do firmware teve início então com o levan-

tamento das funções raízes, considerada as funções principais de funci-

onamento do algoritmo (BARROS; CAVALCANTE, 2016). 

As funções principais podem ser observadas na Figura 36, a se-

guir. 

  

                  
FIGURA 36 - Funções principais do algoritmo da plataforma de incubação 

As funções principais apresentadas na figura 36 representam o 

fluxo de programa da máquina de incubação. Este fluxo se repete inde-

finidamente, porém o primeiro item (Configuração de periféricos e co-

ordenação de memórias) ocorre somente na inicialização do microcon-

trolador, podendo ocorrer em casos de reset de processamento ou reali-

mentação da máquina. 

Neste caso, seguindo o fluxo de controle, no momento em que a 

máquina é energizada ou reiniciada, ocorre a configuração dos periféri-

cos do microcontrolador, como por exemplo, determinação dos endere-

ços externos de memória, inicialização e definição de entradas e saídas 
do sistema de expansão de hardware, configuração de portas de comuni-

cação e outros processos que podem ser observados no fluxograma 

apresentado na figura 37, a seguir. 
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FIGURA 37 - Fluxograma de configuração dos periféricos e coordenação de 

memórias 

Após configurar os periféricos que serão utilizados pelo micro-

controlador, é necessário realizar a leitura das variáveis de entrada para 

o controle do sistema. 

Neste caso são utilizados os espelhos de memórias definidos na 

inicialização do equipamento, os quais são atualizados a cada ciclo de 

programa.  

O fluxograma definido para a atualização dos espelhos de memó-

rias pode ser observado na figura 38. 
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FIGURA 38 - Fluxograma de atualização de memorias de espelho de entradas 

digitais, analógicas e sensores infravermelho 

 

Após a atualização dos espelhos de memórias, é possível iniciar 

os procedimentos de controle de processos para a incubação que serão 

responsáveis pelas rotinas e procedimentos para o controle de tempera-

tura, umidade, CO² e alarmes de processo. 

O fluxograma geral de controle de processos pode ser observado 

na figura 39, a seguir. 
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FIGURA 39 - Fluxograma de controle de processo da incubação 

 

A verificação das memórias de alarmes é utilizada no firmware 

para realizar o bloqueio de funções específicas do controle, bem como 

desbloquear situações de contorno em casos críticos da máquina, como 

por exemplo, um alarme de alta temperatura. 

Após esta verificação, o sistema inicia o controle de temperatura, 

utilizando como entrada, as informações de temperatura ambiente, tem-

peratura de casca dos ovos, valor programado para temperatura de casca, 

que também é conhecido como temperatura de embrião e o valor pro-

gramado para temperatura ambiente.  

Esse último pode variar de acordo com a necessidade do desen-

volvimento embrionário que é monitorado pelo sensor de casca de ovos. 

Além disso, durante o processo de controle são monitorados os 

alarmes que fazem parte do sistema, conforme pode ser observado na 

figura 40, que representa de forma básica a planta do sistema de controle 

de temperatura. 
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FIGURA 40 – Fluxograma básico do sistema de controle de temperatura 

O desenvolvimento do fluxograma apresentado na Figura 40 foi 

realizado de forma a atender casos em que o sensor de temperatura de 

casca não seja utilizado por opção do cliente ou por algum defeito, caso 

ocorra. 

 Nestes casos, o usuário trabalhará somente com o valor de tem-

peratura de ambiente programada, sem utilizar o valor de temperatura de 

embrião programada, além disso o sistema continuará a monitorar os 

alarmes que fazem parte do sistema que está ativo. 

O firmware para o controle de umidade é consideravelmente mais 

simples, utilizando como variáveis de entrada o sensor de umidade ins-

talado no interior da máquina e o valor de umidade programada.  

Uma vez que o sensor monitora a umidade relativa do equipa-

mento e, por características culturais, muitos usuários costumam operar 

a máquina em valores de umidade absoluta, tornou-se necessário reali-

zar a conversão de unidades para o valor de umidade. 

Neste caso, considerando que as duas unidades de umidade po-

dem ser utilizadas pelo equipamento, o usuário poderá optar por traba-

lhar em relativa ou absoluta. 

Dessa forma, a planta básica do sistema de controle de umidade 

pode ser observada na figura 41, a seguir. 

 

 

 



87 

 

                     
 

FIGURA 41 – Fluxograma básico do sistema de controle de umidade 

Após passar pelo controle de temperatura e umidade, a platafor-

ma de controle de incubação inicia os procedimentos para o ajuste de 

CO² no interior da máquina.  

Este por sua vez, utiliza como variáveis de entrada o valor lido do 

sensor de CO2 e o valor da abertura do damper, atuando diretamente 

neste último. Além disso, o controle de CO² comanda o ventilador para 

melhor oxigenação interna da máquina. 

Neste caso, ao passar do limite programado, o valor programado 

de abertura do damper é alterado, possibilitando assim reduzir o nível de 

CO² no interior da máquina. Caso esta abertura ultrapasse o 95% do seu 

valor total, é necessário iniciar o controle de ventilação forçada, de mo-

do que o acionamento é realizado de forma periódica e gradativa, de 

acordo com a necessidade da incubação. 

Além disso, durante o processo de controle, caso ocorra uma ul-

trapassagem crítica do valor de CO² ou o tempo de abertura do damper 

seja superior ao valor máximo permitido ocorrerão alarmes para infor-

mar o usuário. 

A planta básica de controle do sistema de CO² pode ser observada 

na figura 42. 
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FIGURA 42 - Planta básica do sistema de controle de CO² 

Por fim, ocorre o controle de viragem. Sua planta básica consiste 

em verificar se o tempo de processo ultrapassou o tempo programado, 

acionando o motor da viragem até que seja obtida uma resposta do sen-

sor de posição do equipamento.  

Uma vez que o firmware executa a atualização dos espelhos de 

memória, para cada um dos controles mencionados anteriormente, ocor-

reram atualizações dos espelhos de saídas digitais de acordo com a ne-

cessidade de cada controle.  

Neste caso, apesar de estar com as memórias atualizadas, ainda é 

necessário enviar os valores salvos nestes espelhos para o hardware 

digital, ocasionando assim o acionamento físico da saída de controle. 

O fluxograma de atualização das saídas digitais presentes no 

hardware expansor pode ser observado na figura 43, a seguir. 
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FIGURA 43 - Fluxograma de atualização de saídas digitais de acordo com o 

espelho de saídas 

A verificação da comunicação com o sistema de supervisão ocor-

re a cada ciclo do processo, porém o recebimento de informações é rea-

lizado via interrupção interna do microcontrolador. Neste caso, sempre 

que um dado for recebido, será armazenado em um banco de memória 

configurado como FIFO, podendo assim, ser tratado posteriormente. 

Por trabalhar com o meio físico RS-485, foi definido para a tra-

dução dos dados recebidos e enviados o protocolo de comunicação 

MODBUS-485, amplamente utilização em equipamentos industriais, no 

qual permite a integração de vários equipamentos configurados como 

escravos com um mestre de rede (FÁTIMA BORGES, 2007). 

No caso da plataforma de incubação, cada máquina instalada re-

cebe um endereço de rede, e o computador onde o sistema de supervisão 

é instalado é configurado como mestre de rede da comunicação Modbus. 

O firmware desenvolvido para a plataforma de incubação permite 

o uso de duas funções do protocolo utilizado. A primeira, conhecida 

como Holding Registers – 03, permite a leitura dos registros de memória 

interna do microcontrolador. Já a segunda função desenvolvida permite 

a escrita de valores na memória do microcontrolador e é conhecida co-
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mo Write Multiples Registes – 16. Esta última permite que o usuário 

atualize valores de programa da máquina de maneira remota para qual-

quer máquina devidamente integrada a rede de comunicação (FÁTIMA 

BORGES, 2007). 

A figura 44 apresenta o fluxograma básico de verificação da co-

municação com o sistema de supervisão. 

 

 
FIGURA 44 - Fluxograma de verificação da comunicação com sistema de su-

pervisão 

Após realizar a atualização de todas as memórias e controle do 

processo da plataforma de incubação, é necessário informar ao usuário o 

estado atual do sistema, apresentando as informações atualizadas de 

temperatura, umidade, ventilação, configurações de máquina, saídas 

acionadas, entre outros, onde o processo de atualização de tela é respon-

sável por tal função.  

Como forma de otimizar o processamento do microcontrolador, o 

firmware desenvolvido realiza a atualização da tela que está sendo apre-

sentada ao usuário, evitando assim o processamento desnecessário de 
informações, uma vez que as variáveis de tela não apresentadas não irão 

influenciar no controle da máquina de incubação. Caso o usuário neces-

site verificar as informações presentes em uma segunda tela, ao acessá-

la, suas informações passarão a ser atualizadas. 
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Diante disso, o fluxograma básico que representa o firmware de 

atualização de tela pode ser observado na figura 45, a seguir. 

 

              
 

FIGURA 45 - Fluxograma de atualização de tela 

 

Após realizar a atualização das informações para a tela do equi-

pamento, o firmware retorna para a função de atualização de espelhos de 

memórias das entradas analógicas, digitais e dos sensores infraverme-

lhos, iniciando assim um novo ciclo no processo de controle. 

 

3.3.6 Instalação da plataforma de controle na máquina de incu-

bação 

 
Com os hardwares envolvidos no projeto devidamente montados 

e programados, os equipamentos de controle foram instalados e conec-

tados ao sistema de potência da máquina de incubação, integrando assim 

o acionamento de periféricos e o monitoramento de todo o processo de 
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desenvolvimento embrionário. A figura 46, mostra os equipamentos 

fixados no painel de potência e controle da máquina incubadora. 

 

 
FIGURA 46 - Instalação da plataforma de controle na máquina de incubação 

Uma vez que o equipamento conta com conectores de engate rá-

pido, a instalação do sistema de controle se torna rápida e prática. Em 

um caso de manutenção onde necessite ser realizada a troca do equipa-

mento, o procedimento é o mesmo realizado no momento da instalação, 

não gerando nenhuma complicação ao responsável pela manutenção. 

 

3.3.7 Realizar testes de laboratório e/ou de campo do equipa-

mento 

 

Nesta etapa do desenvolvimento, onde as funções de firmware já 

estavam desenvolvidas e testadas em bancada, o equipamento instalado 

foi energizado no espaço de testes da empresa Coopermaq, onde os 
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procedimentos de testes da plataforma de controle da máquina de incu-

bação de ovos em estágio único foram iniciados. 

O primeiro teste realizado seguiu o padrão realizado em startups 

de equipamentos de automação industrial, onde são executadas as fun-

ções manuais da máquina, através do acionamento de saídas e integra-

ção com periféricos de modo individual. 

Para este procedimento, foi criada a tela de testes (figura 47), na 

qual faz parte do equipamento para que o usuário possa verificar se 

todos os equipamentos da máquina estão operando normalmente. Neste 

caso, podem ser acionados: aquecimento (AQ), refrigeração (RF), vira-

gem (VIR), umidificação (UM), ventilação (VT), pulsador ou mistura-

dor de ar (75% ou 100%), desinfecção (DES), abertura e fechamento de 

damper (ABRE e FECHA). 

 

 
FIGURA 47 – Tela de testes para verificação do equipamento 

Após a realizar dos procedimentos de testes manuais, foi iniciada 

a etapa de verificação dos sensores do equipamento. Para esta foi utili-

zada a tela principal do sistema de controle que pode ser observada na 

figura 48. Esta, por sua vez, apresenta as informações de temperatura 

interna, temperatura de casca, umidade, abertura do damper, CO² e 

quantidade de viragens realizadas. 

Além disso, as informações dos valores programados de opera-

ção, bem como o processo em que a máquina se encontra pode ser ob-

servado nesta tela. 
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Por questão de escala e adequação aos usuários, os valores de 

temperatura programada e lida, bem como o de umidade absoluta são 

apresentados na tela em Fahrenheit. 

 

 
FIGURA 48 - Tela principal da plataforma de controle 

Uma vez que os valores dos sensores podem ser monitorados pela 

tela principal do equipamento, foi realizada a análise comparativa destes 

valores com equipamentos comerciais certificados como forma de veri-

ficar erros na leitura dos sensores de temperatura, umidade e CO² do 

sistema de controle de incubação. 

Para a verificação do valor de temperatura e umidade, foi utiliza-

do o equipamento AKSO com sonda – AK625, que pode ser observado 

na Figura 49.  

Este equipamento permite que seus valores sejam apresentados na 

mesma escala de temperatura e umidade utilizada na plataforma de con-

trole, sendo utilizado somente com o intuito comparativo, pois sua vari-

ação não atende as necessidades da incubação, porém a empresa Coope-

rmaq não dispunha de outros equipamentos no momento do teste. De 

toda forma, os sensores utilizados na máquina deverão passar por certi-

ficação em momentos futuros. 

De acordo com a certificação do equipamento fornecida pela 

AKSO, para valores de temperatura entre -30 a 100 °C o equipamento 

pode apresentar ±0,8°C de variação. Já para a medição de umidade, 

valores entre 0 a 100 % (relativa) podem apresentar até ±2 % de varia-

ção (AKSO, 2014). 
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FIGURA 49 - Equipamento AKSO AK625 (AKSO, 2014) 

Durante o procedimento de avaliação, o sistema de aquecimento 

da máquina foi acionado via tela de teste e a sonda do equipamento 

AKSO foi inserida ao lado do sensor de temperatura da incubadora.  

Foram considerados válidos os valores entre 35 e 40° C (95 e 104 F), os 

quais fazem parte do processo de incubação. 

Os resultados obtidos podem ser observados na tabela 8, a seguir. 

TABELA 8 – Valores de medição durante avaliação de aquecimento da incu-

badora 

Temperatura 

incubadora (F)

Temperatura 

AKSO (F)
Diferença (F)

95,1 95,5 -0,4

96,0 96,4 -0,4

97,3 97,5 -0,2

98,2 98,6 -0,4

99,3 99,6 -0,3

100,1 100,5 -0,4

101,2 101,4 -0,2

102,1 102,5 -0,4

103,4 103,4 0

104,3 104,4 -0,1

105,2 105,4 -0,2  
 

 

Como pode ser observado, o valor de temperatura apresentado na 

plataforma se mostrou em grande parte da faixa de temperatura monito-

rada abaixo do valor lido pelo equipamento AKSO. Esta diferença pode 

ser corrigida através do firmware desenvolvido para a conversão dos 

dados analógicos para temperatura de incubação. Apesar disso, mesmo 
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sem a correção o equipamento já atenderia a meta estipulada para o 

projeto. 

O processo de verificação do sensor de umidade ocorreu da se-

guinte forma: com o damper de entrada de ar fechado e o sistema de 

mistura de ar ativo, foi acionado o bico de umidificação a cada 15 minu-

tos por um período de 30 segundos. Neste caso, a cada 15 minutos um 

valor de umidade era coletado do equipamento AKSO e da tela da plata-

forma de controle. 

A tabela 9 apresenta os valores coletados durante este processo. 

TABELA 9 – Valores de medição durante avaliação de umidificação da incu-

badora 

Leitura
Umidade 

incubadora (%)

Umidade 

AKSO (%)
Diferença (%)

0 78,6 78,9 -0,3

15 81,0 83,3 -2,3

30 82,6 84,8 -2,2

45 83,4 85,5 -2,1

60 84,8 87,1 -2,3  
 

 É possível perceber que antes de ser acionado o bico de umidifi-

cação, a diferença entre os sistemas de medição era consideravelmente 

baixa e logo após o acionamento, ocorre o distanciamento de valores. 

Inicialmente, isso foi considerado como uma resposta normal do sensor, 

porém após alguns testes, foi constatado que grande parte da diferença 

se tratava de um atraso na resposta do sensor de umidade utilizado na 

incubadora devido a um filtro de proteção acoplado ao medidor.  

Ao realizar o mesmo teste sem a utilização do filtro de proteção, 

a diferença máxima observada foi inferior a -1,5 %.  

O sensor de CO² não foi analisado ou comparado com outros 

equipamentos, uma vez que este é devidamente certificado pela empresa 

GE e a empresa Coopermaq o recebe calibrado e linearizado para uma 

saída de corrente de 4 a 20 mA, sendo necessário realizar somente a 

conversão de valores. 
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3.3.8 Validação de metas e resultados 

 

 

Como forma de realizar a validação do equipamento desenvolvi-

do e confrontar os resultados com as metas estipuladas para o projeto, a 

Coopermaq realizou a instalação do equipamento em parceria com os 

clientes do setor avícola instalados no sul e oeste catarinense, que traba-

lham com a incubação de ovos em grande escala.  

Para melhor entendimento dos resultados, os clientes do oeste ca-

tarinense serão descritos como A e B, já o do Sul, como C. Esta nomen-

clatura foi adotada com a finalidade de evitar a exposição do cliente, 

uma vez que alguns desses possuem parceria com a Coopermaq e com 

empresas concorrentes desta. 

Foi desenvolvido para esta versão de plataforma de controle um 

novo layout da frontal do painel, onde este desenvolvimento passou a 

integrar definitivamente a gama de produtor oferecidos pela empresa. 

A comparação entre a versão anterior do frontal com a versão de-

senvolvida para este projeto pode ser observada na figura 50 e figura 51. 

 

 

 
FIGURA 50 - Máquina incubadora com frontal nova 
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FIGURA 51 - Máquina incubadora com frontal antiga 

 

 

A instalação máquina no incubatório possibilita a incubação de 

129024 ovos (figura 52) e foi realizada com o auxílio de técnicos espe-

cialistas da empresa Coopermaq, onde todos os equipamentos foram 

instalados e monitorados por especialistas de incubação e também pelo 

sistema de supervisão, conectado a plataforma de incubação de ovos 

desenvolvida neste projeto.  

 

 
FIGURA 52 - Máquina incubadora instalada 
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Após a instalação, a máquina foi carregada com a capacidade to-

tal e o processo foi iniciado na nova plataforma de controle para incuba-

ção de ovos em estágio único desenvolvida neste projeto.  

Foram instaladas máquinas com o mesmo sistema de controle nos 

clientes A, B e C, porém com capacidades distintas, como forma de 

ampliar a validação dos testes para o equipamento desenvolvido. 

Com o sistema em funcionamento, foram confrontadas as metas 

estipuladas nessa dissertação com a realidade observada durante o pro-

cesso instalação e incubação da máquina. Vale ressaltar que somente os 

procedimentos técnicos de instalação foram realizados por especialistas 

da Coopermaq. Já os procedimentos de incubação ficaram a cargo de 

operadores do incubatório. 

A avaliação de cada meta pode ser observada, a seguir. 

 Display de boa resolução: A utilização do display TFT 

de 7 polegadas com 65535 cores possibilitou uma boa 

visualização das informações apresentadas e ótima inte-

gração com o usuário através da utilização do interface-

amento touchscreen. 

 Fácil operabilidade: A simplicidade de operação da pla-

taforma de incubação desenvolvida foi comprovada após 

a instalação da máquina no cliente, onde a programação 

de parâmetros e início do processo de incubação foi rea-

lizado sem o auxílio de especialistas da Coopermaq. De 

acordo com os operadores de incubação, o sistema é bas-

tante intuitivo e simples de ser compreendido. 

 Comunicação I²C isolada: A comunicação I²C isolada, 

utilizada pelos módulos medidores de temperatura de 

casca funcionou perfeitamente, ou seja, nenhum proble-

ma de comunicação foi constatado, de modo que a meta 

foi atingida. 

 Integração com inversor de frequência: A integração com 

o inversor foi realizada com a utilização do hardware de 

expansão digital, onde a combinação de duas saídas pos-

sibilitou a integração com o sistema MultiSpeed do in-

versor. Além disso, caso seja necessário, a porta RS-485 

para equipamentos periféricos também possibilita a inte-

gração. Nenhuma interferência foi constatada na utiliza-

ção do inversor com o hardware de expansão. 

 Armazenamento de dados: este item não pode ser avalia-

do em sua totalidade, uma vez que os valores armazena-
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dos foram utilizado somente para o processo de incuba-

ção e não como forma de histórico de incubação. Mesmo 

desta forma, o trabalho com as memórias integradas ao 

hardware principal se mostrou bem satisfatório, de for-

ma que nenhum problema pode ser observado. 

 Comunicação RS-485 isolada: A comunicação com o sis-

tema de supervisão se mostrou bastante eficaz, de modo 

que todo o processo de incubação pode ser observado e 

armazenado no software de supervisão. Ao trabalhar com 

várias máquinas na rede, o equipamento também apre-

sentou bons resultados. 

 Entradas analógicas isoladas: A isolação hardware ana-

lógico facilitou consideravelmente a instalação do equi-

pamento no painel de potência e possibilitou ainda, ro-

bustez em casos de problemas em sensores, que foi tes-

tado mediante um curto-circuito forçado na entrada de 

umidade, ocasionando somente o funcionamento inade-

quado da conversão de dados, onde o sistema de controle 

identificou com segurança a situação e gerou os devidos 

alarmes. 

 Velocidade no controle de processos: Uma vez que o mi-

crocontrolador do sistema trabalha com a frequência de 

168 MHz e possui algoritmos bem desenvolvidos e oti-

mizados, foi possível alcançar o valor de 50 ciclos por 

segundo, valor mais que suficiente para a análise e con-

trole do equipamento. 

 Isolamento de entrada e saídas digitais: A utilização de 

um sistema de hardware remoto possibilita realizar a iso-

lação física dos equipamentos e, além disso, a utilização 

da isolação galvânica para as entradas digitais e elétrica 

com a utilização de relés nas saídas, cria um bom índice 

de robustez e isolação contra ruídos proveniente de cha-

veamento e outros equipamentos do incubatório. 

 Possibilidade de expansão de IOs: Uma vez que se utiliza 

o método de expansão periférica, é possível elevar o nú-
mero de entradas e saídas de um equipamento. No caso 

deste desenvolvimento, a utilização do conector situado 

ao lado direito do hardware analógico possibilita expan-

dir tanto entradas analógicas quanto saídas e entradas di-

gitais. 
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 Universalidade das saídas: Com a utilização de relés no 

hardware digital, é possível chavear qualquer tipo de 

carga que não ultrapasse o limite de potência do compo-

nente.  

 Incerteza de leituras < 10 %: Com a meta estipulada em 

7 %, foi possível obter com os equipamentos utilizados o 

valor máximo de 5% em relação aos equipamentos utili-

zados para a verificação e considerando faixas não habi-

tuais para o controle de incubação. 

 Alimentação >=12 e <= 32: Utilizando os componentes 

apresentados no desenvolvimento da plataforma de con-

trole, foi possível garantir esta meta, possibilitando ainda 

a utilização de tensões alternadas entre 12 e 24V.  

 

 

3.3.8.1 Analise de resultados 1 -  Processo de incubação 

 

 

Após a realização do processo de incubação, os valores coletados 

pelo software de supervisão da nova plataforma de controle foram anali-

sados também como forma de validação de resultados, uma vez que é 

sabido como o processo de estágio único na incubação de ovos deve 

proceder.  

A figura 53 apresenta os gráficos de temperatura interna, tempe-

ratura de embrião, umidade, abertura de damper e CO² obtidos durante o 

processo de incubação na máquina instalada no cliente da Coopermaq 

com a nova plataforma de controle, o qual totaliza o período de aproxi-

madamente 18 dias.  
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FIGURA 53 - Gráficos obtidos pelo sistema de supervisão da plataforma de 

controle 

Como pode ser observado, o sistema de incubação inicia com o 

CO² (C) em valores consideravelmente baixos, umidade alta (D) e com 

o sistema de damper (abertura de ventilação) fechada (E). É possível 

perceber também que a temperatura de ambiente (A) é muito próxima da 

temperatura do embrião (B). 

Isto ocorre pois no momento em que a máquina está aquecendo 

no processo de estágio único, não deve haver interferências externas 

para que a transferência de calor do ambiente interno da incubadora para 

os embriões ocorra da melhor maneira possível. Este processo pode ser 

observado na figura 54, onde tanto a temperatura interna (F) quanto a 

temperatura de embrião (G) estão inicialmente com o mesmo valor.  

Com o início do processo de aquecimento, o valor de temperatura 

é programado em 100,3 F. Este valor é necessário para que a temperatu-

ra de embrião se estabilize em 100,0 F (temperatura ideal para incuba-

ção de ovos). Durante o aquecimento percebe-se que a temperatura do 

embrião (G) se apresenta atrasada em relação a temperatura interna (F), 

porém após algumas horas de processo, essa diferença é reduzida e per-

manece com o valor de 0,3 F, considerada ideal para o processo. 

Nos testes realizados com a nova plataforma de controle, o pro-

cesso de aquecimento leva aproximadamente 7 horas para estabilização, 



103 

 

sendo considerado um período ideal de aquecimento e comprovado de 

acordo com testes realizados pela empresa Coopermaq. 

 

 
FIGURA 54 - Aquecimento da máquina de incubação 

Após a estabilização da temperatura e início do processo de con-

trole (figura 53), o desenvolvimento embrionário realiza a troca de gazes 

no interior da incubadora, fazendo com que os níveis de CO² (C) come-

cem a subir até alcançar o valor programado. Neste ponto o firmware da 

plataforma de controle inicia a abertura do damper de ventilação (E) 

para que o desenvolvimento não seja prejudicado. 

Ao iniciar a abertura, a umidade acumulada (D) começa a ser dis-

persada para o ambiente externo da máquina. Nesse momento, o desen-

volvimento embrionário já se encontra em fase avançada, onde o pro-

cesso de aquecimento já não é mais utilizado pois o próprio ovo começa 

a gerar calor, o qual precisa ser retirado de forma eficaz para não preju-

dicar o desenvolvimento dos embriões. 

Em seguida, ocorre uma das principais características da incuba-

ção em estágio único, onde a temperatura ambiente (A) passa a ser infe-

rior a temperatura de embrião (B), para que a temperatura ideal possa 

ser mantida. Neste momento, o desenvolvimento já se encontra em fase 

tão crítica que somente a abertura do damper (E) não consegue manter 

os níveis de CO² (C) nos valores programados, sendo necessário iniciar 
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o processo de controle de ventilação através do ventilador instalado na 

máquina. 

Ao final do processo, com aproximadamente 456 horas de incu-

bação, os níveis de CO² (C) são mantidos em valores baixos, assim co-

mo a temperatura ambiente (A), para que não ocorram anomalias e mor-

talidade embrionária no lote incubado.  

Este, é o processo de incubação característico do estágio único, o 

qual foi realizado com eficiência e segurança pela plataforma de contro-

le de incubação de ovos. 

Além disso, este método de incubação deve garantir a uniformi-

dade do nascimento dos pintos. Este fator pode ser observado através da 

avaliação do gráfico de umidade no momento da janela de nascimento, 

de modo que mesmo ocorrendo em máquinas diferentes, o intervalo 

deve ser o mesmo para pintos que foram incubados em uma máquina de 

estágio único, desde que não se tenha diferenças significativas nos lotes 

de ovos incubados. 

As figuras 55 e 56, a seguir, apresentam o momento do nascimen-

to de uma incubação em estágio único, observado por um aumento ab-

rupto da umidade. Neste caso, tanto a incubadora quanto os nascedouros 

utilizados são equipados com a nova plataforma de controle para incu-

bação de ovos. 

 
FIGURA 55 - Janela de nascimento 1 
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FIGURA 56 - Janela de nascimento 2 

É possível perceber que o momento inicial da janela de nascimen-

to, onde a linha de umidade (linha azul da figura 55 e 56) inicia uma 

subida acentuada, ocorre quase simultaneamente em ambos os gráficos, 

apesar de serem máquinas distintas. O mesmo ocorre para o momento 

final da janela, onde a umidade inicia sua queda.  

Visualmente, observando o interior dos nascedouros, nota-se que 

todas as bandejas de nascimento apresentam pintinhos com as mesmas 

características de desenvolvimento, resultado de uma incubação unifor-

me, onde todos os processos ocorreram sem falhas, como pode ser ob-

servado na figura 57. 

 

 
FIGURA 57 - Nascimento de alta natalidade 
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Em casos onde falhas são constantes durante o processo de incu-

bação, é possível notar a diferença na secagem da plumagem dos pinti-

nhos bem como atrasos no nascimento (figura 58), gerando complica-

ções para todo o processo de produção sequente ao nascimento. 

 

 
FIGURA 58 - Nascimento de baixa natalidade 

 

3.3.8.2 Analise de resultados 2 -  Estagio único versus estágio múlti-

plo 

 

 

O cliente A, responsável por expressiva produção de frangos no 

oeste catarinense, permitiu que fosse realizada uma análise comparativa 

entre a máquina de incubação com a nova plataforma de controle e uma 

de suas máquinas operando em estágio múltiplo. Ambas as máquinas 

foram desenvolvidas pela empresa Coopermaq e foram carregadas com 

lotes de ovos de mesmas características. 

Para esta situação, os resultados foram analisados tanto por espe-

cialistas do setor avícola quanto pelo cliente que permitiu o teste. 

Os resultados obtidos podem ser observados na tabela 10. 

 
TABELA 10 – Resultados da comparação do estágio único com múltiplo 

Quantidade Incubada Percentual 1ª Quantidade Diferença

Estágio Único 19200 90,85% 17443 0

Estágio Múltiplo 19200 88,06% 16908 -536  
 

O resultado apresentado pode, em primeira análise, não caracteri-

zar grande diferença nos valores de pintos de primeira linha incubados 

nas máquinas em questão, que permitem o alojamento de 19200 ovos.          
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Porém, considerando que o cliente possua 10 maquinas com este mode-

lo, a diferença entre estágio único para o múltiplo passa a ser de 5360 

pintinhos. 

Tendo em vista que um pintinho de primeira linha custe em mé-

dia R$ 0,80, a diferença de ganhos passa a ser, para 10 máquinas R$ 

4.288,00 a cada 10 maquinas incubadas.  

 

 

3.3.8.3 Analise de resultados 3 -  Plataforma de controle versus con-

corrência nacional 

 

 

Com a finalidade de verificar a eficiência da máquina perante 

equipamentos concorrentes desenvolvidos nacionalmente, a nova plata-

forma de incubação com capacidade para 115200 ovos foi instalada no 

cliente B (também no oeste catarinense e de mesmo porte que o cliente 

A), que permitiu a realização do teste.  

Para este, foi imposta uma desvantagem para o controle desen-

volvido neste projeto, uma vez que a máquina concorrente não permite a 

utilização de ovos com diferentes tamanhos. Neste caso, os ovos consi-

derados “bons” foram alojados na máquina concorrente, e o restante na 

máquina onde está instalado o novo equipamento de controle. 

Deve ser considerado que a máquina concorrente não trabalha 

com o processo de estágio único, possuindo características de controle 

diferenciadas. Além disso, os processos não sofreram interferência das 

empresas desenvolvedoras, de modo que somente o cliente poderia in-

terferir no processo de incubação em casos de extrema necessidade. 

É garantido também que o resultado apresentado foi obtido atra-

vés de análise estatística, não sofrendo qualquer alteração numérica, 

onde os valores obtidos foram repassados pelo cliente e analisados pelas 

empresas em questão.  

Esta análise foi desenvolvida levando em consideração somente 

os pintinhos nascidos e considerados de primeira linha, porém de acordo 

com o cliente, o lote de ovos utilizados no teste de ambas as máquinas 

não apresentava bom índice de eclodibilidade, resultando no baixo per-

centual de pintos, como pode ser observado na tabela 11, a seguir. 
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TABELA 11 – Resultados da comparação com maquina nacional. 

Quantidade Incubada Percentual 1ª Quantidade Diferença

Coopermaq 115200 70,78% 81539 0

Concorrencia Nacional 115200 67,61% 77887 -3652  
 

Como pode ser observado, a diferença de eficiência torna-se con-

sideravelmente positiva com a utilização da nova plataforma de controle 

para incubação de ovos em estágio único em relação ao equipamento 

comparado. 

 

 

3.3.8.4 Analise de resultados 4 -  Plataforma de controle versus con-

corrência Multinacional 

 

 

Para esta comparação, foi entrado em contato com o cliente C no 

sul catarinense, que possui a máquina concorrente necessária para a 

teste. Uma vez que esta máquina internacional é considerada uma das 

melhores do mercado de incubação, porém apresenta preços considerado 

altos tanto para aquisição quanto para manutenção, obtive-se a permis-

são da instalação da nova plataforma de controle neste cliente também. 

Além disso, o mesmo informou que o resultado da análise servirá como 

argumento para novos projetos de incubatórios. 

Da mesma maneira que na análise de resultados 3, os resultados 

foram obtidos de forma estatística, sem sofrer qualquer interferência 

numérica ou desleal no resultado. Além disso, os ovos alojados em am-

bas as máquinas possuíam as mesmas características de lote, idade e 

tamanho, permitindo dessa forma uma análise igualitária de ambas as 

máquinas. 

Tanto a máquina com a nova plataforma de controle quanto o 

equipamento concorrente realizaram o processo de incubação em está-

gio único para 66048 ovos e os resultados obtidos podem ser observados 

na tabela 12. 

 
TABELA 12 – Resultados da comparação com maquina multinacional. 

Quantidade Incubada Percentual 1ª Quantidade Diferença

Coopermaq 66048 84,11% 55553 0

Concorrencia Multinacional 66048 82,84% 54714 -839  
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Apesar de não ser uma diferença grande, este ganho de pouco 

mais de 1,5% é considerável e, percebe-se que o desenvolvimento da 

plataforma de controle conseguiu colocar a Coopermaq entre as empre-

sas com equipamentos considerados ótimos para o processo de incuba-

ção. 

 

 

3.3.8.5 Analise de resultados 5 -  Diferenças entre plataformas de 

controle Coopermaq 

 

 

Uma vez que se trata do desenvolvimento de um novo equipa-

mento, onde o antigo serviu como base, a plataforma de controle resul-

tou em grandes melhorias tanto de equipamento quanto de processo.  

A interface utilizada no equipamento de controle antigo pode ser 

observada na figura 59. 

 

 
FIGURA 59 - Tela principal da interface de controle antiga 
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Entre os principais benefícios, estão as necessidades apresentadas 

por clientes, que podem ser observadas nos itens, a seguir. 

 

 

3.3.8.5.1 Interface 

 

 

Considerada uma das principais diferenças, o sistema de interface 

se mostrou bastante eficiente na nova plataforma de incubação, possibi-

litando o entendimento rápido das informações apresentadas na tela 

através da utilização de símbolos específicos para cada função, como 

pode ser observado na figura 60. 

 

 
FIGURA 60 - Tela principal da nova interface de controle 

 

Além disso, a operação do sistema se tornou bastante simples e a 

configuração do equipamento consideravelmente rápida com a utiliza-

ção do toque em tela. No sistema Vector, para realizar a configuração de 

máquina, o usuário leva em média 10 minutos para garantir que todos os 

parâmetros foram devidamente alterados. 
Na nova versão, foi criada uma tela específica para esta função, 

onde após inserir a senha de operação, a simples seleção do equipamen-

to (figura 61) configura automaticamente os 35 parâmetros necessários. 

O retorno obtido dos clientes em relação a utilização e simplici-

dade do sistema de interface da plataforma de controle foi extremamente 
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positivo, de modo que clientes que utilizavam o equipamento antigo a 

mais de 4 anos, com um treinamento básico, precisaram apenas de 15 

minutos para colocar a máquina em operação. 

 
FIGURA 61 - Tela de configuração de máquina 

 

3.3.8.5.2 Alarmes 

 

 

Considerado uma característica negativa apontada por vários cli-

entes da empresa Coopermaq, o sistema de identificação de alarme da 

versão antiga não permitia a leitura e a rápida interpretação do tipo de 

alarme ocorrido no equipamento.  

Isso se deve ao fato de que o LCD alfanumérico impossibilita a 

escrita por extenso de todos os alarmes possíveis. Dessa forma, para 

possibilitar concentrar tais informações, foram utilizadas as siglas de 

cada alarme em uma única tela, onde o alarme ativo é marcado com um 

asterisco. 

Além disso, o sistema antigo era impossibilitado de identificar 

uma situação de pane elétrica, como o desarme de um disjuntor, a não 

ser pelo alarme de fonte auxiliar, o qual englobava todos os possíveis 

problemas elétricos que poderiam aparecer durante o processo. 

Para resolver isso, a nova plataforma de controle monitora indivi-

dualmente todos os equipamentos elétricos presentes no sistema de po-

tência da máquina, como por exemplo, disjuntores, fontes contínuas e 

alternadas, fontes de alarmes, entre outros. 
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Para facilitar a compreensão e possibilitar a rápida intervenção na 

máquina, foi criada a tela de alarme organizada por grupos, onde o 

alarme ativo fica selecionado com a alteração de sua cor de fundo, como 

pode ser observado na figura 62. 

A utilização deste tipo de tela foi aprovada pelos clientes que tes-

taram o equipamento. 

 
FIGURA 62 - Tela de alarmes 

 

3.3.8.5.3 Custo 

 

 

O custo do novo equipamento se tornou relativamente superior, 

chegando ao patamar de R$ 1. 000,00 acima do valor do equipamento 

antigo, que era inferior a R$ 700,00.  

Porém, ao ser comparado com equipamentos comerciais, o valor 

mínimo necessário para substituir a plataforma de controle desenvolvida 

foi orçado em aproximadamente RS 4. 500,00 mantendo tamanho de 

tela e número de entradas e saídas. Para este equipamento, nem todos os 

periféricos podem ser instalados, como por exemplo a comunicação I2C 

externa, sendo necessário desenvolver um conversor para a função. 

Vale ressaltar que o orçamento citado anteriormente foi realizado 

para equipamentos de marcas que ainda não estão “consagradas” no 
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mercado da automação e podem variar de acordo com o aumento ou 

redução do dólar. 

Ao ser apresentado ao cliente o valor do equipamento desenvol-

vido, o mesmo se mostrou muito satisfeito, relatando que a substituição 

de um sistema de controle de uma máquina multinacional presente em 

seu incubatório chegou ao valor de R$ 10.000,00 (considerando o valor 

do dólar no momento da aquisição).  

 

 

3.3.8.5.4 Equipamento 

 

 

A quantidade de periféricos instalados na máquina, de acordo 

com o cliente, ainda pode ser ampliada com o desenvolvimento de no-

vas tecnologias, como por exemplo, o sistema de identificação da janela 

de nascimento. Mesmo assim, a avaliação dos periféricos foi positiva, 

uma vez que atendeu a necessidade de todo o processo de incubação em 

estágio único. 

Além disso, considerando que a empresa já possui uma conside-

rável quantidade de máquinas instaladas com a nova plataforma de in-

cubação, e que estas já estão a mais de 3 meses em funcionamento cons-

tante, não foi possível identificar nenhum problema relacionado com 

ruídos elétricos ou eletrônicos, mesmo realizando o controle de inverso-

res de frequência. 

O equipamento antigo não foi comparado pois não permite a ins-

talação da mesma quantidade de periféricos. 

 

 

3.3.8.5.5 Comunicação 

 

 

Ambos os equipamentos possibilitam todas as comunicações so-

licitadas pelos clientes, porém a integração destas no sistema de controle 

antigo é mais difícil de ser realizada. 

A comprovação dessa situação é observada na atualização de fir-

mware do equipamento de controle, onde a versão antiga depende de 

conversores externos interligados ao computador e ao hardware de incu-

bação. Já a nova plataforma necessita apenas da conexão USB, não ne-

cessitando de qualquer equipamento conversor externo. 
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3.3.8.5.6 Variáveis de processo 

 

 

Ambos os sistemas executam de forma satisfatória o controle e 

monitoramento do processo de incubação, porém o controle antigo não 

permite a realização de funções específicas como: iniciar a máquina em 

modo de espera controlando a temperatura dos ovos com o sensor de 

infravermelho para que o desenvolvimento embrionário não ocorra de-

sordenadamente; utilizar o sistema de secagem automática da máquina; 

utilizar o modo de pré-aquecimento dos ovos com o controle de tempe-

ratura de embrião. 

 

 

3.3.8.5.7 Segurança 

 

 

Também considerado um aspecto negativo, o sistema de acesso 

do equipamento antigo não apresentava bons níveis de segurança. A 

inserção da senha de usuário neste equipamento permite que pessoas 

mal-intencionadas identifiquem a senha que está sendo digitada.  

Esta situação gerou inúmeros problemas dentro de incubatórios, 

muitos deles considerados graves.  

Para resolver a questão de segurança do sistema de acesso da no-

va plataforma de incubação, foi utilizado o mesmo conceito utilizado em 

caixas eletrônicos bancários, onde o usuário escolhe dentre as opções 

apresentadas, a sequência que contém o digito ou letra de sua composi-

ção de senha. Após a seleção, todas as sequencias são alteradas. Dessa 

forma, reduz-se drasticamente a possibilidade de um usuário identificar 

a senha de outro. 

A figura 63, apresenta a tela desenvolvida para as senhas de aces-

so. 
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FIGURA 63 - Tela de acesso 

 

Outra questão de segurança avaliado pelo cliente em relação aos 

equipamentos de controle está relacionada com o índice de manutenção, 

o qual apresenta índices elevados no sistema de controle antigo. 

Uma vez que a nova plataforma de controle ainda não possui 

tempo suficiente para considerar este um projeto maduro, não será pos-

sível realizar a análise deste item. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma plataforma 

de controle para incubação de ovos em estágio único, seguindo a meto-

dologia PRODIP, onde foram executadas as fases de Planejamento do 

Projeto, Projeto Informacional, Projeto Conceitual e Projeto Preliminar. 

 Durante o Planejamento do Projeto, foram definidos os seguintes 

objetivos como forma de atender as necessidades relacionadas com o 

desenvolvimento tecnológico e a comercialização do produto pela em-

presa Coopermaq: 

 Especificação, projeto e implementação de um hardwa-

re para o funcionamento do display de boa resolução e seus 

periféricos; 

 Especificação, projeto e implementação de um hardwa-

re para integração de toda plataforma eletrônica necessária; 

 Desenvolvimento de software embarcado para controle 

do display; 

 Desenvolvimento de software embarcado para integra-

ção entre os periféricos especificados no projeto; 

 Desenvolvimento de software embarcado para controle 

do processo de incubação; 

 Implementação de um sistema de supervisão para a no-

va plataforma de incubação; 

 Análise comparativa dos resultados alcançados em re-

lação a maquinas comerciais. 

O equipamento que foi resultado deste trabalho atendeu aos obje-

tivos citados acima e aos requisitos do produto, realizando com êxito e 

eficiência o processo de incubação em estágio único por completo, de 

modo que os seus periféricos, sistema de controle, armazenamento de 

dados e comunicação com o sistema de supervisão operaram de forma 

satisfatória. 

Além dos ótimos resultados obtidos e apresentados na validação 

deste trabalho, a aceitação do equipamento perante a empresa Cooper-

maq e seus clientes também pode ser considerado um excelente ganho 

para o mercado nacional da avicultura, uma vez que os benefícios tecno-

lógicos e comerciais ocasionados com o desenvolvimento deste projeto 

beneficiam a todos os produtores do setor, com menor custo e melhores 

índices de nascimento e qualidade do pintinho. 
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A experiência adquirida no neste trabalho, bem como as informa-

ções levantadas sobre o projeto serão de grande importância no desen-

volvimento e manutenção do produto industrializado, garantindo assim 

um bom amadurecimento e consolidação do equipamento desenvolvido. 

 

 

4.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Os resultados obtidos e apresentados neste trabalho foram total-

mente satisfatórios, permitindo ao produtor do setor avícola, maior tran-

quilidade e ganho no processo produtivo dos pintinhos.  

Por mais positivos que sejam os resultados de um processo, um 

sistema de controle pode ser reestudado e melhorado, dessa forma pos-

sibilitando ganhos maiores ou garantindo que o processo desenvolvido e 

utilizado já tenha alcançado total satisfação para o desenvolvimento do 

produto. 

Diante disso, serão apresentadas a seguir algumas recomendações 

que poderão beneficiar o projeto e que foram observadas durante o de-

senvolvimento do mesmo. 

 

 

4.1.1 Sistema de secagem da máquina 

 

 

Durante o período de testes, tornou-se perceptível a necessidade 

de um sistema de secagem automática da máquina, uma vez que a cada 

incubação é necessário realizar o procedimento de higienização da má-

quina, que consiste na aplicação de água com alta pressão em toda a 

área interna do equipamento de incubação. 

Por não existir tal função, o operador utiliza da sua artimanha e 

conhecimento para apressar a evaporação da água acumulada no interior 

da incubadora, ativando manualmente o sistema de aquecimento e venti-

lação interna da máquina.  

Apesar de funcional, tal procedimento poderia ser mais eficiente 

e consumir menor quantidade de energia com a utilização de todos os 

processos de controle do equipamento desenvolvido, garantindo assim a 
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temperatura e troca de ar ideal para otimizar o procedimento de seca-

gem, podendo assim completar o processo em menos tempo e com me-

nor consumo. 

 

 

4.1.2 Gerar gráficos  

 

 

Considerando que nem todos os clientes irão trabalhar com o sis-

tema de supervisão conectado ao equipamento de controle, para estes, a 

visualização de gráficos e históricos de incubação não poderá ser reali-

zada, uma vez que os processos de gráficos desenvolvido neste equipa-

mento não possibilitam tal função.  

Para que possa ser utilizada tal função, poderia ser criada a vir-

tualização de um banco de dados na memória presente no equipamento 

desenvolvido, possibilitando o armazenamento de eventos e valores, os 

quais seriam lidos no momento em que o usuário desejasse visualizar o 

histórico do equipamento. 

Além disso, todas as rotinas e procedimento para plotagem dessas 

informações necessitariam de um desenvolvimento específico, sem a 

utilização de rotinas genéricas, como forma de otimizar o processamen-

to e garantir uma visualização fluída das informações na tela do sistema 

de controle. 

 

4.1.3 Auto checagem de máquina 

 

 

Ao iniciar o processo de incubação, é necessário que o usuário 

verifique se todos os atuadores (sejam eles mecânicos ou elétricos) e 

sensores do equipamento estão em perfeitas condições de funcionamen-

to. Tal procedimento pode ocasionar erros no decorrer da incubação, 

uma vez que é comum ocorrer falha humana durante este processo. 

Dessa forma, seria interessante a implementação do sistema de 
auto checagem dos componentes e equipamentos da máquina, de forma 

a garantir que todos estão em perfeitas condições de funcionamento 

antes do início do processo de incubação. 
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4.1.4 Detecção de nascimento 

 

 

O momento em que o pintinho sai da casca é de extrema impor-

tância para o processo de nascimento e eficiência nos resultados. É neste 

momento que o equipamento deve alterar suas características de contro-

le (umidade, temperatura e dióxido de carbono) para que a eclosão ocor-

ra de forma uniforme e sincronizada com as horas da janela de nasci-

mento. 

Para isso, seria interessante desenvolver e implementar um equi-

pamento de detecção, capaz de identificar o instante exato do início da 

eclosão e informar ao sistema de controla para que este possa determinar 

automaticamente os valores ideais para o período da janela de nascimen-

to, evitando assim que o usuário seja o responsável por essa função. 

Trabalhando com a detecção e modificação dos parâmetros de 

controle de forma adequada, será possível reduzir o período da janela de 

nascimento e melhorar ainda mais a qualidade dos pintinhos nascidos. 

 

 

4.1.5 Sistema de pesagem 

 

 

Como forma de garantir uniformidade no nascimento e peso ideal 

dos pintinhos, é necessário garantir que a perca de peso durante o pro-

cesso de incubação alcance valores que variem de 10 a 12%. Caso o 

valor alcançado ao final do processo de incubação seja inferior, o pinti-

nho poderá ser considerado “balofo” e poderá não apresentar uma con-

versão alimentar satisfatória durante o processo de granja.  

O mesmo pode ocorrer se o valor de perda for superior ao range 

descrito, onde o pintinho irá eclodir com peso inferior ao que se consi-

dera ideal. 

Para garantir que a perca de peso durante o processo ocorra de 

forma ideal seria interessante desenvolver um equipamento capaz de 

pesar os ovos durante todo o processo de incubação, de modo que o 

sistema de controle desenvolvido possa monitorar este valor e determi-

nar quais os níveis ideais de umidade, garantindo assim que o peso do 

pintinho nascido satisfaça as condições necessárias para a melhor efici-

ência no processo pós incubação.  
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APENDICE A – QFD, A CASA DA QUALIDADE 

No CD-ROM. 

 

 


