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RESUMO 

 

A agroindústria vem se tornando cada vez mais competitiva e isso fez crescer a 

necessidade pelo uso de tecnologia, aumentando o controle e a eficiência do processo 

produtivo. Neste sentido, sendo a avicultura brasileira a terceira maior do mundo e o 

Brasil o maior exportador de carne de frango, adota tecnologia de forma a manter sua 

competitividade mundial. Como a avicultura intensiva depende da qualidade do 

ambiente interno dos alojamentos, propor um arranjo de ambiente ideal, considerando 

todas as possíveis variações que podem ocorrer dentro do ambiente de produção, se 

torna um fator crítico na produção de carne de frango. O objetivo geral desta pesquisa 

foi desenvolver um modelo de avaliação de ambiente de alojamento de frangos de 

corte visando minimizar perdas e focar na otimização da produção de carne de frango. 

Para tanto foram utilizados dados de instalações de frangos de corte localizados na 

região de Campinas com sistema de ventilação artificial e diferentes tipologias 

construtivas. No primeiro artigo, os dados foram organizados de forma heurística e 

aplicada a mineração de dados de modo a obter árvores de decisão que permitissem 

classificar as condições de alojamento das aves. No segundo artigo, os dados foram 

tabulados e processados, e um software foi desenvolvido para indicar ao gerente se 

as condições de criação estavam dentro de um determinado padrão. Os resultados 

apontaram que é possível criar um modelo heurístico e gerar árvores de decisão para 

classificar o alojamento de frangos em função do ambiente interno, bem como 

classificar o alojamento geral por idade, em tempo real e utilizando um aplicativo para 

celular, desenvolvido e solicitado o registro para esta finalidade. Conclui-se que foi 

viável desenvolver ferramenta para o acompanhamento da criação de frangos de 

corte. 

 

Palavras-chaves: Ciência da computação. Ave doméstica – Instalações. Ave 

doméstica - Fatores climáticos. Aplicativos Android. Produção avícola. Avicultura de 

precisão. Algoritmo de classificação. Mineração de Dados. 

  



ABSTRACT 

 

Agribusiness is becoming increasingly competitive, and this has increased the need 

for the use of technology, increased control and efficiency in the production process. 

In this sense, as Brazilian poultry farming is the third-largest in the world and Brazil is 

the largest exporter of chicken meat, it adopts technology in order to maintain its global 

priority. As intensive poultry farming depends on the quality of the suitable indoor 

environment, proposing an ideal environment arrangement, considering all possible 

variations that can occur within the production environment, becomes a critical factor 

in the production of broiler meat. The general objective of this research was to develop 

a model for evaluating the housing environment of limited broiler chickens and focusing 

on meat production optimization. For this purpose, data from broiler facilities in the 

Campinas region with an artificial compatibility system and different constructive 

typologies were used. In the first article, the data were organized in a heuristic way, 

and data mining was applied to tree trees that allow classifying bird housing conditions. 

In the second article, the data were tabulated and processed, and software was 

developed that would indicate to the manager whether the breeding conditions were 

within a certain pattern. The results indicated that it is possible to create a heuristic 

model and generate decision trees to classify broiler housing according to the indoor 

environment and classify the general housing by age, in real-time and using a mobile 

application, developed and requested the registry for this hardware. It was concluded 

that it was possible to develop a tool to monitor the creation of broiler chickens. 

 

Key-words: Computer Science. Broiler – Installations. Broiler - Weather Factors. 

Android Apps. Broiler Production. Precision Poultry. Classification Algorithm. Data 

Mining. 

  



UTILIDADE 

 

Sendo a carne de frango uma carne de produção sustentável e de baixo custo 

de produção, a utilidade desta pesquisa está focada em fornecer algoritmos que 

possam ser implementados para avaliar a produção de carne de frango, em função 

das condições ambientais do alojamento de criação das aves. Desta forma, pode-se 

corrigir eventuais erros cometidos durante a produção, em termos das variáveis 

controláveis por equipamentos utilizados no aviário. 

Tal foco está em consonância com alguns objetivos do desenvolvimento 

sustentável (ODSBRASIL, 2021) preconizados pela ONU (organização das nações 

unidas) (ONU, 2021) entre eles os de número dois e de número nove.  

O objetivo de número dois é o “Fome Zero e Agricultura Sustentável” (ODS2, 

2021) que visa “erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição 

e promover a agricultura sustentável” (ODS2_META, 2021), assim melhorando-se as 

condições de criação dos frangos de corte através de algoritmos implementados que 

permitam um monitoramento da produção pode-se vir a aumentar a produtividade e a 

qualidade do alimento produzido diminuindo-se os custos de produção torando o 

alimento mais acessível a uma maior quantidade de pessoas devido ao aumento de 

produtividade e diminuição dos custos.  

O objetivo número nove “Indústria, Inovação e Infraestrutura” (ODS9, 2021) que 

visa “construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação” (ODS9_META, 2021).Assim, o desenvolvimento 

de algoritmos que podem ser implementados em diversas plataformas tecnológicas 

de hardware como por exemplo dispositivos moveis, desktops, sites de internet entre 

outros, pode-se levar cada vez mais inovação aos processos produtivos a indústria de 

produção de frangos de corte. 
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1 CAPÍTULO I 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Esse capítulo trata de uma contextualização da pesquisa, visando colocar ao 

leitor a situação do produto estudado, assim como suas interfaces com várias áreas 

do conhecimento. Também se coloca aqui a Justificativa e utilidade da pesquisa, seus 

Objetivos e sua Metodologia, além do formato da tese. 

 

1.2 Introdução 

 

A carne de frango é uma das carnes mais consumidas do mundo. Não tem 

restrição religiosa e, por ser uma carne branca, não tem limitação à saúde humana. 

Em 2020 pela primeira vez na história a carne de frango (REDACAO, 2020) foi 

a proteína mais consumida no mundo. O consumo mundial de frango estava em 98,5 

milhões de toneladas, de carne suína em 94,3 milhões, e bovina em 61,5 milhões de 

toneladas. A redução no consumo de carne suína foi causada pela Peste Suína 

Africana (PSA), principalmente na Ásia, onde houve aumento na produção mundial de 

carne de frango. 

O Brasil comercializa anualmente 4 milhões de toneladas do alimento para 150 

países. O setor emprega 3,5 milhões de pessoas, incluindo 130 mil famílias 

proprietárias de pequenos aviários, que produzem em um sistema totalmente 

integrado com as agroindústrias exportadoras (ABPA, 2021a). 

 A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas contempla 17 objetivos 

interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados 

por pessoas no Brasil e no mundo. Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio 

ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares possam desfrutar 

de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas 

estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil (ONU, 

2021). Neste sentido, a produção de frangos de corte atende a essa demanda por 

meio de um processo intensivo, que produz uma carne mais barata, com maior 

eficiência na conversão alimentar e número de aves produzidas por ano (JASPERS; 

VAN DEN ENDE, 2006; NÄÄS et al., 2015). Além desse crescimento, ocorreram 
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mudanças no comportamento do consumo de carnes induzindo os consumidores a se 

conscientizarem da sustentabilidade da produção (DANIEL et al., 2011; WESTHOEK 

et al., 2014),. O sistema intensivo de produção de frangos depende da produtividade 

e da intensificação do uso do solo para a disponibilização de matérias-primas 

primárias (milho e soja) utilizadas no processamento da ração. O alojamento com 

ambiente controlado possui condições ambientais que permitem maiores densidades 

de rebanhos e maior eficiência produtiva (KIC, 2016). O uso de energia nesse sistema 

é maior do que em aviários com baixo nível de automação, comuns em países em 

desenvolvimento (BAXEVANOU et al., 2017). 

Hoje contamos com um número grande de dados registrados na produção 

animal. Na pesquisa atual de produção animal é comum acessar muitos dados de 

registros fisiológicos e de ambiente (idade, sexo, doenças e manejo), dados 

comportamentais de alto rendimento e outros dados interessantes e continuamente 

registrados. Em Li, Wu e Ngom (2018) são denotados 'dados de múltiplas 

visualizações' para quaisquer dados que forneçam informações complementares para 

caracterizar um objeto biológico, fenômeno ou sistema de vários aspectos. Esses 

dados podem ser de diferentes tipos e origens, seguir diferentes distribuições 

estatísticas, possuir diferentes semânticas, suportar diferentes níveis de imprecisões 

ou ter diferentes tipos de incertezas.  

Normalmente acessamos quatro tipos de dados de múltiplas visualizações (1) 

com diferentes grupos de amostras medidos pelo mesmo conjunto de recursos, (2) 

dados de múltiplas visualizações com o mesmo conjunto de amostras, mas conjuntos 

de recursos diferentes, (3) dados de múltiplas visualizações medindo o mesmo 

conjunto de objetos em diferentes condições e (4) dados de múltiplas visualizações 

com diferentes recursos e diferentes conjuntos de amostras no mesmo fenômeno, que 

podem ser posteriormente transformados em dados multi-relacionais. Na fronteira da 

análise de big data, torna-se indispensável investigar como extrair conhecimento dos 

dados e orientar a tomada de decisões em sistemas na fazenda. 

 

1.3 Justificativa  

 

As condições ambientais nas quais os frangos de corte são criados é muito 

importante para o bem-estar do animal. Em nosso país que possui regiões muito 

quentes isso é crítico. O descuido na observância das varáveis ambientais pode levar 
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à mortalidade dos animais como ilustrado na notícia da Figura 1. Tais acontecimentos 

não são raros em nosso país, o que pode ser constatado através dos mecanismos de 

busca disponíveis na internet. 

 

Figura 1 – Notícia sobre mortalidade de frangos devido ao calor 

 
Fonte: Canal Rural (2020). 

 

O estudo e a compreensão das condições ambientais em que os frangos de 

corte são alojados é crítico para se atingir o bem-estar e o conforto térmico dos 

animais e, portanto, melhorar a produção e a qualidade da carne. Os efeitos adversos 

do alojamento inadequado de frangos de corte podem influenciar principalmente o 

consumo de alimento, o peso corporal, a taxa de crescimento, a conversão alimentar 

e qualidade de carne. 

Como a avicultura intensiva depende da qualidade do ambiente interno dos 

alojamentos, propor um arranjo de ambiente ideal, considerando todas as possíveis 

variações que podem ocorrer dentro do ambiente de produção torna-se um fator 

importante na produção de carne de frango. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um modelo de avaliação de ambiente de alojamento de frangos 

de corte que permita a implementação de sistemas de monitoramento das condições 

ambientais fornecendo informações para tomada de ação com o intuito de melhorar o 

bem-estar animal e consequentemente diminuir as perdas produtivas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Desenvolver um modelo de classificação de ambiente ideal para produção 

de frango de corte considerando as formas mais utilizadas por produtores, 

de aviários comerciais. 

• Desenvolver um aplicativo que permita avaliar durante o processo de 

produção de frango as condições ambientais. 

 

1.5 Metodologia 

 

Utilizou-se a metodologia “design science research”(DSR) (DRESCH, 2013; 

DRESCH; LACERDA; JÚNIOR, 2015), pois esta metodologia era uma das que se 

adequava aos objetivos iniciais. Pela DSR pode-se estabelecer alguns critérios que 

para a condução da pesquisa. 

 

Critérios: 

1) Criação de um novo artefato; 

2) Utilidade do Artefato; 

3) Contribuir para a solução de problemas agentes interessados; 

4) Avaliação do artefato; 

5) Demonstrar que o artefato está adequado ao uso proposto; 

6) Demonstrar o entendimento do problema; 

7) Comunicar os resultados aos agentes interessados. 
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Os artefatos produzidos foram algoritmos computacionais, cuja utilidade e 

contribuição está em fornecer um meio de análise das condições ambientais em 

galpões de produção de frangos de corte através dos algoritmos. Os artefatos foram 

publicados através de artigos em revistas internacionais na área de possíveis 

interessados no tema de produção de frango de corte, assim foram atendidos os 

critérios de avaliação, adequação, entendimento e comunicação aos interessados 

Nesta tese utilizou-se como base os dados levantados pela Dra. Thayla M.R. 

Carvalho Curi (CARVALHO CURI, 2014), com sua permissão. Na tese, a Dra. Thayla 

analisou os sistemas de ventilação, realizou uma análise detalhada da construção 

física dos galpões, tipos de sensores, mapas de calor e aplicou redes neurais para 

obter a vazão ideal dos exaustores. 

 

1.5.1 Levantamento dos dados de campo 

 

Os dados de campo de Carvalho Curi (2014) foram levantados em quatro 

instalações de frangos de corte localizados na região de Campinas com sistema de 

ventilação artificial e diferentes tipologias. Os sistemas de ventilação avaliados foram: 

Blue House (BH) - isolamento lateral por cortinas azuis e sistema de ventilação 

artificial de pressão negativa com exaustores; Dark-House (DH) - isolamento lateral 

por cortinas pretas e sistema de ventilação mecanizada com exaustores e entrada de 

ar através do painel evaporativo; Solid wall (SW) - isolamento lateral por paredes de 

alvenaria e sistema de ventilação artificial de pressão negativa com exaustores e 

entrada de ar através do painel evaporativo; e Gigante (DWH) - isolamento lateral por 

cortinas pretas e sistema de ventilação artificial de pressão negativa com exaustores 

e entrada de ar através do painel evaporativo (DWH). Foram monitoradas as variáveis 

climáticas (temperatura, umidade relativa e velocidade do ar) e o ambiente aéreo 

(concentração de dióxido de carbono e amônia) duas vezes ao dia (9h00min e 

14h00min), semanalmente aos 21, 28, 35 e 42 dias de idade das aves, em 52 pontos 

equidistantes na altura das aves, no período de inverno e verão. Os dados nos foram 

fornecidos em um arquivo Excel com quatro planilhas, uma para cada tipo de galpão, 

conforme ilustrado na Figura 2 que destaca o trecho de detalhe dos dados dos 

sensores. Além dos dados das medições dos sensores haviam outras informações 

que não foram aproveitadas, como por exemplo, dados relativos aos exaustores. 
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Figura 2 – Planilha de Dados dos Galpões 

Detalhe 

 

Visão Global 

 

Fonte: Autor em função da planilha de Carvalho Curi (2014). 

 

Para o primeiro artigo com o intuito de poder trabalhar melhor os dados, 

resolveu-se migrar estas informações contidas nas planilhas para um banco de dados 

para tirar proveito da linguagem SQL (Standard Query Language) que é uma 

linguagem que permite realizar diversos tipos de consultas sobre dados armazenados. 

Optou-se pelo banco de dados MySQL(MYSQL COMMUNITY SERVER, 2021) da 

Oracle na versão gratuita. Para migrar os dados das planilhas para o banco foi usado 

um “plugin” (MYSQL, 2021) gratuito para o Excel desenvolvido pela Oracle. Com o 
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uso deste “plugin” minimizou-se a possibilidade de erros na migração por ser um 

programa largamente testado além de tempo de desenvolvimento. Para cada galpão 

foi criada uma tabela específica na base conforme ilustrado na Figura 3 onde exibem-

se os dados migrados do galpão blue house e se destaca e detalha no ambiente do 

MySQL Workbench, que é um ambiente integrado para o MySQL (MYSQL 

WORKBENCH, 2021). 

 

Figura 3 – Exemplo Resultado Migração 

Detalhe 

 

Visão Global 

 

Fonte: O Autor. 
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Para o segundo artigo, os dados foram migrados para o bando de dados SQLite 

(SQlite, 2021), já que o intuito era desenvolver um programa para dispositivos móveis 

(app) e que fosse portável para diversos sistemas operacionais, pois em trabalhos 

futuros pretende-se que este aplicativo chegue à mão do produtor, porém pelo 

momento não nos foi possível trabalhar junto aos criadouros de frango de corte. O 

banco de dados SQLite possui limitações quando comparado ao MySQL e visto que 

ele será aplicado em dispositivos móveis e por conseguinte deve-se minimizar o 

espaço de memória, a planilha Excel original foi alterada para conter apenas os 

campos a serem trabalhados conforme pode ser visto na Figura 4, contudo foram 

criados dois campos a mais para contemplar a linhagem das aves visto que as 

características ambientais de linhagem para linhagem podem variar, e outro para 

identificação do lote de aves sendo analisado. No aplicativo foi criado um sistema de 

“pesos” para que o aplicativo possa vir a se calibrado para contemplar alterações e de 

linhagem. 

 

Figura 4 – Planilha de dados para o Aplicativo 

 
Fonte: Autor em função da planilha de Carvalho Curi (2014). 

 

1.5.2 Desenvolvimento da classificação do modelo de aviário 

 

Recordando que foram monitoradas as variáveis climáticas (temperatura, 

umidade relativa e velocidade do ar) e o ambiente aéreo (concentração de dióxido de 

carbono e amônia) duas vezes ao dia (9h e 14h), semanalmente aos 21, 28, 35 e 42 

dias de idade das aves, em 52 pontos equidistantes na altura das aves, no período de 

inverno e verão. 

 



19 

1.5.2.1 Descrição da metodologia do primeiro artigo 

 

Para o primeiro artigo utilizou-se uma técnica mista para a modelagem sobre 

as variáveis monitoradas excetuando-se o dióxido de carbono. Foi desenvolvido um 

programa de computador usando a linguagem C# que classificou heuristicamente 

cada variável. A Figura 5 e a Figura 6 exibem dois exemplos dos resultados da análise 

heurística visíveis na tela do programa. As análises heurísticas foram realizadas em 

separado por alojamento e em conjunto com todos os alojamentos. Esta análise 

preliminar gerou os resultados desta classificação em um arquivo no padrão CSV 

(“Comma-separated value” – valores separados por ponto e vírgula). Este arquivo foi 

submetido à ferramenta de mineração de dados RapidMiner Studio (RAPIDMINER 

STUDIO, 2021) para obter-se as arvores de decisão. O RapidMiner (RAPIDMINER, 

2021) é uma ferramenta comercial para análise de dados que utiliza aprendizagem de 

máquina. O RapidMiner Studio é um ambiente visual de programação para construir 

modelos para fazer previsões.  

 

Figura 5 – Análise Heurística Bluehouse 

Detalhe 

 
Visão Global 

 
Fonte: O Autor. 
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Figura 6 – Análise Heurística Darkhouse 

Detalhe 

 

Visão Global 

 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 7 – Exemplo de Arquivo CSV visualizado no Excel 

 
Fonte: O Autor. 
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Figura 8 – Arquivo CSV visualizado em um editor de texto 

 
Fonte: O Autor. 

 

Nessa massa de dados uma das colunas foi categorizada como um índice 

global GHS, esse índice global definiu a categorização heurística geral para o lote 

para gerar o arquivo CSV a ser exportado para a análise no RapidMiner 

(RAPIDMINER, 2021) 

 

Figura 9 – Coluna Resultado Global Gerado Pelo Aplicativo 

 
Fonte: O Autor. 

 

O valor que nomeamos de GHS foi obtido do de um algoritmo dividido em duas 

etapas. Na primeira parte foi obtido um valor calculado com base nas tabelas Tabela 

1, Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4. 
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Tabela 1 – Índice Heurístico Temperatura 

  Idade (dia) 

Variável 21 28 35 42 

Temperatura 

(T, °C) 

10 ≤ T <16; 

Inadequado; 

1 

10 ≤ T <14; 

Inadequado; 

1 

10 ≤ T <14; 

Inadequado; 

1 

10 ≤ T <16; 

Inadequado; 

1 

16 ≤ T <18; 

Inadequado; 

1 

14 ≤ T <17; 

Moderado; 

3 

14 ≤ T <17; 

Moderado; 

3 

14 ≤ T <17; 

Moderado; 

4 

18 ≤ T <25; 

Moderado; 

4 

17 ≤ T <25; 

Excelente; 

10 

17 ≤ T <25; 

Excelente; 

10 

17 ≤ T <25; 

Excelente; 

8 

25 ≤ T <29; 

Excelente; 

6 

25 ≤ T <29; 

Boa; 

5 

25 ≤ T <29; 

Boa; 

5 

25 ≤ T <29; 

Moderado; 

4 

29 ≤ T <39; 

Inadequado; 

1 

29 ≤ T <39; 

Excelente; 

1 

29 ≤ T <39; 

Inadequado; 

1 

29 ≤ T <39; 

Inadequado; 

1 

Fonte: O Autor. 

 

Tabela 2 – Índice heurístico humidade relativa (HR) 

  Idade (dia) 

Variável 21 28 35 42 

Humidade 

relativa 

(HR, %) 

30 ≤ HR <40; 

Inadequado; 

1 

30 ≤ HR <40; 

Inadequado; 

1 

30 ≤ HR <40; 

Inadequado; 

1 

30 ≤ HR <40; 

Boa; 

6 

40 ≤ HR <60; 

Moderado; 

4 

40 ≤ HR <60; 

Moderado; 

4 

40 ≤ HR <60; 

Moderado; 

6 

40 ≤ HR <60; 

Excelente; 

9 

60 ≤ HR <70; 

Excelente; 

8 

60 ≤ HR <70; 

Excelente; 

8 

60 ≤ HR <70; 

Excelente; 

9 

60 ≤ HR <70; 

Moderado; 

4 

70 ≤ RH <80; 

Boa; 

6 

70 ≤ RH <80; 

Boa; 

6 

70 ≤ RH <80; 

Boa; 

4 

70 ≤ RH <80; 

Inadequado; 

4 

80 ≤ RH <90; 

Boa; 

6 

80 ≤ RH <90; 

Moderado; 

4 

80 ≤ RH <90; 

Inadequado; 

1 

80 ≤ RH <90; 

Inadequado; 

1 

Fonte: O Autor. 
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Tabela 3 – Índice heurístico velocidade do ar (AV) 

  Idade (dia) 

Variável 21 28 35 42 

Velocidade 

do Ar (AV, 

m/s) 

0,0≤ AV <0,2; 

Inadequado; 

1 

0,0≤ AV <0,5; 

Moderado; 

3 

0,0≤ AV <1,25; 

Inadequado; 

1 

0,0≤ AV <1,25; 

Inadequado; 

1 

0,2≤ AV <0,4; 

Boa; 

6 

0,5≤ AV <0,8; 

Boa 

6 

1,25≤ AV <1,9; 

Boa; 

6 

1,25≤ AV <1,9; 

Moderado; 

4 

0,4≤ AV <0,5; 

Excelente; 

8 

0,8≤ AV <0,9; 

Excelente; 

8 

1,9≤ AV <2,0; 

Boa; 

6 

1,9≤ AV <2,0; 

Boa; 

6 

0,5≤ AV <0,6; 

Excelente; 

8 

0,9≤ AV <1,0; 

Excelente; 

8 

2,0≤ AV <2,5; 

Boa; 

5 

2,0≤ AV <2,5; 

Boa; 

7 

0,5≤ AV <0,6; 

Moderado; 

4 

1,0≤ AV <1,2; 

Excelente; 

8 

2,5≤ AV <3,0; 

Boa; 

8 

2,5≤ AV <3,0; 

Boa; 

8 

AV≥ 0,6 

Inadequado; 

1 

AV≥ 1,2 

Excelente; 

8 

AV≥ 3,0 

Excelente; 

5 

AV≥ 3,0 

Excelente; 

5 

Fonte: O Autor. 

 

Para cada variável foi criado um peso que indica sua importância no conforto 

ambiental dependente da idade da ave (Tabela 4). Este peso também possibilita um 

grau de generalização que pode ser ajustado pelas condições do alojamento, da 

linhagem da ave. 

 

Tabela 4 – Pesos das variáveis analisadas 

Variável 
Idade (dia) 

21 28 35 42 

Temperatura de bulbo seco 0,6 0,7 0,7 0,8 

Humidade relativa 0,5 0,6 0,6 0,6 

Velocidade do ar 0,5 0,6 0,6 0,7 

Fonte: O Autor. 

 

A equação a seguir é a primeira parte do algoritmo. 

Equação 1: Parte 1 do cálculo heurístico 

RC = T * WT + RH * WRH + VA * WVA 

Onde RC = condição de crescimento, T = temperatura de bulbo seco, WT = 

peso da temperatura, RH = umidade relativa, WRH = peso da umidade relativa, VA = 

velocidade do ar e WVA = peso da velocidade do ar. 
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Para a segunda parte do algoritmo usou-se a Tabela 5 e obteve-se um valor 

que foi nomeado de avaliação das condições de criação (ARC).  

A análise do valor para do ARC utilizou a concentração de amônia 

considerando a seguinte abordagem: 

Se NH3= Excelente, então ARC = RC 

Se NH3= Bom, então ARC = 0,75 * RC 

Se NH3= Moderado, então ARC = 0,5 * RC 

Se NH3= Inadequado, então ARC = 0,25 * RC 

 

ARC é um valor ∈ [0; 10] correspondendo à condição de criação considerando 

variáveis ambientais, idade e concentração de amônia conforme Tabela 5:  

 

Tabela 5 – Índice heurístico da amônia 

Variável 
Idade (sem) 

21 28 35 42 

Amônia (ppm) 

NH3< 6; 

Excelente 

NH3< 6; 

Excelente 

NH3< 9; 

Excelente 

NH3< 9; 

Excelente 

6≥ NH3<9; 

Boa 

6≥ NH3<9; 

Boa 

9≥ NH3 <12; 

Boa 

9≥ NH3 <12; 

Boa 

9≥ NH3 <12; 

Moderado 

9≥ NH3 <12; 

Moderado 

12≥ NH3 <17; 

Moderado 

12≥ NH3 <17; 

Moderado 

NH3 ≥ 12; 

Inadequada 

NH3 ≥ 12; 

Inadequada 

NH3 ≥ 17; 

Inadequada 

NH3≥ 17; 

Inadequada 

Fonte: O Autor. 

 

A próxima etapa é prever a condição final de criação (ARCf) com base nas 

seguintes regras: 

Se ARC < 4, então ARCf = Inadequado 

Se 4 ≤ ARC < 6, então ARCf = Moderado 

Se 6 ≤ ARC < 8, então ARCf = Bom 

Se ARC ≥ 8, então ARCf = Excelente 
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Onde ARCf é o mesmo que o índice global GHS que foi usado como rótulo pelo 

Rapidminer para a geração das árvores de decisão. A ferramenta possui vários 

algoritmos de análise e para cada algoritmo possui vários ajustes que permitem que 

sejam obtidos resultados mais adequados para cada análise realizada. No artigo 1 

foram aplicados os algoritmos de árvore de decisão (Decision Tree) e de árvore 

aleatória (Random Tree) conforme ilustrado em Figura 10 e Figura 11. 

 

Figura 10 – Exemplo Decision Tree aplicado aos dados sem ajustes 

Detalhe 

 

Visão Global 

 

Fonte: O Autor. 
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Figura 11 – Exemplo Random Tree aplicado aos dados sem ajustes 

Detalhe 

 

Visão Global 

 

Fonte: O Autor. 

 

No artigo de Martinez et al. (2021a) tem-se os detalhes da matriz de confusão 

para os dois tipos de árvore e os trechos da árvores destacados. 

Assim com resultados rotulados em uma faixa de valores que levam a um 

cenário específico de criação de frangos, dependendo da idade das aves, da 

temperatura ambiente de bulbo seco e da umidade relativa, da concentração de 

amônia e da ventilação levando em consideração a taxa de variação. Usaram-se os 

limites de variáveis de ambiente sugeridos na literatura. Distribuíram-se os valores das 

variáveis das referências em uma planilha e calculamos os valores das medianas dos 
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quartis. Os valores abaixo do primeiro quartil e acima do quartil superior (menor e 

maior 25% dos números) foram considerados 'inadequados'.  

Os valores medianos foram considerados 'excelentes' (de 25,1% a 50%). O 

intervalo entre a mediana e os valores do quartil superior foram denotados como 

'Bom'. Aqueles entre a mediana e a distribuição mais alta de foram considerados 

'Moderados'. A produção (condição de criação, RC) foi então discretizada ('Excelente,' 

'Boa,' 'Moderada' e 'Inadequada') de acordo com os resultados de campo em 136 das 

variáveis ambientais. O resultado 'Excelente' é o ambiente ideal onde os frangos 

atingem 100% do desempenho estabelecido pelas matrizes, enquanto 'Inadequada' 

significa uma condição de alojamento em que o desempenho dos frangos é inferior a 

75%. As condições 'Boas' e 'Moderadas' foram distribuídas igualmente entre os 

extremos. Na terceira etapa foi construído um conjunto de dados usando variáveis 

registradas em campo aplicadas a um software de mineração de dados. 

 

1.5.2.2 Descrição da metodologia do segundo artigo 

 

Para o segundo artigo a manipulação inicial dos dados foi diferente, pelo fato 

de ter-se decidido mudar a linguagem de programação e a intensão do 

desenvolvimento de um aplicativo. Neste segundo artigo houve a consideração do 

dióxido de carbono bem como a relação entre algumas variáveis ambientais. O 

primeiro passo foi a normalização dos dados ambientais para valores entre zero e um. 

Um segundo passo foi a análise dos dados onde realizou-se uma comparação entre 

algumas variáveis e uma comparação entre os galpões. Um dos objetivos desta 

abordagem foi o de buscar intervalos e limites para o aplicativo pode concluir em que 

situação o galpão se encontra (Excelente, Boa, Moderada, Ruim).  

As Tabela 6 e Tabela 7 mostra a relação do dióxido de carbono e amônia com 

relação à velocidade do ar, como exemplo destas variáveis estudadas. Procedimento 

análogo foi realizado para os demais tipos de alojamento, bem como um 

relacionamento global onde foram considerados os dados de todos os galpões em 

conjunto. Após essa análise foram estabelecidos os intervalos de análise do aplicativo. 
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Tabela 6 – CO2 vs Velocidade do Ar - Blue house 

Bluehouse 

Dia Relação entre CO2 e Velocidade do ar  

21 

 

28 

 

35 

 

42 

 

Fonte: O Autor. 
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Tabela 7 – Amônia vs Velocidade do Ar - Blue house 

Bluehouse 

Dia Relação entre Amônia e Velocidade do ar  

21 

 

28 

 

35 

 

42 

 

Fonte: O Autor. 
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Além do estudo da relação entre as variáveis foram aplicados os limites 

conhecidos na literatura (COBB_MANUAIS, 2021; FERREIRA, 2016; NÄÄS et al., 

2014). A Tabela 8 exibe a relação da temperatura de conforto do frango para as idades 

da ave em função da humidade relativa. 

 

Tabela 8 – CTZ Temperatura de Conforto animal em função da humidade relativa 

Temperatura e Índice de humidade relativa (TempHum) 

 
MU ≥ 

80% 

70% ≤ MU 

< 80% 

60% ≤ MU < 

70% 

50% ≤ MU < 

60% 

40% ≤ MU 

< 50% 
MU < 40% 

Idade (d) (I)  CTZ(°C) 

I = 1 33 33 33 33 33 35 

I = 2 32 32 32 32 32 34 

I = 3 31 31 31 31 31 33 

I = 4 30 30 30 30 30 33 

I = 5 30 30 30 30 30 32 

I = 6 29 29 29 29 31 31 

I = 7 29 29 29 29 31 31 

I = 8 28 29 29 29 31 31 

8 ≤ I <12  27 28 28 29 31 31 

12 ≤ I <16 26 27 27 29 31 31 

16 ≤ I <20 25 26 26 28 30 30 

20 ≤ I <24 24 25 26 27 29 30 

24 ≤ I <30 23 24 25 27 29 29 

30 ≤ I <35 22 23 25 26 28 28 

I > 35 21 22 24 25 27 27 

Fonte: O Autor. 

 

I = idade da ave em dias; 

UM = Média da Humidade Relativa;  

CTZ =Temperatura de conforto das aves em ºC em função da humidade 

relativa, adaptado de Ferreira (2016). 
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Os dados foram importados para uma base usando o SQLite (SQLite, 2021) 

como exibido na Figura 12. O aplicativo gerou uma tabela de resultados dos cálculos 

que pode ser vista na Figura 13 onde além foram aplicados os limites da literatura 

junto com os intervalos de análise. Quando um dos valores ultrapassava os limites da 

literatura o ambiente foi considerado inadequado e representado pelo valor menos um 

(-1). Os limites usados pelo aplicativo estão descritos no artigo 2 (MARTINEZ et al., 

2021b). 

 

Figura 12 – Dados importados para o SQLite 

Detalhe 

 

Visão Global 

 

Fonte: O Autor. 
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Figura 13 – Dados após cálculos do Aplicativo 

Detalhe 

 

Visão Global 

 

Fonte: O Autor. 

 

1.5.2.3 Desenvolvimento do aplicativo 

 

A partir dos dados de campo previamente coletados e analisados, realizou-se 

a normalização dos dados e foram estipulados limites de forma a focar em entradas e 

saídas. A linguagem de desenvolvimento da aplicação foi Python. Esta linguagem 

possui uma vasta biblioteca de funções prontas e extensa literatura para apoiá-la 

(DJERDJ et al., 2021; NYALALA et al., 2021). A linguagem fornece recursos para 

realizar a análise de dados de muitas maneiras possíveis.  

Para a interface gráfica, selecionamos o framework Kivy e KivyMD. Kivy é uma 

estrutura Python gratuita e de código aberto para o desenvolvimento de aplicativos 

móveis e outros softwares de aplicativos multitoque com uma interface de usuário 



33 

natural (NUI). É distribuído sob os termos da Licença MIT e pode ser executado em 

Android, iOS, Linux, macOS e Windows. KivyMD é uma coleção de widgets 

compatíveis com Material Design para uso com Kivy, uma estrutura para 

multiplataforma, aplicativos gráficos habilitados para toque (GAD, 2018).  

Inicialmente o programa foi realizado no ambiente Windows. Após ele ter as 

etapas preliminares concluídas, o aplicativo foi construído para Android. Para tanto foi 

usado o WSL (Windows Subsistem Linux versão 2) onde foi executado o programa 

buildozer, que é um programa construído para gerar pacotes para android. 

 

1.6 Composição da tese 

 

A tese é composta de quatro capítulos. No primeiro capítulo consta parte 

introdutória, a justificativa e utilidade da pesquisa, bem como os objetivos e a 

metodologia. No segundo capítulo apresenta-se a revisão bibliográfica necessária 

para a compreensão do desenvolvimento dos trabalhos. No terceiro capítulo tem-se 

os resultados e discussão apresentados no formato de dois artigos científicos. E, 

finalmente no quarto capítulo se encontram as considerações finais e conclusão. A 

Figura 14 ilustra a composição da tese. 

 

Figura 14 – Composição da tese 

 
Fonte: O Autor. 

 

Esta tese é apresentada no formato de artigo científico. Foram elaborados dois 

artigos que estão apresentados na sessão de Resultados e Discussão. O primeiro 
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artigo trata do desenvolvimento de um modelo heurístico e de data mining que visa 

classificar a melhor forma de alojamento de frangos de corte em aviários comerciais. 

O segundo artigo trata do desenvolvimento de um aplicativo de celular que auxilia o 

produtor de frangos de corte a auditar a criação de frangos desde a semana 21 até o 

abate.  
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2 CAPÍTULO II 

 

2.1 Referencial Teórico 

 

Este capítulo trata de temas relevantes para o entendimento da pesquisa 

efetuada. Foram levantadas bibliografias relacionadas à avicultura brasileira e suas 

características, de maneira a contextualizar o tema em estudo. 

 

2.2 Cadeia Produtiva de Frango de Corte 

 

A cadeia produtiva do frango de corte é apresentada na Figura 15 interligando 

os setores primário, secundário e terciários representados pelos produtores, indústria 

e consumidores respectivamente. Tudo se inicia com a importação dos ovos que 

geram os avos que forneceram aos matrizeiros as aves responsáveis pela postura dos 

ovos que serão encaminhados ao incubatório para produzir os pintinhos de um dia 

com 40 g aos criadores de frango. Os criadores de frango recebem estes pintinhos de 

um dia e os mantêm durante 42 dias no alojamento até serem encaminhados para o 

abatedouro e frigoríficos responsáveis por disponibilizar para o mercado interno ou 

externo. 

 

Figura 15 – Cadeia Produtiva de Frango de Corte 

 
Fonte: Adaptado de Arantes, Santos e Vieites (2012). 

 

2.3 Produção avícola brasileira 

 

O Brasil produziu em 2020 cerca de 14 milhões de toneladas de carne de 

frango, representando alta de 4,2% em relação ao ano anterior de 2019 (ABPA, 
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2021a). Fatores como a demanda elevada no mercado internacional, puxada pela 

China, o pagamento do auxílio emergencial pelo governo federal e os preços mais 

competitivos frente à carne de boi contribuíram para o incremento produtivo. O 

relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2021a) mostra o Paraná 

como líder nacional em produção, com 35%, seguido por Santa Catarina (15%) e Rio 

Grande do Sul (14%). 

Nas exportações, o país embarcou 4 milhões de toneladas no ano passado, 

obtendo uma receita de US$ 6 milhões (ABPA, 2021a), que lançou oficialmente o seu 

relatório anual com dados dos segmentos avícola, suinícola, ovos, material genético 

avícola, perus, patos e outras aves. Os mesmos três estados do Sul também lideram 

nas exportações. A China foi o principal destino da carne brasileira, com 670 mil 

toneladas, com a Arábia Saudita na segunda posição, importando cerca de 470 mil 

toneladas da carne de frango brasileira. A atividade de exportação da carne de frango 

ficou em cerca de 4 milhões de toneladas em 2020, número comparativamente 0,5% 

superior em relação ao registrado no ano passado, com 4,21 milhões de toneladas. 

No acumulado do ano até novembro, as vendas de carne de frango registraram alta 

de 0,69%, com 3,84 milhões de toneladas embarcadas. A receita totalizou US$ 5,543 

bilhões, número cerca de 13% menor em relação a 2019, quando foram verificados 

US$ 6,35 milhões (Figura 16).  

 

Figura 16 – Dados de série histórica da exportação brasileira de carne de frango 

 
Fonte: Adaptado de ABPA (2021b). 
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O destino da produção brasileira em 2020 divide-se em 70% para o mercado 

interno e 30% para exportação.  

 

Figura 17 – Destino Produção Brasileira do Frango de corte 

 
Fonte: Adaptado de ABPA (2021b). 

 

A produção brasileira variou nos últimos 10 anos de 12,3 a 13,8 milhões de 

toneladas (Figura 18) e o consumo per capita variou de 41 à 47 kg/ano Figura 19 

 

Figura 18 – Produção Brasileira na década de 2010 à 2020 

 
Fonte: Adaptado de ABPA (2021b). 
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Figura 19 – Consumo Per Capita Brasileiro entre 2010 e 2020 

 
Fonte: Adaptado de ABPA (2021b). 

 

2.3.1 Tipos de Produção Avícola  

 

Pode-se dividir a produção avícola em três grandes grupos: os matrizeiros 

(incubatórios), avicultura de postura (produção de ovos para alimento) e frangos de 

corte. O processo produtivo de frangos de corte começa ainda antes da granja, na 

fase composta pelo matrizeiro, produção de ovos férteis e o incubatório. Atualmente, 

as grandes empresas avícolas do Brasil têm seu próprio matrizeiro e incubatório. Só 

incubatório saem os pintinhos de um dia para os frangos de corte e as poedeiras para 

a produção de ovos. 

 

2.3.1.1 Matrizeiros e Incubatórios 

 

A avicultura brasileira está estruturada na forma de granjas de bisavós, avozeiros, 
matrizeiros, fragos de corte e de poedeiras (produção de ovos). Atualmente existem 
três principais casas genéticas que atuam no país: a Aviagem, a Cobb e a Hubbart, 

que importam a linhagem dos bisavoseiros na forma de pintos ou ovos férteis. A  

Tabela 9 mostra algumas das principais empresas avozeiras do país que são 

responsáveis por fornecer as matrizes das aves tanto de corte como de postura. 

 

Tabela 9 – Empresas Avozeiras 
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Avozeiro Linhagem 

Asa Alimentos Cobb 

Agrogen Cobb 

Aviagem Ross 

BRF Cobb, Ross e Hubbard 

Cialne Ross 

Coob Vantress Brasil Coob 

Gramado Avícola Label Rouge 

Granja Planalto Hubbard 

Hubbard Hubbard 

JBS Cobb e Ross 

Fonte: Adaptado de Macari et al. (2018). 

 

Os matrizeiros são empresas que compram os pintos avós (machos e fêmeas) 

dos avozeiros e produzem acasalamentos para obter os pintos matrizes que irão gerar 

do híbrido genético ABCD para serem criados pelos produtores que é o frango 

comercializado. A Tabela 10 exibe como são feitos os acasalamentos até a obtenção 

do híbrido cemercial a ser criado pela granja, e a Tabela 11 exibe as principais 

caracteríscas das aves para as linhagem de machos e fêmeas que serão acasalados 

até produzirem os pintinhos de 1 dia. 

 

Tabela 10 – Cruzamentos até Obter o Híbrido Comercial 

Geração Linha Macho Linha Fêmea 

Elite ou Pedigree Linha A Linha B Linha C Linha D 

Bisavós A x A B x B C x C D x D 

Avós A x B C x D 

Matrizes AB CD 

Híbrido Comercial ABCD 

Fonte: Adaptado de Macari et al. (2018). 

 

Tabela 11 – Pricipais caracteristicas das linhagens 

Linha Macho Linha Fêmea 

Índice de Crescimento Produção de Ovos 

Conversão Alimentar Fertilidade e eclodibilidade 

Conformação Tamanho e qualidade do ovo 

Formação de carne e rendimento Viabilidade 

Viabilidade Índice de Crescimento 

Capacidade de Acasalamento Conversão Alimentar 

Fertilidade Produção de ovos eclodibilidade 

Vigor e adaptação ao manejo Vigor e adaptação ao manejo 

Fonte: Adaptado de Macari et al. (2018). 
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O processo de obtenção do frango de corte até ser comercioalizado de forma 

produtiva tem uma duração de aproximandamente 4 anos conforme pode se visto na 

Figura 20. O preço de uma matriz é alto porém a produtividade compensa. A Embrapa 

na década de 90 iniciou um processo de obtenção de matrizes, porém esse processo 

não teve continuidade apesar de ter obtido bons resultados. 

 

Figura 20 – Distribuições das gerações produção de frango corte 

 
 

Fonte: Macari et al. (2018). 

 

Tipicamente uma avó gera 47 matrizes que por sua vez gerará 144 pintos 

comerciais. A Tabela 12 mostra um quadro geral de produtividade que permite que se 

tenha uma perspectiva da ordem de grandeza da produtividade entre gerações de 

aves produzidas. 

 

Tabela 12 – Quantidades de Aves nas diferentes fases de produção 

Número de aves  Geração 

1000 Fêmeas altamente selecionadas Pedrigree 

3400 Fêmeas em teste Tetravó 

7100 Fêmeas alojadas – dois lotes/ano Bisavó 

355* Mil Fêmeas alojadas/ano Avó 

14,2* Milhões de matrizes de um dia Matriz 

1,8* Bilhões de frangos de corte Frangos 

* A porcentagem de utilização é que determinará os números reais 

Fonte: Adaptado de Macari et al. (2018). 

 

Nos matrizeiros, após a postura do ovo, ele passa por uma seleção que verifica 

contaminação, tamanho, formato e aqueles adequados são levados para o ovoscópio 

onde é verificado se eles estão ou não galados (embrião fecundado), caso não 

estejam, os mesmos são repassados a outro setor para a destinação adequada. Após 
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a passagem pelo ovoscópio os ovos selecionados são armazenados por no máximo 

sete dias onde passam por uma desinfecção para depois serem encaminhados para 

máquina incubadora (Figura 21) onde ficam por um período entre 18 e 19 dias com 

controle total de temperatura e umidade rolagem automática dos ovos, em sequência 

são encaminhados para a máquina de nascedouro ou câmara de eclosão (Figura 22) 

para aguardar o nascimento.  

Alguns incubatórios aproveitam o período entre o 18º e 21º dias para vacinar 

os pintinhos devido à facilidade de manejo e ao estímulo vacinal antecipado. Assim, 

após 21 dias os ovos devem eclodir e os pintos devem ser encaminhados no máximo 

em 72 horas para o alojamento onde serão criados por 42 dias antes do abate. Esses 

pintos denominados de “pintos de 1 dia” pesam aproximadamente 40 gramas e após 

42 e dois dias chegam a 2,0 kg, ou seja, um aumento de 50 vezes. 

 

Figura 21 – Incubatório Industrial 

 
Fonte: Silva (2021). 

Figura 22 – Câmara de eclosão 

 
Fonte: Silva (2021). 

 

2.3.1.2 Avicultura de Postura (Produção de ovos) 

 

Neste trabalho menciona-se rapidamente o tema de avicultura de postura por 

uma questão de continuidade da produção avícola dos matrizeiros. Além dos pintos 

(machos e fêmeas) para corte também são produzidas as pintainhas para postura de 

ovos que serão consumidos como alimento, ou para a indústria de produção de 

vacinais, ou para a indústria alimentícia como a de produção de bolos e massas etc. 

As aves de postura têm uma vida produtiva em torno de 80 semanas de idade que 
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pode ser estendida até aproximadamente 120 semanas de idade através do 

procedimento conhecido como “muda forçada”, época na qual todas as penas são 

perdidas e enquanto elas não são respostas a ave não tem postura de ovos. As 

linhagens geneticamente melhoradas têm a capacidade de produzir em torno de 370 

ovos por ano, ou seja, uma média de pouco mais de um ovo por dia para as primeiras 

80 semanas. Após a muda forçada esta média diminui um pouco. A postura do 

primeiro ovo está em torno da 18ª a 20ª semana de idade. A coloração típica dos ovos 

das galinhas poedeiras está relacionada à cor dos “brincos” que são uma 

protuberância pouca abaixo e atras dos olhos. Quando a coloração do “brinco” é 

branca o ovo é branco, se for avermelhado os ovos serão marrons. No entanto cabe 

dizer-se que a coloração dos ovos varia muito dependendo da espécie que podem vir 

a ser azuis, verdes e até negros. Logo, existem muitas colorações, apesar das 

linhagens altamente produtivas estarem basicamente restritas à coloração branca ou 

marrom (também chamados de ovos vermelhos). 

Os alojamentos mais produtivos para as poedeiras são compostos por gaiolas 

individuais dispostas lado a lado e tendo diversos níveis de alturas. Elas costumam 

ter o formato em “A” como pode ser visto na Figura 23. Atualmente há uma tendência 

que as poedeiras sejam criadas em um sistema de maior bem-estar ao animal tal que 

a mesma não precisará estar confinada a pequenas gaiolas. Este sistema tem menor 

produtividade, porém é dito ter maior qualidade e no futuro deverá ser usado por todos, 

pois as grandes redes consumidoras não comprarão ovos se não forem de 

fornecedores preocupados com o bem-estar do animal. 

 

Figura 23 – Poedeiras de alta produtividade 

 

Figura 24 – Poedeiras com bem-estar 

 
Fonte: A Lavoura (2012). 

  



43 

2.3.1.3 Frangos de Corte 

 

A produção de frangos de corte costuma produzir dois tipos de lotes, o frango 

de 42 dias que de regra atinge o peso de 2 kg ou o chamado galeto que é o frango de 

30 dias que de regra possui menos de 1 kg. A densidade de aves típica para galpões 

não climatizados é de 10 aves/m2 para frangos de 42 dias e de 15 aves/m2 para 

galetos. Essa densidade pode chegar a 22 aves/m2 ou mais para frangos de 42 dias 

dependendo do controle das variáveis ambientais. Essas densidades maiores são 

atingidas geralmente em galpões climatizados. 

Os pintos de 1 dia chegam ao alojamento tão logo eles nascem com peso em 

torno de 40g, e ao serem recebidos é feita a sexagem, isto é, a separação de machos 

e fêmeas pois ambos possuem taxas de crescimento diferente bem como consomem 

ração de forma diferente. Os machos são um pouco maiores e consomem mais ração. 

Inicialmente as aves são acomodadas em círculos de proteção confeccionados 

tipicamente em chapas de madeira com aquecedor a gás, Figura 25 e Figura 26. Estes 

círculos de proteção são desfeitos logo após a primeira semana de vida dos animais 

quando então são soltos no galpão. Na primeira semana de vida a temperatura deve 

ser mantida em torno dos 35ºC a 37ºC graus diminuindo gradativamente. No 

incubatório a temperatura estava em aproximadamente em 37,5ºC. O piso do galpão 

deve estar coberto pela “cama” que pode ser por exemplo de palha de arroz. Essa 

cama será usada durante toda a permanência das aves no galpão podendo ser 

reaproveitada para um próximo lote depois de devidamente tratada. 

 

Figura 25 – Círculo de proteção 

 

Figura 26 – Círculo de proteção Interior galpão 

 

Fonte: Nutri Aves Distribuidora (2021). 

  

Nos galpões tipicamente a temperatura do ambiente é diminuída 

gradativamente dia a dia. Aos 21 dias de vida o aquecimento é desligado podendo 
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voltar a ser ligado em caso de necessidade, porém a zona de conforto da ave é em 

torno de 21ºC quando se aproximam épocas de abate. Isso pode variar em função da 

unidade relativa. Ao final de 42 dias as aves atingiram o peso de venda e são 

encaminhadas para o abate, nesse ponto a ave terá consumido aproximadamente um 

quilograma de ração por quilograma de peso e terá atingido aproximadamente 2 Kg 

de peso. Os animais são carregados em caminhões para serem levados ao 

abatedouro que não deve estar a mais de 50km para minimizar as perdas de animais 

no transporte. 

 

Figura 27 – Aviário próximo ao abate 

 
Fonte: Sindiavipar (2021). 

 

O ciclo produtivo de frangos de corte pode ser do tipo ALL IN -> ALL OUT (tudo 

para dentro, tudo para fora). Entram pintinhos de um dia com 40g e saem após 42 

dias frangos de 2 kg, o que dá um aumento de 50 vezes. Para cada quilograma de 

ração oferece aproximadamente um quilograma de carne. Os produtores trabalham 

em sua maioria no sistema integrado, onde a indústria fornece as aves, ração e vai 

buscar os animais para encaminhá-los ao abatedouro. Ao produtor no sistema 

integrado cabe apenas a cria dos animais com os devidos cuidados. Uma das formas 

de medida de desempenho do produtor é pela relação carne/ração, os custos de 
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produção se dividem aproximadamente em 18% para adquirir o pintinho de um dia, 

69% na ração e os 13% restantes nos demais custos (água, funcionários etc.). 

 

2.4 Tipos de alojamento para produção de carne de frangos 

 

Há vários tipos de galpões para a produção de frangos de corte. No Brasil ainda 

há predominância dos galpões abertos com baixa automatização e com ventilação 

semiartificial. Os dados utilizados para a pesquisa foram restritos a quatro tipos de 

instalações climatizadas de frangos de corte localizados na região de Campinas com 

diferentes tipologias descritas a seguir: 

a) Blue House (BH) (Figura 28) - cortinas azuis, ventilação artificial de 

pressão negativa; 

b) Dark-House (DH) (Figura 29) - isolamento lateral por cortinas pretas, 

sistema de ventilação mecanizada, entrada de ar através do painel 

evaporativo; 

c) Solid Wall (SW) (Figura 30) - isolamento lateral por paredes de alvenaria, 

sistema de ventilação artificial de pressão negativa, entrada de ar através 

do painel evaporativo; 

d) Gigante (DWH) - isolamento lateral por cortinas pretas, sistema de 

ventilação artificial de pressão negativa, entrada de ar através do painel 

evaporativo (DWH) 

 

É denominada de pressão negativa a pressão criada pelos exautores que 

sugam o ar interno para fora, e denomina-se pressão positiva quando há ventiladores 

que empurram o ar de fora para dentro do alojamento. Em galpões climatizados uma 

estrutura típica é composta por evaporadores em uma extremidade e por exaustores 

na outra. O tamanho de 12,5m de largura por 125m de comprimento para os galpões 

tem se tornado um padrão, porém esses tamanhos podem variar, os galpões 

denominados como Gigante têm a largura maior podendo chegar a. Na tese da 

doutora Thayla (CARVALHO CURI, 2014) é feito um detalhamento da contrução 

destes galpões, sensores empregados, e principalmente do fluxo de ar gerado pelos 

exautores e evaporadores. 
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Figura 28 – Galpão Blue house 

 
Fonte: Brasil (2017). 

 

Figura 29 – Galpão Dark house 

 
Fonte: Gallas (2017). 
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Figura 30 – Galpão Solid Wall 

 
Fonte: Arcotherm (2018). 

 

Figura 31 – Imagem Externa de Galpão Climatizado típico 

 
Fonte: Correa (2022). 
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Figura 32 – Galpão Aberto maioria dos produtores no Brasil 

 
Fonte: Arcotherm (2017). 

 

2.5 Fatores que interferem na produção de carne de frangos 

 

As aves são animais que possuem penas cobrindo a maior parte do corpo, o 

que permite termorregulação e estabilidade durante o voo. No caso dos frangos essa 

capacidade de voo é bem limitada. A pele dos frangos de corte está adaptada a 

natureza homeotérmica e é de cor amarela. Nos frangos a cor da pele pode variar de 

acordo com a linhagem iniciando no branco (ausência de pigmento) passando pelo 

amarelo (frangos de corte) e verde indo até o negro (ALBINO et al., 2017) 

Dentre os diversos fatores que influenciam a produção de frangos de corte, os 

fatores ambientais como a temperatura, umidade relativa, ventilação, iluminância, 

radiação entre outros, assumem relevante importância no processo de criação dos 

animais. Estes são os que mais afetam a produção industrial de carne, sendo capazes 

de comprometer a função vital mais importante das aves, que é a homeotermia 

(capacidade de manter a temperatura corporal constante) (AMARAL et al., 2011; 

OLIVEIRA et al., 2006; SARTOR et al., 2001). Os animais atingem a sua produtividade 

ótima quando são mantidos em condições ideais de ambiente, de forma que a energia 

do alimento não seja utilizada para eliminar ou manter o seu calor corporal. 
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Desta forma, o ambiente gerado pelo sistema de ventilação em instalações de 

frango de corte exerce papel básico na avicultura intensiva, em espaço físico e tempo 

cada vez menores. A exposição de frangos a altas temperaturas causa redução na 

ingestão de alimentos, prejudicando a taxa de crescimento, o rendimento do peito e a 

qualidade da carne, além de provocar dispêndio de energia da produção para 

promover a perda de calor (DEATON; REECE; MCNAUGHTON, 1997; DOZIER; 

LOTT; BRANTON, 2005; NASCIMENTO et al., 2014). 

A literatura sobre estratégias alternativas de mitigação da exposição ao 

estresse térmico de frangos de corte é escassa durante a produção. A maioria dos 

artigos científicos referem-se a estratégias de intervenção para lidar com condições 

de estresse por calor com foco em diferentes abordagens, incluindo gestão ambiental, 

projeto de aviário, ventilação, aspersão e sombreamento, entre outros (ABREU, V.; 

ABREU, P., 2011; MENEGALI et al., 2010; YAHAV et al., 2004; YAHAV; HURWITZ, 

1996). Furtado et al. (2006) observaram que o desempenho foi mantido dentro dos 

valores-limite quando os sistemas de ventilação e nebulização funcionaram durante o 

verão. A diminuição da taxa de mortalidade e o aumento dos parâmetros de 

desempenho foram encontrados em aviários quando a taxa de ventilação era alta e 

contínua e associada ao sistema de resfriamento, principalmente durante as últimas 

semanas de crescimento (ABREU, V.;  ABREU, P., 2011; BARBOSA et al., 2012; 

DAMASCENO et al., 2010; MENEGALI et al., 2010) Desta forma, a velocidade de ar 

aumentada, quando associada à nebulização, favorece a manutenção de 

temperaturas amenas dentro do aviário. 

A busca por alta produtividade leva os avicultores a aumentarem a tentar 

reduzir os custos de produção, aumentando-se a densidade nos aviários. O aumento 

na densidade de aves por área de piso exige maior controle ambiental, uma vez que 

o excesso de aves gera calor e aumenta a temperatura ambiente (SOUZA et al., 

2010). Outra variável importante na questão da ambiência é a concentração de 

amônia. Com a aumento da densidade, a ventilação artificial é um meio eficiente de 

driblar a sensação térmica dentro das instalações avícolas, aumentando as trocas 

térmicas por convecção. Neste caso, é necessário o uso de sistema de ventilação 

automatizado nos galpões, para manter o equilíbrio térmico entre a ave e o ambiente. 

A ventilação adequada também é importante para eliminar o excesso de umidade do 

ambiente e do substrato da cama, proveniente de dejetos e permitir a renovação do 

ar, regulando o nível de oxigênio necessário às aves (VIGODERIS et al., 2010). 
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2.6 Avicultura de Precisão 

 

A agroindústria vem se tornando cada vez mais competitiva e isso fez crescer 

a necessidade pelo uso de tecnologia, aumentando o controle e a eficiência do 

processo produtivo. Esses processos inteligentes trazem benefícios a diferentes 

setores da cadeia (BANHAZI et al., 2012).  

Semelhante ao movimento da 4ª revolução industrial urbana, este processo 

também evoluiu na produção animal. Hoje, na literatura, encontram-se estudos sobre 

algoritmos que sugerem a detecção de estados de estresse térmico utilizando um 

algoritmo de mineração de dados (BRANCO et al., 2020), bem como a estimativa de 

bem-estar animal baseada na movimentação de frangos dentro do aviário por análise 

de imagens (DAWKINS et al., 2013; DAWKINS; DONNELLY; JONES, 2004; 

FRAMINAN; PEREZ-GONZALEZ; FERNANDEZ-VIAGAS, 2019) 

O uso destas tecnologias de precisão permite maior atenção às aves 

continuamente, monitorando o conforto térmico e consequentemente seu bem-estar. 

Uma revisão sistemática sobre a zootecnia de precisão em aves foi realizada por 

Rowe, Dawkins e Gebhardt-Henrich (2019) encontraram uma série de estudos 

científicos realizados na área do conhecimento, indicando que a Zootecnia de 

Precisão gera uma melhoria no bem-estar e na saúde das aves. Em Van Hertem et 

al. (2017) argumenta-se que um grande benefício da adoção de um sistema de 

precisão é garantir maior produtividade e lucratividade. 

De acordo com Lovarelli, Bacenetti e Guarino (2020), alguns aspectos devem 

ser observados na aplicação dos conceitos da zootecnia de precisão no campo, a 

começar pela confiança que o produtor deve ter nas novas tecnologias utilizadas, no 

manejo e na organização das propriedades. Os autores afirmam que um dos pontos 

negativos é o alto investimento inicial e a necessidade, pelo menos em princípio, de 

um especialista para auxiliá-los na interpretação dos dados observados na tomada de 

decisão, garantindo seu aprendizado no uso da tecnologia. Outro ponto crítico é a 

garantia de um pós-venda de qualidade para que os produtores tenham segurança 

em adquirir sistemas e equipamentos de controle ambiental de última geração. Outros 

desafios que a avicultura de presição tem de superar para adoção de novas 

tecnologias é o de conseguir um fornecimento de energia barato e uma infraestrutura 

de comunicação de dados disponível no local da criação das aves. Com energia e 

conexão de internet disponíveis a um preço adequado, uma rede de sensores poderia 
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transmitir em tempo real os dados para os sistemas de monitoramento e controle os 

quais seriam capazes de tomar ações automatizadas ou enviar informações à 

dispositivos móveis facilitando a adoção de medidas corretivas mais rápidas. 

Pesquisas mostram que 74% dos produtores ainda não usam ferramentas 

digitais para controlar seus negócios e quase 43% ainda controlam seus dados e 

informações em papel. Isso indica que devem ser feitos investimentos diretos para 

que novas tecnologias possam atuar no campo, além da capacitação oferecida aos 

produtores (SOUZA et al., 2010). 

 

2.7 Ferramentas computacionais 

 

− Mineração de dados 

 

A mineração de dados é o procedimento de descoberta de informações de um 

conjunto definido de dados. A técnica usa análise matemática para extrair padrões e 

tendências que podem existir nos dados (WITTEN et al., 2016). Tal método tem sido 

aplicado em medicina preditiva (ASRI et al., 2016; CHEN et al., 2018; SANTOS et al., 

2019), cibersegurança (VAN DER WALT; ELOFF; GROBLER, 2018), e uso de 

eficiente de energia (YU et al., 2012). Esses conjuntos de dados podem ser analisados 

e utilizados para obter regras operacionais. Na maioria dos casos, essas regras são 

claramente compreendidas quando são transformadas em regras ‘se-então’, que 

podem ajudar na geração de estratégias de controle. Vários autores (CHEN et al., 

2018; WITTEN et al., 2016) usam árvores de decisão para explorar técnicas de 

classificação em ferramentas de gerenciamento relacionadas à gestão. 

Algoritmos de mineração de dados são processos para projetar modelos de 

mineração de dados. Para desenvolver um modelo, o algoritmo primeiro explora um 

conjunto de dados e procura padrões específicos. Esses limites são aplicados a todo 

o conjunto de dados para extrair padrões possíveis e informações detalhadas. A 

mineração de dados está fortemente relacionada à descoberta de conhecimento e 

inclui seleção de dados, pré-processamento, transformação de dados, mineração de 

dados, interpretação de diagramas e avaliação de conhecimento (ZHANG; WANG; 

LIU, 2018). 
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− Desenvolvimento de software 

 

O uso da tecnologia da informação, do sensoriamento remoto, da robótica, da 

computação em nuvem, da Internet das Coisas (IoT) e avaliação de Big Data pode 

melhorar a produção pecuária ampliando os benefícios ambientais (BEN SASSI; 

AVERÓS; ESTEVEZ, 2016; VAN HERTEM et al., 2017). Aplicativos móveis (Apps) 

foram desenvolvidos recentemente para ajudar os agricultores a monitorar e avaliar o 

crescimento e a produção do gado em tempo real como parte do desenvolvimento da 

Zootecnia de Precisão (MARCHEWKA et al., 2015; MARIANO et al., 2020; OLIVEIRA 

JÚNIOR et al., 2019)  

Esses aplicativos incluem ferramentas estatísticas básicas que comprovam 

indicadores imediatamente após a avaliação do rebanho e, potencialmente, calculam 

mudanças a partir de dados coletados anteriormente. Os aplicativos permitem a 

entrada das principais características das condições de alojamento, características do 

rebanho e idade na avaliação. Quando exportados, os dados podem conter 

informações relativas às variáveis independentes e os resultados da avaliação 

correspondentes. 
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3 CAPÍTULO III 

 

3.1 Resultados e discussão 

 

Os Resultados e a Discussão estão escritos no formato de dois artigos 

submetidos a revistas científicas. O primeiro descreve o modelo heurístico e de 

mineração de dados que classifica a adequação do ambiente de alojamento de 

frangos de corte. O segundo descreve o desenvolvimento de um aplicativo baseado 

nos dados anteriores. 

 

3.2 Artigo 1 

 

O artigo 1 foi escrito nas normas da Revista Animals (JCR: 2,752) intitulado A 

HEURISTIC AND DATA MINING MODEL FOR PREDICTING BROILER HOUSE 

ENVIRONMENT SUITABILITY (MARTINEZ et al., 2021a). O texto original encontra-

se nas páginas que seguem. 

O artigo original em fonte aberta encontra-se no link: 

 

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/10/2780 

 

  

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/10/2780
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3.3 Artigo 2 

 

Escrito nas normas de revista científica AgriEngineering (Emerging Sources 

Citation Index, Clarivate), intitulado A Mobile Application to Follow Up the Management 

of Broiler Management (MARTINEZ et al., 2021b). 

O artigo original de fonte aberta encontra-se no link:  

 

 https://www.mdpi.com/2624-7402/3/4/62 

  

https://www.mdpi.com/2624-7402/3/4/62
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4 CAPÍTULO IV 

 

4.1 Considerações finais 

 

A produção alimentos é de suma importância para segurança alimentar dos 

seres humanos. A proteína animal ocupa papel de destaque nesse cenário, e as aves 

constituem um produto que é aceito em quase todas as sociedades no planeta 

diferentemente de outros tipos de carne, que pelos mais variados motivos não fazem 

parte da alimentação cotidiana, tais como religiosos, geográficos ou preço. A proteína 

de frango pelo seu tempo relativamente curto de produção (42 dias) e o espaço 

reduzido para a criação de uma grande quantidade de animais (pouco mais de 1000 

m2) a torna uma das mais competitivas formas para garantir a quantidade de alimentos 

necessária pela sociedade humana. 

Da revisão bibliográfica do primeiro artigo observou-se a importância das 

condições ambientais, como por exemplo a circulação de ar do alojamento, que é a 

fonte de oxigênio para o metabolismo das aves e uma forma de dissipação do calor, 

dos vapores, gases provenientes dos animais e da decomposição do esterco, e da 

poeira liberada pela cama de frango (MILES et al., 2006; MILES; ROWE; OWENS, 

2008; WANG et al., 2010). A qualidade do ar no alojamento deve ser monitorada 

continuamente para prevenir problemas de saúde e atender aos padrões de bem-estar 

animal (BLAKE; HESS, 2014; WEI et al., 2015). A produção de amônia NH3 aumenta 

conforme o animal aumenta de tamanho, e a amônia pode ser responsável pelo 

aparecimento de micro-organismos que podem prejudicar tanto a saúde das aves 

como a saúde dos operários do alojamento. Quando a concentração de amônia é alta, 

ela afeta o estado de bem-estar dos frangos de corte (JONES; WATHES; WEBSTER, 

2005).  

Visto a importância da produção de proteína animal de frango e a necessidade 

de controle das variáveis ambientais dos alojamentos de criação para garantir a alto 

índice de produção e saúde e bem-estar dos animais, faz-se necessária cada vez mais 

o uso da tecnologia da informática para construir de programas de computador que 

auxiliem aos envolvidos nesse ramo da indústria. No primeiro artigo foi desenvolvido 

um programa para desktop na linguagem c# responsável pela categorização dos 

dados para serem em encaminhados à ferramenta de software RapidMiner que é uma 

ferramenta para mineração de dados que possibilitou que se pudesse realizar 



82 

conclusões sobre os dados. Com os dados empíricos e de modelagem apresentados 

foi possível estabelecer a adequação da condição de criação de frangos de corte está 

diretamente relacionada à idade, concentração de amônia e velocidade do ar em um 

alojamento de ambiente controlado.  

Com o conhecimento obtido do primeiro artigo encaminhamos o segundo com 

o objetivo de desenvolver um aplicativo que pudesse ser executado em dispositivos 

celulares objetivando trabalhos futuros. Atualmente os aparelhos celulares possuem 

um bom poder de processamento e em alguns casos supera desktops típicos, visto 

que os celulares são equipamentos utilizados pela população em geral, fornecem 

programas que possam ser úteis nesse hardware e facilitam a utilização dos 

softwares. Com a difusão da tecnologia 5G que se está iniciando no país e no mundo, 

a integração dos dispositivos móveis com o IoT provavelmente aumentará em futuro 

próximo e poderá ser integrado aos sensores dos alojamentos possibilitando um 

monitoramento em tempo real. Assim, optou-se por usar a linguagem python no 

desenvolvimento mobile e por usar o framework Kivy e KivyMD. O Kivy é uma 

plataforma com objetivo de trabalhar com imagens e já possui uma boa maturidade, o 

KivyMD é uma extensão do Kivy para deixar os aplicativos com uma aparência típica 

de aplicativos, algo que Kivy não é adequado, porém KivyMD ainda não está o 

suficiente maduro, mas está bem encaminhado e atendeu os objetivos iniciais deste 

trabalho. 

Para o segundo artigo elaborou-se uma análise mais profunda dos dados, com 

todas as principais variáveis ambientais analisadas de forma mais detalhada e 

interrelacionadas, o que diferencia da abordagem heurística do primeiro artigo, assim 

pode-se criar um aplicativo capaz de verificar individualmente cada uma das 

grandezas amônia, dióxido de carbono, velocidade do ar umidade relativa bem como 

o relacionamento entre elas, como por exemplo a temperatura junto com a umidade 

relativa para encontrar a temperatura de conforto do animal em função da idade. Com 

o aplicativo o funcionário do alojamento pode verificar instantaneamente a situação 

local além de permitir uma análise ao longo do período de produção do lote (42 dias). 

A aplicação ainda é limitada, pois faltaria uma conexão direta com a base de 

sensores para evitar a entrada de dados manuaia e assim ter-se em tempo real a 

situação do alojamento e poder com isso tomar ações que poderiam também ser 

automatizadas. A tecnologia veio para ajudar e a tendência é que esteja cada dia mais 

presente no setor agropecuário. 
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4.2 Conclusões 

 

O objetivo do primeiro artigo era desenvolver uma aplicação para poder prever 

as condições de criação de frangos em um alojamento. Deste modo, atingiu-se o 

objetivo através da criação de um modelo híbrido, onde o software inicialmente 

preparava os dados para eles serem analisados por uma ferramenta de mineração de 

dados. Com esse objetivo atingido obteve-se uma previsão da adequação do 

ambiente de criação frangos de corte. 

O objetivo do segundo artigo era desenvolver uma aplicação independente e 

ampliar a análise obtida do primeiro estudo, para isso houve a necessidade de 

procurar uma tecnologia que venha atender a esses requisitos. Encontrou-se na 

linguagem python todos os requisitos necessários para a análise de dados, além de 

um framework para desenvolvimento de aplicativos conhecido que foi o Kivy, que 

ofereceu um grau de maturidade elevado. Além do framework Kivy usou-se um outro 

framework que estende a funcionalidade do Kivy que foi o KivyMD, que apesar de 

ainda não ter uma maturidade tão elevada quando o Kivy, possui o suficiente para 

este momento. Atingiu-se o objetivo, que foi desenvolvido o aplicativo e as análises 

que interrelacionam as variáveis ambientais que revelaram informações importantes 

sobre a situação do ambiente. 

Conclui-se que com o apoio da tecnologia o controle das variáveis ambientais 

pode ser realizado com maior precisão. Podem ser desenvolvidos vários algoritmos 

para monitorar o ambiente e isso pode auxiliar na maior produtividade e qualidade do 

produto final. É possível a análise das variáveis ambientais de forma independente, 

porém é mais adequada a análise interrelacionando-as. A temperatura, umidade 

relativa e a velocidade do ar têm um forte relacionamento no bem-estar animal, as 

concentrações de amônia e o dióxido de carbono dão fortes indicativos da situação 

ambiente 

 

4.3 Recomendações de trabalhos futuros 

 

A pandemia de Covid-19 criou alguns obstáculos que geraram algumas 

limitações no trabalho, que com o provável término dela poderão ser superados. 
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Como trabalhos futuros pode-se propor: 

• Disponibilizar o aplicativo aos produtores e coletar as informações do 

ambiente e fazer um mapeamento de vários, claro que com a devida 

autorização deles para ter-se dados em função de região, linhagem etc. 

• No aplicativo, colocar um serviço de informação de vacinas e tipos de 

rações e insumos por região, como por exemplo, o material da cama dos 

alojamentos. 

• Sistema de controle temperatura do nicho dos pintinhos de um dia com 

reconhecimento de imagem. 

• Conexão das dos pontos medição das condições ambientais a estações de 

trabalho para monitoramento em tempo real. 

• Criação de Sistema integrada a inteligência artificial em nuvem.  
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ANEXOS 

 

Como mais um produto desta tese foi solicitado junto ao INPI o registro do 

software relacionado ao segundo artigo. 
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