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RESUMO 

 

 

O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema automatizado para um aviário, 

com o intuito de controlar a temperatura e umidade, vinculando a coleta de dados para 

armazenar em nuvem. Inicialmente o referencial teórico buscou compreender o ambiente de 

trabalho, visando ter o conforto térmico das aves, para isso, foi possível analisar a mudanças 

de temperatura e umidade conforme a idade do animal, desta forma é possível evitar o 

estresse térmico da ave. Para o desenvolvimento do trabalho, foi considerado a utilização do 

sensor DHT22, para a leitura da temperatura e umidade, juntamente com o microcontrolador 

ESP32. A utilização do Software AutoCad, se deu necessário para executar o 

desenvolvimento da planta baixa, juntamente com a interface do quadro de comando, esse 

último, também foi proposto em desenho 3D, na plataforma Tinkercad. Os testes em bancada 

demonstraram resultados atendendo as especificações propostas. Com os testes finalizados, 

foi possível realizar a placa de circuito impresso, já neste modo o sistema pode contar com a 

conexão com a Internet, juntamente com a criação de um banco de dados na plataforma 

MySQL. Na sequência, o rumo da proposta se deu na criação de um Website para mostrar as 

informações coletadas. Feito isso, foi possível realizar a montagem da estrutura física do 

aviário, juntamente com o quadro de comando. Desse modo, o protótipo apresentou uma 

dinâmica diferente em relação a criação do frango, pois, foi possível confirmar toda a 

pesquisa realizada, onde foi notado que o frango estando em seu conforto térmico, por 

consequência irá produzir mais. Também importante ressaltar que a automação diminui os 

trabalhos nos aviários, aonde o mesmo é bem exigente e requer grandes cuidados.  

 

Palavras-chave: Aviário. Conforto térmico. Controle de temperatura e umidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the development of an automated system for an aviary, in order to 

control the temperature and humidity, linking the data collection to store in a cloud. Initially, 

the theoretical framework sought to understand the work environment, aiming to have the 

thermal comfort of the birds, for this, it was possible to analyze the changes in temperature 

and humidity according to the age of the animal, thus it is possible to avoid the bird's thermal 

stress. For the development of the work, the use of the DHT22 sensor was considered, for the 

reading of temperature and humidity, along with the ESP32 microcontroller. The use of 

AutoCad software was necessary to develop the ground plan, along with the control panel 

interface, the latter was also proposed as a 3D drawing on the Tinkercad platform. The bench 

tests showed results meeting the proposed specifications. With the tests finalized, it was 

possible to make the printed circuit board, already in this mode the system can count on the 

Internet connection, along with the creation of a database on the MySQL platform. Next, the 

direction of the proposal was the creation of a website to show the collected information. 

After this, it was possible to assemble the physical structure of the aviary, along with the 

control panel. Thus, the prototype presented a different dynamic in relation to the chicken's 

breeding, because it was possible to confirm all the research done, where it was noted that the 

chicken being in its thermal comfort, will consequently produce more. It is also important to 

emphasize that automation reduces the work in poultry houses, where it is very demanding 

and requires great care. 

 

 

Keywords: Aviary. Thermal comfort. Temperature and Humidity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil, o setor agropecuário tem passado por constantes transformações e por 

consequência vem atualizando-se para as novas tecnologias. Altas demandas do mercado 

mundial fazem com que os maiores produtores tenham uma estrutura qualificada, para 

conseguir suprir essas demandas (SILVA; 2020). 

No que diz respeito à produção de carne de frango, o Brasil é o líder no ranking de 

maiores exportadores de carne de frango no mundo, com cerca de 900 mil quilos à frente do 

segundo colocado, segundo as informações divulgadas em 2019, pela ABPA. Essa força está 

diretamente atrelada a constantes ganhos de produtividade, como nas áreas da genética, no 

manejo, ambiência e nutrição, mas principalmente, em avanços na automação dos aviários. 

(AGROSABER; 2021). 

Para encontrar um bom desempenho na linhagem do frango, se torna necessário que o 

ambiente esteja de acordo com a idade do frango, concedendo o conforto térmico. Porém, 

raramente a temperatura interna de um aviário está de acordo com as condições ideais, 

proporcionando então a utilização de equipamentos que auxiliam no controle da temperatura 

(SILVA; 2020). 

Nos momentos em que as aves estão expostas a temperaturas altas ou baixas, 

arriscam-se com alterações no metabolismo da ave, sendo assim elas passam a utilizar a 

gordura como fonte de energia. Também a uma considerável redução no consumo de ração e, 

por consequência, a redução na indigestão de nutrientes, culminando em uma redução do 

ganho de peso e no bem-estar das aves (SOUZA; 2021). 

Nesse contexto, os estudos referentes ao controle térmico em aviários, se mostra 

necessário a otimização dos processos, com a metodologia de controles mais sofisticados, 

utilizando as tecnologias baseadas em Internet of Things (IoT), como também a utilização de 

tecnologias modernas que possam desenvolver o sistema de automação, entregando ao 

produtor uma eficiência adequada (SILVA, 2020). 

A utilização da tecnologia IoT, juntamente com microcontroladores programáveis, 

permite ao granjeiro o acesso remoto, obtendo informações e até mesmo controlando o 

sistema de climatização do ambiente. Sendo assim, o usuário será capaz de acompanhar a 

temperatura e umidade do aviário, e caso julgue necessário poderá intervir na ambiência. 
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Essa inclusão de novas tecnologias continua cada vez mais usual e necessária, 

possibilitando ao proprietário um ganho de eficiência no seu produto, além disso, pode-se 

considerar um aumento em seus lucros, também reduzindo a carga de trabalho em torno do 

aviário, podendo se dedicar a tarefas diárias, o que pode ser o maior incentivo para 

implementar a automação em aviários. 

 

1.1 Objetivos 

 

Os objetivos deste trabalho são divididos em geral e específicos. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um sistema de automação aviária de baixo custo, baseado na internet das 

coisas, buscando obter informações em uma página da Web. 

 

1.1.2 Objetivo Específico 

 

● Definir o modelo e as variáveis do aviário a ser automatizado; 

● Investigar e especificar o microcontrolador para contemplar a proposta; 

● Definir os sensores e atuadores para aviários; 

● Projetar o sistema de automação; 

● Validar computacionalmente a proposta. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são contextualizados conceitos fundamentais e tópicos relacionados ao 

desenvolvimento do projeto, através de trabalhos já publicados na área, buscando o princípio 

teórico sobre automação em aviários e tecnologias associadas ao IoT. 

 

2.1 Automação em aviários 

 

A automatização dos aviários colabora para a melhoria dos processos. Visto que é uma 

tecnologia integradora de dispositivos eletrônicos e eletromecânicos, possibilitando o controle 

de forma automática, de tarefas que antes dependiam unicamente dos trabalhadores, incluindo 

sistemas de climatização, pesagem de ração, bebedouros, ninhos, comedouros, entre outros.  

“A automação se torna importante no setor agropecuário devido à competitividade 

do mercado. Para se adequar a essa nova realidade as empresas envolvidas nesse 

setor buscam novas alternativas tecnológicas, que visam um aumento da produção e 

redução da mão de obra ” (MORAES, 2021, p. 6). 

 

 De acordo com Paula (2020), a utilização da tecnologia na avicultura tem o propósito 

de levar uma maior produtividade, lucratividade e qualidade de produção. Juntamente com as 

condições ambientais que se encontram intimamente relativas com as boas práticas de 

produção e do bem-estar, as quais têm forte influência. A figura 1 mostra um exemplo de 

controle automatizado, via aplicativo.  

Figura 1 - Aviário Automatizado 

 

Fonte: Agroceres.com, 2020 

Segundo Santos (2017), muitas técnicas são implantadas no ramo para evitar doenças 

e até mesmo à mortalidade das aves, para tal, a automação dos processos se torna necessária, 
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visto que promove cuidados especializados e ao mesmo tempo agiliza a totalidade dos 

processos. 

 

2.1.1 História da automação em aviários nacionais 

 

Segundo Furtado (2002), a avicultura brasileira ganhou seus primeiros impulsos a 

partir dos anos 50, especialmente com os avanços da genética, em vacinas, nutrição e até 

equipamentos. O início do avanço estrutural, em grandes indústrias avícolas se deu a partir 

dos anos 60.  

Entretanto, segundo Monteiro (2014), em 1999 surgia o primeiro aviário de poedeiras, 

totalmente automatizado no Brasil, o então Aviário Mantiqueira marcava uma evolução na 

avicultura brasileira. Esse grande salto no seguimento, se deu a partir da utilização de 

tecnologias europeias.   

 Nos dias atuais, a produção de frango de corte é a ocupação agropecuária mais 

tecnológica do país, que se encontra como uma das referências mundiais no ramo, com 

aviários totalmente automatizados, e com um desenvolvimento constante em novas 

tecnologias (UBABEF, 2017).  

 

2.1.2 Principais variáveis controladas em um aviário 

 

Tal desenvolvimento está atrelado à automação dos processos. Segundo Moraes 

(2021), os aviários automatizados influenciam nos fatores de criação, como a temperatura, 

umidade, luminosidade e o sistema de alimentação. Esses fatores devem estar de acordo com 

o desejo do granjeiro. 

A temperatura e a umidade, destacam-se por ter um impacto maior na criação. 

Segundo Furlan (2006), quando temperatura e umidade atingem níveis fora do controle, as 

aves entram em estado de estresse térmico, assim, gastando energia para se aquecer ou resfriar 

o organismo. Tudo isso, aliado à baixa qualidade do ar, são fatores predominantes na 

produtividade. 

A alteração na temperatura dos aviários também pode influenciar no consumo da 

ração. Uma redução ocorre, uma vez que o organismo diminui o processo de digestão, 

levando a uma perda de peso. A umidade, junto com a movimentação do ar, tem grande 

importância na diminuição da temperatura interna do aviário, porém mantendo o cuidado para 

ficar entre certos parâmetros (ALECRIM; CAMPOS; JUNIOR, 2013).  
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O sistema de iluminação, também favorece a criação de frangos de corte. Segundo 

Mendes (2010), a aplicação da iluminação gera uma eficiência no alojamento e estimula os 

animais a se alimentarem bem. Já no sistema de alimentação, a ideia da automatização é 

proporcionar para as aves, uma facilidade no consumo da ração, diminuindo o esforço na 

locomoção. 

 

2.1.3 Arquitetura do sistema automatizado 

 

Para beneficiar-se dessa tecnologia que atualmente está disponível, buscando uma 

praticidade maior, uma vez que a otimização dos processos integra diversos equipamentos que 

trabalham em conjunto, desde sensores de variados tipos, até complexas centrais de controle. 

Segundo Accardi e Dodonov (2012), o desenvolvimento de automações conta com dispositivo 

controlador, sensores, atuadores e interface de comunicação.  

 

a) Controlador – Responsável por controlar os dispositivos automatizados, bem 

como monitorar informações dos sensores, partindo disso podendo comandar 

os atuadores. Ainda, sendo capaz de realizar a comunicação com interfaces 

independentes.   

b) Sensores – São esses dispositivos que fazem o monitoramento e leitura das 

grandezas (temperatura, umidade). Consequentemente convertendo a 

informação em valores computacionais, que encaminham ao controlador. 

c) Atuadores – São dispositivos eletromecânicos, ligados ao controlador e a rede 

elétrica. E recebem comandos do controlador, para acionamento de 

equipamentos elétricos. 

d) Interface – Um método do usuário interagir com a programação, através de 

dispositivos (aplicativos em celulares, controles remotos), ou mecanismos de 

informações (navegador de internet). 

 

Na figura 2, mostra um exemplo de todos os passos supracitados, seguindo a linha dos 

elementos básicos da automação. Vale ressaltar, a existência de variados tipos de sensores, no 

qual, esses podem executar diversos tipos de medidas. Também para os atuadores, que tem 

sua própria demanda para as diferentes áreas de trabalho. 

 

 



18 
 

Figura 2 - Arquitetura da automação 

 

Fonte: ACCARDI, DODONOV; 2012 

 

2.2 Relação entre temperatura e ave 

 

  No território brasileiro, a temperatura tem grande variedade durante o ano, 

especialmente na região sul, que tem um clima predominante subtropical. Caracterizada por 

diversas estações no ano, a região passa por meses de forte calor, no verão, porém durante o 

inverno, as temperaturas são tão baixas, a ponto de chegar na margem dos 0° Celsius. 

(EMBRAPA, 2021).  

  Essas mudanças nas temperaturas e, consequentemente, na umidade relativa do ar, têm 

uma interferência negativa na saúde das aves, tirando a mesma da sua zona de conforto 

térmico. Segundo Soares e Ferreira (2020), os frangos de corte atingem o seu melhor 

desempenho, quando as aves se mantêm na zona de conforto térmico ou que sofrem a menor 

alteração possível da temperatura e umidade.  

  As aves são classificadas como animais homeotérmicos, ela tem a capacidade de 

regular a temperatura corporal. De tal modo, realizam a troca térmica continuamente com o 

ambiente. Porém, essa troca de temperatura, só se torna eficiente se o ambiente interno estiver 

dentro dos parâmetros térmicos (SOUZA, 2005). 

 Segundo Abreu (2011), cerca de 80% da energia consumida pela ave é usada para a 

função vital de maior importância: a manutenção da homeotermia e dos fatores térmicos, que 
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são representados pela temperatura do ambiente, umidade relativa, radiação térmica e as 

movimentações do ar. Desta maneira, é muito relevante que o aviário esteja com temperaturas 

próximas às de condições de conforto térmico. 

 De maneira geral, as perdas de calor nas aves são controladas pela alteração de fluxo 

sanguíneo na superfície corporal. Essa superfície nas aves é caracterizada pela camada de 

penas, que têm uma maior importância quando as aves estão expostas ao frio. Logo, a 

atividade vasomotora é mínima e essas regiões são caracterizadas como vasorregulátorias. 

(CASTILHO, 2015). 

 As partes do corpo sem penas, como é ilustrado na figura 3, tais como as pernas e a 

área facial, são de fundamental importância na ordem termorregulatória, bem como as regiões 

altamente vascularizadas, como crista e barbela. (CASTILHO, 2015). 

         Figura 3 - Diferença de temperatura na superfície das penas (CP) e da pele (SP). 

 

Fonte: NASCIMENTO (2011). 

 

2.2.1 Parâmetros de temperatura 

 

De acordo com Soares e Ferreira (2020), nos primeiros dias dos pintainhos, eles são 

animais de sangue frio. Isto é, a temperatura do seu corpo está totalmente condicionada a 

temperatura ambiente. Somente a partir do 10º ao 15º dia, as aves conseguem manter 

constante a temperatura interna dos órgãos, dentro de uma faixa de variação, ou sua zona de 

conforto térmico.  

 Essa zona de conforto térmico é a faixa da temperatura ambiente, no qual a energia 

metabólica é mínima. Levando em conta, que se tem um menor gasto energético e acréscimo 
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das energias para formação do organismo. Na zona de conforto existem muitas variáveis que 

podem variar, como, idade, temperatura e umidade relativa, como mostra a figura 4. 

Figura 4 – Parâmetros de temperatura e umidade 

 

Fonte: ABREU (2005) 

 

Ainda segundo Soares e Ferreira (2020), para temperaturas fora dos valores propostos 

na tabela anterior, podem gerar problemas de imunidade das aves. Primeiramente o sistema 

nervoso é atingido, ocasionando um estresse térmico. Essas variações de temperatura, 

juntamente com a umidade, também podem influenciar no consumo da ração, uma vez que o 

organismo da ave diminui o processo digestivo, se tem o incremento calórico (↓ consumo = ↓ 

energia produzida), ocasionando a perda de peso. 

“As aves passam a utilizar a gordura como fonte de energia, que produz menor 

incremento calórico que o metabolismo de proteínas e carboidratos presente na 

ração. A redução do consumo de ração e, consequentemente, redução na indigestão 

de nutrientes afeta diretamente a produtividade do lote, colimando numa redução do 

ganho de peso e bem-estar das aves. ” (SOUZA, 2021, p. 3). 

 

Em ambientes onde a umidade relativa do ar estiver fora do desejado, haverá 

problemas. Umidade elevada causa umedecimento das excretas, que podem provocar a 

proliferação de microrganismos patogênicos. Já nos casos de umidade baixa, inferior a algo 

dos 30%, as aves ficam expostas a alta produção de poeira, juntamente com o aumento de 

microrganismos em suspensão. Tamanho fato aumenta a sensibilidade a doenças respiratórias 

(TEIXEIRA, 1997). 
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2.2.2 Conforto Térmico 

 

A zona de conforto térmico ou zona de termoneutralidade consiste na temperatura 

corporal em sua normalidade, diminuindo a taxa metabólica ao nível mínimo, onde o animal 

esforça minimamente o sistema termorregulador, não existindo sensação de frio ou calor. 

Saindo da zona de conforto, o animal tem limitações no termorregulador para frio e calor 

(FURLAN, 2006).  

Segundo Hafez (1973 apud OLIVEIRA, 2019), propôs um diagrama de temperaturas, 

que mostra as diferentes zonas de temperatura, conforme mostra a figura 5, observa-se o 

equilíbrio térmico do animal, onde a zona de conforto térmico.  

 

a) Faixa entre A e A – A zona ideal do conforto térmico, a ave tem o menor 

gasto energético, aumentando as energias para formação de organismo. O 

sistema termorregulador do animal, conserva a temperatura corporal estável. 

b) Faixa à esquerda entre A e B – Sai da zona de conforto, reduzindo a 

temperatura ambiente. O animal utiliza combinações funcionais, como 

vasoconstrição e piloereção, que conservam levemente o calor do corpo da 

ave. 

c) Faixa à esquerda entre B e C – A temperatura continua caindo, e a ave 

aumenta o metabolismo, elevando o consumo de ração, atividades musculares 

e por consequência aumentando a produção de calor. 

d) Faixa à esquerda entre C e D – Caso a temperatura do ambiente siga caindo, a 

ave já perde a sua capacidade de produzir calor, entrando em estado 

hipotérmico, causando a morte da ave. 

e) Faixa à direita entre A e B – Quando a temperatura sobe, a ave aumenta a 

frequência respiratória, ampliando a perda de calor. Nesse estado o animal 

larga mão dos ajustes funcionais, a vasodilatação. 

f) Faixa à direita entre B e C – Entretanto, o prosseguimento da elevação da 

temperatura, faz a ave beber mais água, tentando diminuir a perda de calor e a 

taxa respiratória. 

g) Faixa à direita entre C e D – Com o calor excessivo, os ajustes funcionais não 

fazem mais efeitos, e a temperatura corporal chega ao seu limite, entrando em 

estado hipertermia e a ave morre. 
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Figura 5 - Diagrama de temperaturas 

 

Fonte: SOARES; FERREIRA, 2020 

2.2.3 Estresse térmico 

 

Em condições inadequadas, as aves buscam o ajuste da troca de temperatura com o 

ambiente através dos seus mecanismos termorreguladores, como por exposição das partes 

vascularizadas do corpo, piloereção, vasodilatação ou vasoconstrição (BAÊTA E SOUZA, 

2010). Elevados números de temperatura e umidade do ar, especialmente em períodos quentes 

do ano, podem limitar a produtividade e o bem-estar das aves (CARCALHO, 2012). 

Ao sofrer estresse térmico, alguns comportamentos nas aves começam a se tornar 

visíveis. Conforme mostra a figura 6. 

Figura 6 - Comportamento da ave frente ao calor e ao frio 

   

Fonte: SOARES; FERREIRA, 2020 
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De acordo com Soares e Ferreira (2020),  

“Para diminuir os efeitos do estresse térmico nas aves é preciso controlar alguns 

parâmetros relacionados à temperatura dos aviários como umidade, velocidade do ar 

e densidade de aves armazenadas. A ventilação é o meio mais eficiente para o 

controle de temperatura em aviários convencionais. Através dela é possível controlar 

a entrada e saída de calor, a umidade do ar e da cama, além de realizar a limpeza do 

ar, eliminando CO² e amônia.”  

 

2.3   Sistemas de ventilação  

 

 A ventilação se torna um dos fatores mais significativos na determinação do ambiente 

na avicultura. No meio de suas funções em um aviário está a redução da umidade que é 

produzida pela respiração das aves, também a uma redução do ar quente presente próximo as 

coberturas do aviário. Uma boa ventilação ainda contribui para a renovação do oxigênio que é 

absorvido pelas aves, ajuda a eliminar a poeira e gases contidos no ambiente, principalmente 

o gás de amônia, originado da fermentação orgânica (CURI; MOURA; VERCELINO, 2014).  

 A utilização de ventilação mecânica ou artificial ocorre em momentos onde os aviários 

não suprem apenas com a natural, sendo perceptível quando os valores de temperatura e 

umidade se encontram fora dos padrões previamente definidos. Para isso, existem duas 

formas de promover a ventilação artificial: 

● Sistemas de pressão positiva; 

● Sistemas de pressão negativa. 

  

2.3.1   Sistema de pressão positiva  

 

 Em sistemas de ventilação por pressão positiva, a sua principal característica é o ar 

sendo forçado através de ventiladores de dentro para fora, o mesmo que entra por aberturas 

nas laterais das instalações. A figura 7, mostra como é caracterizado o fluxo da ventilação da 

pressão positiva.  
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Figura 7 - Sistema de ventilação positiva 

  

Fonte: ABREU, 2003. 

 Segundo Abreu (2003), em sistemas de ventilação positiva, os ventiladores são 

distribuídos de forma transversal ou longitudinal, tornados para o interior. Nas longitudinais 

as cortinas podem estar tanto abertas quanto fechadas, neste último caso, podendo ser 

chamado de ventilação tipo túnel.  Já para o fluxo de ar transversal, a posição dos ventiladores 

é de encontro ao sentido dos ventos dominantes, assim dessa forma o ar é forçado 

lateralmente de fora para dentro, atravessando a extensão do aviário. 

 

2.3.2   Sistema de pressão negativa 

 

Nos sistemas de pressão negativa, a ventilação é forçada de dentro para fora, através 

de ventiladores (exaustores), que são capazes de criar um vácuo parcial. Estabelecendo uma 

diferença de pressão do ar no interior e exterior. A figura 8, faz uma demonstração do 

funcionamento das pressões negativas.  

Figura 8 - Sistema de ventilação negativa 

 

Fonte: ABREU, 2003. 
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 Nesse sistema, os ventiladores geralmente são posicionados em sentido longitudinal 

ou transversal, sendo assim, em uma das extremidades os ventiladores estão apontados para o 

exterior e na outra extremidade fica uma abertura para permitir a entrada de ar. Quando o 

sistema está funcionando, os ventiladores são acionados, fazendo a sucção do ar de uma 

extremidade à outra do aviário. 

 

2.4   Sistemas Embarcados em aviário 

 

A evolução do perfil empresarial levou para o segmento aviário a necessidade de 

controlar os processos de produção. Isso tem forçado o proprietário a migrar para sistemas 

automatizados, como alternativa de monitorar e supervisionar os sistemas de controle do 

ambiente térmico no interior das instalações (SILVA E MORAES, 2002). Segundo SEO al. 

(2009), a automação tem tido amplos avanços referente ao controle, por meio de 

sensoriamento remoto, é possível acessar as informações em tempo real, consequentemente, 

as tomadas de decisões são rápidas, proporcionando o conforto térmico aos animais. 

 Esses sistemas automatizados são compostos por microcontroladores programáveis, 

que formam a composição em um mesmo chip, constituídos por um microprocessador, 

memória de programa e dados, interface de entrada/saída de dados e seus periféricos 

(ALECRIM; CAMPOS; JUNIOR, 2013). 

 De acordo com Cabrera al. (2010), uma grande vantagem de utilizar os 

microcontroladores, é o seu custo, muitas vezes menor que simples semicondutores, como o 

transistor. Também por se tratar de um CI (circuito integrado), dispõe de uma CPU (Unidade 

central de processamento) capaz de processar numerosas informações em curto espaço de 

tempo.  

2.4.1   Microcontroladores 

Os microcontroladores, que são considerados computadores de pequeno porte, 

abrangem somente um circuito integrado, contendo todas as funções de um computador 

normal, em companhia de uma Central Processing Unit (CPU), memória volátil e não volátil, 

conversores analógico/digital e digital/analógico e ainda as portas de entrada e de saída, que 

são as GPIO (General Purpose Inputs and Outputs) (SILVA, 2020). 
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Segundo Pereira (2007), “Os microcontroladores, ao contrário de seus irmãos 

microprocessadores, são dispositivos mais simples, com memórias RAM e ROM internas, 

oscilador interno de clock, I/O interno, entre outros, sendo por isso chamados de 

computadores de um único chip”. 

Sendo assim, a necessidade da utilização de uma CPU, e softwares específicos que 

possibilitam a programação de tarefas a serem executadas, com a finalidade de controlar e 

supervisionar, para que então os sistemas de automação, possam monitorar o funcionamento 

de um conjunto físico com segurança (CABRERA, 2010 apud JUNIOR, 2017). 

2.4.2   ESP32 

O microcontrolador ESP32, apresentado na figura 9, vem sendo bastante utilizado para 

fortalecer o meio da IoT, expandindo suas áreas de aplicações. Além de ser um componente 

de extrema eficiência, tem um custo relativamente baixo. Lançado no ano de 2016, pela 

empresa Expressif Systems, foi projetado para a IoT e projetos relacionados a sistemas 

embarcados. Seu chip inovador, contém conectividade Wi-Fi e Bluetooth e um arranjo 

altamente integrado com o microprocessador Tensilica Xtensa LX6. (ALLAFI; IQBAL, 2017 

apud DAL AGNOL 2018). 

Figura 9 - ESP32 

 

Fonte: ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD, 2019. 

 De acordo com o seu fabricante, na tabela 1, é apresentado os principais parâmetros 

técnicos do Microcontrolador ESP32. 
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Tabela 1 - Parâmetros técnicos do ESP32 

Especificações ESP32 

Alimentação 2,2 ~ 3,3 V 

Consumo Média de 80 mA 

Entrada 5 ~ 9 V 

Temperatura -40 ~ +85° C 

Processador Xtensa® Dual-Core 32-bit 

LX6 

Memória FLASH 4 MB 

Memória RAM 520 KB 

Memória ROM 448 KB 

Frequência de operação 80 ~ 240 MHz 

Pinos de I/O 34 pinos com 16 PWM 

Bluetooth Bluetooth Low Energy v4.2 

WiFi 2,4 GHz até 150 Mbps 

Fonte: ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI), adaptado pelo Autor, 2020. 

A linguagem de programação mais utilizada no ESP32 é a C. Deste modo a maioria 

das bibliotecas de APIs é fornecida em C. Contudo, também pode ser utilizado a linguagem 

C ++, sendo assim, determinadas bibliotecas do Arduino podem ser aproveitadas na opção 

C ++, ainda que seja possível ter algumas mudanças. De modo que este chip é de código 

aberto, todos são capazes de desenvolver um “sistema operacional”, inclusive se obtém 

soluções na Internet para programar em LUA e JavaScript (ALLAFI; IQBAL, 2017 apud 

DAL AGNOL,2018). 

2.4.3   Website 

 Website ou apenas um site como é mais conhecido, refere-se a um espaço virtual 

reservado a uma pessoa ou uma empresa. Todo Website possuiu um objetivo, de acordo com 

a finalidade requisitada e o seu público alvo. Na página de um site, é possível colocar textos, 

imagens, vídeos ou até animações digitais. Essa página é carregada por meio do protocolo de 

rede HTTP (Hypertext Transfer Protocoll) e é visualizada mediante a um navegador 

(browser). (TAVARES, 2012). 

 O site é capaz de mostrar uma forma estática, utilizando a linguagem HTML, porém é 

possível realizar uma forma mais dinâmica, utilizando as linguagens JavaScript e PHP.  

2.5   Sensores e atuadores 

Em sistemas automatizados existem variados processos a serem seguidos, 

primeiramente o sistema de automação, têm seus dispositivos auxiliares (sensores e 
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atuadores). Os sensores convertem variáveis físicas como a temperatura e a umidade em 

sinais elétricos.  Por outro lado, os atuadores são mecanismos eletromecânicos que modificam 

a característica conforme os impulsos elétricos, comandados pelo controlador (BOLZANI, 

2004).  

2.5.1   Sensores 

O sensor é um mecanismo que corresponde a estímulos luminosos, térmicos e 

cinéticos, pelo qual é gerado um sinal, do qual a função representa uma grandeza física. Tais 

dados, na maior parte, têm de ser manipulados, a fim de que assim possam ser passados ao 

microcontrolador. Normalmente, são utilizados em medições e monitoramentos de: 

temperatura, luminosidade, pressão, velocidade, entre outros (SILVA, 2009). 

2.5.1.1    Sensor de temperatura e umidade DTH22 

No mercado da eletrônica, existem vários modelos de sensores de temperatura e 

umidade, porém o DHT22 se destaca pela precisão na leitura. Ele trabalha com uma tensão de 

3 a 5 VDC, com uma faixa de medição, na temperatura de -40° até +80°C, e na umidade 

relativa de 0 a 100%. Também é de se considerar o seu baixo consumo de corrente (2,5 mA 

durante medições, e 100 ~ 150 µA em standby).  

O sensor DHT22, figura 10, possui internamente elementos sensitivos, conectados por 

um chip de 8 bits, que permite a comunicação simplificada com o microcontrolador. Ele 

determina duas variáveis por meio de sensores internos, um é o sensor resistivo que mede a 

umidade relativa do ar e um sensor Negative Temperature Coefficient (NTC), que mede a 

temperatura (JUNIOR, 2017).  

Figura 10 - Sensor de temperatura e umidade DHT22 

 

Fonte: Baú da Eletrônica, 2021 
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2.5.2 Atuadores 

Os atuadores são componentes que recebem um estímulo elétrico, através de um 

microcontrolador, e têm a competência de converter esse estímulo em movimentos 

mecânicos, sonoros ou luminosos. (DUTRA; ROMANO, 2016). 

Nos aviários em geral, existem diversos tipos de atuadores, desde motores elétricos, 

como também atuadores hidráulicos e pneumáticos. Independentemente de seu princípio de 

ação, atuadores são elementos cruciais para o funcionamento de equipamentos e máquinas. 

(CYRINO, 2018). 

 

2.5.2.1   Módulo Relé 

O microcontrolador ESP32 funciona em tensão e corrente relativamente baixa, devido 

a esse fato, suas portas de saída fornecem no máximo uma tensão de 3,3 V, e uma corrente 

que chega na casa de 6 ~ 8 mA. Em virtude disso, fica inviável o acionamento de dispositivos 

com tensões e corrente maiores, por isso se faz necessário a utilização de um dispositivo 

capaz de suportar essas cargas, o módulo relé demonstrado na figura 11, é uma forma de 

controlar esses dispositivos. 

Figura 11 - Módulo relé 

 

Fonte: Baú da eletrônica, 2021. 

 O Módulo Relé 3,3 V, é um dispositivo eletromecânico que controla o acionamento de 

cargas apoiado de baixas tensões. Esses relés contêm terminais que energizam sua bobina, 

onde apenas a força magnética aciona a chave nos terminais de saída, que variam de 10 A / 

125 VAC e 10 A / 250 VAC (MASTERWALKER, 2019 apud OLIVEIRA, 2019). 



30 
 

3   METODOLOGIA 

 Neste capítulo são apresentados os métodos utilizados para a realização do projeto, 

baseado no referencial teórico. Na primeira parte são definidas as variáveis de controle, a 

partir disso, é apresentado o desenvolvimento da planta do aviário, em uma escala reduzida e, 

posteriormente, a interface de um quadro de comando. Na sequência, é descrita a plataforma 

utilizada para programação, juntamente com seus principais dispositivos automatizados. 

3.1 Definição das especificações técnicas 

 Seguindo de acordo com o referencial teórico, existem diversas variáveis que podem 

ser trabalhadas em um aviário, porém o foco maior se dá através da temperatura e umidade 

presente em seu interior. Desejando obter o controle dos processos, para alcançar o conforto 

térmico das aves, definiu-se essas variáveis a serem controladas. 

 Desta forma, é necessária a utilização de sensores que possam fornecer valores 

adequados, visando coletar informações da temperatura e umidade.  

Perante o estudo realizado e analisando a figura 4, as aves têm uma variação de 

valores conforme a sua idade, juntamente com isso, essa variação tem que estar de acordo 

com o conforto térmico.  

 Além da utilização dos sensores para obter as informações, se faz fundamental a 

aplicação de coolers, aquecedores, e umidificadores de ambiente, para o controle do ambiente. 

Sendo assim, o projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado no controle 

de temperatura e umidade, integrando dispositivos que auxiliam no processo. 

 

3.2  Desenvolvimento da planta e interface do quadro de comando 

 Para automatizar variáveis de um aviário, foi de extrema importância ter o 

conhecimento da estrutura a ser trabalhada, assim como se deu relevância em ter uma 

interface de quadro de comando. Logo, será apresentado os procedimentos metodológicos 

adotados nesse processo.  

3.2.1   Planta estrutural do aviário  

 O desenvolvimento de uma planta baixa do aviário, em uma escala reduzida, se deu a 

partir de uma ideia de ter uma distribuição adequada dos dispositivos, buscando assim, obter 

resultados adequados. A partir disso, foi utilizado o Software AutoCad, que é um programa 

capaz de realizar desenhos técnicos, especialmente nas áreas de engenharia e arquitetura.  
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Na figura 12, que mostra o esboço da planta baixa, que deve ser futuramente 

desenvolvida. É possível observar essa distribuição dos componentes, principalmente os dois 

sensores, que espalhados pela planta, podem executar as duas leituras simultâneas, 

ocasionando assim uma média nos valores de temperatura e umidade. 

Figura 12 - Planta baixa do aviário. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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Para um melhor entendimento, foi necessária uma legenda dos dispositivos presentes 

na planta. A figura 13 apresenta a legenda. 

Figura 13 - Legenda da planta. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

3.2.2   Interface do quadro de comando  

 Um quadro de comando, nada mais é do que uma caixa que contém equipamentos 

utilizados para controlar um sistema elétrico. No caso do projeto, um quadro foi projetado no 

sentido de ajustar os valores máximos e mínimos, tanto para temperatura e umidade, além de 

ter um display que mostra esses valores de ajuste e também os valores do ambiente, que o 

sensor está fazendo a leitura. Também é adotaram-se LEDs que sinalizam o funcionamento de 

dispositivos ativos dentro do ambiente. 

 A interface do quadro foi realizada através da plataforma Visual Paradigm Online, 

através dela é possível criar desenhos em 2 dimensões, sendo assim, foi possível criar um 

esboço do quadro. 

 Como é apresentado na figura 14, o quadro é disposto de 3 botões, representados na 

parte mais baixa do desenho, 4 LEDs que estão no centro do quadro e uma tela display, onde 

está descrito “Temperatura” e “Umidade”. Vale ressaltar também, as saídas do quadro de 

comando, representadas por 3 retângulos, posicionados acima do quadro. 
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Figura 14 - Interface do quadro de comando em 2D 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

3.3   Dispositivos 

 Os dispositivos utilizados para o progresso do sistema de controle de temperatura e 

umidade foram definidos de acordo com o projeto da planta baixa, em companhia do 

referencial teórico, do mesmo modo contou com a disponibilidade dos materiais em mercado. 

Diante disso, os dispositivos utilizados no controle das variáveis. 

3.3.1   Monitoramento da temperatura e umidade  

 Um dos principais objetivos do projeto é a automação do controle dessas variáveis, 

para tal finalidade, o sensor DHT22 mede a temperatura e umidade interna do aviário, que 

deverá ser controlada e monitorada por meio de um Website.  

 Importante frisar que segundo o seu datasheet, os sensores DHT22 apresentam uma 

compensação e calibração da temperatura feita em uma câmera de precisão. Sendo assim, o 

coeficiente de calibração é salvo na memória OTP, por consequência, não necessita de 

componentes extras. 
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3.3.2  Ventilação 

 Para diminuir a temperatura do ambiente em um aviário de escala reduzida, foram 

usados coolers de 220 V (Figura 15), com o seu acionamento controlado através de módulos 

relés. A utilização dos coolers se mostra importante, uma vez que ele poderá simular os 

ventiladores e exaustores reais do ambiente de trabalho. 

Figura 15 - Cooler 

  

Fonte: Sibratec, 2021 

 

3.3.3   Aquecimento 

 Diferentemente ao processo de resfriamento, para elevar a temperatura, se faz 

necessário utilizar um dispositivo para aquecer o ambiente. Para essa finalidade, o modelo de 

resistência aletada, mostrado na figura 16, tem a capacidade de aquecer até 200°, trabalha 

com uma alimentação de 220V, porém, o seu acionamento é controlado por um módulo relé. 

Figura 16 - Módulo Resistivo 

 

Fonte: Casa Ferreira, 2021 
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3.3.4   Umidificador 

 Para elevar a umidade, levou-se em consideração a dificuldade de encontrar um 

dispositivo para tal finalidade, sendo assim, será utilizado um mini umidificador (Figura 17), 

terá a mesma função de um bico nebulizador, que muitas vezes são utilizados em aviários. O 

mini umidificador, pode trabalhar vapor/ventilação ou somente o vapor, sua alimentação pode 

ser diretamente em 5V. 

Figura 17 - Mini umidificador 

  

Fonte: Dalonsostore, 2021 

3.4   Fluxograma do projeto 

 O fluxograma desse projeto está organizado em três etapas, sendo a primeira etapa 

referente à figura 18, onde é possível ajustar a temperatura e umidade máxima e mínima. Esse 

ajuste é feito com a utilização de três chaves tácteis. Na primeira chave é possível definir o 

“ajuste”, onde cada toque na chave muda esse modo, que faz definir a unidade que será 

trabalhada. Sendo elas definidas como temperatura máxima e mínima, e umidade máxima e 

mínima, as quais devem ser sintonizadas conforme a figura 4, que mostra a idade do frango e 

os parâmetros.  

 Por outro lado, as outras duas chaves são responsáveis por aumentar ou diminuir os 

valores. Em um exemplo, havendo somente um toque na chave de ajuste, a variável a ser 

ajustada, será a temperatura máxima, feito isso, as outras duas chaves que são de incremento e 

decremento, podem ajustar o valor conforme a necessidade. 
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Figura 18 - Primeira etapa do fluxograma 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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 Já para a segunda parte, referida na figura 19, o fluxograma foca na comparação entre 

os parâmetros ajustados manualmente, com os valores medidos pelo sensor DHT22. É 

importante destacar que, a segunda parte é a continuidade da primeira, onde foi possível 

observar a leitura da temperatura e umidade.  

 Figura 19 - Segunda etapa do fluxograma

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 Para compreender melhor, se o valor de leitura da temperatura e umidade estiver 

dentro da faixa, essa é a diferença entre as máximas e mínimas, nada irá intervir no processo 

do aviário. Porém, se algum valor estiver fora da faixa, irá provocar o acionamento de algum 

dispositivo, por exemplo, se o valor da temperatura estiver muito alto, ou seja, acima da faixa, 

originará o acionamento do cooler para ventilar o ambiente, juntamente com o LED 

indicativo, que fica alocado no quadro de comando. 
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 Uma vez que o sistema efetuou todos esses processos, ele realiza o armazenamento 

dessas informações em um banco de dados. Todavia para isso acontecer, é necessário que o 

dispositivo ESP32 esteja conectado à internet. Dito isso, a figura 20 mostra a terceira parte do 

fluxograma e nela é possível analisar todas as conexões que são realizadas. 

Figura 20 – Terceira parte do fluxograma 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 Inicialmente o dispositivo testa a conexão com a internet, caso essa conexão seja falha, 

todo o sistema fica não funcional, porém se a conexão for bem-sucedida, o sistema funcionará 

normalmente. Também é importante notar, que uma vez que o ESP esteja conectado, ele 

buscará a conexão com o banco de dados, tendo isso acontecido ele irá armazenar as 

informações. Na hipótese de não ocorrer essa conexão com o banco, o sistema não 

armazenará nenhuma informação. 
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3.5   Desenvolvimento do Projeto 

 Para o desenvolvimento do projeto, tomaram-se como base os fluxogramas 

apresentados anteriormente, juntamente com a planta baixa. Inicialmente, foi requerido 

estabelecer a programação do ESP32, no qual se adotou a IDE do Arduino. 

3.5.1    IDE do Arduino 

 Para o projeto em si, a plataforma microcontrolada a ser utilizada é a do ESP32, 

porém, para realizar a programação é necessário utilizar a plataforma IDE do Arduino, essa 

plataforma opera programação em linguagem C++. Todavia, para a gravação do ESP32, se 

faz necessário o download de sua biblioteca, a “esp32”, específica para o seu funcionamento. 

3.5.2   Programação do ESP32 

 Inicialmente na programação, foi proposta a declaração das variáveis a serem 

trabalhadas. Na figura 21, é possível observar as declarações presentes, como as chaves 

tácteis, os LEDs de indicação e os módulos relés, também é possível reparar as variáveis de 

temperatura e umidade. 

Figura 21 - Variáveis da programação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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 Uma vez que a declaração das variáveis foi feita, rumou-se para a ideologia do 

primeiro fluxograma, onde é trabalhada a lógica das chaves tácteis. Assim como foi 

mencionado na seção 3.4, a lógica depende da utilização das três chaves. É importante 

destacar, que por estar em laço infinito de execução, o sensor DHT22, vai estar sempre 

efetuando leituras novas do ambiente.  Na figura 22, mostra a programação das lógicas das 

chaves. 

Figura 22 - Programação da lógica das chaves 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 Após a compreensão da programação para a chave táctil de ajuste, onde o programa 

identifica em qual “ajuste” está selecionado, para então, validar o incremento e decremento 

dos valores. Como o conceito é o mesmo para todos os 4 ajustes, em primeiro momento será 

analisado apenas o primeiro ajuste, a temperatura máxima. A figura 23 mostra essa 

programação. 
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Figura 23 - Programação do incremento e decremento 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 Seguindo a programação, conforme o segundo fluxograma apresentada na seção 3.4, a 

lógica passa pela leitura do sensor, sendo que quando a temperatura de leitura for maior que a 

temperatura ajustada, provocará o acionamento do dispositivo. Na figura 24, é possível 

observar a programação referente à temperatura máxima. 

Figura 24 - Programação da diferença de temperatura 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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 Para a conexão com a Internet, como foi apresentado na terceira parte do fluxograma, 

a programação inicialmente declara a rede WiFi, juntamente da senha do mesmo, ainda é 

possível observar o endereço do Website. Conforme mostra a figura 25. 

Figura 25 – Variáveis da conexão WiFi 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 Posteriormente a programação segue com a conexão com o banco de dados, esse 

processo basicamente realiza a conexão e coleta as informações para salvar no banco on-line. 

Na figura 26 é possível analisar como essa conexão é realizada. 

Figura 26 - Programação da conexão com o banco de dados 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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3.5.3   Validação do sistema embarcado 

 Para a validação da proposta, inicialmente foi necessário realizar testes entre o 

controlador e seus periféricos. Diante disso, contando com auxílio da programação já feita, 

rumou-se para os testes individuais de cada dispositivo. Para a lógica das chaves, foi posto em 

teste o funcionamento dos pulsos de cada uma delas, utilizando o comando (digitalRead) em 

nível logico alto (HIGH), foi possível verificar o funcionamento das chaves.  

 A comunicação entre sensor e controlador, foi proposta através do comando (DHT 

dht(33,DHT22), onde o mesmo encontra-se em conjunto da sua biblioteca, importante notar 

que o 33, diz respeito a porta que está conectada ao ESP32. Alimentado com 5 V, foi possível 

observar o seu pleno funcionamento. 

 Por outro lado, para a conexão WiFi, foi utilizada a biblioteca WiFi.h, a mesma que 

utiliza a porta 80 do ESP para realizar a conexão com a Internet. 

3.6   Conexão WiFi 

 Levando em conta os objetivos apresentados para este projeto, buscou-se uma forma 

de realizar uma conexão via Internet, capaz de fornecer o armazenamento de informações em 

uma nuvem. Realizando uma breve pesquisa, o protocolo escolhido foi o MySQL, que é um 

SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), e que utiliza a linguagem SQL, que no 

português é Linguagem de Consulta Estruturada) (DEVMEDIA, 2021). 

Criado em 1995 pelos Engenheiros David Axmark e Michael Widenius, o MySQL 

desde então vem evoluindo com o passar do tempo, e hoje pode-se considerar uma das 

plataformas mais acessáveis no mundo (HOMEHOST, 2021). 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 De acordo com a metodologia apresentada, este capítulo apresenta os resultados 

obtidos, através da interface em 3D do quadro de comando, juntamente com a interface do 

circuito microcontrolado de monitoramento de temperatura e umidade, em companhia com a 

lógica das chaves. 

4.1   Interface do quadro de comando 

 O quadro de comando foi desenvolvido de acordo com a metodologia apresentada, 

seguindo o mesmo padrão da interface, nele é possível ter uma melhor compreensão do 

quadro, uma vez os componentes eletrônicos ficam aparentes.  

A interface do quadro, como mostra a figura 27, foi desenvolvida através da 

plataforma TinkerCad. 

Figura 27 - Interface do quadro de comando em 3D 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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4.2   Desenvolvimento do circuito 

 Para o desenvolvimento do circuito, a sua programação foi sendo realizada por etapas, 

como foi descrito na metodologia, para evitar erros e para chegar em um sistema totalmente 

funcional. Depois de ter realizado todos os testes individuais, foi possível partir a integração 

do microcontrolador, ajustando pinos de entrada e saída, e sempre tomando um cuidado para 

não trocar as tensões, uma vez que era trabalhado com 2 tensões de alimentação. Na figura 28, 

é possível observar as ligações feitas no microcontrolador. 

 Para esse desenvolvimento foi utilizado o Software Fritzing, que é um programa capaz 

de realizar circuitos eletrônicos. 

Figura 28 – Circuito do Microcontrolador 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

Com o circuito já pronto, contendo o microcontrolador e os componentes eletrônicos, 

rumou-se para a simulação do protótipo. Na primeira parte, foi observado o funcionamento 

das chaves tácteis, que conforme mostra a figura 29, estão dispostos na protoboards. Vale o 

destaque que encargo das chaves estão distribuídas respectivamente da esquerda para direita, 

em “função”, “incremento” e por fim o “decremento”. 
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Figura 29 – Chaves Tácteis 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

Na sequência, a figura 30, mostra o microcontrolador ESP32 com as suas respectivas 

ligações. Vale destacar que o controlador, não obteve um encaixe ideal na Protoboard, por 

esse motivo teve que ficar fora da placa.  

Figura 30 – Conexões no ESP32 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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Já a figura 31, exibe o display mostrando os valores de temperatura e umidade, esses 

na qual tem a leitura feita pelo sensor DHT22. No fundo ainda é possível notar os LEDs 

acessos, sinalizando o funcionamento de dispositivos.  

Figura 31 – Monitoramento da temperatura e umidade 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 Com todos os testes finalizados, foi possível partir para a montagem da placa de 

circuito impresso (PCB). Nessa fase, foi utilizado o Software EasyEDA para a montagem do 

circuito e posicionamento dos dispositivos. A Figura 32 mostra principalmente as linhas e as 

ilhas da placa, também é possível ver a distribuição dos pinos, juntamente com os ESP32 

centralizado. 

Figura 32 – Projeto PCB 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021 
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 Com o projeto da PCB pronto, foi possível realizar a fresa da placa, uma vez que o 

Software EasyEDA, gera um arquivo Gerber. Este arquivo, no qual é composto por 

combinações de comandos gráficos que são utilizados pelo equipamento fotoploter, para 

então formar as imagens da placa de circuito impresso. Após a finalização da fresagem, foi 

possível realizar os furos na placa, para a introdução dos componentes, e por fim realizar a 

soldagem dos componentes. A figura 33 mostra a PCB completamente pronta. 

Figura 33 – Placa Circuito Impresso 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

4.3   Desenvolvimento do Website 

 Para criar um Site, inicialmente foi necessário buscar uma plataforma de hospedagem, 

que tivesse todos os requisitos, esses que principalmente eram o armazenamento de 

informações, que seria o SQL, e também fosse possível criar um Website. Para isso, a 

plataforma HostGator que é uma das referências no ramo de hospedagens do mundo, 

conseguiu atingir todos esses requisitos necessários.  

Tendo a plataforma, foi possível executar a criação de um domínio de Website, o qual 

é “aviarioonline.com.br”. A partir disso o foco foi para as programações do site em si, 

primeiramente foi realizado uma tela de login, aonde a pessoa é forçada a ter uma conta no 

site. Uma vez criado essa conta, os dados de cadastro são armazenados na nuvem SQL, para 

ter um controle de acesso. A figura 34 mostra a tela de login. 
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Figura 31 – Tela Login 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 Uma vez efetuado o login, é se deparado com a tela de “home”, aonde é feito uma 

pequena apresentação do projeto realizado e da funcionalidade do site, nele também é 

possível realizar ações que podem mostrar as informações que estão sendo coletadas. Como 

os gráficos de temperatura e umidade, e também é possível visualizar o histórico de valores. 

Na figura 35, é possível visualizar a tela “home”. 

Figura 35 – Tela Home 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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 As páginas de temperatura e umidade têm o mesmo conceito, porém com cada uma 

mostrando a sua informação, sendo essa, exibida por meio de um gráfico. Para o gráfico de 

temperatura, é possível visualizar quantos graus célsius está no ambiente, acompanhado dessa 

informação é mostrada a data e a hora. A figura 36 mostra o exemplo de temperatura. 

Figura 36 – Gráfico Temperatura Real 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

Já na página de histórico, é mostrada uma tabela de informações, com os valores 

medidos pelos sensores, os quais são os mesmos que passam nos gráficos, e também é capaz 

de visualizar os valores que foram configurados manualmente, para máximos e mínimos, 

igualmente acompanhado pela data de leitura. A figura 37 mostra a tabela de informações. 

Figura 37 – Histórico de informações 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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4.4   Estrutura física do aviário 

 A estrutura física do aviário foi desenvolvida com base na planta estrutural, 

desenvolvida no Software AutoCad, porém, conforme a dimensão de alguns dispositivos, foi 

necessário alterar alguns posicionamentos. Para a montagem da estrutura foi utilizado 

madeiras, lonas transparentes e também materiais plásticos para simular o ambiente de 

aviário. A estrutura em si, é composta por duas janelas laterais e uma na frente, ambas 

fechadas com a lona para não prejudicar a temperatura interna, também conta com uma porta 

para o acesso. No fundo da estrutura foi feito uma divisória para pode alocar a PCB, relés, 

dentre outros dispositivos. 

 Na figura 38 é possível observar a estrutura física, porém, vale ressaltar que a mesma 

também tem a cobertura fechada pela lona transparente.  

Figura 38 – Estrutura Física 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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4.5   Estrutura do quadro de comando 

 A estrutura do quadro foi produzida seguindo o desenvolvimento da interface na 

plataforma TinkerCad, conforme é exibido na figura 27. Para a execução, foi utilizado uma 

caixa de material PVC, nessa foi executado alguns furos para a colocação dos botões, LEDs e 

o display. Importante frisar, que o quadro foi fixado na parte traseira da estrutura física. A 

figura 39 mostra o quadro de comando. 

 Figura 39 – Quadro de Comando 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

4.6   Gráfico da Histerese da temperatura 

 Para o sistema ter uma histerese tanto na temperatura, quanto na umidade, foi 

implantado uma lógica na programação. No exemplo da figura 40, foi feito com a utilização 

do módulo resistivo. Para entender melhor, a temperatura mínima estava configurada em 31 

graus e a temperatura máxima estava em 35 graus, então quando a temperatura estivesse 

melhor que 31 graus, o módulo resistivo iria ser acionado. Mas para evitar que ele fique 

acionando a todo momento, foi adicionado uma temperatura referência, que seria a média da 

temperatura máxima e a mínima, nesse caso, aproximadamente 33 graus. Tendo assim, a 
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resistência somente seria acionada quando estivesse com a temperatura menor que 31 graus e 

iria se desligar quando chegasse nos 33 graus, dando a ela um tempo maior entre um 

acionamento e outro.  

Figura 40 – Gráfico Histerese da Temperatura 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 
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5   CONCLUSÃO 

 Para este trabalho, foi apresentado o início do desenvolvimento da automação em 

aviário, para obter o controle dos parâmetros trabalhados, os quais foram temperatura e 

umidade. Com esse fim, na pesquisa do referencial teórico, foi identificado as temperaturas 

que o frango sustenta, para então atingir o seu conforto térmico. Sendo assim, foi identificado 

que as leituras do sensor devem ser feitas na altura do frango, para obter valores condizentes. 

 Inicialmente, para validar a metodologia apresentada, e atender os objetivos propostos 

do projeto, rumou-se para a utilização de um microcontrolador com grande versatilidade nas 

aplicações, o ESP32, além de ter uma funcionalidade confiável, ele possui uma comunicação 

WiFi, que atende a necessidade do projeto. 

 Com o microcontrolador definido, o foco do trabalho se dava através da escolha de 

dispositivos adequados. Com o auxílio da planta do projeto, foi possível alinhar os 

dispositivos disponíveis no mercado para um protótipo de aviário em escada reduzida.  

 Frente a isto, foi realizada a programação e simulação do protótipo, a qual em um 

primeiro momento, analisando os resultados obtidos das simulações, obteve-se o resultado 

esperado. A partir disso, foi possível realizar a placa de circuito impresso, aonde depois de ter 

realizado todas as soldas e conexões, os resultados se mantiveram como o esperado. 

Em conjunto da realização da PCB, foi possível realizar a implementação das 

conexões com a Internet e a também com a base de dados. A partir disso, foi possível criar o 

Website para amostra de informações, como gráficos e tabela e histórico.  

Por fim, o projeto se deu com a estrutura física do aviário, juntamente com a 

montagem do quadro de comando, logo após esse processo, foi possível testar todos 

dispositivos, aonde foi possível analisar que foram alcançados os objetivos propostos, 

possuindo um bom funcionamento. 

 

5.1  Perspectivas para continuação do trabalho 

Para a sequência do trabalho, seguem algumas propostas: 

● Implantar outra variável de trabalho em um aviário; 

● Validar a proposta em um ambiente de trabalho; 

● Ajustar o design do Website; 
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APÊNDICE A – Código de Programação Completo 

 

 
#include <LCD_I2C.h> 

#include <EEPROM.h> 

#include <DHT.h> 

#include <DHT_U.h> 

#include <WiFi.h> 

 

DHT dht(33,DHT22); 

DHT dht1(27, DHT22); 

LCD_I2C lcd(0x27); // pinos lcd 

int Botaoajuste = 32; //botao ajuste 

int Botaoincremento = 26; // botao 

incremento 

int Botaodecremento = 25; // botao 

decremento 

int temp_max = 0; // temperatura 

maxima 

int temp_min = 0; // temperatura 

minima 

int umid_max = 0; // umidade maxima 

int umid_min = 0; // umidade minima 

int temp_medida = 0; 

int umid_medida = 0; 

int ajuste = 0;  

int temperatura =0; 

int umidade = 0; 

int temp_ref = 0; 

int umid_ref = 0; 

int led1 = 16; //led indicativo cooler 

int led2 = 17; //led indicativo 

aquecimento 

int led3 = 18; //led indicativo 

umidificador 

int led4 = 19; //led indicativo 

desumidificador 

int rele1 = 4; // modulo relé p/ cooler 

int rele2 = 2; // modulo relé p/ 

aquecimento 

int rele3 = 23; // modulo relé p/ 

umidificador 

unsigned long hora_atual = 0; 

 

const char* ssid     = "ANDERSON"; 

const char* password = "abacaxi0"; 

 

const char* host = 

"aviarioonline.com.br"; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  dht.begin(); 

  lcd.begin(); //inicia o lcd 16 x 2 

  lcd.backlight(); 

  pinMode (Botaoajuste, INPUT); 

  pinMode (Botaoincremento, INPUT); 

  pinMode (Botaodecremento, INPUT); 

  pinMode (led1, OUTPUT); // cooler 

  pinMode (led2, OUTPUT); // 

aquecedor 

  pinMode (led3, OUTPUT); // 

desumidificador 

  pinMode (led4, OUTPUT); // 

umidificador 

  pinMode (rele1, OUTPUT); // p/ 

cooler 

  pinMode (rele2, OUTPUT); // p/ 

aquecimento 

  pinMode (rele3, OUTPUT); // p/ 

umidificador 

 

    Serial.println(); 

    Serial.println(); 

    Serial.print("Connecting to "); 

    Serial.println(ssid); 

 

    WiFi.begin(ssid, password); 

 

    while (WiFi.status() != 

WL_CONNECTED) { 

        delay(500); 

        Serial.print("."); 

    } 

 

    Serial.println(""); 

    Serial.println("WiFi connected"); 

    Serial.println("IP address: "); 

    Serial.println(WiFi.localIP()); 

 

  temp_max = EEPROM.read(1); 

  temp_min = EEPROM.read(2); 

  umid_max = EEPROM.read(3); 

  umid_min = EEPROM.read(4); 

} 

void loop() { 

temperatura = dht.readTemperature(); 

umidade = dht.readHumidity(); 

temp_ref = ((temp_max + 

temp_min)/2); 

umid_ref = ((umid_max + 

umid_min)/2); 

if(digitalRead(Botaoajuste) == HIGH) 

{ 

      ajuste++; 

      if(ajuste > 5)// 5 modos  

    { 

      ajuste = 1; 

    } 

      delay(300); 

} 

if(ajuste==1){ // ajuste 1 para 

temperatura maxima 

  temperaturamax(); 

} 

if(ajuste==2){ // ajuste 2 para 

temperatura minima 

  temperaturamin(); 

} 

if(ajuste==3){ // ajuste 3 para umidade 

maxima 

  umidademax(); 

} 

if(ajuste==4){ // ajuste 4 para umidade 

minima 

  umidademin(); 

} 

if(ajuste==5){ // ajuste 5 para valores 

de leitura do sensor 

  tempumid(); 

} 

if(millis() - hora_atual>=100000){ 

  wifi(); 

} 

} 

void temperaturamax(){ 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Temp_max: "); 

      lcd.println(temp_max); 

      delay(10); 

      if(digitalRead(Botaoincremento) 

== HIGH) 

      { 
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      temp_max++; 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Temp_max: "); 

      lcd.println(temp_max); 

      delay(300); 

      } 

      if(digitalRead(Botaodecremento) 

== HIGH) 

      { 

      temp_max--; 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Temp_max: "); 

      lcd.println(temp_max); 

      delay(300); 

      } 

      EEPROM.write(1,temp_max); 

//grava na eeprom 

} 

void temperaturamin(){ 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Temp_min: "); 

      lcd.println(temp_min); 

      delay(10); 

      if(digitalRead(Botaoincremento) 

== HIGH) 

      { 

      temp_min++; 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Temp_min: "); 

      lcd.println(temp_min); 

      delay(300); 

      } 

      if(digitalRead(Botaodecremento) 

== HIGH) 

      { 

      temp_min--; 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Temp_min: "); 

      lcd.println(temp_min); 

      delay(300); 

      } 

      EEPROM.write(1,temp_min); 

//grava na eeprom 

} 

void umidademax(){ 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Umid_max: "); 

      lcd.println(umid_max); 

      delay(10); 

      if(digitalRead(Botaoincremento) 

== HIGH) 

      { 

      umid_max++; 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Umid_max: "); 

      lcd.println(umid_max); 

      delay(300); 

      } 

      if(digitalRead(Botaodecremento) 

== HIGH) 

      { 

      umid_max--; 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Umid_max: "); 

      lcd.println(umid_max); 

      delay(300); 

      } 

      EEPROM.write(1,umid_max); 

//grava na eeprom 

} 

void umidademin(){ 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Umid_min: "); 

      lcd.println(umid_min); 

      delay(10); 

      if(digitalRead(Botaoincremento) 

== HIGH) 

      { 

      umid_min++; 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Umid_min: "); 

      lcd.println(umid_min); 

      delay(300); 

      } 

      if(digitalRead(Botaodecremento) 

== HIGH) 

      { 

      umid_min--; 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(2,1); 

      lcd.print("Umid_min: "); 

      lcd.println(umid_min); 

      delay(300); 

      } 

      EEPROM.write(1,umid_min); 

//grava na eeprom 

}   

void tempumid(){ 

      delay(50); 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Temperatura:"); 

      lcd.print(temperatura); 

      lcd.print("C"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("Umidade:"); 

      lcd.print(umidade); 

      lcd.print("%"); 

      delay(10000); 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Temp. Ref.:"); 

      lcd.print(temp_ref); 

      lcd.print("C"); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("Umid. Ref.:"); 

      lcd.print(umid_ref); 

      lcd.print("%"); 

      delay(5000); 

  if(temperatura > temp_max){ 

      digitalWrite(led1, HIGH); 

      digitalWrite(rele1, HIGH); 

      } 

  if(temperatura >= temp_ref) 

      { 

      digitalWrite(led1, LOW); 

      digitalWrite(rele1, LOW); 

      } 

  if(temperatura < temp_min){ 

      digitalWrite(led2, HIGH); 

      digitalWrite(rele2, HIGH); 

      } 

  if(temperatura <= temp_ref) 

      { 

      digitalWrite(led2, LOW); 

      digitalWrite(rele2, LOW); 

      } 

   if(umidade > umid_max){ 

      digitalWrite(led3, HIGH); 

      digitalWrite(rele2, LOW); 

      } 

   if(umidade >= umid_ref) 

      { 
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      digitalWrite(led3, LOW); 

      digitalWrite(rele2, HIGH); 

      } 

   if(umidade < umid_min){ 

      digitalWrite(led4, HIGH); 

      digitalWrite(rele3, LOW); 

      } 

   if(umidade <= umid_ref) 

      { 

      digitalWrite(led4, LOW); 

      digitalWrite(rele3, HIGH); 

      } 

  } 

 

  void wifi(){ 

    hora_atual = millis();  

    delay(50); 

 

    Serial.print("connecting to "); 

    Serial.println(host); 

 

    WiFiClient client; 

    const int httpPort = 80; 

    if (!client.connect(host, httpPort)) { 

        Serial.println("connection 

failed"); 

        return; 

    } 

 

    String url = 

"/salvar.php?temp_max="; 

    url += temp_max; 

    url += "&temp_min="; 

    url += temp_min; 

    url += "&umid_max="; 

    url += umid_max;     

    url += "&umid_min="; 

    url += umid_min; 

    url += "&temp_medida="; 

    url += temperatura; 

    url += "&umid_medida="; 

    url += umidade; 

 

 

    Serial.print("Requesting URL: "); 

    Serial.println(url); 

 

    client.print(String("GET ") + url + " 

HTTP/1.1\r\n" + 

                 "Host: " + host + "\r\n" + 

                 "Connection: close\r\n\r\n"); 

    unsigned long timeout = millis(); 

    while (client.available() == 0) { 

        if (millis() - timeout > 5000) { 

            Serial.println(">>> Client 

Timeout !"); 

            client.stop(); 

            return; 

        } 

    } 

 

    while(client.available()) { 

        String line = 

client.readStringUntil('\r'); 

        Serial.print(line); 

    } 

 

    Serial.println(); 

    Serial.println("closing connection"); 

     

  } 

 


