
Incubadora para a observación da cría de aves 

 

O proxecto que presentamos para a Galiciencia 2020 consiste nunha 

incubadora feita principalmente con materiais recuperados de ordenadores 

vellos que xa non servían.  

 

 

 

Podemos falar de dous obxectivos básicos: 

 

O primeiro é conseguir a cría de pitos para encher o galiñeiro que mantemos 

na aldea de Santa Comba, preto de Lugo. Ata agora estivemos mercando as 



galiñas pero vimos que podiamos crialas nós mesmos sen necesidade de 

mercalas.  

O segundo obxectivo é observar como se desenvolven os ovos fertilizados e 

como se vai desenvolvendo o paxaro dentro do ovo. Para elo contamos con 

dúas ferramentas fundamentais: un pequeno microscopio portátil que se 

pode conectar directamente ao ordenador ou a un dispositivo móbil e unha 

webcam para poder seguir a evolución dende a casa. 

 

A incubadora é unha máquina robotizada. Un sensor de temperatura controla 

que non baixe dos 34 graos e que non se pase dos 38. A temperatura ideal, 

polo que puidemos entender é de 36 graos de media.  

 

Os ovos tardan 21 días en madurar e converterse en pitiños. Se temos sorte 

poderemos velos nacer antes de Nadal. 

O dispositivo consta de varios aparellos que funcionan de xeito automático.  

Dispón de un motor de 12 voltios que voltea os ovos lentamente simulando o 

proceso natural que fai a galiña. De non voltealos os pitos nacerían con 

malformacións ou, simplemente non sairían adiante.  

 

Tamén conta cunha lámpada de baixo consumo que dá calor suficiente para 

elevar a temperatura ata o nivel desexado en poucos minutos.  

 

Un terceiro elemento imprescindible é o micro-controlador programable que 

permite manter a temperatura desexada e que acende e apaga a lámpada en 

función da temperatura que rexistra a sonda. Por último, a nosa incubadora 

artesanal conta cun sistema de ventilación que evita o estancamento do aire e 

que tamén distribúe a humidade necesaria para que os ovos non morran por 

sequidade. 

 



 

 

O compartimento está feito de madeira de abeto que arranxamos nós 

mesmos no taller e que cubrimos con dúas capas plásticas, a primeira de 

polietileno tereftalato (PET) moi transparente e altamente resistente, e unha 

segunda capa exterior de goma eva para evitar as fugas excesivas de calor 

(actúa como manta térmica). 

 

O sistema é facilmente accesible por unha porta lateral e a base é 

desmontable para facilitar a limpeza despois do seu uso. 

 

 

 

 


