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Resumo: Este trabalho tem como finalidade apresentar a automação e controle de 

uma granja de frangos de corte, a qual controla as variáveis de climatização, 

iluminação e alimentação, que garantem o bom funcionamento e o 

desenvolvimento do animal. Utilizando o sistema de controle (PID), bem como um 

processo de controle com malha fechada, a automação projetada irá atender aos 

funcionamentos dos componentes eletroeletrônicos pertencentes ao processo e, 

através de um supervisório, projetado em plataforma Labview, irá visualizar, 

analisar e controlar a automação do aviário. Os dados e gráficos gerados serão 

apresentados de forma ampla ao operador, que poderá interagir e alterar os valores 

desejados conforme o manejo.  

Palavras-chaves: supervisório, automação em granja, tecnologias. 

 

Abstract: This work aims to present the automation and control of a farm of broilers, 

which controls the climate variables, lighting and power, which ensure proper 

functioning and development of the animal. Using the control system ( PID ) and a 

control process with closed loop, the projected automation will meet the workings of 

electronic components belonging to the process and through a supervisor, designed 

in Labview platform, you see, analyze and control the automation of the aviary. The 

data and graphs generated will be presented broadly the operator, who can interact 

and change the desired values as management. 

Key-words: supervisor, farm automation, technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O setor agropecuário no Brasil tem enfrentado grandes transformações e 

vem se atualizando constantemente. As demandas do mercado de produtos 

avícolas fazem com que as regiões produtivas nacionais se estruturem para supri-

las. (ELIAS, 2011) 

A avicultura de subsistência, deixa de ser o foco devido ao forte e 

concorrente mercado. As grandes produções fazem com que o setor avícola se 

estruture e atualize, com isso a ciência e tecnologia entram em pauta para colaborar 

no trabalho, criando espaço para a automação. (VASCONCELOS et al., 2015) 

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), no ano de 

2014 o Brasil foi o maior exportador de carne de frango no mundo, conforme 

apresentado no Gráfico 1. Os percentuais de 37% ultrapassaram as 4 mil 

toneladas, em um universo de 10.997 toneladas, conforme números listados no 

Gráfico 2.  

 

 

Gráfico 1 - Exportação Mundial em 2014. (ADAPTADO) Fonte: ABPA 
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Gráfico 2 – Exportação Mundial de 2014. (ADAPTADO) Fonte: ABPA 

 

Também os números apontam, no Gráfico 3, que o Brasil foi o terceiro 

colocado na produção mundial de frangos, apenas atrás de duas grandes 

potências como os Estados Unidos da América e China. 

 

 

Gráfico 3 – Produção Mundial em 2014. (ADAPTADO) Fonte: ABPA 
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Um aviário, ou seja, uma granja é um local que supre todas as 

necessidades das aves durante a sua criação, como alimentação e climatização. 

Esse ambiente evita o estresse do animal, mantendo o consumo de ração estável, 

o que resulta no crescimento ideal e estabelece o bem-estar do animal. 

(COBB,2013) 

Segundo Cobb (2013) um ambiente bom e considerável para o alojamento 

das aves apresenta características importantes como, ser consistente e uniforme, 

ter bom desempenho e sempre visar o bem-estar do animal. 

Para manter essas características um dos fatores é a temperatura, que 

reflete diretamente no desenvolvimento adequado do animal. Os critérios exigentes 

como, isolamento do telhado, uma boa vedação para evitar fuga de ar e a 

temperatura do ambiente interno, devem ser atendidos para as aves alcançarem 

um bom potencial genético. (COBB, 2013). 

Outro fator que influência na atividade de criação é a luminosidade, nela 

a intensidade de luz deve ser distribuída uniformemente ao longo da granja. Uma 

estimulação correta nos primeiros dias (5-7 dias) indica um bom desenvolvimento 

do sistema digestivo e imunológico do animal. As luzes de atração fazem parte 

desse sistema e são instaladas acima da fonte de calor, para atrair os pintos para 

perto da água e ração. (COBB, 2013) 

A Figura 4 mostra como as variáveis de iluminação e temperatura 

interferem diretamente em um bom alojamento. As aves, representadas pelos 

“pontos”, se organizam conforme o seu bem-estar em locais que proporcionam seu 

conforto. Também é representado a campânula, fonte de calor que se propaga por 

irradiação por toda a área da granja. 



5 
 

 

Figura 4 - Alojamento Correto. Fonte: Cobb (2013) 

 

A alimentação é primordial para o crescimento do frango de corte. Está 

presente nessa variável um sistema de comedouro que atua no processo com 

objetivo de fornecer ração suficiente para as aves, sem desperdício. Segundo Cobb 

(2013) um comedouro insuficiente apresenta uma taxa de crescimento dos frangos 

abaixo do esperado, podendo comprometer o lote. 

O setor agropecuário, conforme já apresentado, sofreu grandes 

transformações. Tais transformações devem muito à automação, que também teve 

a sua história de desenvolvimento.  

 

A automação reduziu a mão de obra do homem, acarretando a otimização 

do trabalho. Com a Revolução Industrial a automação se destacou com grande 

importância, devido à exigência de uma produção em grande escala com eficiência 

e qualidade. No seu desenvolvimento teve a criação da máquina a vapor, logo após 

o motor elétrico e em 1946, nos EUA, a automação na empresa automobilística se 
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torna uma fábrica espelho para o mundo nesse conceito. Assim a automação foi 

ganhando outras proporções e atingindo diversas áreas de atuação. (Goeking, 

2010) 

Nos aviários a automação influencia os fatores de criação como a 

temperatura, a luminosidade e o sistema de alimentação. Esses fatores devem 

atender o valor desejado pelo granjeiro, conforme seu manejo. As inovações 

tecnológicas e a automação contribuem para manter o bom desenvolvimento do 

animal. 

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. 

Com a aquisição tecnológica implementada na granja, uma nova dinâmica 

na criação do frango de corte é utilizada. Essa dinâmica gera eficiência, qualidade 

produtiva e mantém um desempenho de produção estável, não esquecendo o bem-

estar do animal. (CÂMARA et al., 2001) 

Para a criação das aves é importante a climatização do ambiente, o que 

visa o bem-estar do animal e afeta diretamente na criação. Ao não atendimento aos 

padrões consideráveis, a produção é atingida ocasionando prejuízo ao criador. 

(BUENO et al., 2005) 

Um sistema de climatização pode ser composto por ventiladores, 

exaustores, nebulizadores e painéis evaporativos. Esses equipamentos atuam 

diretamente no aviário. A introdução de novas tecnologias e diferentes 

especificações nos aviários, levam ao surgimento de diversos sistemas produtivos 

e grandes desafios para o controle no ambiente. Um bom controlador e 

equipamentos atuadores mantém o clima favorável para produção. (ABREU, et al., 

2011) 

A iluminação também interfere na criação de frangos de corte. Essa 

variável, quando aplicada, gera uma eficiência no alojamento e estimula os animais 

a se alimentarem bem. Essa variável é medida em lux, que é a intensidade de 

luminosidade, e o fotoperíodo onde tem-se o número de horas de iluminação no 

galpão. (MENDES, et al., 2010) 
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Para atuar no processo de iluminação tem-se o Diodo Emissor de Luz 

(LED), que cada vez mais ganha o mercado e substitui outros tipos de iluminação. 

Com custo energético baixo, maior vida útil e eficácia de luminosidade, esse 

equipamento se introduz nos aviários, onde além de suas vantagens próprias 

garantem um ambiente mais próximo ao natural (ambiente fechado) e uma 

luminosidade melhor distribuída no galpão. (ARAÚJO, et al., 2013) 

O programa de luz nos aviários é realizado pelo controlador, que intercala 

um período de luz e outro de escuro, chamado de intermitente. Nesse programa a 

fonte, o comprimento, a duração e a distribuição são variáveis que estão presentes 

nas linhas programadas e executadas pelo controlador. (ARAÚJO, et al.2013) 

Segundo Fernandes et al., (2013), a avicultura é considerada o setor mais 

desenvolvido e com técnicas evoluídas se comparado aos outros setores da 

agropecuária.  

O conhecimento no manejo, nutrição das aves e sanidade, ilustram um 

setor avícola atualizado, onde sua principal finalidade é a eficiência na produção de 

carne de proteína animal para o consumo humano. Para atingir tal finalidade, a 

alimentação é fator primordial no manejo da criação da ave. As restrições pela 

quantidade e qualidade de fibras presentes devem ser controladas para um bom 

desenvolvimento. (FERNANDES et. al., 2012) 

Para a alimentação das aves, os equipamentos existentes mostram 

grande eficiência no seu funcionamento que, somado ao bom manejo, geram bons 

resultados ao avicultor. As aves da classe “corte”, são criadas para o abate, ou seja, 

para o mercado consumidor. Com isso ocorre a produção em grande escala, devido 

a utilização dos equipamentos cada vez mais sofisticados nesse setor e que devem 

superar as expectativas para o produtor. 

Na alimentação, os equipamentos devem proporcionar às aves o menor 

esforço, quanto a locomoção, para o consumo da ração. As linhas de comedouros 

são automatizadas, assim o avicultor conta com a ajuda do controle e da 

automação para manter os circuitos sempre cheios de alimento e proporcionar um 

maior conforto e segurança maior nos seus aviários. (COBB, 2013) 
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O sistema de bebedouro, também faz parte da alimentação. Nele o 

cuidado com o manejo é importante. Necessita-se manter sempre o chão do aviário 

seco, para não causar desconforto às aves. Para uma melhor distribuição ao longo 

do circuito, o funcionamento envolve pressão nas linhas e as aves devem ser 

atraídas por gotas visíveis na saída dos bicos. (COBB, 2013) 

As variáveis de um aviário formam um sistema de controle de malha 

fechada, que possui uma realimentação conforme as saídas apresentadas pela 

temperatura, umidade, luminosidade e alimentação, interferindo no controle e 

consequentemente nos atuadores do processo. 

Para Ogata (2008, p.3): 

“Um sistema de controle realimentado é aquele que tende 

a manter uma relação prescrita entre a saída e a entrada 

de referência, comparando-as e utilizando a diferença 

como um meio de controle. ” 

Para o monitoramento das variáveis do processo é necessário um sistema 

de supervisão, com esse sistema é possível visualizar o processo através das telas 

gráficas elaboradas. A modelagem desse sistema, varia com o ambiente, o 

processo e as variáveis que são aplicadas, gerando uma arquitetura em linguagens 

programáveis para o controle. (JURIZATO, 2003) 

O supervisório auxilia o operador a obter conclusões sobre o processo. 

Tal sistema é permitido pela Interface Homem Máquina (IHM), função indispensável 

para o supervisório, cuja composição são as telas, banco de dados e drives para 

comunicação. (PAIOLA, 2009) 

Para virtualização dos instrumentos do processo em um painel de controle 

digital, o sistema supervisório necessita de uma plataforma. O software Labview, 

possibilita obter todos os dados recolhidos do processo e apresentar ao 

operador/avicultor através das montagens gráficas, conforme a necessidade. 

(FERREIRA et al., 2011) 

Segundo Ferreira (2011), o Labview apresenta vantagens devido ao seu 

baixo custo se comparado aos instrumentos reais.  
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Sua dinâmica de construção também facilita a criação e manutenção. O 

operador tem acesso à visualização do processo e ao diagrama de blocos. 

Na prática, é necessário para a composição, a plataforma de hardware, 

bem como os cabos e diversos componentes. Assim o Arduíno é uma placa 

eletrônica que oferece diversos tipos de entradas e saídas para a conexão dos 

cabos e componentes. Possui também um hardware necessário para a leitura de 

dados provindos de sensores como de temperatura, umidade e luminosidade 

presentes no sistema. 

Segundo Souza et al., (2011),  

“A placa Arduíno é baseada num microcontrolador muito 

versátil que potencializa suas funções para além de uma 

simples interface passiva de aquisição de dados, podendo 

operar sozinha no controle de vários dispositivos e tendo 

assim aplicações em instrumentação embarcada e 

robótica. ” 

Com essa placa é possível realizar e desenvolver projetos independentes, 

conectados à uma rede, à um computador e também à internet, na qual envia e 

recebe dados adquiridos do sistema e assim atua sobre os componentes presentes. 

(MCROBERTS, 2011) 

Os assuntos abordados apresentam um setor avícola que obteve um 

desenvolvimento, devido aos recursos tecnológicos e consequentemente um 

aumento na produção.  Assim o controle e a automação favorecem esse setor, 

disponibilizando equipamento tecnológicos para uma produtividade com qualidade. 

 

DESCRIÇÃO 

 

O desenvolvimento do projeto será realizado conforme as variáveis 

apresentadas, sendo elas climatização, luminosidade e alimentação. 

Essas variáveis serão controladas através de uma malha de controle 

realimentado (fechado), cujo sistema é composto pelo controlador, atuador, 

processo e sensor.  
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O controlador, tem por função corrigir os erros das variáveis do processo, 

a fim de manter o valor encontrado próximo ao desejado (set point). Os 

atuadores são os componentes mecânicos e elétricos presentes no processo 

que recebem sinais do controlador e atuam com o valor informado. O processo 

é constituído por uma série de ações controladas, objetivando um resultado. 

Completando a malha de controle, os sensores têm por objetivo obter os 

resultados presentes no processo e informar ao controlador. 

Para a climatização da granja, será necessário o controle da temperatura 

e da umidade. Para isso serão utilizados os sensores, ventiladores (collers), bico 

de nebulização e resistor. 

Os sensores são dispositivos eletroeletrônicos com função de transformar 

os sinais elétricos em grandezas físicas. Nesse projeto o sensor utilizado para a 

medição das variáveis de temperatura e umidade é o DHT 11, pois tal dispositivo 

atende às necessidades do processo. Suas especificações encontram-se na 

Tabela 5. O DHT11 é composto por resistências sensíveis termicamente e por 

componentes impermeáveis que são conectados a um microcontrolador 

existente no circuito.  

DHT 11 
UMIDADE TEMPERATURA 

Resolução 16 bits Resolução 16 bits 
Faixa de Medição 20% a 90% UR Faixa de Medição 0° a 50°C 

Precisão ± 5% UR Precisão ± 2°C 
Tempo de Resposta 2 segundos 

Alimentação 3 - 5 VDC 
Corrente 200uA a 500mA, em stand by 100uA a 150uA 

Tabela 5 – Especificações do sensor. (ADAPTADO) Fonte: Datasheet DHT11 

 

Para a circulação do ar no sistema, serão utilizados ventiladores 

conhecidos como collers, que são atuadores silenciosos. Através do controlador 

esse equipamento irá atuar sob o processo para auxiliar o aumento ou a 

diminuição da temperatura, interferindo na climatização da granja. A Tabela 6 

apresenta as especificações desse componente. 
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Ventilador Coller 
Tensão de Funcionamento 12 VDC 

Velocidade 1800 RPM ± 10% 
Ruído 26 dba ± 10% 

Dimensões 120 x 120 x 25 mm 
Tabela 6 – Especificações do ventilador. (ADAPTADO) Fonte: Coller Brand New 

 

Para a nebulização da granja serão utilizados atuadores com pressão 

especificada do sistema, que por sua vez utilizam bicos nebulizadores como 

saída para aspergir a água. A umidificação do ar terá também como objetivo 

resfriá-lo, dependendo do controle da temperatura em relação ao valor desejado. 

O aquecimento da granja terá como atuador um resistor bobinado, que 

tem a função de irradiar calor no ambiente ou seja, liberar energia térmica 

conforme a variação da corrente elétrica na resistência. Essa variação é 

comandada pelo controlador. 

A climatização funcionará com o controlador obtendo os dados do 

processo através dos sensores. Esses dados serão processados e comparados 

com os valores já determinados (set point) e assim as varáveis de temperatura 

e umidade serão corrigidas conforme a variação e a necessidade do sistema. 

Também estão presentes no projeto os atuadores e sensores específicos 

para o controle da variável de iluminação. Como já informado, o sistema de 

luminosidade no ambiente é importante na criação dos frangos de corte. Nesse 

processo a iluminação será dimerizável ou seja, será controlada a intensidade 

de luz no ambiente. 

A lâmpada de led é o atuador do processo de luminosidade. Tal função 

ocorre através das interações energéticas dos elétrons no componente. O 

controlador enviará comandos ao componente ponte H, responsável pela 

dimerização da lâmpada que a partir da porcentagem dos sinais lógicos enviados 

emitirá a luminosidade. 
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O dispositivo eletroeletrônico utilizado para obter dados da luminosidade 

é o do tipo LDR (Light Dependent Resistor), que significa resistor dependente de 

luz. Suas especificações estão contidas na Tabela 7. O comportamento desse 

eletroeletrônico varia conforme a intensidade da luz absorvida na granja, sua 

composição é dada por uma resistência que depende da absorção dos elétrons 

para a variação.  

 

LDR mod. GL5528 
Tensão Máxima 150VDC 
Potência Máxima 100mW 

Espectro 540 nm 
Temp. no Ambiente -30° a 70°C  

Tabela 7 – Especificações do sensor. (ADAPTADO) Fonte: Datasheet LDR 

 

As informações obtidas pelo sensor (valores de luminosidade) serão 

enviadas e processadas pelo controlador. Essas informações são corrigidas 

conforme os valores imputados no controle e assim o atuador recebe um 

comando, interferindo no processo.  

A alimentação do processo será composta por um motor redutor, 

responsável por elevar e abaixar a linha de comedouro e bebedouro, e uma 

motobomba, destinada a bombear a alimentação líquida e a água nas linhas, 

ambos são atuadores acionados pelo controlador. Também fará parte desse 

processo um transdutor de pressão, instrumento destinado à verificação de 

pressão no processo. 

O motor redutor, é um componente mecânico. Seu funcionamento é dado 

por uma relação de engrenagens que reduz a rotação no eixo. Essa redução faz 

com que haja perda de velocidade e ganho no torque, aumentando a capacidade 

de força. No processo de alimentação, a função do motor redutor é de 

movimentar verticalmente as linhas, essa função tem como objetivo a restrição 

de alimentação e também a elevação conforme o crescimento das aves. A 

Tabela 8 apresenta as especificações desse atuador. 
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Motor Redutor LWC Mod. 25GA 
Tensão de Alimentação 6 a 12 VDC 

Pontência de Saída 8 W 
Corrente 70 mA 

Velocidade 5 RPM 
Toque 8 Kg*cm 

Tabela 8 – Especificações do Moto redutor. (ADAPTADO) Fonte: Datasheet LWC 

 

Outro atuador utilizado nesse processo é a motobomba. Com uma vazão 

máxima de 840L/h (Litros por hora) e outras especificações apresentadas na 

Tabela 9, esse componente atende às necessidades do projeto, pois fica 

submerso no tanque da água e da alimentação líquida, conhecidos como silos. 

Esse componente atuará constantemente no processo a fim de manter as linhas 

de alimentação e bebedouro preenchidas. 

Motobomba Brand New 
Tensão de Funcionamento 6 a 15 VDC 

Potência de Saída 8 W 
Corrente 1.2 A 

Diâmetro de Saída da Água 12 mm 
Máxima Elevação 5 m 

Tabela 9 – Especificações da Motobomba. (ADAPTADO) Fonte: Motobomba Brand New 

 

O sensor para controle da alimentação utilizado será um transdutor de 

pressão, cuja especificações encontram-se na Tabela 10. Esse componente irá 

monitorar a pressão existente nos reservatórios (silos) a fim de captar e transmitir 

dados ao controlador, que por sua vez, apresentará informações ao operador, 

através da interface homem – máquina. 

Transdutor de Pressão SKU 237545 
Tensão de Funcionamento 5 VDC 

Material do Sensor: Liga de aço carbono 
Pressão Máxima 2,4 Mpa 

Range de Temperatura 0 a 85 °C 
Erro de medição ± 5% 

Faixa de erro da temperatura: ± 5%  
Tabela 10 – Especificações do Transdutor de Pressão. (ADAPTADO) Fonte: Datasheet SKU 

 



14 
 

O controle das variáveis do processo será realizado através do 

supervisório, projetado em plataforma Labview. A aplicação monitorará e 

apresentará os dados ao operador, que poderá interagir e alterar os valores 

desejados manualmente. Está plataforma apresentará gráficos gerados através 

dos valores das variáveis, fornecendo ao operador uma visão ampla do 

ambiente.  

Através da Figura 11, é possível visualizar o esquema do processo, onde 

apresenta os componentes eletroeletrônicos presentes no projeto. Esses 

componentes estão interligados a plataforma de hardware Arduíno e 

alimentados por tensões especificadas nas fontes. 

 

 

Figura 11 – Esquema do Projeto. Fonte Própria. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que o projeto mostre a importância da automação no controle 

da climatização, luminosidade e alimentação na criação de frangos de corte. Essas 

variáveis devem sempre estar nos valores desejados, caso contrário, afetará a 

qualidade da produção/criação do animal. Esse controle só será possível com a 

elaboração do projeto mecânico, eletroeletrônico e supervisório aplicados a esse 

sistema, além do estudo e pesquisa dos equipamentos para suprir as necessidades 

do processo. 

 

CONCLUSÃO 
 

Levando-se em consideração as variáveis de criação mencionadas nesse 

artigo, entendemos que a climatização, luminosidade e alimentação é de grande 

importância na criação do frango de corte, e para controlar essas variáveis o 

desenvolvimento do controle, através dos sistemas de supervisão, da automação, 

onde estão presentes os sistemas mecânicos e elétricos, e da instrumentação, 

realizadas pelos sensores, faz favorecer um controle estável na criação dos 

frangos. 
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