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RESUMO 

 
Sistema inteligente aplicado ao acionamento do sistema de climatização em 

instalações para bovinos leiteiros 
 

 O objetivo deste estudo foi desenvolver um sistema especialista para controlar o 
acionamento do sistema de climatização em instalações para bovinos leiteiros. A 
modelagem foi desenvolvida a partir de dados fisiológicos dos animais (temperatura 
retal e freqüência respiratória) em função dos dados climáticos do interior das 
instalações (temperatura e umidade relativa do ar, e índice de temperatura e umidade). 
O banco de dados foi formado em dois ambientes distintos: clima subtropical (município 
de São Pedro, SP) e clima mediterrâneo (cidade de Évora, Portugal). Para a formação 
do banco de dados fisiológicos foram utilizadas vacas Holandesas multíparas, em 
lactação, selecionadas de acordo com o peso e a produção de leite. As vacas 
permaneceram durante todo o dia com livre acesso às baias e demais áreas do abrigo, 
mas sem acesso à pastagem. A temperatura retal foi obtida por um termômetro clínico 
digital, inserido no reto, e a freqüência respiratória pela contagem dos movimentos da 
região do flanco, durante 15 s. Para a análise física do ambiente no interior e exterior 
das instalações utilizou-se de estações meteorológicas, com leituras de temperatura e 
umidade relativa do ar realizadas a cada 30 min ao longo das 24 horas. No processo 
inicial de análise dos dados foi utilizada a técnica de Mineração de Dados com o objetivo 
de formar uma árvore de decisão para a indução de regras. Para isso foi utilizado o 
programa computacional Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA®), versão 
3-4, que executou tarefa de classificação, utilizando o algoritmo J48 em validação 
cruzada (cross validation) para a construção da árvore de decisão. Os resultados 
obtidos foram posteriormente utilizados na aplicação da lógica fuzzy, onde foi utilizado o 
software Fuzzy Logic Toolbox do MATLAB® 6.1. A análise do banco de dados indicou 
uma alta capacidade do modelo em representar as classes de conforto para o conjunto 
de dados analisado. Segundo os resultados é possível adaptar o ITU por intermédio da 
Mineração de Dados meteorológicos e fisiológicos. A utilização da Mineração de Dados 
e da lógica fuzzy permitiu estabelecer alguns parâmetros ideais de conforto aos bovinos 
leiteiros da raça Holandesa em lactação manejados em condição de confinamento total. 
Observou-se que o limite superior da zona de termoneutralidade (ZTN) se situa próximo 
dos 26ºC de temperatura de bulbo seco. Observou-se também que valores do ITU por 
volta de 77 proporcionam condição normal de conforto para os animais confinados, e 
quando o ITU atinge valores acima de 80 é indicado estresse térmico alto. 
 
Palavras-chave: Bem-estar animal; Conforto térmico ambiental; Bioclimatologia; 

Mineração de dados; Lógica fuzzy 
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ABSTRACT 
 

Applied intelligent system used for controlling acclimatization of dairy housing 
 

 The objective of this study was to develop a specialist system for controlling the 
acclimatization system in free-stall dairy housing. The modeling procedure used animal 
physiological data (rectal temperature and respiratory track) as function of environmental 
data inside housing (air temperature and relative humidity, and temperature and humidity 
index). Data base was constructed using two distinct environment as: subtropical climate 
(São Pedro, SP country) and Mediterranean climate (city of Évora, Portugal). Holstein 
multipart cows in lactation selected according to their weight and milk yield were used for 
building the data base with the physiological data. The cows were maintained during all 
day with free access to the beds and the other áreas in the housing, however without 
access to pasture. Body core temperature was measured with a clinical thermometer 
inserted un the rectum, and the respiratory frequency was measured by counting the 
flank movements for 15s. Meteorological stations were used for registering air 
temperature and relative humidity every 30 min along 24 hours, for the analysis of the 
physical environment both inside and outside the housing. In the initial process of 
analysis of the data base Dataming technique was used with the objective to form a 
decision tree in order to induce the base of rules. In this stage the software Waikato 
Environment for Knowledge Analysis (WEKA®), version 3-4, was used, and executed the 
task of classifying using the algorithm J48 applying cross validation technique for building 
up the decision tree. Results obtained were used afterwards applying fuzzy logic using  
the software Fuzzy Logic Toolbox do MATLAB® 6.1. The data base analysis indicated a 
good capability of the model to represent the classes of thermal comfort for the analyzed 
data. According to the found results it is possible to adapt the temperature and humidity 
index (THI) using Datamining of meteorological and physiological data. The use of the 
association of Datamining and fuzzy logic allowed establishing some ideal thermal 
comfort parameters for Holstein dairy cattle during lactation housed in total confinement. 
It was observed that the superior limit for the thermoneutral zone (ZTN) is located near 
dry bulb temperature of 26ºC. It was also found that values of THI around 77 may result 
in normal comfort conditions for the confined animals, and when the THI reaches values 
above 80 it indicates high heat stress. 
 
Keywords: Animal welfare; Ambient thermal comfort; Bioclimatologia; Data mining; Fuzzy 

logic 
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1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio do leite ocupa posição de destaque na economia brasileira, sendo 

grandes as expectativas, nesta década, de continuar o crescimento da produção e da 

produtividade, com índices maiores do que aqueles que têm sido alcançados em anos 

recentes. O leite está entre os seis primeiros produtos mais importantes da agropecuária 

brasileira, ficando à frente de produtos tradicionais como café beneficiado e arroz. O 

agronegócio do leite e seus derivados desempenha um papel relevante no suprimento 

de alimentos e na geração de emprego e renda para a população.  

Nos últimos 50 anos, percebe-se uma tendência de certos produtores da 

manutenção dos animais em algum tipo de confinamento, devido ao aumento do 

tamanho do rebanho e intensificação de suas atividades, e/ou procurando melhorar o 

conforto térmico para animais de elevada exigência. Certamente, os sistemas de 

confinamento em muito diferem daqueles onde os animais têm acesso às pastagens. 

Desta forma, com os sistemas de confinamento apareceram novos problemas, mas 

também novas oportunidades para manejar rebanhos leiteiros com melhor conforto, 

permitindo melhores níveis de produção sem comprometer aspectos reprodutivos e de 

saúde geral dos animais. 

Segundo Carvalho e Rodrigues (2006), em levantamento dos maiores produtores 

de leite do Brasil, no ano de 2005 os 100 maiores produtores produziram 360 milhões de 

litros, com média de quase 10.000 litros por dia. A maior média de produção (27,2 kg 

dia-1) foi observada no confinamento total, que foi utilizado por 40% dos produtores. A 

raças mais utilizada foi a Holandesa, estando presente em 65,4% dos casos. 

A bovinocultura é uma atividade que exige muita dedicação do criador para 

alcançar bons índices de produtividade e, em consequência, resultados econômicos 

satisfatórios. Fatores ambientais externos e o microclima no interior das instalações 

exercem efeitos diretos e indiretos sobre a produção leiteira, acarretando a redução da 

produtividade, com consequentes prejuízos econômicos à exploração. Nas últimas 

décadas, o aumento da produção de alimentos de origem animal, pressionado por um 

crescente aumento da população, tem-se caracterizado por um aumento no tamanho 

das unidades produtivas e na concentração de animais em unidades de produção 

(ROSSING, 1999).  
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A avaliação tradicional e o controle do ambiente na produção de animais 

confinados são baseados principalmente na temperatura do ar. Tal aproximação 

apresenta problemas inerentes por não se tratar de um método interativo com as 

necessidades dos animais, pois, a temperatura do ar exclusivamente, não representa o 

ambiente térmico como um todo, o que também inclui variáveis como umidade 

(especialmente em circunstâncias quentes), radiação (em instalações mal isoladas), tipo 

e condição do piso (seco e/ou molhado), variações na condição nutricional e de saúde 

dos animais. 

O conjunto dessas variáveis apresenta a verdadeira necessidade ambiental dos 

animais. Contudo, se faz necessário o registro de todos os fatores internos e externos 

para se produzir um índice detalhado de conforto para a avaliação e o controle da 

produção (WOUTERS et al., 1990).  

 Em ambientes agrícolas controlados, tal como as instalações de produção animal, 

torna-se necessário o uso de técnicas de controle das variáveis ambientais. A prévia 

detecção de condições prejudiciais ou irregulares é muito importante por envolver 

produtos de valor elevado e o alto custo no sistema de produção. Estas propriedades 

são controladas geralmente com algum tipo de equipamento local com supervisão 

humana (COX, 1988). 

Assuntos como rastreabilidade da produção, selo de qualidade e zootecnia de 

precisão estão sendo discutidos em todas as cadeias produtivas, com o objetivo de 

maximizar os sistemas existentes em prol de melhorias nas condições de produção e, 

consequentemente, do produto final, visando a segurança alimentar. 

Quando se fala em segurança alimentar, envolvem-se sistemas de produção 

com qualidade, certificação de origem, preservação do meio ambiente e bem-estar 

animal.  

Dessa forma, não se pode mais admitir que se fale de sistema de produção 

animal, cadeia produtiva, padrões comportamentais, sem considerar esses novos 

conceitos. Diante disso, a utilização de novas tecnologias e ferramentas como a 

informática (softwares), microeletrônica, lógica fuzzy, Mineração de Dados, 

geoestatística aplicada, análise de imagem, sensores e atuadores, podem melhorar o 

trabalho experimental, favorecendo a acurácia das pesquisas, até então não alcançada 
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pelos métodos tradicionais de observação.  

Os métodos de acionamento do sistema de resfriamento adiabático evaporativo 

baseados nos níveis de termoneutralidade dos animais não são os mais apropriados 

para utilização em confinamento de bovinos leiteiros, principalmente por serem muito 

dispendiosos em água e energia, sendo de fundamental importância o estabelecimento 

de critérios para a adoção de sistemas de resfriamento ao nível dos produtores. 

Diante do exposto e complementando as pesquisas que vêm sendo realizadas, 

este trabalho teve como objetivo geral o desenvolvimento de um sistema inteligente 

aplicado ao acionamento do sistema de climatização em instalações para bovinos 

leiteiros. Para tanto os objetivos específicos foram: utilização da técnica da Mineração 

de Dados para extração de conhecimento do banco de dados; utilização da Lógica 

Fuzzy para desenvolvimento de um algoritmo para controle do sistema de climatização 

baseado na resposta fisiológica dos animais ao ambiente térmico em que estão 

inseridos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2. 1 Perspectivas da produção de leite no Brasil 

Desde a pré-história o homem inclui em sua dieta alimentos de origem animal e, 

juntamente com o domínio da agricultura, foi capaz de explorar um alimento tão 

importante como o leite. A maior parte do leite e de derivados, como iogurte e queijo, 

consumidos no Brasil, são provenientes de bovinos leiteiros (GUIA ALIMENTAR PARA 

A POPULAÇÃO BRASILEIRA, 2004). 

Nos dias de hoje, o consumidor mostra-se mais consciente e com conceitos mais 

evoluidos a respeito das questões relacionadas com a saúde e o ambiente, fazendo com 

que o conhecimento da forma como o produto foi elaborado passe a interferir no critério 

de escolha e na diferenciação de produtos, com preferência ao consumo de produtos 

produzidos de forma ambientalmente corretas e socialmente justas, induzindo à 

incorporação de estratégias que buscam o acompanhamento da produção em todo seu 

processo. 

A bovinocultura de leite é um dos segmentos mais importantes da agropecuária 

do país e hoje passa por uma grande transformação, em virtude da nova realidade 

econômica mundial, com adoção de modernas tecnologias, onde só quem produzir com 

maior eficiência e qualidade estará em condições de competir no mercado. Isso implica, 

não somente no melhoramento do nível genético dos planteis e da alimentação dos 

animais, mas também na construção de instalações adequadamente projetadas 

observando-se, principalmente, o conforto do animal, baseado na sua relação com o 

meio ambiente, além dos custos e facilidades para o produtor, no que diz respeito ao 

manejo, à limpeza e ao aproveitamento da mão-de-obra, independentemente do sistema 

de criação adotado. 

A intensificação pode ocorrer de várias maneiras, principalmente em função de 

fatores relacionados ao mercado consumidor, nível de investimento, à disponibilidade de 

mão-de-obra, emprego racional e preservação dos recursos naturais. Sendo assim, as 

opções direcionam a dois caminhos: a intensificação da produção de leite por vaca, 

utilizando o confinamento dos animais; e o outro, baseia-se em sistemas de produção 

extensiva de leite, com os animais no pasto. 
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 Produzir leite no Brasil é hoje, mais do que nunca, um grande desafio ao produtor 

rural, visto a grande dificuldade de fazer um planejamento ao longo dos anos, em razão 

da falta de política agropecuária definida do governo e ao próprio cenário econômico-

financeiro do país. Atualmente, devido a dificuldade da obtenção de ganhos financeiros 

associados às atividades empresariais, tornou-se necessário o planejamento de 

investimentos, custos produtivos e capital imobilizado. 

Levando-se em conta o estágio de desenvolvimento tecnológico empregado nas 

propriedades brasileiras, atualmente o produtor de leite corre o risco da concorrência 

internacional, em virtude da formação de blocos econômicos, que promovem o 

intercâmbio comercial como é o caso do Mercosul do qual o Brasil faz parte. Caso o 

produtor não tome consciência desta realidade, ou não se organize para baixar custos e 

oferecer um produto de melhor qualidade, perderá espaço para quem é mais eficiente, 

mesmo fora do Brasil. 

 Observa-se uma constante diminuição no número de produtores de leite, por 

meio da oferta de liquidação de plantéis, inclusive de produtores tradicionais, entre 

outras razões, por não terem condições de acompanhar o aumento do preço dos 

insumos, sempre em níveis maiores do que a inflação ou do aumento do preço do leite 

ao produtor (GOMES, 1998). Porém, segundo Carvalho (2004) os leilões de liquidação 

são sempre utilizados como indicativo da permanente crise do setor, porém, é preciso 

cautela ao analisar essa informação, pois os leilões acabam tendo visibilidade muito 

maior do que o número proporcional de leite que é perdido através deles. Os leilões 

representam um processo de transformação da atividade. Vários laticínios em regiões 

tradicionais aumentaram a captação nos últimos anos, apesar de terem reduzido o 

número de fornecedores, ou seja, os produtores que estão continuando na atividade 

estão aumentando sua produção e utilizando maior nível tecnológico. 

2.2 Características econômicas do leite 

O leite assume diferentes papéis na dieta humana em função da região do mundo 

que está sendo considerada. São tradicionais consumidores de produtos lácteos os 

países do hemisfério Norte (Europa e América do Norte) e, provavelmente em função da 

baixa disponibilidade destes produtos, observa-se uma menor tradição de consumo 
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lácteo pelos países tropicais do hemisfério Sul (SANTOS et al., 2004). 

Segundo dados da FAO a produção mundial de leite de vaca teve um acréscimo 

de 15% comparando-se o período de 1995 a 2005, sendo que a produção de tal produto 

passou de 465 bilhões de litros para estimados 490 bilhões de litros. Não só o número é 

considerável, como também a continuidade do crescimento chama a atenção. De 2001 

para 2005, a produção brasileira cresceu 4,5 bilhões de litros. A Rússia, um dos grandes 

produtores de leite, apresenta estagnação da produção, assim como a União Européia, 

responsável por 25% da produção mundial de leite. A Austrália, em função de secas, 

apresentou decréscimo na produção nos últimos anos. Sendo assim e tendo em vista 

que o Brasil já é um grande produtor mundial, o crescimento da produção de leite não 

deve ser menosprezado. 

O continente que apresenta a maior produção é a Europa, com 40% do total 

mundial em 2005, porém, foi a região que apresentou a maior variação negativa da 

produção no período de 1995 a 2005, com um decréscimo de 5% da produção. A 

América é o segundo continente em produção de leite de vaca representando 29% da 

produção total mundial em 2005, seguido da Ásia (23%), Oceania (5%) e da África (4%). 

A Ásia foi o continente que apresentou a maior variação de 1995 a 2005, observando-se 

um aumento da produção no continente de 54% no período, sendo seguido da Oceania 

(40%), África (29%) e América (18%) (ZOCCAL, 2006). 

 De acordo com os dados da FAO o país que apresentou a maior produção de 

leite de vaca em 2005 foi os Estados Unidos com cerca de 80 bilhões de litros, 

representando aproximadamente 15% do total mundial. A Índia aparece como segundo 

maior produtor mundial (7% do total), seguido Rússia (6%), de Alemanha (5%), França 

(5%), China (5%) e Brasil, que aparece como sétimo maior produtor mundial com uma 

produção, em 2005, de cerca de 24 bilhões de litros, representando 4,4% do total 

mundial. 

 Segundo dados do ANUALPEC (2002), o Brasil possui o segundo maior número 

de vacas ordenhadas por ano do mundo, com aproximadamente 20,5 milhões de 

cabeças, ficando atrás apenas da Índia que possui cerca de 38,5 milhões de cabeças. O 

fato desses países não despontarem como os maiores produtores mundiais de leite de 

vaca se deve a baixa produtividade, ou seja, litros de leite produzidos por vaca em um 
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ano. Neste item o Brasil aparece apenas na 17ª posição, com aproximadamente 1200 

litros vaca-1 ano-1 e a Índia na 18ª posição com cerca de 1000 litros vaca-1 ano-1. A maior 

produtividade é encontrada nos Estados Unidos, seguido do Canadá com, 

respectivamente, cerca de 8900 e 7600 litros vaca-1 ano-1 (ZOCCAL, 2006). 

Segundo a FAO, a Índia é o país com maior crescimento previsto na produção de 

2002 a 2010, com acréscimo de 27 bilhões de litros. O Brasil é o segundo do ranking, 

com 9 bilhões. 

 O rebanho leiteiro total do Brasil em 2001, segundo o ANUALPEC (2003), era de 

aproximadamente 34,7 milhões de cabeças, o que representa 20% do rebanho bovino 

total no país. A região Sudeste destaca-se como a que possui o maior rebanho leiteiro 

do Brasil, com cerca de 10 milhões de cabeças, sendo seguida pela região Nordeste (9 

milhões), Centro-Oeste (7 milhões), Sul (6 milhões) e Norte (2,5 milhões) (LEITE 

BRASIL, 2004). Segundo Alvim (2005) a produção de leite brasileira em 2003 foi de 22 

bilhões de litros, sendo que houve um crescimento da produção de aproximadamente 

43% em relação a 1993. A distribuição entre os estados em 1993 e em 2003 se deu 

segundo a Figura 1. 

 No período de 1998 a 2003 observou-se um aumento de 21% na produção de 

leite e um aumento de 11% no número de vacas ordenhadas, evidenciando-se o início 

da preocupação dos produtores com o aumento da produtividade do rebanho. No 

período em questão a quantidade de leite recebida sob inspeção cresceu cerca de 25%, 

porém, manteve-se em um patamar de aproximadamente 60% em relação a produção 

total de leite, ou seja, o aumento da quantidade de leite inspecionada tem acompanhado 

o aumento da produção. 

 Com o crescimento da produção de leite no Brasil teve início, em 2000, a 

exportação de leite, com valores pouco significativos, da ordem de 42 milhões de litros, 

porém, em apenas seis anos, já atingiu 600 milhões de litros, valor que só tende a subir, 

evidenciando a preocupação do Brasil em conquistar o importante mercado 

internacional. Com relação ao consumo per capita no Brasil, observou-se um pequeno 

aumento no período de 2000 a 2006, passando de 127 para cerca de 137 litros de leite 

por pessoa por ano (ZOCCAL, 2006). 
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Figura 1 - Distribuição do leite no Brasil em 1993 e em 2003 (ALVIM, 2005) 

 

 De acordo com Carvalho (2004) apesar do crescimento da produção do leite no 

Brasil estar em regiões não tradicionais, onde a atividade é marcadamente familiar ou 

extensiva, há produtores familiares e de pequeno porte que estão produzindo com 

emprego de tecnologia e tendo lucro econômico, a ponto de competir com outras 

atividades. Já no grupo dos maiores produtores de leite, há um outro aspecto que 

explica o crescimento da atividade, com a granelização e preocupação crescente com a 

qualidade do leite, a disparidade de preços entre produtores aumentou, abrindo 

oportunidades para produtores de maior volume de leite e qualidade superior.  

Segundo dados de Meireles (2002) mais de 1 milhão de produtores se dedicam 

parcial ou integralmente à atividade leiteira, gerando mais de 4 milhões de empregos 

diretos, o que representa 15% da população rural do país. A atividade leiteira, além de 

ser a maior geradora de empregos permanentes no campo, é a única atividade rural que 

exige a presença do homem todos os dias do ano e, assim, é a que mais evita o êxodo 

rural. Investir na atividade leiteira, portanto, não visa apenas o crescimento econômico, 
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mas tem um importante efeito nos indicadores sociais, além de reduzir o inchaço das 

metrópoles com todos os problemas dele decorrentes. 

 Segundo levantamento da Top 100 2006 do MilkPoint os 100 maiores produtores 

de leite do país produziram 360 milhões de litros em 2005, com média de quase 10.000 

litros por dia, um crescimento de 4,5% em comparação a 2004. A raça Holandesa, com 

65% das indicações, foi a principal raça utilizada, seguida da girolando, com 28%, 

Jersey, Gir, Guzerá e Pardo-Suíço também apareceram na pesquisa. O sistema de 

produção de maior ocorrência entre os 100 maiores produtores é o semi-confinamento, 

com 45%. Em segundo lugar, com 40% dos produtores, vem o confinamento total dos 

animais. O uso de pastagens é citado por 15% das propriedades. A média de produção 

dos rebanhos confinados foi de 27,2 kg dia-1. No semi-confinamento foi de 22,1 kg dia-1 

e em sistemas de pastagens, 17,4 kg dia-1. Nota-se pelos dados citados acima que, 

apesar do sistema de confinamento não ser o mais utilizado entre os 100 maiores 

produtores de leite, é o que possibilita a maior média de produção diária, sendo, 

portanto, o sistema de maior peso no cálculo da média de produção do setor e o que 

apresenta maior potencial para que essa média seja aumentada. 

Devido ao elevado volume de leite sem inspeção oficial no país é fundamental, 

principalmente para o segmento formal do setor lácteo, que o governo realize um 

programa consistente, abrangente e permanente de combate à informalidade, fraude e 

sonegação fiscal. Além disso, deve-se dar a devida atenção à qualificação da mão-de-

obra, possibilitando o acesso a novos conhecimentos e a absorção das mudanças 

tecnológicas que ocorrerem no setor. O setor lácteo mostrou que tem competência para 

superar desafios e o Brasil pode vir a ser um dos mais importantes produtores e 

exportadores de leite do mundo. Os recursos de que necessita para se desenvolver são 

pequenos em face dos inúmeros benefícios econômicos e sociais que poderá gerar 

(MEIRELES, 2002). 

2.3 Bem-estar animal 

Na concepção atual de uma crescente parcela do mercado consumidor de 

produtos de origem animal, para que um sistema de produção seja defensável 
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eticamente e aceitável socialmente deve atender as exigências de segurança alimentar 

e de sustentabilidade, ser ambientalmente correto, além de promover o bem-estar dos 

animais em todo o ciclo de produção. Segundo Warriss (2000), as pessoas desejam 

obter alimentos de origem animal com “qualidade ética”. 

O termo bem-estar animal tem sido objeto de diferentes definições por diferentes 

autores. Broom (1991) definiu bem-estar como o estado de um indivíduo em relação ao 

seu ambiente, sendo dependente da capacidade do organismo de responder ou de se 

adaptar a esse ambiente. Já para Hurnik (1992), o bem-estar caracteriza-se por 

condições físicas e fisiológicas ótimas e alta qualidade de vida do animal, ou seja, é o 

estado de harmonia entre o animal e seu ambiente. 

Fraser (1999) resumiu o conceito de bem-estar animal em três questões 

principais, como segue abaixo: 

1. os animais devem sentir-se bem, não serem submetidos ao medo, à dor ou estados 

desagradáveis de forma intensa ou prolongada; 

2. os animais devem funcionar bem, no sentido de saúde, crescimento e funcionamento 

comportamental e fisiológico normal; 

3. os animais devem levar vida natural, através do desenvolvimento e do uso de suas 

adaptações naturais. 

 A Farm Animal Welfare Council (FAWC), apud Chevillon (2000), definiu o bem-

estar mediante o reconhecimento das cinco liberdades inerentes aos animais, definição 

esta bastante utilizada atualmente: 

1. a liberdade fisiológica (ausência de fome e de sede); 

2. a liberdade ambiental (edificações adaptadas); 

3. a liberdade sanitária (ausência de doenças e de fraturas); 

4. a liberdade comportamental (possibilidade de exprimir comportamentos normais); 

5. a liberdade psicológica (ausência de medo e de ansiedade). 

Segundo Fraser et al. (1975), diz-se que um animal está em estado de estresse, 

ou seja, não está em bem-estar, se é necessário que se façam ajustes anormais ou 

extremos em sua fisiologia ou comportamento para ajustar-se a aspectos adversos do 

seu ambiente e manejo. Essa adaptação envolve uma série de respostas 

neuroendócrinas, fisiológicas e comportamentais que funcionam para tentar manter a 
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homeostase, o equilíbrio de suas funções, e a integração desses três sistemas 

(BARNETT; HEMSWORTH, 1990; VAN BORELL, 1995). Portanto, de acordo com Van 

Borell (1995), o estresse é um termo geral que implica em uma ameaça à qual o corpo 

precisa se ajustar.  

A avaliação do bem-estar animal, assim como sua definição, passa por diversas 

abordagens, sendo todos os critérios baseados em demonstrar alguma evidência de 

mudança (BARNETT; HEMSWORTH, 1990), algumas enfatizando os atributos físicos 

(crescimento e saúde), mentais (prazer ou sofrimento) e a naturalidade que reflete a 

proximidade ou a distância do ambiente natural (APPLEY; WEARY, 2000). Um outro 

componente na avaliação do bem-estar animal é o ambiental, que pode ser dividido, 

segundo Baldwin (1979), em social (hierarquia, tamanho e composição do grupo, 

presença ou ausência de animais estranhos), de manejo (dieta, formas de 

arraçoamento, desmame), e físico (temperatura, umidade, ventilação e tipologia das 

instalações), sendo que, de acordo com Ashrae (1983), o ambiente físico, por abranger 

os elementos meteorológicos que afetam os mecanismos de transferência de calor, a 

regulação e o balanço entre o animal e o meio, exerce forte influência sobre o 

desempenho e a saúde dos animais. 

Na prática da etologia, o bem-estar é avaliado por meio de indicadores 

fisiológicos e comportamentais. As medidas fisiológicas associadas ao estresse têm sido 

usadas baseando-se na premissa de que, se o estresse aumenta, o bem-estar diminui. 

Já os indicadores comportamentais são baseados especialmente na ocorrência de 

comportamentos anormais, e de comportamentos que se afastam do comportamento no 

ambiente natural. 

Um animal que não esteja em condição de bem-estar não irá desenvolver seu 

potencial produtivo em sua magnitude, mesmo que condições sanitárias e nutricionais 

estejam aparentemente satisfeitas. Os sistemas de confinamento tem como alguns dos 

objetivos reduzir trabalho, perda energética dos animais, ganhar espaço e controle 

ambiental, porém, de acordo com Machado Filho (1998), podem gerar condições 

inadequadas como, por exemplo, limitação de espaço, alta densidade animal, presença 

de microorganismos, condições de temperatura e luminosidade inadequadas, e ruídos, 

agravando problemas de comportamento e bem-estar e impossibilitado o animal de 
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desenvolver seu sistema natural de comportamento. 

 Dessa forma, a avaliação do bem-estar animal na exploração agropecuária pode 

envolver aspectos ligados às instalações, ao manejo e ao ambiente, tais como a 

distribuição de água e de comida, existência de camas, possibilidade de movimento, 

descanso, contato entre animais e reprodução, temperatura, ventilação, luz, espaço 

disponível ou tipo de pavimento. 

2.4 Termoneutralidade 

Os animais vivem em equilíbrio dinâmico com o meio e a ele reagem de forma 

individual. Sua produção está condicionada às influências do ambiente, o qual não se 

mantém constante ao longo do tempo. A vulnerabilidade dos animais às condições 

meteorológicas, uma vez deslocados para um ambiente diferente do original ou frente a 

mudanças dentro do mesmo ambiente, faz com que recorram a mecanismos de 

adaptação fisiológica a fim de manter a homeostase (BACCARI JÚNIOR, 2001).  

De acordo com Hahn (1993) o estresse caracteriza a soma dos mecanismos de 

defesa do organismo em resposta a um estímulo provocado por um agente estressor, 

externo ou interno, para manter o equilíbrio fisiológico. Para Head (1995), a garantia do 

conforto animal em climas quentes é conseguida pela minimização dos efeitos do 

estresse térmico, que alteram os três processos vitais dos animais: a manutenção, a 

reprodução e a produção. 

O estresse climático é função da temperatura do ar, umidade relativa, radiação 

solar, vento, temperatura corporal e intensidade/duração do agente estressor, podendo 

resultar em decréscimo na produção e distúrbios reprodutivos. Segundo Ashrae (1983), 

o ambiente físico exerce forte influência sobre o desempenho animal, uma vez que 

abrange elementos meteorológicos que afetam os mecanismos de transferência de calor 

e a regulação do balanço térmico entre o animal e o meio. A resposta dos animais a um 

evento estressante compreende três componentes principais: o reconhecimento da 

ameaça a homeostase ou ao bem-estar, a resposta, e as conseqüências do estresse. Já 

de acordo com Moberg (1987), uma série de fatores como experiência anterior, 

genética, idade, sexo ou condições fisiológicas modelam a natureza da resposta 

biológica de um animal a um estressor. 
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A faixa de temperatura ambiente na qual os animais não estão sujeitos ao 

estresse térmico, ou seja, se encontram em conforto térmico, é denominada de zona de 

termoneutralidade. De acordo com Baccari et al. (1997) nesta faixa os animais não 

sofrem estresse por frio ou calor e o sistema termorregulador não é acionado, seja para 

fazer termólise ou termogênese, mantendo uma variação normal de temperatura 

corporal e de freqüência respiratória. O apetite é normal, assim, o gasto de energia para 

manutenção é mínimo, resultando em máxima eficiência produtiva. Os limites da zona 

de termoneutralidade são a temperatura crítica inferior (TCI), abaixo da qual o animal 

entra em estresse pelo frio, e a temperatura crítica superior (TCS), acima da qual a 

situação é de estresse pelo calor (BACCARI JÚNIOR, 1998). 

Existe uma grande variação na literatura sobre as temperaturas crítica superior e 

inferior para a produção de leite, sendo a temperatura ótima dependente da espécie, 

raça, nível de produção, estádio fisiológico, plano nutricional e grau de tolerância ao 

calor e ao frio. Head (1989) afirma que, uma vez que a carga térmica total resulta da 

produção de calor metabólico mais o calor ambiental, vacas de alta produção, as quais 

apresentam metabolismo intenso devido à ingestão de grandes quantidades de 

nutrientes, têm maior dificuldade para manter a temperatura corporal em níveis normais, 

sendo mais sensível ao calor que uma vaca de baixa produção. 

De acordo com Nääs (1989) em função da umidade relativa do ar e radiação 

solar local, a faixa de termoneutralidade de vacas Holandesas, em lactação, poderia ser 

restringida em termos de temperatura do ar, entre 7 a 21ºC. Já para Huber (1990), esta 

faixa varia de 4ºC a 26°C. 

De acordo com Pennington e Vandevender (2005), quanto maior o valor da 

umidade relativa menores são os valores aceitáveis da temperatura do ar para que o 

animal continue em conforto térmico, sendo verificado sinais de moderado estresse 

térmico quando a temperatura está entre 27 e 32ºC com umidade maior que 50%, e em 

temperaturas entre 32 e 38ºC e umidade maior que 50% as vacas mostram sinais 

evidentes de estresse térmico. Já West (2003) afirma que, quando a temperatura 

ambiente for superior a 29ºC e a umidade relativa correspondente a 40%, a produção da 

vaca Holandesa, Jersey e Pardo-Suiça equivale a 97, 83 e 98% da produção de leite 

normal. Quando a umidade relativa for igual a 90% a produção de leite será 69, 75 e 
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83% da produção normal. 

A temperatura crítica superior para vacas em lactação Pardas Suíças e Jersey 

pode chegar a 27ºC e 29°C, respectivamente (HAFEZ, 1975 apud BACCARI JÚNIOR, 

1998). Já para vaca Zebu, a temperatura crítica superior varia entre 30ºC e 35°C 

(BIANCA, 1965 apud BACCARI JÚNIOR, 1998). Fuquay (1997) considerou para o gado 

europeu valores de temperatura crítica superior entre 25 a 27ºC. Berman et al. (1985), 

sugerem que esta temperatura estaria entre 25 a 26ºC para vacas em lactação, 

independente desta de ter sido submetida à aclimatação prévia ou nível de produção. 

Baêta e Souza (1997) consideram que a TCS seria de 27ºC para bovinos adultos, 

podendo variar para mais ou para menos em função da adaptação do animal ao frio e 

ao calor e também em função do tempo de exposição e do nível de produção do animal. 

Para Roenfeldt (1998), acima da temperatura crítica superior, o aumento da temperatura 

corporal influencia negativamente o desempenho, reduzindo a produção e alterando a 

composição do leite. 

 Para tentar manter a homeotermia, ou seja, a temperatura corporal constante 

independentemente das variações da temperatura ambiente, os animais lançam mão de 

trocas de calor com o meio ambiente, através de mecanismos fisiológicos, metabólicos e 

comportamentais, agrupados em meios evaporativos e não evaporativos. 

 Segundo Johnson (1987) a dissipação de calor por meios não evaporativos, ou 

seja, pela condução, convecção e radiação, requer um diferencial de temperatura entre 

o animal e o meio ambiente, o que nem sempre acontece em condições de clima 

quente, sendo facilitada pela vasodilatação periférica, que é responsável pelo 

redirecionamento do fluxo sangüíneo dos órgãos internos para a superfície corporal. 

A perda de calor por condução se efetua por contato e passa sempre do corpo 

mais quente para o mais frio. Assim, quando a temperatura da pele (TP) (ou da 

superfície do corpo) é mais elevada do que a do ambiente, o organismo cederá calor às 

moléculas do ar. No processo de convecção o ar entra em contato com a pele e aquece-

se, tornando-se menos denso, deslocando-se em direção ascendente, dando lugar a 

outras moléculas do ar, ainda frias, que entram em contato com a superfície do corpo, 

onde serão aquecidas, dando continuidade ao processo de troca térmica. Se a 

temperatura do ar for mais elevada do que a da superfície do corpo, este ganhará calor, 
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invertendo-se o mecanismo. Tal perda pode ser facilitada pelo uso de ventiladores ou 

orientação adequada do eixo central da instalação favorecendo a ventilação natural. A 

perda de calor por radiação consiste na emissão de ondas eletromagnéticas (radiação 

infravermelha, calorífica) do corpo do animal a outros objetos (paredes, etc.) ou vice-

versa, sendo sempre do corpo com temperatura maior para o de temperatura menor, 

sem aquecer o ar por onde passa e, portanto, não dependendo da movimentação do ar 

do local, entretanto, esta via é mais importante para a aquisição de calor que 

propriamente pela perda. A disponibilidade de áreas sombreadas tem demonstrado 

resultados expressivos no aumento da produção de leite (BACCARI JÚNIOR, 2001). 

Shearer e Beede (1990) relataram que na zona de conforto térmico, para a 

maioria dos ruminantes, aproximadamente 75% das perdas de calor ocorrem pela forma 

não evaporativa (trocas secas). Quando a temperatura ambiente ultrapassa a 

temperatura crítica superior, o gradiente torna-se pequeno para que o resfriamento não 

evaporativo seja efetivo. Nesse caso, os animais utilizam os mecanismos evaporativos 

(respiração e sudação) para manter o balanço térmico, que corresponde a quarta via de 

perda de calor, tornando-se a principal via de dissipação, com cerca de 80% do calor 

perdido dessa forma. Quando a temperatura ambiente ultrapassa os valores máximos 

de conforto para o animal a umidade relativa assume fundamental importância na 

eliminação de calor, pois, segundo Sota (1996), em condições de umidade elevada o ar 

saturado irá inibir a evaporação da água pela pele e sistema respiratório, 

proporcionando um ambiente ainda mais estressante para o animal. 

Para Baccari Júnior (2001) dentre as respostas fisiológicas de trocas de calor 

com o meio ambiente destacam-se a vasodilatação periférica e aumentos na taxa de 

sudorese e freqüência respiratória. Já no campo imunológico, os glicocorticóides 

produzem alterações no número de glóbulos brancos, e inibem a resposta linfocitária 

aos desafios imunogênicos. Como resposta comportamental destaca-se, além do 

aumento no número de visitas ao bebedouro, a procura por sombra nas horas mais 

quentes do dia na tentativa de amenizar os efeitos do estresse térmico causado pela 

radiação solar direta, principalmente pelos bovinos de origem européia, não bem 

adaptados geneticamente ao calor.  

O ambiente térmico representa, portanto, um fator de restrição para a eficiência 
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máxima de produção, principalmente nos sistemas intensivos. De acordo com Huber 

(1990) tem sido considerado que a maior influência do estresse pelo calor sobre a 

produção de leite é exercida pela diminuição no consumo de alimentos (matéria seca) e 

conseqüente redução na ingestão de energia metabolizável. Essas alterações são 

realizadas pelo animal com o objetivo de reduzir a produção ou promover a perda de 

calor e manter a homeostase. Porém, a diminuição na produção de leite como resposta 

ao estresse térmico não leva à perda total da produção, mas, uma vez cessada a 

condição de estresse, a quantidade de leite volta a aumentar, porém se faz lentamente e 

sem retornar ao nível anterior ao estresse. 

2.5 Índices de conforto térmico 

Segundo Moura e Nääs (1993), os índices de conforto térmico foram 

desenvolvidos para caracterizar ou quantificar as zonas de conforto térmico adequadas 

às diferentes espécies animais, apresentando em uma única variável, tanto os fatores 

que caracterizam o ambiente térmico que circunda o animal, como o estresse que tal 

ambiente possa estar causando no momento.  

De acordo com Nääs, (1998) os índices de conforto podem ser classificados de 

acordo com a maneira com que foram desenvolvidos em: 

- índices biofísicos: seu desenvolvimento é baseado nas trocas de calor entre o corpo 

e o ambiente, correlacionando os elementos de conforto com as trocas de calor que os 

originam. 

- índices fisiológicos: baseiam-se nas relações fisiológicas originadas por condições 

conhecidas de temperatura ambiente, temperatura radiante média, umidade do ar e 

velocidade do ar. 

- índices subjetivos: são baseados nas sensações subjetivas de conforto 

experimentadas em condições em que os elementos de conforto térmico variam. 

No desenvolvimento de um índice de conforto térmico sintetiza-se em uma única 

variável diversos fatores meteorológicos relevantes para a criação de certo animal e 

ressalta-se o peso que cada fator possui dentro desse índice, conforme sua importância 

relativa também ao animal (CLARK, 1981). Para a escolha de um ou outro índice, deve-

se levar em conta as condições ambientais, a atividade desenvolvida pelo animal 
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(totalmente estabulado, semi-estabulado ou a pasto) e a maior ou menor importância de 

um ou outro aspecto do conforto. 

As respostas dos animais ao estresse térmico variam de espécie para espécie e 

dentro da espécie, na qual variam conforme o estágio de desenvolvimento do animal. 

Devido a essas variações, os índices desenvolvidos para determinada espécie e fase de 

crescimento, em determinado ambiente físico, nem sempre podem ser aplicados a 

outros animais nem utilizados em regiões com características climáticas diferentes das 

do local de origem do índice. Para Silva (2000) a dificuldade do uso generalizado dos 

índices ocorre em razão de que alguns destes são desenvolvidos para determinar a 

adequação de um ambiente com relação a uma atividade ou a um tipo específico de 

animal. Determinados fatores ambientais podem ser importantes para alguns animais e 

não para outros. Além disso, os índices são baseados em associações específicas de 

fatores ambientais, que ocorrem em locais determinados. 

2.5.1 Índice de Temperatura e Umidade (ITU) 

O índice de temperatura e umidade (ITU) foi desenvolvido originalmente por 

Thom (1959) para estimar a sensação de conforto térmico humano para diferentes 

temperaturas e umidades relativas do ar, sob baixas velocidades do vento. 

Posteriormente, foi utilizado para descrever o conforto térmico de animais desde que 

Johnson et al. (1962) observaram que as mesmas variáveis psicrométricas causadoras 

do desconforto térmico em humanos também causam certo desconforto em vacas 

leiteiras, acarretando decréscimos na produção de leite. Da mesma forma, mais tarde, 

Hahn (1985) encontraram inter-relação entre a produção de leite e o valor de ITU. De 

acordo com Buffington et al. (1981) o ITU é o índice mais utilizado pela maioria dos 

pesquisadores para avaliação do conforto em animais, já que é de mais fácil obtenção. 

O ITU considera em seu cálculo a temperatura e a umidade relativa do ar, que são duas 

variáveis de obtenção fácil nas estações meteorológicas e nas propriedades rurais. A 

equação para o cálculo deste índice, de acordo com a equação desenvolvida 

originalmente por Thom (1959), está descrita na eq. (1): 

ITU = Tbs + 0,36 Tpo + 41,2                                                       (1) 

em que: 
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 Tbs - temperatura de bulbo seco, ºC; 

 Tpo - temperatura de ponto de orvalho, ºC. 

 

O animal dentro de uma faixa de ITU considerada adequada produzirá de acordo 

com o seu potencial genético. Vários índices têm sido desenvolvidos com o objetivo de 

determinar níveis de conforto térmico nas diferentes condições ambientais e existem 

vários relatos sobre os limites do ITU, porém, é preciso levar-se em consideração que 

estes limites podem sofrer variações em função da região e dos animais utilizados na 

propriedade e, portanto, se fazem necessárias adaptações do índice de conforto térmico 

para que ele possa ser convenientemente utilizado em uma região diferente daquela 

onde foi desenvolvido. 

Segundo Hahn (1985); Du Preez et al. (1990); Igono et al. (1992) os valores de 

até 70, 70 e 72, respectivamente, refletem uma condição normal de conforto para os 

animais. Da mesma forma não há um consenso a respeito dos valores de ITU que 

sugerem estresse térmico alto, sendo mencionados valores acima de 79 (HAHN, 1985), 

acima de 78 (DU PREEZ et al., 1990) e acima de 76 (IGONO et al., 1992). De acordo 

com Hahn e Mader (1997), o estresse severo pode levar os animais a óbito, quando o 

ITU for superior a 84 e não ocorrer recuperação durante o período noturno, ou seja, se o 

ITU não for inferior a 74. Por outro lado, Martello (2002) não observou alteração na 

condição normal de termorregulação em vacas Holandesas quando as médias diárias 

do ITU não ultrapassaram 76. USDC-ESSA (1970) apud Nienaber e Hahn (2004) e 

Rosenberg et al. (1983) classificaram o ITU da seguinte forma, conforme mostrado na 

Figura 2: menor a 74 a situação é normal; entre 75 e 78 significa alerta para o produtor e 

providências devem ser tomadas para evitar perdas na produção; entre 79 e 83 significa 

perigo, principalmente para rebanhos confinados, e medidas de segurança devem ser 

tomadas para evitar perdas desastrosas; e, ao ultrapassar o índice de 84, a situação é 

de emergência e providências urgentes devem ser tomadas, para evitar mortes dos 

animais. Matarazzo (2004) observou que, mesmo sob ambiente com ITU acima de 75, 

as variáveis temperatura retal e freqüência respiratória de vacas Holandesas em um 

rebanho comercial na região sudeste do Brasil não indicaram presença de estresse. 
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Figura 2 - Classes do Índice de Temperatura e Umidade (USDC-ESSA, 1970 apud NIENABER; HAHN, 
2004) 

 

2.6 Efeitos do Estresse na Produção Leiteira 

O ambiente ao redor do animal envolve fatores que irão afetar seu 

desenvolvimento, bem-estar e produtividade. A especialização para a alta produção 

leiteira envolve metabolismo intenso, ingestão de grandes quantidades de energia 

metabolizável, alta eficiência na utilização dos alimentos e grande produção de calor 

endógeno. Agindo como uma alternativa do animal para minimizar o desbalanço térmico 

e manter a homeotermia, a redução no consumo de alimentos é a principal razão para o 

decréscimo na produção de leite em climas quentes, sendo que, segundo Yousef e 

Johnson (1985), dependendo da intensidade do estresse, proporção de volumosos e 

densidade energética da dieta, essa redução da ingestão de alimentos pode ser de 20 a 

30% em matéria seca. Esta reação está diretamente relacionada com o nível metabólico 

e à produção de calor, o que é responsável pela redução na produção de leite e também 

pela redução de ácidos graxos voláteis no rúmen. 

Outra forma de defesa do animal ao estresse térmico é o aumento da ingestão de 

água, visando reposição de perdas sudativas e respiratórias e resfriamento corporal. 

Esta ingestão poderá até duplicar, em função da temperatura do ar. 

Outra possível consequência do estresse térmico é a alteração da composição do 

leite, com redução nos teores de gordura, proteínas e vários minerais como Ca, P, K e 
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Na. Além disso, a situação de estresse, comprovadamente, tem influência no 

desenvolvimento de processos fisiológicos normais do organismo, visto que, situações 

estressantes, ocorridas antes ou durante a ordenha, induzem a secreção de adrenalina 

pela glândula supra-renal, e esta tem ação contrária a ocitocina, que é a responsável 

pelo processo de descida do leite nos bovinos durante a ordenha. Essa retenção do leite 

predispõe a ocorrência de quadros de mastite, pois favorece a proliferação de 

microorganismos no leite retido. 

Uma dos motivos que levam a diminuição na produção de leite em situações de 

estresse, de acordo com Shearer e Beede (1990), é a ocorrência da vasodilatação 

periférica e o redirecionamento do fluxo sanguíneo dos órgãos internos para os tecidos 

periféricos, proporcionando um menor afluxo de sangue à veia porta (fígado) e a 

glândula mamária, e consequentemente, menor quantidade de nutrientes e energia 

estarão disponíveis para a produção de leite. 

2.7 Fisiologia animal 

 Segundo Esmay (1982) as condições termodinâmicas do ambiente irão 

determinar a quantidade de calor trocado entre o animal e sua circunvizinhança, sendo o 

sistema termorregulador ativado para manter o equilíbrio térmico quando a temperatura 

for maior ou menor que a faixa estabelecida como ótima de conforto. De acordo com 

Coppock e West (1986) uma consequência do esforço extra desse meio natural de 

controle da temperatura do organismo pode ser a alteração na produtividade, pois a 

manutenção da homeotermia é prioridade para os animais, imperando sobre as funções 

produtivas como produção de leite e reprodução. 

 Baccari Júnior (1998) concluiu que vacas em lactação, submetidas a condições 

de estresse térmico, alteram negativamente suas respostas no que diz respeito ao 

consumo de matéria seca e, também, das principais variáveis fisiológicas utilizadas 

como indicadores de estresse térmico em animais, que são a freqüência respiratória e a 

temperatura corporal. 
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2.7.1 Temperatura retal (TR) 

A temperatura corporal resulta do equilíbrio entre o ganho e a perda de calor do 

corpo, isto é, do equilíbrio entre a quantidade de calor produzida no organismo, ou por 

ele absorvida, e a quantidade liberada para o ambiente. O calor necessário para manter 

a temperatura corporal deriva do metabolismo energético (oxidação de nutrientes dos 

alimentos ingeridos) e da absorção da radiação solar direta ou indireta (BACCARI 

JÚNIOR, 2001). Porém, Silva (2000) relatou que, em razão das diferenças na atividade 

metabólica dos diversos tecidos, a temperatura não é homogênea no corpo todo e varia 

de acordo com a região anatómica. As regiões superficiais apresentam temperatura 

mais variável e mais sujeita às influências do ambiente externo. A região que apresenta 

temperatura mais próxima da temperatura corporal profunda (TCP) é o reto. Embora a 

temperatura retal (TR) não represente uma média da TCP, o equilíbrio na TR ocorre 

mais lentamente do que em outros pontos internos, tornando-se um índice de equilíbrio 

dinâmico verdadeiro. Segundo Silva (2000) a temperatura retal é um bom indicador da 

temperatura corporal e, além disso, deve-se considerar ainda a praticidade de se 

proceder à aferição. 

Mota (1997) afirma ser possível através da medida da temperatura retal 

determinar o equilíbrio entre o ganho e a perda de calor do corpo, sendo a medida da 

temperatura retal usada freqüentemente como índice de adaptabilidade fisiológica aos 

ambientes quentes, pois seu aumento mostra que os mecanismos de liberação de calor 

se tornaram insuficientes para manter a homeotermia. 

Em estudo comparativo de tolerância ao calor em novilhas das raças Gir, Pardo 

Suiça, Jersey, Guernsey e Holandesa, realizado em Minas Gerais, Chquiloff (1964) 

analisou a temperatura retal à sombra e ao sol, e concluiu que a elevação da 

temperatura do ar induziu, em todas as raças, um aumento da temperatura retal. 

McDowell et al. (1954) concluíram que a temperatura retal normal aceita para 

todas as raças bovinas é de 38,3ºC, com alguma variação de acordo com a raça, idade, 

estágio de lactação, nível nutricional e estágio reprodutivo. Já Kolb (1987) chegou ao 

valor de 38,5 ± 1,5ºC da temperatura retal média para bovinos acima de um ano. Já 

para Stober (1993) a temperatura retal normal da vaca leiteira, em termoneutralidade e 

em repouso, varia, geralmente, entre 38,0ºC e 39,5ºC. Para Silva (2000) a faixa de 
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temperatura retal considerada normal é de 37,5ºC a 39,3ºC. 

 Igono et al. (1985) observaram valores de TR de 39,1ºC e 38,6ºC para vacas 

alojadas em ambientes com ITU de 75,9 e 73,9, respectivamente.  

Segundo Martello (2002), a temperatura retal sofre interação com a hora do dia, 

apresentando um maior valor durante o período da tarde em relação ao da manhã, ou 

seja, é um evento biológico de ocorrência periódica, obedecendo a um ritmo ou ciclo 

circadiano, variando também com a categoria animal analisada, sendo que as novilhas 

apresentam, na maior parte do dia, temperatura retal maior em comparação às vacas. 

Porém, os autores observaram que os valores de TR sempre ficaram dentro da faixa 

considerada normal para bovinos, segundo Kolb (1987). 

Martello (2002); Perissinotto (2003); Matarazzo (2004), verificaram que mesmo 

em condições consideradas estressantes pela literatura não houve alteração na 

condição normal de termorregulação dos animais (temperatura retal e freqüência 

respiratória), e afirmam que se fazem necessárias investigações adicionais acerca dos 

limites críticos destes índices para vacas em lactação criadas em regiões de clima 

tropical. 

Igono e Johnson (1990) afirmam que as vacas de alta produção em início de 

lactação são mais sensíveis ao estresse térmico e a produção de leite diminui 

significativamente quando a temperatura retal excede 39ºC por mais de 16 horas. 

Baseado nas respostas termorregulátorias, principalmente na temperatura 

corporal, Bianca (1961) classificou o estresse térmico da seguinte maneira: 

• Estresse brando: os mecanismos termorregulatórios são eficientes em manter a 

temperatura corporal na faixa de normalidade; 

• Estresse moderado: os mecanismos termorregulatórios são intensificados e a 

temperatura corporal pode estabilizar-se, porém em nível mais elevado; 

• Estresse severo: os mecanismos termorregulatórios vão se tornando ineficientes e a 

temperatura corporal aumenta continuamente; 

• Estresse excessivo: os mecanismos termorregulatórios tornam-se insuficientes 

ocorrendo então uma hipertermia acentuada e o animal sucumbe em curto espaço de 

tempo. 
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2.7.2 Freqüência respiratória (FR) 

O primeiro sinal visível de resposta ao estresse térmico é a taquipinéia, embora 

este seja o terceiro mecanismo na seqüência de adaptação fisiológica, pois a 

vasodilatação periférica e o aumento da sudorese ocorrem previamente 

(CUNNINGHAN, 1999). 

Para Benjamin (1981) o aumento da freqüência respiratória, quando considerada 

por curto período, caracteriza-se como um mecanismo eficiente de perda de calor. 

Entretanto, quando este mecanismo passa a ser exigido durante períodos prolongados, 

pode acarretar problemas aos animais, tais como: interferir na ingestão de alimentos e 

ruminação, proporcionar calor endógeno adicional em função da atividade muscular 

(ofegação), desviar energia de outros processos metabólicos e, ainda, redução da 

capacidade combinante do CO2 com conseqüente diminuição na concentração de ácido 

carbônico no sangue, resultando em alcalose respiratória. 

Segundo Baccari Júnior (2001) a perda de calor pelo trato respiratório, assim 

como pela pele, implica em um processo de mudança de estado físico, de líquido para 

vapor, o que ocorre com o ar umedecido nas vias respiratórias superiores, assim como 

com o suor. Tal processo se torna possível devido ao calor latente de vaporização. O 

gasto de energia dispendido pelas vacas para eliminar calor do corpo, principalmente 

pelo aumento da freqüência respiratória e, também, pelo trabalho das glândulas 

sudoríparas para produzir mais suor, é um dos fatores que explica a menor produção de 

leite sob estresse térmico, pois parte da energia do organismo é desviada do processo 

produtivo para a manutenção do equilíbrio fisiológico (homeostase). 

De acordo com Aguiar et al. (1996) a freqüência respiratória de vacas 

Holandesas durante o verão relaciona-se com as condições do ambiente, com 

ocorrência de taquipnéia sob estresse brando. Ressalta-se que, embora o aumento da 

TR ou da FR nos animais submetidos a Tbs ou ITU elevados seja evidente, é importante 

avaliar se tal aumento afeta o desempenho produtivo do animal. Os ruminantes utilizam 

os mecanismos termorregulatórios justamente para aliviar o acúmulo de calor e, 

dependendo do nível do estresse, tais mecanismos podem ser eficientes a ponto de 

evitarem prejuízo à produção. 

Berman et al. (1985) relataram que em condições subtropicais, os trabalhos 
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realizados com vacas de alta produção, mostraram freqüência respiratória entre 50 a 60 

mov min-1 quando a temperatura ambiente foi superior a 25ºC. 

Sob temperatura de 31ºC e ITU igual a 79, vacas Holandesas apresentaram 

freqüência respiratória de 68 mov min-1, com uma variação de 44 a 108 mov min-1 

(BACCARI JÚNIOR et al., 1995). 

Segundo Hahn et al. (1997) a freqüência respiratória correspondente a 60 mov 

min-1 indica animais com ausência de estresse térmico ou este é mínimo. Stowell (2000) 

observou que 80 a 90 mov min-1 era uma clara indicação de que as vacas estariam 

submetidas ao estresse calórico. 

Nääs e Arcaro Junior (2001) em experimento realizado no verão, na região de 

Nova Odessa, Estado de São Paulo, avaliaram o efeito da aspersão sobre animais da 

raça Holandesa, encontrando menor freqüência respiratória em vacas lactantes em 

ambiente com ventilação forçada e aspersão d’água, comparada a vacas em ambiente 

sem climatização, com valores oscilando entre 42,8 e 47,6 mov min-1. Efeito semelhante 

foi encontrado por Martello (2002), na região de Pirassununga, SP, onde vacas lactantes 

sem climatização atingiram 63,4 mov min-1 no período mais quente do dia. Já 

Perissinotto (2003), comparando o efeito da nebulização e da aspersão em galpão para 

confinamento de gado leiteiro na região de São Pedro, SP, encontrou valores médios de 

freqüência respiratória de 55 mov min-1 para vacas submetidas à aspersão, e 56 mov 

min-1 para nebulização. Martello (2006), também na região de Pirassununga, encontrou 

valores de freqüência respiratória durante os períodos mais quentes de primavera e 

verão de 50 e 58 mov min-1, respectivamente. 

O trabalho de Azevedo et al. (2005) teve como objetivo estimar valores críticos do 

ITU para vacas leiteiras de diferentes graus genéticos, com produção média superior a 

10 kg vaca-1 dia-1. Os melhores modelos que explicam os efeitos do ITU sobre as 

variáveis fisiológicas apresentaram R2 iguais a 43,2; 62,1 e 31,2 para temperatura retal, 

freqüência respiratória e temperatura do pelame, respectivamente. 

2.8 Controle do ambiente e resfriamento evaporativo 

As limitações para obtenção de altos índices zootécnicos no Brasil decorrem da 

utilização de animais geneticamente desenvolvidos em climas mais amenos serem 
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alojados em ambientes de clima quente, porém, em condições ou conceitos 

provenientes daquele clima (NÄÄS; SILVA, 1998). Nos últimos 50 anos, percebe-se uma 

tendência de certos produtores em manter os animais em confinamento devido ao 

aumento do tamanho do rebanho e intensificação de suas atividades e/ou procurando 

melhorar o conforto térmico para animais de elevada exigência.  

As instalações têm como um dos objetivos oferecer conforto ao animal, 

permitindo que ele expresse seu potencial para produção sem comprometer aspectos 

reprodutivos e de saúde geral dos animais. Devem ser construídas e planejadas com a 

finalidade principal de reduzir a ação dos elementos climáticos (insolação, temperatura, 

ventos, chuvas e umidade relativa do ar) que podem ter efeitos indesejáveis aos animais 

(NÄÄS et al., 2003). 

A primeira condição de conforto térmico dentro de uma instalação é que o 

balanço térmico seja nulo, assim, o calor produzido pelo organismo animal somado ao 

calor ganho pelo ambiente seja igual ao calor perdido por radiação, convecção, 

condução e evaporação. A produção de calor bem como sua dissipação para o meio é 

um processo interativo, que depende diretamente da fisiologia animal e das condições 

psicrométricas do ar (ESMAY, 1982). 

Devido às diferenças climáticas existentes entre os diferentes países, e até 

mesmo entre suas regiões, os sistemas e a tecnologia existente devem ser adaptados 

às condições locais. Segundo Silva (1999), não há um pacote que possa ser usado em 

todos os países, nem em todo o território nacional, pois deve ser considerada a raça dos 

animais, a fase de desenvolvimento, o nível tecnológico, o nível de produção, as 

características climáticas e de relevo das regiões, os sistemas e instalações já 

existentes, entre outros fatores. Outro ponto importante é a antecipação dos problemas, 

evitando-se que se recorra a soluções somente na época mais crítica do ano, porém, 

em algumas áreas, o controle é necessário durante todo o ano, embora o calor se 

acentue no verão. 

A freqüente situação de altas temperaturas no interior das instalações geralmente 

é devida mais à má concepção e adequação do que propriamente à adversidade 

climática local, sendo necessária a utilização de sistemas naturais e artificiais, para o 

controle eficiente do ambiente. 
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Muitos métodos têm sido desenvolvidos para modificar o ambiente no qual o 

animal está inserido, visando minimizar o efeito do estresse térmico. A movimentação do 

ar, o umedecimento da superfície do animal, o resfriamento adiabático evaporativo 

(SRAE), o uso de sombra para minimizar o efeito da radiação solar, o dimensionamento 

dos espaços físicos, e a utilização de diferentes materiais de construção são alguns dos 

artifícios empregados para potencializar a dissipação de calor (WEST, 2003). 

Os SRAE utilizam vapor d’água como elemento de refrigeração apresentando 

resultados satisfatórios na redução da temperatura interna da instalação, e assim, 

melhorando as condições de conforto. Pode ser obtido por vários processos, entre eles 

destacam-se: a nebulização, microaspersão e aspersão sobre os animais ou telhados 

(SILVA, 1999). Acredita-se que a eficiência do sistema seja maior em climas quentes e 

secos, devendo ser tomados os devidos cuidados com diferentes manejos, 

principalmente em regiões úmidas. 

Para Davis (2001) a dissipação de calor pelos meios não evaporativos pode ser 

facilitada com a aplicação de água na superfície corporal do animal. A água evapora e 

remove o calor, favorecendo as trocas entre a pele e o ambiente. Sendo assim, quando 

a temperatura ambiente for superior a temperatura crítica, a adoção de um sistema de 

aspersão mostra-se como uma estratégia a fim de aumentar a quantidade de calor 

perdido por meio da pele. 

2.9 Controle do acionamento do sistema de resfriamento 

Avaliar o desempenho produtivo, fisiológico e comportamental do animal em dado 

ambiente e determinar se está em condição ótima ou estressante, é de fundamental 

importância para a eficiência econômica da exploração. O microclima interno do freestall 

pode ser alterado com a adoção de sistemas de condicionamento de ambiente que 

acionados adequadamente poderão proporcionar resfriamento mais eficiente.  

O sistema de resfriamento adiabático evaporativo (SRAE) tem-se expandido 

rapidamente em climas quentes, devido à sua relativa simplicidade técnica e praticidade 

em termos de relação custo/benefício favorável, fatores que têm resultado na sua 

aceitação por muitos criadores (LIN et al. 1998). Nas condições de temperatura do ar 

elevada, o resfriamento evaporativo é a via mais efetiva de redução do estresse térmico. 
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Os princípios básicos para o bom funcionamento do SRAE são: tamanho de gota, 

movimento do ar com ventiladores e a intermitência do sistema (TURNER, 2001). 

Intermitência é o ciclo completo entre o acionamento do SRAE, seu funcionamento, 

período de pausa e novo acionamento. O tempo de intermitência do sistema de 

resfriamento sofre influência do conteúdo inicial de água no pêlo do animal, umidade 

relativa e carga térmica radiante sobre o animal.  

Poucos trabalhos descrevendo os efeitos do resfriamento evaporativo têm sido 

conduzidos em regiões de umidade relativa elevada. Os sistemas de resfriamento em 

que os aspersores funcionam de maneira intermitente, ou seja, são acionados durante 

determinado intervalo e então desligados enquanto os ventiladores movimentam 

grandes volumes de ar ao redor dos animais, tem se mostrado bastante eficientes 

(TURNER, 2001). 

 Na literatura são encontrados diversos intervalos de intermitência de acionamento 

dos SRAE, e na maioria dos casos, foram constatadas respostas positivas com seu uso. 

Hillman et al. (2001) analisou diferentes intervalos de acionamento para a aspersão, 

concluindo que a temperatura da pele caiu rapidamente quando a intermitência foi 20 

min e fluxo de ar igual a 2,2 m s-1. Já Matarazzo (2004) avaliou diferentes intermitências 

do sistema de resfriamento adiabático evaporativo (SRAE) por aspersão em freestall, 

concluindo que a intermitência de 16 min resulta em melhores condições de conforto 

para vacas em lactação. Perissinotto (2003) na avaliação de sistemas de resfriamento 

(aspersão e nebulização), conjugados com a ventilação forçada, utilizou a intermitência 

do sistema de aspersão de 12 min, sendo que o sistema permaneceu ligado durante 

60s, e desligado durante 11 min, e o sistema de nebulização foi regulado para funcionar 

com uma intermitência de 1 min, ficando ligado 20 s e desligado 40 s. 

 O acionamento do sistema de resfriamento geralmente se dá por meio de um 

sensor de temperatura ou de temperatura e umidade. Martello (2002) avaliou alguns 

recursos de climatização na produção de leite, na termorregulação dos animais e nos 

investimentos das instalações. O acionamento dos equipamentos de climatização se 

deu por meio de um sensor de temperatura e umidade, sendo os ventiladores acionados 

ininterruptamente quando a temperatura foi maior ou igual a 24ºC e os nebulizadores 

acionados a partir de 26ºC de temperatura e desligados quando a umidade relativa 
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atingiu 76%, mesmo quando a temperatura do ar esteve acima do estabelecido. 

Perissinotto (2003) na avaliação de sistemas de resfriamento (aspersão e nebulização), 

conjugados com a ventilação forçada, utilizou um termostato que acionou os sistemas 

quando a temperatura ambiente ultrapassou 24ºC. Já Matarazzo (2004) na avaliação da 

intermitência de acionamento do sistema de resfriamento adiabático evaporativo (SRAE) 

por aspersão em freestall, utilizou um termóstato para acionamento do SRAE e dos 

ventiladores, sendo os equipamentos acionados toda vez que a temperatura no interior 

da instalação foi superior a 25ºC.  

 Sendo assim observa-se que atualmente o acionamento do SRAE é baseado na 

temperatura e umidade relativa do ambiente. 

2.10 Sistemas inteligentes como auxiliares na construção de cenários 

 O uso de técnicas especiais e ferramentas direcionadas para a tomada de 

decisão e ações mais precisas têm contribuído para o avanço e a velocidade das 

pesquisas em produção animal, uma vez que têm facilitado a aquisição e o tratamento 

de dados possibilitando análises mais apuradas. A Mineração de Dados e a lógica fuzzy, 

além de auxiliarem a tomada de decisão, podem ser utilizadas na determinação de 

estratégias apropriadas, dando suporte ao produtor no gerenciamento, implantação e 

controle dos processos da produção animal. 

2.10.1  Mineração de Dados 

Com a recente explosão da informação e a disponibilidade de armazenamento 

barato, tem sido possível coletar dados maciçamente durante as últimas décadas. O 

objetivo desta coleta intensiva de dados é o uso destas informações para ganhar 

vantagens competitivas, descobrindo padrões não conhecidos nos dados, os quais 

podem guiar o processo de decisão (SOUSA, 1998). Entretanto, a análise desses dados 

ainda é demorada, dispendiosa, pouco automatizada, e sujeita a erros, mal-entendidos e 

falta de acurácia, sendo que, os métodos tradicionais de análise de dados, como 

planilhas e consultas, não são apropriados para tais volumes de dados, pois podem criar 

relatórios informativos sobre os dados, mas não conseguem analisar o conteúdo destes 
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relatórios a fim de obter conhecimentos importantes (SOUZA, 2003). 

Mineração de Dados é apenas uma das fases de um processo maior denominado 

descoberta de conhecimento em banco de dados (KDD - Knowledge Discovery in 

Databases). Segundo Fayyad et al. (1996) o processo KDD deve conter nas bases de 

dados características de validade, novidade, utilidade e assimilabilidade. A característica 

de validade se encontra na descoberta de padrões que devem ser válidos em novos 

dados com algum grau de certeza e probabilidade. A novidade refere-se aos padrões 

que se destacam por serem novos (pelo menos no contexto em análise). Os padrões 

devem ser úteis para a tomada de decisão e medidos por alguma função. Em relação à 

característica assimilável o objetivo é tornar os padrões assimiláveis ao conhecimento 

humano. 

Para Berry e Linoff (1997) os principais objetivos da Mineração de Dados são 

descobrir relacionamentos entre dados e fornecer subsídios para que possa ser feita 

uma previsão de tendências futuras baseadas no passado.  

Mineração de Dados se relaciona com a análise de dados e o uso de ferramentas 

computacionais (softwares) na busca de características, regras e regularidades em um 

grande conjunto de dados. É, também, uma área multidisciplinar que incorpora técnicas 

utilizadas em diversas áreas como banco de dados, técnicas de estatísticas, redes 

neurais, de aprendizado de máquinas, de reconhecimento de padrões e de visualização 

de dados.  

Mineração de Dados, ou data mining, é o processo de análise de conjuntos de 

dados que tem por objetivo a descoberta de padrões interessantes e que possam 

representar informações úteis. Um padrão pode ser definido como sendo uma afirmação 

sobre uma distribuição probabilística. Estes padrões podem ser expressos 

principalmente na forma de regras, fórmulas e funções, entre outras (SOUZA, 2003). A 

utilização desta tecnologia permite avanços tecnológicos e descobertas científicas, além 

de garantir uma grande vantagem competitiva (GIMENES; SEIXAS, 2000). 

As técnicas de Mineração de Dados são aplicadas em sistemas de descoberta de 

conhecimento em banco de dados com o objetivo de extrair informações estratégicas 

escondidas em grandes bancos de dados, por meio da pesquisa dessas informações e 

da determinação de padrões, classificações e associações entre elas (GOEBEL; 
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GRUENWALD, 1999). Toda esta informação pode ser usada para melhorar 

procedimentos, permitindo que se detecte tendências e características disfarçadas, e 

possa reagir rapidamente a um evento que ainda pode estar por vir. 

Uma característica importante do processo de Mineração de Dados é que ele 

pode utilizar dados que foram coletados durante vários anos para transformá-los em 

conhecimento valioso. Quanto maior o banco de dados, mais apropriado e preciso tende 

a ser o conhecimento adquirido. 

O usuário de um sistema de descoberta de conhecimento em banco de dados 

precisa ter um sólido entendimento da pesquisa em questão para ser capaz de 

selecionar corretamente os subconjuntos de dados e as classes de padrões mais 

interessantes (DIAS, 2002). 

Embora os exemplos mais comuns se refiram a clientes, compras e vendas, as 

áreas de aplicação de MD são praticamente ilimitadas. Algumas das áreas de aplicação 

são a medicina, agronomia, economia, administração, geologia, marketing, detecção de 

fraudes, controle de processos e controle de qualidade, apólice de seguro e ciência e 

tecnologia. Os resultados obtidos com a Mineração de Dados podem ser usados no 

gerenciamento de informação, processamento de pedidos de informação, tomada de 

decisão, controle de processo e muitas outras aplicações. 

 Segundo Berry e Linoff (1997), as principais motivações para o desenvolvimento 

de novas técnicas, entre elas a Mineração de Dados, que permitem o ganho de 

competitividade dos negócios, são o aumento da produção de dados, o aumento de 

potência dos computadores, o aumento da pressão mercadológica, e a disponibilidade 

de novos softwares de análise. 

 Por se tratar de área de pesquisa recente, poucos são os trabalhos científicos já 

publicados voltados à aplicação da técnica de Mineração de Dados na agropecuária. 

Como exemplo podemos citar Yang et al. (2002), em trabalho de classificação de 

imagens de solos fertilizados com adubação química e orgânica, Pietersma et al. (2003) 

em trabalho de identificação de vacas leiteiras com curvas de lactação consideradas 

fora da média e que deveriam ser descartadas da análise, Kirchner et al. (2004) 

trabalhando com matrizes de suínos a fim de identificar as variáveis mais significativas 

para a classificação de reprodutoras e dar suporte à decisão de substituição, Kasahara 
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et al. (2005) visando a classificação de espécies em Biologia, Zhang et al. (2005) que 

modelou a produção de pastagens, e Vale et al. (2006), que conseguiu modelar a 

ocorrência de alta mortalidade por estresse calórico em frangos de corte por intermédio 

da Mineração de Dados meteorológicos e zootécnicos. 

2.10.1.1  Processo de descoberta de conhecimento 

Existem diferentes abordagens para a divisão em etapas do processo de 

descoberta de conhecimento. Weiss e Indurkhya (1998) dividem o processo nas etapas 

de preparação dos dados, redução dos dados, definição dos experimentos e execução 

seguida da análise dos resultados. Fayyad et al. (1996) propõem uma abordagem em 

nove etapas, envolvendo conhecer o domínio da aplicação, obter o conjunto de dados, 

limpar e pré-processar os dados, reduzir o volume de dados, escolher a função de 

mineração, escolher o algoritmo, minerar os dados, interpretar os resultados e utilizar o 

conhecimento descoberto. Rezende et al. (2003) consideram uma abordagem que se 

divide nas etapas de identificação do problema, pré-processamento, extração de 

padrões, pós-processamento e utilização do conhecimento. O processo é iterativo, 

podendo ser executado diversas vezes, com diferentes configurações, pois nem sempre 

os melhores resultados são obtidos com uma única execução. É possível recomeçar 

desde o início do processo, selecionando melhor os dados, alterando algoritmos e 

configurações para encontrar o melhor resultado, ou simplesmente voltar a uma etapa 

anterior. 

 Como não se pode esperar a extração de conhecimento útil e compreensível 

simplesmente submetendo um conjunto de dados a uma “caixa preta”, a Mineração de 

Dados é um processo centrado na interação entre diferentes usuários, que geralmente 

são divididos em três classes (REZENDE et al., 2003): especialista do domínio (possui 

amplo conhecimento do domínio da aplicação e fornece apoio à execução do processo), 

analista (especialista no processo de Mineração de Dados e responsável por sua 

execução), e usuário final (utilizam o conhecimento extraído no processo de Mineração 

de Dados como apoio em tomadas de decisão). 

 Seguindo a abordagem proposta por Rezende et al. (2003) as etapas do 

processo de descoberta de conhecimento são: 
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2.10.1.1.1  Identificação do problema 

A compreensão do domínio da aplicação é um pré-requisito para a extração de 

conhecimento útil dos dados. Na fase de identificação do problema é realizado um 

estudo do domínio da aplicação e são definidos os objetivos e metas a serem 

alcançados com o processo de Mineração de Dados. Além disso, o conhecimento sobre 

o domínio adquirido nessa fase pode fornecer subsídio para todas as etapas do 

processo de Mineração de Dados (HILDERMAN; HAMILTON, 2001). Também são 

selecionados os conjuntos de dados a serem utilizados na extração de conhecimento. 

2.10.1.1.2  Pré-processamento 

Antes de realizar a etapa de extração de padrões é realizado um tratamento dos 

dados, adequando o formato dos dados selecionados para o processo de extração de 

conhecimento, e verificando a ocorrência de problemas como erros de digitação e 

geração de dados incorretos ou inconsistentes. O tratamento dos dados pode ser 

realizado por diversas atividades, entre elas: extração e integração (obtenção e 

unificação desses dados, formando uma única fonte de dados), transformação (resumo, 

transformação de tipo e normalização de atributos contínuos), limpeza (tratamento de 

valores inválidos de atributos, de exemplos errôneos, de atributos incompletos, de 

conjuntos de exemplos não balanceados e remoção de ruídos) (BATISTA, 2003) e 

redução de dados (redução do número de exemplos, do número de atributos e do 

número de valores de um atributo) (WEISS; INDURKHYA, 1998). 

 Um dos cuidados que se deve ter durante o tratamento dos dados é garantir que 

as informações presentes nos dados originais continuem presentes nas amostras 

geradas, para que os modelos finais representem o comportamento dos dados originais. 

2.10.1.1.3  Extração de padrões ou descoberta do conhecimento 

 Essa etapa visa atingir os objetivos definidos na identificação do problema. 

Compreende a escolha da tarefa de Mineração de Dados a ser empregada, a escolha 

do algoritmo e a extração dos padrões propriamente dita. 

 As possíveis tarefas da etapa de extração de padrões, escolhidas de acordo com 
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os objetivos do processo de Mineração de Dados, podem ser agrupadas em atividades 

preditivas e descritivas. A Mineração de Dados preditiva consiste na generalização de 

exemplos ou experiências passadas com respostas conhecidas em um modelo capaz 

de identificar a classe (atributo meta) de um novo exemplo. Os dois principais tipos de 

problemas de predição são a classificação e a regressão. Problemas de classificação 

consistem na predição de um valor categórico, e nos problemas de regressão o atributo 

a ser predito consiste em um valor contínuo. 

A extração dos padrões consiste na configuração dos parâmetros e na aplicação 

dos algoritmos selecionados e pode ser feita pelo WEKA (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis) que é uma ferramenta para Mineração de Dados desenvolvida 

pela Universidade de Waikato (Nova Zelândia), em 1999. WEKA é um software livre e 

pode ser facilmente encontrado para download. O pacote WEKA é formando por um 

conjunto de implementações de algoritmos de diversas técnicas de Mineração de 

Dados. 

A escolha de um algoritmo indutor depende do tipo de problema que se pretende 

tratar. A própria solução do problema depende ainda da maneira que se vai modelar, 

sendo portanto uma tarefa que deve ser realizada caso a caso. Alguns exemplos de 

representação de padrões são: redes neurais artificiais, regras de associação, análise 

de agrupamento, regressão, análise discriminante, técnicas de visualização, e árvores 

de decisão.  

As árvores de decisão são meios de representar resultados de Mineração de 

Dados na forma de árvore, e que lembram um gráfico organizacional horizontal. 

Segundo Berry e Linoff (1997) a árvore de decisão é uma técnica de Mineração de 

Dados utilizada para classificar e gerar padrões de dados. Durante a fase de análise 

exploratória de dados em um projeto de Mineração de Dados as árvores de decisão são 

ferramentas úteis para selecionar as variáveis que são realmente úteis para predizer o 

valor de uma variável resposta. Nesta técnica consegue-se saber os itens que mais 

influenciam uma determinada variável (AGRAWAL et al., 1998). 

As árvores de decisão podem ser geradas por diferentes algoritmos, incluindo o 

J48, que é o algoritmo mais popular do WEKA. O J48 constrói a árvore de decisão 

posicionando o atributo mais significativo, ou seja, o que mais influencia a variável 
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resposta, na raiz (início) da árvore. Na seqüência da construção, o próximo nó da árvore 

será o segundo atributo mais significativo, e assim sucessivamente até gerar o nó folha 

(final da árvore). 

O conhecimento gerado no formato de árvore pode ser traduzido em regras, que 

representam a classificação dos dados analisados, tornando mais fácil a análise e 

compreensão dos resultados. As n regras originalmente definidas (onde n representa o 

número de nós folha) são generalizadas, sendo algumas delas simplificadas ou até 

mesmo eliminadas. Como resultado final, alcança-se um conjunto ordenado de regras. 

Uma das propostas da Mineração de Dados é ganhar conhecimento no domínio do 

problema. Isso pode ser obtido reduzindo a grande massa de regras em uma árvore de 

decisão em uma pequena e mais compreensível coleção. Cada caminho possível da 

árvore corresponde a uma regra do tipo “Se … então …”. 

As árvores de decisão continuam crescendo até que novas divisões possam ser 

feitas. Eliminar alguns nós aumenta a taxa de erro para o conjunto de treinamento, 

porém, isso não significa que a árvore completa faria um melhor trabalho para classificar 

novos registros. Uma árvore completa pode chegar ao super treinamento, ou overfitting. 

A solução é eliminar registros que façam a união de grupos muito pequenos por um 

processo chamado de “podagem”. 

Há duas maneiras de fazer a “podagem”. Uma seria durante a construção da 

árvore, e outra após a sua construção. Na “pré-poda” ocorre uma parada nas divisões 

dos nós mais cedo, e aquele nó se torna uma folha. É utilizado algum critério de parada 

como algum limiar, ou algum teste estatístico. Na “pós-poda” são removidos “ramos da 

árvore” já completa. O nó então se transforma em folha e recebe a denominação da 

classe de maior representatividade entre os objetos nele presentes. 

 Como exemplo de pesquisas que utilizaram a Mineração de Dados podemos citar 

Yang et al. (2002), que em trabalho de classificação de imagens de solos fertilizados 

com adubação química e orgânica, obtiveram índice de acerto de 91 a 99% com a 

utilização da técnica de árvore de decisão. Pietersma et al. (2003) utilizaram a árvore de 

decisão para identificar vacas leiteiras com curvas de lactação consideradas fora da 

média e que deveriam ser descartadas da análise, com acerto em 92% dos casos. 

Kirchner et al. (2004) aplicaram a técnica da árvore de decisão em banco de dados de 
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matrizes de suínos a fim de identificar as variáveis mais significativas para a 

classificação de reprodutoras e dar suporte à decisão de substituição, concluindo que a 

técnica pode ser utilizada para identificar relacionamento entre variáveis e também a 

geração de padrões de produção a fim de classificar as reprodutoras. Kasahara et al. 

(2005) testaram alguns algoritmos que usam a metodologia de árvore de decisão 

disponível no WEKA, visando mostrar as funcionalidades da Mineração de Dados 

aplicada à classificação de espécies em Biologia e testar e encontrar o algoritmo que 

pudesse automatizar a classificação taxonômica de espécies por meio de seqüências de 

DNA. Zhang et al. (2005) utilizou a árvore de decisão para a modelagem da produção de 

pastagens com um acerto de 90% dos casos. Já Vale et al. (2006), conseguiu modelar a 

ocorrência de alta mortalidade por estresse calórico em frangos de corte por intermédio 

da Mineração de Dados meteorológicos e zootécnicos para a construção de árvore de 

decisão.  

2.10.1.1.4  Pós-processamento ou análise das relações descobertas 

 Na etapa de pós-processamento, o conhecimento extraído pode ser simplificado, 

avaliado, visualizado ou simplesmente documentado para o usuário final. A análise 

desse conhecimento poderá determinar se o processo de extração deve ser repetido ou 

não. Caso o conhecimento extraído não seja de interesse para o usuário ou não esteja 

de acordo com os objetivos pré-estabelecidos, pode ser necessário refazer etapas 

especficas ou refazer todo o processo, ajustando-se os parâmetros utilizados na 

extração de padrões ou realizando-se melhorias na seleção de dados. 

 Assim, a etapa de pós-processamento consiste de métodos e procedimentos que, 

na maioria das vezes, utilizam medidas de avaliação para processar o conhecimento. 

Esses métodos e procedimentos podem ser agrupados nas categorias apresentadas a 

seguir (BRUHA; FAMIL, 2000): 

1 – Filtragem: realizar mecanismos de poda, para o caso de árvores de decisão, ou de 

truncagem, no caso de conjuntos de regras de decisão; 

2 – Interpretação e explanação: documentar, visualizar ou modificar o conhecimento de 

forma a torná-lo compreensível para o usuário; 

3 – Avaliação: avaliar o conhecimento extraído a fim de verificar se o mesmo cumpre os 
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objetivos do processo de Mineração de Dados; 

4 – Integração do conhecimento: incorporar novo conhecimento em uma base de 

conhecimento já existente. 

Caso seja verificado por meio das atividades de pós-processamento que o 

conhecimento cumpre os objetivos do processo de Mineração de Dados, pode ser 

realizada a última fase desse processo, ou seja, a utilização do conhecimento. 

2.10.1.1.5  Utilização do conhecimento 

 Essa fase sucede o ciclo principal do processo de Mineração de Dados. O 

conhecimento extraído, depois de ser avaliado e validado na etapa de pós-

processamento, é consolidado na fase de utilização do conhecimento, podendo ser 

incorporado a um sistema inteligente, utilizado diretamente pelo usuário final como apoio 

em algum processo de tomada de decisão ou, simplesmente, relatado ás pessoas 

interessadas.  

2.10.1.1.6  Avaliação (mensuração) dos resultados 

Só após uma avaliação criteriosa é possível afirmar que as causas do problema 

foram sanadas ou o objetivo alcançado. Contudo, existem aspectos importantes que 

devem ser considerados quando se aplica a Mineração de Dados a problemas reais, 

como a qualidade e a confiança do conhecimento extraído durante a etapa de pós-

processamento. Esses aspectos são decisivos para o sucesso do processo, pois muitos 

dos problemas do mundo real que se beneficiam da Mineração de Dados envolvem 

atividades de risco. A clareza e a facilidade de interpretação do conhecimento também 

são importantes.  

Se, após a avaliação dos resultados, novos objetivos precisarem ser definidos, ou 

as soluções propostas não forem eficientes, deve-se voltar à primeira fase do processo 

iniciando, assim, um processo iterativo de trabalho, como é de praxe na aplicação do 

método científico. 
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2.10.2  Lógica Fuzzy 

Aristóteles, filósofo grego (384 - 322 a.C.), foi o fundador da ciência da lógica, e 

estabeleceu um conjunto de regras rígidas para que conclusões pudessem ser aceitas 

como logicamente válidas. O emprego da lógica de Aristóteles levava a uma linha de 

raciocínio lógico baseado em premissas e conclusões. Desde então, a lógica Ocidental, 

assim chamada, tem sido binária, isto é, uma declaração é falsa ou verdadeira, não 

podendo ser ao mesmo tempo parcialmente verdadeira e parcialmente falsa. 

O conceito de dualidade, estabelecendo que algo pode e deve coexistir com o 

seu oposto, faz a lógica fuzzy parecer natural, até mesmo inevitável. Muitas das 

experiências humanas não podem ser classificadas simplesmente como verdadeiras ou 

falsas, sim ou não, branco ou preto. Entre a certeza de ser e a certeza de não ser, 

existem infinitos graus de incerteza. Esta imperfeição intrínseca à informação 

representada numa linguagem natural tem sido tratada matematicamente com o uso da 

teoria das probabilidades.  

Contudo, a lógica fuzzy, com base na teoria dos conjuntos nebulosos (fuzzy set), 

tem se mostrado mais adequada para tratar imperfeições da informação do que a teoria 

das probabilidades. De forma mais objetiva e preliminar, podemos definir lógica fuzzy 

como sendo uma ferramenta capaz de capturar informações vagas, em geral descritas 

em uma linguagem natural e convertê-las para um formato numérico, de fácil 

manipulação computacional. A extração (representação) de informações vagas se dá 

através do uso de conjuntos nebulosos. Enquanto as fronteiras dos conjuntos clássicos 

são bem definidas, as dos conjuntos fuzzy apresentam uma nebulosidade, a qual tenta 

se aproximar das impressões do modo de raciocínio humano (ZANON et al., 2005). 

O conceito de conjunto fuzzy foi introduzido, em 1965, por Lotfi A. Zadeh 

(Universidade da Califórnia, Berkeley), como uma teoria matemática aplicada a 

conceitos vagos. Conforme Almeida e Evsukoff (2003), o termo fuzzy ao ser traduzido 

da língua inglesa pode ter vários significados conforme o contexto de interesse, todavia, 

o conceito básico deste adjetivo passa sempre pelo vago, indistinto, incerto. Na área da 

engenharia, embora ainda não seja uma unanimidade, a tradução para o português 

mais utilizada é nebuloso e difuso. 



52

 

A modelagem e o controle fuzzy consideram o modo como a falta de exatidão e a 

incerteza são descritas e, fazendo isso, tornam-se suficientemente poderosas para 

manipular de maneira conveniente o conhecimento. A sua utilização em sistemas de 

controle de processos em tempo real em computadores é das mais convenientes, dado 

que, geralmente não envolvem problema computacional sério. Controle fuzzy trata do 

relacionamento entre entradas e saídas, agregando vários parâmetros de processo e de 

controle.  

Para que a lógica humana seja implementada em soluções de engenharia é 

preciso que se construa um modelo matemático. A lógica fuzzy tem sido desenvolvida 

como um modelo matemático que permite a representação das decisões humanas e 

processos de avaliação na forma de algoritmo. Nos anos 90, com o uso intensivo dos 

novos recursos computacionais foi possível a criação de técnicas de modelagem e o 

desenvolvimento de sistemas especialistas inteligentes capazes de executar tarefas ou 

resolver problemas a partir de uma base de conhecimento. Foi então que surgiram 

métodos como a lógica fuzzy, bootstrap e neural networks. Estes fazem parte da nova 

era da inteligência artificial. 

2.10.2.1  Variável linguística 

Um conceito relacionado com conjuntos nebulosos é o de variável lingüística e 

consiste em aproximar a decisão computacional da decisão humana, tornando as 

máquinas mais capacitadas a seu trabalho. Uma variável linguística pode assumir um 

valor linguístico dentre vários outros em um conjunto de termos linguísticos. Isto é feito 

de forma que a decisão de uma máquina não se resuma apenas a um "sim" ou um 

"não", mas também tenha decisões "abstratas", do tipo "um pouco mais", "talvez sim", e 

outras tantas variáveis que representem as decisões humanas. Portanto, os sistemas 

fuzzy se caracterizam pela incerteza e imprecisão na extração de informações vagas, 

trabalhando na área cinza que existe entre o "sim" e o "não". 

Uma variável lingüística fuzzy tem o valor expresso qualitativamente por um 

termo lingüístico (que fornece um conceito à variável) e quantitativamente por uma 

função de pertinência. 

Existem várias formas de representar as funções fuzzy, sendo a mais comum a 
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triangular, embora curvas trapezoidais, além de outras formas, também serem usadas, 

mas a forma geralmente é menos importante do que o número de curvas. De três a sete 

curvas são geralmente apropriadas para cobrir a faixa requerida de valores de entrada 

(o chamado "universo do discurso").  

2.10.2.2  Passos para a elaboração de um sistema de lógica fuzzy 

A estrutura de um sistema fuzzy é composta por um mecanismo de inferência e 

principalmente pela base de conhecimento, que rege o comportamento das variáveis 

envolvidas e a base de regras. A base de conhecimento deve ser obtida através da 

aquisição de conhecimento, feita a partir de uma base humana de conhecimento (o 

especialista). 

Os três passos para a elaboração de um sistema de lógica fuzzy são: 

fuzzificação, inferência fuzzy e defuzzificação, descritas a seguir (AMENDOLA et al., 

2004): 

- Fuzzificação. Através de termos vagos e imprecisos a operação das atividades 

humanas requer uma aproximação de dados e informações sensoriais, fazendo com 

que o cérebro humano codifique tais imprecisões naturais através de números e 

conjuntos fuzzy. Na fuzzificação (fuzzification) variáveis reais são transformadas em 

variáveis lingüísticas por funções de pertinência (membership). Como por exemplo, a 

variável temperatura é ligada a termos lingüísticos (baixa, média, alta). As funções de 

pertinência, ou conjuntos fuzzy, definem o grau de pertinência de cada termo. Assim, um 

valor de temperatura recebe um grau de pertinência que vai de 0 a 1 para cada termo. 

As formas trapezoidais e triangulares são as mais utilizadas na representação das 

funções de pertinência.  

- Inferência fuzzy. Na inferência fuzzy cria-se uma base de regras que relaciona as 

variáveis lingüísticas independentes com a dependente. O modo mais comum de 

armazenar informações em uma base de conhecimento fuzzy, conforme Almeida e 

Evsukoff (2003), é a representação por meio de regras de produção fuzzy. Este formato 

de regra torna fácil a manutenção e a atualização da base de conhecimento, além de 

ser fácil de examinar e entender. A regra fuzzy é uma unidade capaz de capturar algum 

conhecimento específico, e um conjunto de regras é capaz de descrever um sistema em 
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suas várias possibilidades. Cada regra fuzzy, da mesma forma que uma afirmação 

clássica, é composta por uma parte antecedente (a parte Se) e uma parte conseqüente 

(a parte Então), resultando em uma estrutura do tipo: “SE <condicional> ENTÃO 

<consequente>”. 

A parte SE da regra descreve a situação, para a qual ela é designada e a parte 

ENTÃO descreve a ação do sistema fuzzy nesta situação.  

Os antecedentes descrevem uma condição (premissas), enquanto a parte 

conseqüente descreve uma conclusão ou uma ação que pode ser esboçada quando as 

premissas se verificam. 

- Defuzzificação. É natural do ser humano trabalhar com características incertas, mas 

em muitas situações existe a necessidade de um valor numérico que represente o valor 

de referência. Logo, torna-se necessário um processo que converta o valor fuzzy, 

resultante da saída de inferência, para um número real, tal como uma ação bem 

definida, processo esse denominado de defuzzificação. Na defuzzificação os valores da 

fuzzificação e da inferência fuzzy são transformados em valores objetivos, como 

"positivo" ou "negativo". A defuzzificação é um procedimento que permite interpretar a 

distribuição de possibilidades da saída de um modelo linguístico fuzzy de forma 

quantitativa, ou seja, ela fornece um valor numérico representativo que captura o 

significado essencial dessa distribuição de possibilidades. Existem muitas técnicas de 

defuzzificação, e entre as mais utilizadas segundo Ortega (2001) estão o método dos 

máximos, centro de área, e método das alturas. 

2.10.2.3  O modelo de inferência fuzzy de Mamdani 

O processamento das “situações”, os indicadores de disparos das regras e os 

operadores utilizados em um sistema de conhecimento fuzzy são definidos, de acordo 

com a semântica, pelo mecanismo de inferência. Desta forma, então, é executado o 

processamento de conhecimento. 

Modelos de inferência fuzzy específicos são utilizados conforme as propriedades 

sintáticas definidas, ou seja, o modelo de processamento definido para o sistema de 

conhecimento fuzzy depende basicamente da forma de armazenamento de informações 

escolhidas. 
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Mamdani (1976) propôs um método de inferência que foi por muitos anos um 

padrão para a utilização dos conceitos da lógica fuzzy em processamento de 

conhecimento. As regras de produção em um modelo de Mamdani possuem relações 

fuzzy tanto em suas “situações” como em suas “ações”. 

O modelo de Mamdani possui módulos de interface que transformam as variáveis 

de entrada baseadas em grandezas numéricas, em conjuntos fuzzy equivalentes e, 

posteriormente, as variáveis fuzzy geradas em variáveis numéricas proporcionais, 

adequadas para os sistemas de atuação existentes. 

Na Figura 3 é apresentado um diagrama do modelo de inferência fuzzy de 

Mamdani utilizado num sistema de processamento de conhecimento fuzzy. 

 
Figura 3 - Configuração básica da estrutura de modelo de inferência fuzzy de Mamdani (NOBRE, 2000) 

 

No diagrama apresentado na Figura 3, o módulo máquina de inferência recebe os 

valores fuzzy resultantes do módulo de inferência de entrada, processa as regras 

existentes na base de conhecimento e gera, a partir da composição de todas as regras 

disparadas, um conjunto fuzzy de saída para o módulo de interface correspondente, e 

este finalmente converte o conjunto fuzzy resultante em valores escalares. Uma regra é 

disparada quando o processamento da “situação” para entradas atuais gera graus de 

pertinência maiores que zero. 

No modelo de inferência fuzzy de Mamdani, a regra semântica tradicionalmente 

usada para o processamento de inferência é denominada de Máx-Min, ou seja, por meio 

de operadores de máximo e mínimo, respectivamente. 
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2.10.2.4   Aplicações 

A lógica fuzzy tem encontrado grandes aplicações nas seguintes áreas: sistemas 

especialistas; computação com palavras; raciocínio aproximado; linguagem natural; 

controle de processos; robótica; modelamento de sistemas parcialmente abertos; 

reconhecimento de padrões e processamento de imagens; processos de tomada de 

decisão (decision making), medicina, ecologia, banco de dados fuzzy, neurofuzzy e 

aplicações em sistemas operacionais. 

A lógica fuzzy pode ser utilizada para a implementação de controladores 

nebulosos, aplicados nos mais variados tipos de processos. A utilização de regras 

nebulosas e variáveis linguísticas confere ao sistema de controle várias vantagens, 

incluindo: simplificação do modelo do processo; melhor tratamento das imprecisões 

inerentes aos sensores utilizados; facilidade na especificação das regras de controle, 

em linguagem próxima à natural; satisfação de múltiplos objetivos de controle; e 

facilidade de incorporação do conhecimento de especialistas humanos. Além disso, 

requer poucas regras, valores e decisões; mais variáveis observáveis podem ser 

valoradas; decisões mais próximas do pensamento humano; simplifica a solução de 

problemas; proporciona um rápido protótipo dos sistemas; simplifica a aquisição da base 

do conhecimento; e é baseada em dispositivos simples e de baixo custo (ZADEH, 1965). 

Estimulados pelo desenvolvimento e pelas enormes possibilidades práticas de 

aplicações que se apresentaram os avanços foram rapidos, culminando com a criação 

da Sociedade Internacional de Sistemas Fuzzy, em 1984, constituída, principalmente, 

por pesquisadores dos países mais avançados tecnologicamente.  

O crescimento de estudos sobre sistemas fuzzy e controle de processos é devido 

não só pela sua grande aplicação prática, mas principalmente por ser baseada em 

dispositivos simples e de baixo custo, além de ser muito facilmente atualizado por via de 

implementação de novas regras para executarem mais tarefas de maneira eficaz. 

Pode-se encontrar na literatura diversos trabalhos nacionais que utilizaram a 

lógica fuzzy como ferramenta de suporte à decisão na agropecuária. Firk et al. (2003) 

relataram melhoria na previsão de inseminação em vacas leiteiras, utilizando a base de 

dados de identificação de cio, quando comparado com métodos convencionais. 

Cveticanin (2003) apresenta uma metodologia de pesagem eletrônica para gado, em 
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que um algoritmo foi desenvolvido utilizando a lógica fuzzy. Para o dimensionamento de 

dietas para gado em condições de semi-estabulação, Cadenas et al. (2004) estipularam 

um cenário, usando a programação linear fuzzy, associada a um processo de tomada de 

decisão. Na suinocultura, Pandorfi et al. (2006), avaliaram com sucesso através da 

teoria dos conjuntos fuzzy e das redes neurais, diferentes sistemas de alojamento para 

matrizes gestantes, visando a caracterizar aspectos quantitativos e qualitativos do 

ambiente. Já Chiarini et al. (2006), utilizaram a lógica fuzzy para propor um modelo 

padrão de conforto térmico na criação de suínos. Na avicultura, Owada e Nääs (2006) 

utilizaram a lógica fuzzy para analisar a variação do bem-estar das aves em função dos 

dados de ambiência. Na bovinocultura, Santos e Nääs (2006) utilizaram a lógica fuzzy 

para simular a taxa de detecção de cio de vacas leiteiras criadas em confinamento total, 

quando expostas a diferentes condições de temperatura e UR, e Brunassi et al. (2006) 

conseguiram encontrar 100% de eficiência na detecção de estro em vacas leiteiras com 

um sistema baseado em lógica fuzzy.  

Os índices de desempenho, a qualidade do produto final, do ambiente de criação 

e, mais atualmente, o bem-estar animal, são parâmetros avaliados qualitativamente e 

classificados por variáveis linguísticas. Dessa forma, a aplicação da teoria fuzzy vem 

sendo utilizada nas áreas de ambiência e produção animal (GATES et al., 1999; 

NAKAMURA et al, 2002; AMENDOLA et al., 2005a; OLIVEIRA et al., 2005) 

comprovando a aficácia do uso desta ferramenta nestes estudos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvimento basicamente em cinco fases. O ponto de partida 

foi a elaboração do conjunto de dados-alvo e organização dessa base de dados. A fase 

seguinte referiu-se ao desenvolvimento do algoritmo, seguido do processo de 

modelagem, de avaliação do processo de Mineração de Dados e, por fim, da aplicação 

da base de conhecimento. Essas fases serão descritas a seguir. 

3.1 Elaboração do conjunto de dados-alvo. 

 Esta fase refere-se à obtenção, descrição, exploração e verificação inicial dos 

dados brutos. Os quatro passos para a criação de um conjunto de dados-alvo foram: 

- Coleta inicial de dados; 

- Descrição dos dados; 

- Exploração dos dados; 

- Verificação da qualidade dos dados. 

Passo 1. Coleta inicial de dados 

Compreendeu a coleta inicial dos dados listados no projeto, listagem das séries 

de dados adquiridas, métodos utilizados, e descrição da forma de extração dos dados. 

a) Local da coleta de dados 

 O experimento foi conduzido em rebanho leiteiro de gado holandês. A obtenção 

dos dados fisiológicos dos animais e formação do banco de dados foi desenvolvido em 

dois ambientes distintos: 

- Ambiente 1: Clima subtropical. O experimento foi realizado no município de São 

Pedro, SP. O período experimental compreendeu os meses de setembro a dezembro de 

2003. O município de São Pedro encontra-se na latitude 22º 32' 55" Sul e longitude 47º 

54' 50" Oeste estando à cerca de 580 m altitude. Tem um clima CWA da classificação 

Koppen, ou seja, quente e úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno. A 

temperatura máxima média anual é de 28,5ºC e a temperatura mínima média é de 

16,0ºC, a pluviosidade anual média está próxima de 1200 mm e os ventos são 
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predominantes do sudeste. 

- Ambiente 2: Clima mediterrâneo. O experimento foi realizado na cidade de 

Évora/Portugal. O período experimental compreendeu os meses de maio de 2005 a abril 

de 2006. A cidade de Évora encontra-se na latitude 38º 36', longitude 7º 54', estando à 

cerca de 30 m de altitude e situada na região Sul de Portugal, na região do Alentejo. A 

temperatura máxima média anual é de 31,7ºC e a temperatura mínima média é de 

2,5ºC. 

b) Animais 

 Tanto em São Pedro, como em Évora, foram utilizadas vacas Holandesas 

multíparas, em lactação, selecionadas de acordo com o peso e a produção de leite. Os 

animais foram divididos em lotes de acordo com a produção de leite e/ou período de 

lactação e então mantidos em abrigo do tipo freestall. As vacas permaneceram durante 

todo o dia com livre acesso às baias e demais áreas do abrigo, mas sem acesso à 

pastagem. 

Com o objetivo de verificar se há variação no modelo devido a diferença no nível 

produtivo dos animais os dados foram analisados de acordo com três grupos de 

produção de leite, sendo: produção menor que 20 litros, de 20 a 25 litros e maior que 25 

litros animal-1 dia-1. 

c) Instalações 

A Tabela 1 apresenta as características e a Figura 4 mostra a vista externa das 

instalações utilizadas no estudo. 

 
Tabela 1 - Características das instalações utilizadas no estudo 

 Local 
Características São Pedro Évora 

Comprimento (m) 80 60 

Largura (m) 28 20 

Altura na parte central (m) 9 9 

Altura nas laterais (m) 3,5 3,5 

Capacidade (número de animais) 200 100 
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Figura 4 - Vista externa da instalação utilizada no ambiente 1 (São Pedro) (a) e no ambiente 2 (Évo

 

A instalação utilizada no ambiente 1 (clima subtropical) possuía orientação 

Oeste, o telhado era coberto com telha de barro e o piso de concreto. Possuía dois

divididos por um corredor central de 2,90 m de largura. A cama de descans

animais possuía 1,10 m de largura e 2,12 m de comprimento e estavam locali

aproximadamente no centro do lote, sendo o número total de camas por lote d

divididas em dois blocos de 32, dispostos frente a frente. 

No ambiente 2 (clima mediterrâneo) a instalação utilizada também po

orientação Leste-Oeste e piso de concreto, porém, o telhado era coberto com

metálica. Possuía dois lotes divididos por um corredor central de 2,90 m de la

Cada lote possuía 30 camas de descanso com 1,10 m de largura e 2,12 

comprimento, localizadas na lateral do lote. 

d) Sistema de resfriamento e ventilação 

Na instalação no município de São Pedro foram utilizados ventiladores espa

a cada 11 m, equipados com motor de 1/2 CV, vazão de 300 m3, 495 RPM, instala

2,5 m de altura e com capacidade de produzir movimentação de ar de até 2,5 m 

altura do dorso dos animais. O sistema de aspersão foi instalado logo abaix

ventiladores, sobre o cocho de alimentação dos animais, sendo constituído por

PVC, com espaçamento entre bicos de 1 m e, assim como os ventiladores, tive

funcionamento controlado por um termostato. A intermitência do sistema foi de 12

sendo que o sistema permaneceu ligado durante 60 s, e desligado durante 11 m
b
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acordo com as recomendações de Perissinotto et al. (2003). O sistema de aspersão foi 

equipado com bicos com vazão de 30 L h-1 por bico, e atuou resfriando os animais, por 

meio do favorecimento da perda de calor para a água, visto que os animais tiveram a 

superfície da pele molhada. 

Em Évora a instalação utilizada não possuía os equipamentos para resfriamento 

e de ventilação. 

e) Variáveis climáticas avaliadas 

Foi formado um banco de dados com as variáveis meteorológicas temperatura e 

umidade relativa do ar, coletadas no interior e no exterior das instalações nos dois locais 

de estudo. As leituras foram realizadas a cada 30 minutos ao longo das 24 horas. 

Em São Pedro utilizou-se sistemas de aquisição de dados HOBO®. Para a coleta 

dos dados internos, fixou-se a mini-estação meteorológica no centro geométrico da 

instalação, a aproximadamente 3 m de altura, e na coleta dos dados externos, utilizou-

se de um abrigo meteorológico de 1,50 m de altura, instalado em uma área gramada 

próxima ao abrigo. Em Évora, para a análise física do ambiente interior e exterior da 

instalação utilizou-se estações meteorológicas da Campbell Scientific®. Para a coleta 

dos dados internos, a estação foi instalada no corredor central, no centro geométrico da 

instalação, e na coleta dos dados externos em uma área gramada próxima à instalação. 

f) Parâmetros fisiológicos 

 Foi formado um banco de dados com os dados fisiológicos obtidos em resposta 

aos dados ambientais para que se pudesse desenvolver um algoritmo de controle do 

sistema de resfriamento adiabático evaporativo pela resposta fisiológica dos animais ao 

ambiente. 

 Os dados fisiológicos coletados foram temperatura retal e freqüência respiratória. 

Nos dois locais de estudo, a temperatura retal foi obtida por um termômetro clínico 

digital, inserido no reto (Figura 5), e a freqüência respiratória pela contagem dos 

movimentos da região do flanco, durante 15 s.  
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Figura 5 - Vista da coleta da temperatura retal de um dos animais selecionados para a coleta dos dados 

fisiológicos 

 

Passo 2. Descrição dos dados 

 A segunda etapa da criação de um conjunto de dados-alvo foi a descrição dos 

dados adquiridos. Foram verificados os valores dos atributos, a disponibilidade, escala 

de valor, correlações e computada a análise estatística básica (média, máximo, mínimo, 

e variação). 

Passo 3. Exploração dos dados 

 O passo seguinte foi a descrição dos resultados da exploração dos dados, com 

análise detalhada das propriedades dos atributos interessantes, avaliação das 

informações da descrição dos dados, a hipótese inicial e seu impacto no restante do 

projeto.  

Nesta etapa foi feito, também, o refino dos relatórios da descrição dos dados para 

que estes fossem transformados quando necessário e preparados para análise 

adicional. 

Passo 4. Verificação da qualidade dos dados 

A última etapa da criação de um conjunto de dados-alvo foi a verificação da 

qualidade dos dados, com exame e listagem dos resultados da verificação da qualidade 
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dos dados, ou seja, se estão completos, corretos, com valores faltantes, verificação dos 

desvios, etc. Foram, também listadas as soluções possíveis caso problemas de 

qualidade fossem verificados. 

3.1.1 Organização dos dados 

A fase da organização dos dados para modelagem cobriu todas as atividades 

para construir a série de dados final, que irão alimentar o modelo, a partir dos dados 

iniciais. As tarefas incluíram: seleção, limpeza, construção, e integração dos dados, que 

serão posteriormente descritas no item modelagem. 

3.2 Desenvolvimento do algoritmo 

No processo inicial de análise dos dados foi utilizada a técnica de Mineração de 

Dados com o objetivo de formar uma árvore de decisão para a indução de regras. Para 

isso foi utilizado o programa computacional Waikato Environment for Knowledge 

Analysis (WEKA®), versão 3-4, que executou tarefa de classificação, utilizando o 

algoritmo J48 em validação cruzada (cross validation) para a construção da árvore de 

decisão. 

Os resultados obtidos foram posteriormente utilizados na aplicação da lógica fuzzy, 

onde foi utilizado o software Fuzzy Logic Toolbox do MATLAB® 6.1. 

3.2.1 Mineração de Dados 

O processo de Mineração de Dados foi dividido em fases, restringindo um 

conjunto de ações definidas para cada uma delas, desencadeadas de forma cíclica, de 

acordo com a metodologia CRISP-DM (CHAPMAN et al., 2000). Após a etapa de 

elaboração do conjunto de dados-alvo e organização dessa base de dados, as etapas 

do processo de descoberta do conhecimento foram as seguintes: 

- Definição do problema ou do objetivo do trabalho; 

- Preparação de dados; 

- Modelagem; 

- Avaliação; 
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- Aplicação da base de conhecimento. 

3.2.1.1 Definição do problema ou do objetivo do trabalho. 

 Os quatro passos para a definição do problema ou do objetivo do trabalho foram: 

- Determinação dos objetivos e das exigências do trabalho; 

- Avaliação das exigências e das perspectivas do trabalho; 

- Determinação dos objetivos da Mineração de Dados; 

- Determinação do plano de desenvolvimento do trabalho. 

Passo 1. Determinação dos objetivos e das exigências do trabalho 

Foi realizado um levantamento dos problemas relacionados com os sistemas de 

climatização de instalações para bovinos leiteiros, visando a definição dos objetivos e 

das exigências do trabalho. 

Foram identificados os setores da cadeia produtiva do leite que poderiam ser 

impactados pelos resultados do trabalho, e identificadas as necessidades e expectativas 

dos produtores de leite. Além disso, foi feito um levantamento de informações sobre a 

situação da cadeia produtiva do leite e especificados os benefícios previstos com a 

utilização da Mineração de Dados. 

Passo 2. Avaliação das exigências e das perspectivas do trabalho 

 A avaliação das exigências e das perspectivas do trabalho iniciou-se com um 

inventário dos recursos disponíveis para o trabalho, incluindo pessoal de apoio, dados 

necessários e disponíveis, e recursos computacionais. Para complementar foi estipulado 

um cronograma de execução, com prazo de conclusão, e feita uma listagem com as 

exigências com relação à qualidade dos dados, para a compreensão e descrição do 

modelo. 

Passo 3. Determinação dos objetivos da Mineração de Dados 

Foi realizada com a descrição dos resultados pretendidos com o trabalho para 

que fossem atendidos os objetivos do setor produtivo. Nesta etapa foi especificada a 
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função ou tarefa de Mineração de Dados a ser utilizada, que no caso deste projeto foi a 

tarefa de análise de classificação. 

Passo 4. Determinação do plano de desenvolvimento do trabalho 

Foi elaborado um plano de desenvolvimento para alcançar os objetivos da 

Mineração de Dados, e desse modo alcançar os objetivos do setor produtivo de leite, 

com especificação das etapas a serem executadas durante todo o projeto, incluindo a 

seleção inicial das ferramentas e das técnicas, a duração e os recursos requeridos. 

3.2.1.2  Preparação de dados 

 A preparação dos dados foi feita de acordo com os seguintes passos: 

- Seleção de dados; 

- Limpeza dos dados; 

- Transformação de dados; 

- Integração dos dados. 

Passo 1. Seleção de dados 

Nesta etapa do projeto determinou-se os dados que seriam utilizados para a 

análise. Os critérios incluíram a relevância aos objetivos da Mineração de Dados. Sendo 

assim, decidiu-se incluir na análise os dados climáticos temperatura e a umidade relativa 

do ar coletados no interior da instalação, os dados fisiológicos temperatura retal e 

freqüência respiratória, e também o índice de temperatura e umidade. Decidiu-se excluir 

da análise os dados climáticos coletados no exterior da instalação, por terem influências 

de outros fatores não abrangidos neste modelo. 

 Com o objetivo de verificar se há variação no modelo devido a diferença no nível 

produtivo dos animais os dados foram analisados de duas maneiras: uma sem a 

separação por produção de leite dos animais, e outra com a separação por produção 

dos animais, de acordo com três grupos de produção de leite (produção menor que 20 

litros, de 20 a 25 litros e maior que 25 litros animal-1 dia-1). 
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Passo 2. Limpeza dos dados 

Após a seleção dos dados que foram utilizados na análise o passo seguinte foi a 

limpeza desses dados, visando a elevação da qualidade para o nível requerido pelas 

técnicas selecionadas de análise, antes de fornecê-los como entrada para o algoritmo 

de aprendizado. Foi feita através de exclusão da análise das linhas (exemplos) com 

dados incorretos ou inconsistentes (valores muito fora do normal) oriundos de 

problemas gerados no processo de coleta de dados, tais como erros de digitação ou de 

leitura de dados pelos sensores. Eliminou-se também linhas com valores faltantes, que 

incluíram os valores que simplesmente não estavam presentes no conjunto selecionado, 

fato ocorrido devido a erros ou porque a informação não estava disponível no momento 

do levantamento dos dados. 

Passo 3. Transformação de dados  

Nesta etapa foi feita a transformação dos valores numéricos da temperatura retal 

(TR) e da freqüência respiratória (FR) em escalas simbólicas, que foram posteriormente 

relacionadas para a caracterização linguística da sensação de conforto térmico dos 

animais. Segundo a recomendação de diversos trabalhos da literatura (MCDOWELL et 

al., 1954; KOLB, 1987; IGONO e JOHNSON, 1990; STOBER, 1993; MARTELLO, 2002; 

PERISSINOTTO, 2003; MATARAZZO, 2004) os dados de temperatura retal foram 

divididos da seguinte forma: 

- TR ≤ 38,8 ºC = conforto alto; 

- 38,8 ºC > TR ≤ 39,2 ºC = conforto médio; 

- TR > 39,2 ºC = conforto baixo. 

 Já para a freqüência respiratória, segundo a literatura (BERMAN et al., 1985; 

BACCARI JÚNIOR et al., 1995; HAHN et al., 1997; STOWELL, 2000; NÄÄS e ARCARO 

JÚNIOR, 2001; MARTELLO, 2002; PERISSINOTTO, 2003; MATARAZZO, 2004, 

MARTELLO, 2006), os dados foram considerados da seguinte forma: 

- FR ≤ 56 mov min-1 = conforto alto; 

- 56 mov min-1 > FR ≤ 64 mov min-1 = conforto médio; 

- FR > 64 mov min-1 = conforto baixo. 
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 De acordo com a relação entre os limites da TR e da FR listados acima foi feita a 

caracterização linguística da sensação de conforto dos animais para a entrada no 

modelo em: muito bom, bom, regular e ruim. As classificações são apresentadas na 

Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Caracterização linguística da sensação de conforto térmico como função da temperatura retal 

(ºC) e da freqüência respiratória (mov min-1) 
Temperatura retal Freqüência respiratória (mov.min-1) 

(ºC) Conforto alto 

(≤ 56) 

Conforto médio 

(56–64) 

Conforto baixo 

(> 64) 

Conforto alto (≤ 38,8) Muito bom Bom Regular 

Conforto médio (38,8-39,2) Bom Regular Ruim 

Conforto baixo (> 39,2) Regular Ruim Ruim 

 

Passo 4. Integração dos dados 

Teve como objetivo a combinação das informações dos registros de temperatura 

e umidade relativa do ar para criar os registros do Índice de Temperatura e Umidade 

(ITU), que foi calculado de acordo com a equação desenvolvida originalmente por Thom 

(1959), que está descrita na eq. (1) (ITU = Tbs + 0,36 Tpo + 41,2, em que: Tbs - 

temperatura de bulbo seco, ºC; Tpo - temperatura de ponto de orvalho, ºC). 

3.2.1.3  Modelagem 

Nesta fase do processo de descoberta do conhecimento as várias técnicas de 

modelagem foram selecionadas e aplicadas. De acordo com as exigências específicas 

da técnica selecionada fez-se necessário frequentemente voltar à fase de preparação de 

dados. Os passos do processo de modelagem foram os seguintes: 

- Seleção da técnica de modelagem; 

- Teste geral do projeto; 

- Configuração do modelo; 

- Avaliação do modelo. 
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Passo 1. Seleção da técnica de modelagem  

Como primeira etapa em modelagem, selecionou-se a técnica de modelagem a 

ser usada. Foi utilizada a descoberta de conhecimento supervisionada onde a 

modelagem matemática foi caracterizada pela presença de uma única variável objetivo 

(target field) ou classificador, cujo valor foi predito pelos atributos da base de dados 

(DIAS, 2002). O objetivo dessa técnica de modelagem é explicar o valor de um 

determinado campo em termos de outros campos (Figura 6). 

 
Figura 6 - Esquema de ação da descoberta de conhecimento supervisionada 

 

A função ou tarefa de Mineração de Dados utilizada no presente trabalho foi a 

análise de classificação (METHA, et al., 1996; MITCHELL, 1997; EBECKEN, 1998; 

KUFRIN, 1997; SOUSA, 1998; HILDERMAN e HAMILTON, 2001; CENTEIO, 2002; 

KASAHARA et al., 2005; LIMA, 2005), por ser uma tarefa preditiva, ou seja, identifica 

padrões em dados históricos, estuda o relacionamento entre itens de dados que 

ocorrem com uma certa freqüência, e analisa o comportamento conjunto de duas ou 

mais variáveis. 

Os dados foram apresentados em forma de matriz, onde nas colunas tem-se as 

variáveis (campos) e nas linhas as observações (registros). O objetivo foi analisar as 

relações entre as colunas (variáveis) com o classificador (target). 

Para a utilização do algoritmo foi escolhida a opção de validação cruzada (cross 

validation), recomendada por Melo et al. (2002) e Romão (2002). A validação cruzada 

dividiu os dados em arquivos de treinamento (usado para construir um conjunto de 

modelos), validação (usado para escolher o melhor modelo, que seja compreensível por 

especialistas e de precisão aceitável) e teste (usado para avaliar a performance do 

modelo com dados novos). 

A ferramenta de Mineração de Dados utilizada foi a árvore de decisão (decision 

trees), recomendada por Mitchell (1997), Ebecken (1998), Kufrin (1997), Sousa (1998), 
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Agrawal et al., (1998), Hilderman e Hamilton (2001), Centeio (2002), Zhang et al. (2005), 

e Vale et al. (2006). A árvore de decisão é uma ferramenta útil para classificar as 

variáveis que são realmente úteis para predizer o valor de uma variável resposta 

durante a fase de análise exploratória de dados. 

O algoritmo de indução utilizado foi o J48, também utilizado por outros autores 

em modelos similares (CENTEIO, 2002; MELO et al., 2002; ROMÃO, 2002; NEVES, 

2004; KASAHARA et al., 2005; VALE et al., 2006), que gerou uma árvore de decisão 

baseada em um conjunto de dados de treinamento, sendo o modelo usado para 

classificar as instâncias no conjunto de teste. O arquivo de treinamento foi usado para 

gerar uma explicação da variável dependente (target) em termos de variáveis 

independentes (inputs). 

A forma de construção da árvore de decisão com o algoritmo J48 foi a abordagem 

top-down em que o atributo mais significativo, ou seja, o mais generalizado e com maior 

capacidade de classificação quando comparado a outros atributos do conjunto, foi 

utilizado como raiz da árvore, de onde se dividiu os demais ramos. Na seqüência da 

construção, o próximo nó da árvore foi o segundo atributo mais significativo, e assim 

sucessivamente até gerar o nó folha, que representou o atributo alvo da instância ou da 

classificação. 

O programa computacional utilizado para as análises foi o WEKA® (Waikato 

Environment for Knowledge Analysis), versão 3-4, que é um software de aprendizagem 

de máquina em Java (WEKA, 2007). 

Passo 2. Teste geral do projeto  

 O passo seguinte da modelagem foi o teste geral do projeto, que é um 

procedimento ou um mecanismo para testar a qualidade e a validade do modelo antes 

de sua construção real. Separou-se a série de dados em treinamento e teste, construiu-

se o modelo no treinamento e estimou-se sua qualidade no conjunto separado de teste. 

Foi utilizada a taxa de erro como medida da qualidade do modelo. 

Para a avaliação dos resultados através da validação cruzada, a qual divide parte 

do conjunto para o treinamento e parte para o teste, os dados foram divididos em dez 

partes, em que nove delas foram usadas para treinamento e uma para teste. Sendo 
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assim, segundo Rezende et al. (2003), a classificação foi repetida dez vezes, a parte 

teste foi usada para validar a parte de treinamento, isto foi feito para melhorar as regras 

geradas para as classes (REZENDE et al., 2003). 

Para evitar o super-treinamento da árvore de decisão foi realizada uma filtragem 

do conhecimento (BRUHA e FAMIL, 2000), aplicando-se o processo de pós-poda, 

eliminando-se folhas muito específicas, que cobriam poucos exemplos (overfitting). Para 

isso utilizou-se a função de filtragem (filter) do WEKA. Uma vantagem da utilização da 

poda está relacionada ao menor tempo gasto na fase de extração de regras, uma vez 

que menos regras serão analisadas (SOUSA, 1998). 

Passo 3. Configuração do modelo 

De acordo com a base de dados formada, com dados climáticos (temperatura de 

bulbo seco, umidade relativa e índice de temperatura e umidade) e fisiológicos 

(temperatura retal e freqüência respiratória) os resultados da Mineração de Dados foram 

analisados de duas maneiras: a primeira com a base de dados contendo a temperatura 

de bulbo seco e a umidade relativa; e a segunda com a base de dados contendo o 

índice de temperatura e umidade. A caracterização linguística da sensação de conforto 

dos animais para a entrada no modelo em muito bom, bom, regular e ruim, foi feita de 

acordo com a relação entre os limites da temperatura retal e da freqüência respiratória. 

 Nesta etapa foi utilizada a ferramenta de modelagem selecionada para produzir o 

modelo a partir da série de dados de entrada e feito um pós-processamento dos 

resultados da Mineração de Dados, ou seja, foi possível visualizar as árvores de decisão 

formadas. Uma vez que o modelo de classificação foi construído, um conjunto de regras 

foi obtido lendo a árvore, de cima para baixo, até alcançar cada nó folha. Como 

resultado final, alcançou-se um conjunto ordenado de regras. Cada caminho possível da 

árvore correspondeu a uma regra do tipo “SE <condicional> ENTÃO <consequente>”. 

Como continuação do processo de modelagem o modelo resultante foi descrito e 

interpretado e a precisão prevista foi avaliada. Também foi feita uma descrição das 

características dos modelos gerados que tinham a tendência de ser úteis para o futuro, 

e uma listagem das regras produzidas. 
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Passo 4. Avaliação do modelo 

Na última etapa da fase de modelagem foi feita uma avaliação para assegurar 

que o modelo se encontrava com os critérios de sucesso da Mineração de Dados e de 

teste desejados. A avaliação baseou-se em critérios de precisão, compreensibilidade e 

grau de interesse. O conhecimento extraído foi interpretado de acordo com as 

exigências do sistema de produção, documentado e comparado ao conhecimento pré-

existente, para verificação de conflitos e de conformidades, e para verificar se a 

informação descoberta era nova e útil. 

A precisão geral do modelo gerado pelo algoritmo de indução J48, utilizando a 

opção de validação cruzada, com os dados de teste, foi obtida pela análise dos dados 

classificados corretamente (Correctly Classified Instances). Essa precisão foi obtida pela 

divisão do número de dados classificados corretamente pelo número total de dados 

classificados pelo modelo (Total Number of Instances). Por outro lado a probabilidade de 

erro, ou seja, os dados classificados incorretamente (Incorrectly Classified Instances), foi 

obtido pela divisão do número de dados classificados incorretamente pelo número total 

de dados classificados pelo modelo. 

A etapa seguinte baseou-se na avaliação das regras produzidas (se são lógicas, 

praticáveis, muitas ou poucas, se atendem a um sentido comum), e na combinação e 

refino dos resultados dos modelos, visando a obtenção de maior precisão e melhor 

desempenho do sistema em sua totalidade. 

 Para estimar a taxa de acerto em cada classe de conforto térmico estudada 

utilizou-se os critérios de precisão (precision) e de acertos (recall). Como resultado do 

modelo gerado com os dados de teste, obteve-se uma matriz de confusão (um tipo de 

tabela de contingência para análise de previsões corretas e errôneas), com domínio 

composto por quatro classes, denominadas aqui de “muito_bom”, “regular”, “ruim” e 

“bom”. O objetivo da análise da matriz de confusão foi verificar a precisão das hipóteses 

geradas (regras e árvores de decisão) utilizando as instâncias não vistas durante o 

processo de treinamento, ou seja, o conjunto destinado para o teste. O algoritmo de 

classificação foi executado e o resultado dividido em desesseis categorias: 

• Classificações “muito_bom” realizadas corretamente;  

• Classificações “regular” realizadas corretamente;  
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• Classificações “ruim” realizadas corretamente;  

• Classificações “bom” realizadas corretamente;  

• Classificações “muito_bom” realizadas erradamente como “regular” (E1);  

• Classificações “muito_bom” realizadas erradamente como “ruim” (E1);  

• Classificações “muito_bom” realizadas erradamente como “bom” (E1);  

• Classificações “regular” realizadas erradamente como “muito_bom” (E2);  

• Classificações “regular” realizadas erradamente como “ruim” (E2);  

• Classificações “regular” realizadas erradamente como “bom” (E2);  

• Classificações “ruim” realizadas erradamente como “muito_bom” (E3);  

• Classificações “ruim” realizadas erradamente como “regular” (E3);  

• Classificações “ruim” realizadas erradamente como “bom” (E3);  

• Classificações “bom” realizadas erradamente como “muito_bom” (E4);  

• Classificações “bom” realizadas erradamente como “regular” (E4); 

• Classificações “bom” realizadas erradamente como “ruim” (E4). 

 O esquema de saída da matriz de confusão, com o posicionamento das 

classificações corretas e incorretas é apresentado na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Esquema de saída da matriz de confusão 

Classes Muito bom Regular Ruim Bom 

Muito bom Corretas E1 E1 E1 

Regular E2 Corretas E2 E2 

Ruim E3 E3 Corretas E3 

Bom E4 E4 E4 Corretas 
                      * E1, E2, E3, E4: classificações erradas      ** Corretas: classificações corretas 

 

A precisão é a relação entre o número de atributos corretamente classificados em 

determinada classe com o número total de atributos classificados pelo modelo nessa 

classe. Já o acerto é a relação entre o número de atributos corretamente classificados 

em determinada classe com o número total de atributos que poderiam ser classificados 

nessa classe. Por exemplo, para a classe muito bom teremos: 

Precisão = Corretas / (Corretas + E2 + E3 + E4) 

Acerto = Corretas / (Corretas + E1 + E1 + E1) 
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3.2.1.4  Avaliação do processo de Mineração de Dados 

Neste estágio do processo de descoberta do conhecimento as etapas executadas 

foram revistas, visando avaliar melhor o modelo e ter a certeza de que os objetivos 

iniciais foram atingidos. Para tanto, trabalhou-se em dois pontos básicos: avaliação dos 

resultados; e revisão do processo. 

Passo 1. Avaliação dos resultados 

 Como primeira etapa foi feita uma avaliação e um sumário dos resultados da 

Mineração de Dados com respeito aos objetivos do setor produtivo e aos objetivos da 

Mineração de Dados. Foi feita uma interpretação prática dos resultados da Mineração 

de Dados. 

Passo 2. Revisão do Processo 

Foi feita uma revisão mais completa do processo de Mineração de Dados a fim de 

determinar se houve qualquer fator importante que foi de algum modo negligenciado. Os 

resultados da Mineração de Dados foram revistos com respeito aos critérios de sucesso 

do setor produtivo, e foi feita uma análise do potencial de aplicação de cada resultado. 

3.2.1.5  Aplicação da base de conhecimento 

Como etapa final do processo de descoberta do conhecimento, a fase da 

aplicação referiu-se a organização do conhecimento adquirido para ser apresentado de 

uma maneira que pudesse ser usado. 

Após ser avaliado e validado na etapa de pós-processamento o conhecimento 

extraído foi incorporado a um sistema inteligente, baseado em lógica fuzzy. 

Para finalizar essa etapa da análise dos dados, foram feitas indicações de 

conclusões, de desafios ou de sugestões para projetos de Mineração de Dados futuros. 
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3.3 Desenvolvimento dos cenários 

Na segunda etapa de análise dos dados foi montado um sistema de regras 

baseado no conhecimento adquirido com a Mineração de Dados. A base de regras foi 

utilizada para a modelagem do sistema especialista, que foi baseado em lógica fuzzy, 

como já realizado por vários autores (GATES et al., 1999; NAKAMURA et al, 2002; FIRK 

et al., 2003; CVETICANIN, 2003; CADENAS et al., 2004; AMENDOLA et al., 2005a; 

OLIVEIRA et al., 2005; MALTZ, et al., 2006), cujo objetivo foi fazer com que as decisões 

tomadas pelo algorítmo se aproximassem cada vez mais das decisões humanas, 

principalmente ao se trabalhar com grande variedade de informações vagas e incertas.  

Por meio da lógica fuzzy, pretendeu-se dar um tratamento matemático às 

variáveis de cunho subjetivo e “nebuloso”, portanto, considerou-se que, por essas 

características, a metodologia proposta poderia consistir em uma ferramenta valiosa 

para ser usada no condicionamento de ambientes de criação de bovinos leiteiros. Foi 

utilizado o software MATLAB® 6.1, no módulo Fuzzy Logic Toolbox. 

 Para a construção da estrutura básica do sistema baseado em regras fuzzy 

seguiu-se as recomendações de Amendola et al. (2005b), que sugerem a inclusão de 

quatro componentes principais: 

1) Um fuzzificador, que traduz a informação de entrada em conjuntos fuzzy. A cada 

variável de entrada são atribuídos termos linguísticos que são os estados da 

variável, e cada termo linguístico é associado a um conjunto fuzzy traduzido por 

uma função de pertinência; 

2) Uma base de conhecimento, que contém um conjunto de regras fuzzy (conhecido 

como base de regras) e um conjunto de funções de pertinência conhecido como 

base de dados; 

3) Um método de inferência, que aplica um raciocínio fuzzy para obter uma saída 

fuzzy; 

4) Um defuzzificador, que traduz o valor da variável linguística de saída, inferida 

pelas regras fuzzy, para um valor numérico. 

 As variáveis de entrada do modelo, ou seja, as variáveis independentes, foram as 

variáveis meteorológicas temperatura de bulbo seco (ºC), umidade relativa do ar (%), e 

índice de temperatura e umidade, e as variáveis fisiológicas freqüência respiratória (mov 
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min-1) e temperatura retal (ºC). A variável de saída, ou seja, a variável dependente, foi a 

sensação de conforto térmico dos animais. Em seguida foram feitas as partições do 

domínio, ou seja, as representações das variáveis numéricas como variáveis 

linguísticas. 

Na construção dos conjuntos fuzzy foi utilizado um modelo com quatro 

caracterizações linguísticas em que foram consideradas classificações relativas ao 

estado de conforto térmico proporcionado pelo sistema de confinamento em: muito bom, 

bom, regular e ruim. 

Em seguida, construiu-se a matriz demanda (variáveis dependentes) em que a 

classificação feita anteriormente foi substituída por um critério de pesos, sabendo-se 

que os valores de cada afirmação pertencem a um intervalo de 0 a 1, onde o valor 1 

corresponde a 100% de veracidade da afirmação. Desta forma foi possível manipular 

uma simulação com uma maior flexibilidade, visto que, a partir das regras fornecidas 

pela etapa de Mineração de Dados e baseadas na literatura, podem-se obter resultados 

mais próximos da realidade em relação à sensação de conforto térmico dos animais 

confinados. 

 O próximo passo foi a definição da matriz de oferta, caracterizando as variáveis 

independentes por termos linguísticos apropriados (muito bom, bom, regular e ruim) que 

fornecem a indicação da existência ou ausência de uma condição em um ambiente 

elementar. Para a formação do cenário proposto, construiu-se um banco regras, que 

relacionaram as variáveis de entrada com as de saída. O formato geral da regra fuzzy 

foi o seguinte: SE <condicional> E <condicional> ENTÃO <consequente>. 

O método de inferência utilizado foi o Método de Mamdani (MANDANI, 1976) que 

combina os graus de pertinência referentes a cada um dos valores de entrada através 

do operador mínimo e agrega as regras através do operador máximo. Os resultados da 

defuzzificação foram calculados com a aplicação do método do centro de gravidade, 

também utilizado por vários autores em pesquisas da mesma natureza (AMENDOLA et 

al. 2004; WATANABE et al. 2005; ALVES, 2006; AMENDOLA et al., 2006; BRUNASSI et 

al. 2006; CAMPOS e AMENDOLA, 2006; CHIARINI et al. 2006; OWADA e NÄÄS, 2006; 

PANDORFI et al. 2006; SANTOS e NÄÄS, 2006). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados são apresentados em duas partes: primeiro se encontra a 

organização da base de conhecimento usada para o desenvolvimento do algoritmo e, 

em seguida, são descritos os cenários das simulações do modelo desenvolvido. 

4.1 Base de conhecimento 

Como etapa inicial do processo de discussão dos resultados procedeu-se a 

descrição, exploração, e verificação da qualidade dos dados adquiridos. 

4.1.1 Parâmetros climáticos 

 A Tabela 4 apresenta a média das variáveis climáticas temperatura de bulbo seco 

(Tbs), umidade relativa (UR) e das temperaturas mínima e máxima, além do índice de 

temperatura e umidade (ITU), durante o período experimental, no interior e no exterior 

das instalações utilizadas para o estudo. 

 

Tabela 4 - Média diária das variáveis climáticas durante o período experimental 

 Ambiente 1 Ambiente 2 Externo 1 Externo 2 

Temperatura de bulbo seco (ºC) 24,5 b 24,2 b 25,1 a 25 a

Umidade relativa (%) 62,7 a 57 b 60,8 ab 51,8 c

Índice de temperatura e umidade 72,1 ab 71 c 72,6 a 71,5 bc

Temperatura mínima (ºC) 18,7 a 16 a 17,9 a 15,3 a

Temperatura máxima (ºC) 31 b 32,1 b 32,8 ab 34,6 a

Umidade relativa mínima (%) 39,2 a 31,7 a 37,5 a 26,2 b

Umidade relativa máxima (%) 84,2 a 83,9 a 85,2 a 81 a

Índice de temperatura e umidade 

mínimo 

66 a 62,1 b 64,9 a 61 b

Índice de temperatura e umidade 

máximo 

77,9 c 78,4 bc 80 ab 80,5 a

       a,b,c - Médias seguidas de letras distintas na mesma linha diferem (p<0,05) pelo teste Tukey. 
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Os resultados da análise estatística apresentados na Tabela 4 mostram que a 

média diária durante o período experimental da temperatura de bulbo seco média, 

mínima e máxima, da umidade relativa mínima e máxima e do índice de temperatura e 

umidade máximo observadas no interior das instalações estudadas não diferiram 

estatisticamente entre si. Por outro lado, a umidade relativa média e o índice de 

temperatura e umidade médio e máximo foram estatisticamente superiores no interior do 

ambiente 1 em relação ao do ambiente 2. As condições externas médias diárias durante 

o período experimental dos dois ambientes não diferiram significativamente entre si para 

as variáveis temperatura de bulbo seco média, mínima e máxima, umidade relativa 

máxima e índice de temperatura e umidade máximo. Os valores da umidade relativa 

média e mínima e do índice de temperatura e umidade médio e mínimo foram 

estatísticamente superiores no exterior do ambiente 1 em relação ao do ambiente 2. 

 Observa-se também através dos resultados da análise estatística apresentados 

na Tabela 4 que no ambiente 1 as condições externas foram superiores as condições 

internas apenas para as variáveis temperatura de bulbo seco média e índice de 

temperatura e umidade máximo. Para as demais variáveis estudadas não verificou-se 

diferença estatística significativa entre o interior e o exterior da instalação. 

 Já no ambiente 2 não se observou diferença estatística significativa entre o 

interior e o exterior da instalação para as variáveis temperatura de bulbo seco mínima, 

índice de temperatura e umidade média e mínima, e umidade relativa máxima. Nas 

demais variáveis, com exceção da umidade relativa média e mínima, os valores 

encontrados no exterior foram superiores aos do interior da instalação. 

• Temperatura máxima e mínima (Tmax e Tmin) 

As médias da temperatura máxima e da temperatura mínima, durante o período 

experimental, apresentadas na Tabela 4, mostram um diferencial de temperatura ao 

longo do dia de 12,3ºC e 16,1ºC para o interior da instalação do ambiente 1 e do 

ambiente 2, respectivamente. Já o exterior das instalações apresentou uma amplitude 

térmica de 14,9ºC e 19,3ºC para os ambientes 1 e 2, respectivamente. 

Uma análise das temperaturas máximas médias obtidas no período permite 

concluir que foram atingidas temperaturas bem superiores às consideradas adequadas 
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pela literatura (HUBER, 1990) para a manutenção da homeotermia de vacas 

Holandesas em lactação, principalmente no ambiente externo à instalação, onde 

verificou-se temperaturas máximas médias de 32,8ºC e 34,6ºC nos ambientes 1 e 2, 

respectivamente. Ressalta-se a importância da utilização de abrigos bem planejados e 

da adoção de métodos de controle térmico naturais e/ou artificiais, quando se deseja 

otimizar a produção leiteira, tendo em vista que também verificou-se temperaturas 

máximas médias elevadas no interior das instalações estudadas (31ºC e 32,1ºC no 

ambiente 1 e 2, respectivamente). 

• Temperatura de bulbo seco (Tbs) 

A Figura 7 apresenta os valores médios horários da temperatura de bulbo seco 

(Tbs) no interior e no exterior das instalações dos ambientes estudados, obtidos durante 

o período experimental, além da Tbs de conforto e da Tbs crítica superior (TCS) 

segundo a literatura.  
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Figura 7 - Média da temperatura de bulbo seco horária no interior e no exterior da instalação no ambiente 
1 (a) e no ambiente 2 (b) 

 

 Observa-se que o condicionamento térmico ao longo do dia no interior das 

instalações estudadas esteve a maior parte do tempo acima da condição recomendada 

para vacas Holandesas, em lactação, onde a temperatura ambiente considerada ótima 

varia entre 7 e 21ºC (NÄÄS, 1989). 



 

79

Observou-se como início do período crítico para o conforto térmico dos animais, 

em ambos ambientes estudados, o horário das 11h:00min, onde os valores da Tbs 

dentro das instalações ultrapassaram os 27ºC, considerada a temperatura crítica 

superior (TCS) (BAÊTA e SOUZA, 1997), promovendo condições inadequadas de 

conforto térmico. No ambiente 1 essa condição se estendeu até às 18h:00min, atingindo 

o pico às 15h:00min, em que se registrou valores da ordem de 30,7ºC. Já no ambiente 

2, registrou-se valores superiores a TCS até às 20h:00min, atingindo o pico às 

16h:00min, com valores da ordem de 31,7ºC. No exterior das instalações estudadas o 

período com valores de Tbs acima da TCS compreendeu o intervalo entre 12h:00min e 

20h:00min no ambiente 1 e entre 10h:00min e 20h:00min no ambiente 2. 

• Umidade relativa (UR) 

A Figura 8 apresenta os valores médios horários da umidade relativa do ar (UR) 

no interior e no exterior das instalações dos ambientes estudados, obtidos durante o 

período experimental. 
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 O volume de ar se contrai e/ou se expande com a variação da temperatura. Essa 

variação de volume impõe um limite à quantidade de vapor d`água que pode ser retirada 

pelo volume de ar: quanto maior a temperatura, maior a quantidade saturante de vapor 

d’água. Nessas condições, a tendência de variação diária da umidade relativa do ar está 

relacionada ao fato de que a pressão parcial de vapor (ea) varia pouco durante o dia, 

mas a pressão de saturação de vapor (es) varia exponencialmente com a temperatura 

do ar. 

Respeitando a tendência de evolução inversa entre a temperatura e a umidade, 

observa-se na Figura 8 que entre os horários de maior temperatura ocorrem os menores 

valores de umidade relativa. Sendo assim, quando a temperatura ambiente for superior 

a temperatura crítica, a adoção de um sistema de resfriamento adiabático evaporativo 

mostra-se como uma estratégia a fim de melhorar as condições de conforto. 

4.1.2 Índice de temperatura e umidade (ITU) 

A Figura 9 apresenta os valores médios horários do índice de temperatura e 

umidade (ITU) no interior e no exterior das instalações dos ambientes estudados, 

obtidos durante o período experimental, além do ITU de conforto e do ITU crítico 

superior (ITU CS) segundo a literatura. 
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Figura 9 - Média do índice de temperatura e umidade horário no interior e no exterior da instalação no 
ambiente 1 (a) e no ambiente 2 (b) 
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 De acordo com a Figura 9, no interior das instalações dos dois ambientes 

estudados, a condição normal de conforto recomendada por Igono et al. (1992), ou seja, 

ITU menor ou igual a 72, foi superada por volta das 9h:00min, sendo observada 

novamente apenas após às 20h:00min. No intervalo horário entre 12h:00min e 

19h:00min constatou-se a ocorrência de estresse térmico alto, segundo Igono et al. 

(1992), com valor acima do ITU crítico superior de 76. O pico do ITU se deu às 

15h:00min no ambiente 1 e às 16h:00min no ambiente 2, com valores médios do 

período de estudo de 77,8 e 78,2, respectivamente. 

No exterior das instalações dos dois ambientes estudados, o ITU ficou acima de 

72 no intervalo horário entre 10h:00min e 22h:00min e acima de 76 entre 11h:00min e 

19h:00min, sendo observado o pico do ITU às 17h:00min, com valores médios do 

período de estudo de 79,9 e 80,6, no ambiente 1 e 2, respectivamente. 

4.1.3 Parâmetros fisiológicos 

A Tabela 5 apresenta os valores médios, máximos e mínimos das variáveis 

fisiológicas temperatura retal (TR) e freqüência respiratória (FR) obtidas em clima 

subtropical (ambiente 1) e em clima mediterrâneo (ambiente 2). 

 
Tabela 5 - Médias das variáveis fisiológicas dos animais no período experimental 

Variável TR (ºC) FR (mov min-1) 

 Ambiente 

1 

Ambiente 

2 

Ambiente 

1 

Ambiente 

2 

Média 38,4 Aab 38,5 Ab 58,0 Aab 58,4 Ab

Mínimo 38,1 Ab 38,3 Ab 49,4 Bb 55,1 Ab

Máximo 38,6 Aa 38,8 Aa 62,6 Ba 65,9 Aa

A,B - Médias seguidas de letras distintas na mesma linha diferem (p<0,05) pelo teste Tukey. 
a,b - Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem (p<0,05) pelo teste Tukey. 

 

 Os resultados da análise estatística apresentados na Tabela 5 mostram que a TR 

não diferiu estatísticamente entre os ambientes estudados. Por outro lado, a FR mínima 

e máxima foram estatisticamente superiores no ambiente 2 em relação ao ambiente 1. 

 Observa-se, também, que os valores máximos observados das variáveis 
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fisiológicas foram estatisticamente superiores aos valores mínimos e médios, com 

exceção da TR no ambiente 1 e da FR no ambiente 2 onde apenas o valor mínimo foi 

inferior ao máximo. 

• Temperatura retal (TR) 

A Figura 10 mostra as médias horárias da temperatura retal dos animais obtidas 

em ambos ambientes estudados. 
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Figura 10 - Médias da temperatura retal dos animais nos ambientes estudados, nos horários analisados 

 

Observa-se uma tendência de elevação dos valores da temperatura retal durante 

o decorrer do dia, em ambos ambientes estudados. A partir das 15h:00min, a 

temperatura do ar começou a cair (Figura 7) enquanto que a temperatura retal continuou 

a aumentar, mostrando que durante o dia esta se eleva mais em função do metabolismo 

animal do que propriamente pela temperatura ambiente, estando de acordo com o 

trabalho realizado por Baccari Júnior et al. (1979) que, em condições de 

termoneutralidade, encontraram correlação mais alta entre a TR de bovinos holandeses 

com a hora do dia (r=0,96) do que com a temperatura do ar (r=0,71). De maneira 

semelhante, Martello (2002), Perissinotto (2003) e Matarazzo (2004) observaram na 

temperatura retal média dos animais tendência de elevação durante o decorrer do dia. 

Em clima mediterrâneo, em todos os horários analisados, a TR atingiu valores 
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superiores aos encontrados em clima subtropical, porém, essa diferença não foi 

estatisticamente significativa. Os valores médios encontrados para o ambiente 1 e para 

o ambiente 2 foram, respectivamente: 38,2ºC e 38,4ºC (9h:00min-10:00h:00min), 38,2ºC 

e 38,4ºC (11h:00min12 h:00min), 38,5ºC e 38,5ºC (13h:00min-14h:00min), 38,5ºC e 

38,6ºC (15h:00min-16h:00min) e 38,5ºC e 38,7ºC (17h:00min-18h:00min). 

Observa-se que a temperatura retal sofre interação com a hora do dia, 

apresentando um maior valor durante o período da tarde em relação ao da manhã, 

estando de acordo com Martello (2002). 

Os valores médios encontrados no presente experimento situaram-se entre as 

faixas de normalidade 38 a 39,5ºC considerada para a variável em questão (STOBER, 

1993), mesmo que a análise climática tenha apontado a ocorrência de estresse térmico 

alto durante várias horas do dia no interior e no exterior das instalações estudadas. 

• Freqüência respiratória (FR) 

A Figura 11 mostra as médias horárias da freqüência respiratória dos animais 

obtidas em ambos ambientes estudados. 
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Figura 11 - Médias da freqüência respiratória dos animais nos ambientes estudados, nos horários 
analisados 

 

 A freqüência respiratória média dos animais apresentou uma tendência de 

elevação durante parte do dia seguida de início de queda, em ambos os ambientes 
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estudados. No ambiente 2, observou-se um pico de 62 mov min-1 no período das 

13h:00min-14h:00min. Já no ambiente 1 esse pico ocorreu no período das 15h:00min-

16h:00min. 

Em clima mediterrâneo a FR atingiu valores semelhantes estatisticamente aos 

encontrados em clima subtropical durante todos os horários analisados. Os valores 

médios encontrados para o ambiente 1 e para o ambiente 2 foram, respectivamente: 54 

e 54 mov min-1 (9h:00min-10h:00min), 56 e 58 mov min-1 (11h:00min-12h:00min), 60 e 

62 mov min-1 (13h:00min -14h:00min), 62 e 60 mov min-1 (15h:00min-16h:00min) e 58 e 

58 mov min-1 (17h:00min-18h:00min). 

Assim como ocorreu com a TR, os valores médios da FR nos dois ambientes 

estudados situaram-se próximo ao limite de normalidade de 60 mov min-1 (HAHN et al., 

1997) mesmo nos horários em que a análise climática apontou a ocorrência de estresse 

térmico alto no interior e no exterior das instalações estudadas. 

4.2 Mineração de Dados para a construção do algoritmo 

No processo inicial de análise dos dados foi utilizada a técnica de Mineração de 

Dados com o objetivo de formar uma árvore de decisão para a indução de regras.  

O processo de Mineração de Dados foi feito da mesma maneira no ambiente 1 e 

no ambiente 2. Com o objetivo de observar se há variação no modelo devido a diferença 

no nível produtivo dos animais os dados foram analisados de duas maneiras: uma com 

a base de dados do rebanho total, e outra com a base de dados para vacas em 

diferentes níveis de produção de leite (produção menor que 20 L, de 20 a 25 L e maior 

que 25 L animal-1 dia-1). 

De acordo com a base de dados formada, com dados climáticos e fisiológicos, os 

resultados da Mineração de Dados foram analisados de duas maneiras: a primeira com 

a base de dados contendo a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa; e a 

segunda com a base de dados contendo o índice de temperatura e umidade. A 

caracterização linguística da sensação de conforto dos animais para a entrada no 

modelo em muito bom, bom, regular e ruim, foi feita de acordo com a relação entre os 

limites da temperatura retal e da freqüência respiratória. 
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4.2.1 Base de dados do rebanho total 

4.2.1.1  Descrição dos dados utilizados no ambiente 1 (clima subtropical) 

No ambiente 1 foram utilizadas 15 vacas e a coleta dos dados fisiológicos foi feita 

durante nove dias não consecutivos do mês de Novembro de 2003, realizadas às 9, 11, 

13, 15 e 17h:00min, portanto, teve-se a disposição para o trabalho 675 dados de 

temperatura retal e de freqüência respiratória.  

Durante a etapa de pré-processamento dos dados foi feita a seleção e limpeza 

dos dados eliminando-se os dados considerados discrepantes, assim como atributos 

incompletos. Com isso, trabalhou-se com um total de 578 observações classificadas, de 

acordo com as variáveis fisiológicas freqüência respiratória e temperatura retal, nas 

classes de sensação de conforto térmico muito bom (165 observações), bom (141 

observações), regular (171 observações) e ruim (101 observações).  

Na Tabela 6 é apresentada a média, os valores extremos (mínimo e máximo) e o 

desvio das variáveis freqüência respiratória (FR), temperatura retal (TR), índice de 

temperatura e umidade (ITU), temperatura de bulbo seco (Tbs) e umidade relativa do ar 

(UR), durante o período de coleta de dados fisiológicos. 

 
Tabela 6 - Valor mínimo, máximo e média das variáveis freqüência respiratória (FR), temperatura retal 

(TR), temperatura de bulbo seco (Tbs), umidade relativa do ar (UR), e índice de temperatura e 
umidade (ITU) para os dados do ambiente 1 (clima subtropical) 
Variável FR (mov min-1) TR (ºC) Tbs (ºC) UR (%) ITU 

Mínimo 32 36,0 21,2 21,2 68,4 

Máximo 104 40,0 38,2 74,8 85,8 

Média 58 38,4 29,4 45,6 76,2 

 

Os dados fisiológicos obtidos em clima subtropical apresentaram uma amplitude 

de 72 mov min-1 e 4,0ºC para a freqüência respiratória e temperatura retal, 

respectivamente, sendo que a FR variou do mínimo de 32 mov min-1 ao máximo de 104 

mov min-1, com uma média de 58 mov min-1. Já a TR variou do mínimo de 36ºC ao 

máximo de 40,0ºC, com média de 38,4ºC. Da mesma forma, as variáveis climáticas e o 

índice de conforto térmico analisados apresentaram uma alta amplitude, sendo 
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constatado os valores de 17ºC (mínimo de 21,2ºC e máximo de 38,2ºC), 53,6% (mínimo 

de 21,2% e máximo de 74,8%), e 17,4 (mínimo de 68,4 e máximo de 85,8), para a Tbs, 

UR e ITU, respectivamente. A média de Tbs foi de 29,4ºC e do ITU 76,2. Já a UR 

apresentou média de 45,6%. 

4.2.1.2  Descrição dos dados utilizados no ambiente 2 (clima mediterrâneo)  

 No ambiente 2 foram utilizados 6 animais e a coleta dos dados foi feita durante 20 

dias não consecutivos nos meses de Agosto e Setembro de 2005, às 10, 12, 14, 16 e 

18h:00min, portanto, teve-se a disposição para o trabalho 600 dados de temperatura 

retal e de freqüência respiratória. 

Devido a etapa de pré-processamento dos dados (com seleção e limpeza), 

trabalhou-se com um total de 526 dados classificados, de acordo com as variáveis 

fisiológicas freqüência respiratória e temperatura retal, nas classes de sensação de 

conforto térmico muito bom (170 observações), bom (178 observações), regular (102 

observações) e ruim (76 observações).  

Na Tabela 7 é apresentada a média, os valores extremos (mínimo e máximo) e o 

desvio das variáveis freqüência respiratória (FR), temperatura retal (TR), índice de 

temperatura e umidade (ITU), temperatura de bulbo seco (Tbs) e umidade relativa do ar 

(UR), durante o período de coleta de dados fisiológicos. 

 
Tabela 7 - Valor mínimo, máximo e média das variáveis freqüência respiratória (FR), temperatura retal 

(TR), temperatura de bulbo seco (Tbs), umidade relativa do ar (UR), e índice de temperatura e 
umidade (ITU), para os dados do ambiente 2 (clima mediterrâneo) 
Variável FR (mov min-1) TR (ºC) Tbs (ºC) UR (%) ITU 

Mínimo 36 37,9 19,5 19,3 66,3 

Máximo 104 40,0 38,2 78,1 85,8 

Média 58,4 38,5 29,3 41,4 75,4 

 

A amplitude dos dados fisiológicos obtidos em clima mediterrâneo foi de 68 mov 

min-1 e 2,1ºC para a freqüência respiratória e temperatura retal, respectivamente, sendo 

que a FR variou do mínimo de 36 mov min-1 ao máximo de 104 mov min-1, com média 

de 58,4 mov min-1. A TR variou do mínimo de 37,9ºC ao máximo de 40,0ºC, sendo a 
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média 38,5ºC. Já as variáveis climáticas Tbs e UR e o ITU apresentaram, 

respectivamente, uma amplitude de 18,7ºC (mínimo de 19,5ºC e máximo de 38,2ºC), 

58,8% (mínimo de 19,3% e máximo de 78,1%), e 19,5 (mínimo de 66,3 e máximo de 

85,8). A média da Tbs foi de 29,3ºC, a da UR 41,4% e a do ITU 75,4.  

Os resultados climáticos observados na Tabela 7 estão de acordo com os obtidos 

por Bouraoui et al (2002) em estudo da relação do ITU com a produção de leite em 

clima mediterrâneo. 

4.2.1.3 Algoritmo resultante da base de dados de temperatura de bulbo seco e 
umidade relativa do rebanho total 

• Ambiente 1 (clima subtropical) 

A seguir é apresentado o algoritmo resultante da saída do processo de Mineração 

de Dados obtida com a base de dados contendo dados de temperatura de bulbo seco e 

umidade relativa do ambiente 1 (clima subtropical). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Análise BR - Dados Tbs+UR+conforto- 
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R3-5-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0 
Instances:    578 
Attributes:   3          Tbs int          UR int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
------------------ 
Tbs int <= 31 
|   UR int <= 61.2 
|   |   Tbs int <= 28.8 
|   |   |   UR int <= 35.7: muito_bom (24.0) 
|   |   |   UR int > 35.7 
|   |   |   |   UR int <= 45.8 
|   |   |   |   |   UR int <= 36: regular (5.0) 
|   |   |   |   |   UR int > 36: bom (50.0) 
|   |   |   |   UR int > 45.8 
|   |   |   |   |   Tbs int <= 28.1 
|   |   |   |   |   |   Tbs int <= 25.2: muito_bom (29.0/4.0) 
|   |   |   |   |   |   Tbs int > 25.2: bom (48.0/4.0) 
|   |   Tbs int > 28.8 
|   |   |   UR int <= 52.3 
|   |   |   |   UR int <= 32.1: bom (55.0/6.0) 
|   |   |   |   UR int > 32.1 
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|   |   |   |   |   UR int <= 51.7 
|   |   |   |   |   |   Tbs int <= 30.5: muito_bom (2.0)  
|   |   |   |   |   |   Tbs int > 30.5: regular (50.0) 
|   |   |   |   |   UR int > 51.7: bom (6.0) 
|   |   |   UR int > 52.3: regular (37.0/4.0) 
|   UR int > 61.2 
|   |   Tbs int <= 23.8: muito_bom (28.0) 
|   |   Tbs int > 23.8 
|   |   |   Tbs int <= 24.3: regular (13.0/2.0) 
|   |   |   Tbs int > 24.3: bom (31.0/5.0) 
Tbs int > 31 
|   Tbs int <= 33.1 
|   |   UR int > 30.5 
|   |   |   Tbs int <= 31.7 
|   |   |   |   Tbs int <= 31.2: regular (25.0/1.0) 
|   |   |   |   Tbs int > 31.2: ruim (11.0) 
|   |   |   Tbs int > 31.7: regular (64.0) 
|   Tbs int > 33.1: ruim (100.0/8.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         528               91.3495 % 
Incorrectly Classified Instances        50                8.6505 % 
Kappa statistic                              0.8835 
Mean absolute error                      0.0664 
Root mean squared error              0.1963 
Relative absolute error                 17.9225 % 
Root relative squared error           45.6188 % 
Total Number of Instances           578      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.861     0.029        0.922        0.861     0.89     muito_bom 
  0.895     0.034        0.916        0.895     0.905    regular 
  0.96       0.017        0.924        0.96       0.942    ruim 
  0.965     0.037        0.895        0.965     0.928    bom 
=== Confusion Matrix === 
   a   b   c   d   <-- classified as 
 142   9   0  14 |   a = muito_bom 
   8 153   8   2 |   b = regular 
   0   4  97   0 |   c = ruim 
   4   1   0 136 |   d = bom 

 

O algoritmo testado apresentou elevada precisão, ou seja, porcentagem de 

instâncias classificadas corretamente (91,3%) e baixa porcentagem classificadas 

incorretamente (8,7%). Observou-se uma matriz de confusão bastante consistente, com 

apenas 8,7% das 578 instâncias fora da diagonal principal, e precisão e taxa de acertos 

das hipóteses geradas (precision) de todas as classes próxima de 90%, indicando uma 

alta capacidade do modelo em representar as classes de conforto para este conjunto de 

dados.  

Os resultados estão próximos aos obtidos em outros trabalhos de Mineração de 
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dados utilizando a árvore de decisão. Como exemplos podemos citar Yang et al. (2002), 

que em trabalho de classificação de imagens de solos, obtiveram índice de acerto de 91 

a 99%, Pietersma et al. (2003), que identificaram vacas leiteiras com curvas de lactação 

consideradas fora da média, com acerto em 92% dos casos, e Zhang et al. (2005), que 

modelou a produção de pastagens com um acerto de 90% dos casos. 

A Figura 12 mostra os valores críticos do estado de conforto térmico muito bom 

(sem estresse), bom (muito pouco estresse), regular (estresse moderado) e ruim 

(estresse alto), encontrados para vacas Holandesas em lactação, em função da base de 

dados contendo dados de temperatura de bulbo seco e de umidade relativa, para o 

ambiente 1 (clima subtropical). Como resultado tem-se a árvore de decisão, indicando a 

influência da Tbs e da UR no conforto dos animais. 

 
Figura 12 - Árvore de decisão para da base de dados contendo dados de temperatura de bulbo seco, 

umidade relativa, temperatura retal e freqüência respiratória 
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O conjunto de regras gerado para esta base de dados é: 

- Regra 1: SE Tbs ≤ 28,8 e UR ≤ 35,7 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE Tbs ≤ 28,8 e 35,7 > UR ≤ 45,8 ENTÃO o estado de conforto térmico é 

bom; 

- Regra 3: SE Tbs ≤ 25,2 e 45,8 > UR ≤ 61,2 ENTÃO o estado de conforto térmico é 

muito bom; 

- Regra 4: SE 25,2 > Tbs ≤ 28,8 e 45,8 > UR ≤ 61,2 ENTÃO o estado de conforto 

térmico é bom; 

- Regra 5: SE 28,8 > Tbs ≤ 31 e UR ≤ 32,1 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 6: SE 28,8 > Tbs ≤ 31 e 32,1 > UR ≤ 61,2 ENTÃO o estado de conforto térmico 

é regular; 

- Regra 7: SE Tbs ≤ 23,8 e UR > 61,2 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 8: SE 23,8 > Tbs ≤ 31 e UR > 61,2 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 9: SE 31 > Tbs ≤ 33,1 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 10: SE Tbs > 33,1 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

O algoritmo da árvore de decisão mostra que quando observa-se valores de UR 

inferiores a 35% e temperaturas inferiores a 28,8ºC é possível encontrar situações de 

conforto térmico muito bom. A a partir de 33ºC de Tbs pode-se identificar condições 

altamente estressantes. Observa-se também a importância da análise conjunta da Tbs e 

da UR na determinação do conforto dos animais, concordando com Sota (1996). 

• Ambiente 2 (clima mediterrâneo) 

 A seguir é apresentado o algoritmo da saída do processo de Mineração de Dados 

obtida com a base de dados contendo dados de temperatura de bulbo seco e umidade 

relativa do ambiente 2 (clima mediterrâneo). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Análise PT - Dados Tbs+UR+conforto – 
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R3-5-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0-
weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0- 
Instances:    526 
Attributes:   3          Tbs int          UR int          Conforto 
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Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
------------------ 
Tbs int <= 31 
|   UR int <= 45.2 
|   |   Tbs int <= 28.1: muito_bom (56.0/6.0) 
|   |   Tbs int > 28.1 
|   |   |   |   UR int <= 33: bom (62.0/2.0) 
|   |   |   |   UR int > 33 
|   |   |   |   |   UR int <= 35.8: bom (7.0)  
|   |   |   |   |   UR int > 35.8: regular (71.0/10.0) 
Tbs int <= 31 
|   UR int > 45.2 
|   |   UR int <= 53: bom (53.0) 
|   |   UR int > 53 
|   |   |   Tbs int > 19.8 
|   |   |   |   Tbs int <= 22.8: muito_bom (105.0/7.0) 
|   |   |   |   Tbs int > 22.8: bom (23.0) 
Tbs int > 31 
|   UR int <= 26.8 
|   |   Tbs int <= 32.5: bom (41.0) 
|   |   Tbs int > 32.5: regular (48.0) 
|   UR int > 26.8 
|   |   Tbs int > 31.3 
|   |   |   Tbs int <= 34: regular (8.0/2.0) 
|   |   |   Tbs int > 34: ruim (52.0/3.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         452               85.9316 % 
Incorrectly Classified Instances        74               14.0684 % 
Kappa statistic                              0.791  
Mean absolute error                     0.1054 
Root mean squared error             0.2451 
Relative absolute error                 31.0301 % 
Root relative squared error           59.5124 % 
Total Number of Instances           526      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.835      0.092        0.821        0.835      0.837       muito_bom 
  0.765      0.022        0.867        0.765      0.816       regular 
  0.921      0.01          0.933        0.921      0.906       ruim 
  0.904      0.091        0.856        0.904      0.885       bom 
=== Confusion Matrix === 
   a     b   c    d   <-- classified as 
 142   4   0    24 |   a = muito_bom 
 16    78  5      3 |   b = regular 
   0    6    70    0 |   c = ruim 
  15   2    0  161 |   d = bom 
 

Observa-se pelos resultados da saída do processo de Mineração de Dados que o 

algoritmo de indução J48, utilizando a opção de validação cruzada, com os dados de 

teste, classificou corretamente 85,9% dos dados e incorretamente 14,1% dos dados. 
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 Através da análise da matriz de confusão observa-se que a classe de conforto 

ruim foi a que obteve maior precisão e acertos, 93,3% e 92,1%, respectivamente, e 

consequentemente menor erro (7,9%) entre as classes analisadas. Nas outras classes a 

precisão foi de aproximadamente 85%. A porcentagem de acertos na análise dos dados 

foi de 90,4% na classe de conforto bom, ficando próxima a de Yang et al. (2002) (91 a 

99%), Pietersma et al. (2003) (92%), e Zhang et al. (2005) (90%). Essa porcentagem de 

acertos foi de 83,5% na classe de conforto muito bom e 76,5% na regular. 

A Figura 13 mostra os valores críticos da sensação de conforto térmico muito 

bom (sem estresse), bom (muito pouco estresse), regular (estresse moderado) e ruim 

(estresse alto), encontrados para vacas Holandesas em lactação, em função da base de 

dados contendo dados de temperatura de bulbo seco e de umidade relativa, para o 

ambiente 2 (clima mediterrâneo). Como resultado tem-se a árvore de decisão, indicando 

a influência da Tbs e da UR no conforto dos animais. 

 
Figura 13 - Árvore de decisão para da base de dados contendo dados de temperatura de bulbo seco e 

umidade relativa 
 

O conjunto de regras para esta base de dados é: 

- Regra 1: SE Tbs ≤ 28,1 e UR ≤ 45,2 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 28,1 > Tbs ≤ 31 e UR ≤ 33 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 3: SE 28,1 > Tbs ≤ 31 e UR > 33 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 
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- Regra 4: SE Tbs ≤ 31 e 45,2 > UR ≤ 53 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 5: SE Tbs ≤ 22,8 e UR > 53 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 6: SE 22,8 > Tbs ≤ 31 e UR > 43 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 7: SE 31 > Tbs ≤ 32,5 e UR ≤ 26,8 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 8: SE Tbs > 32,5 e UR ≤ 26,8 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 9: SE Tbs > 34 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

O algoritmo da árvore de decisão mostra que a partir de 34ºC de Tbs pode-se 

identificar condições altamente estressantes. Desde que os valores de UR sejam 

inferiores a 45% é possível encontrar situações de conforto térmico muito bom a 

temperaturas inferiores a 28ºC. Assim como no ambiente 1, os resultados observados 

no ambiente 2 concordam com Sota (1996) quanto a importância da análise conjunta da 

Tbs e da UR na determinação do conforto dos animais. 

4.2.1.4 Algoritmo resultante da base de dados do índice de temperatura e umidade 

• Ambiente 1 (clima subtropical) 

 A seguir é apresentado o algoritmo da saída do processo de Mineração de Dados 

obtida com a base de dados contendo como entrada apenas os dados do índice de 

temperatura e umidade do ambiente 1 (clima subtropical). A caracterização linguística 

da sensação de conforto dos animais para a entrada no modelo em muito bom, bom, 

regular e ruim, foi feita de acordo com a relação entre os limites da temperatura retal e 

da freqüência respiratória. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Análise – dados do Brasil-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2 
Instances:    578 
Attributes:   2          ITU          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
------------------ 
ITU <= 77.1 
|   ITU <= 72: muito_bom (341.0/151.0) 
|   ITU > 72 
|   |   |   ITU <= 72.1: regular (5.0/4.0) 
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|   |   |   ITU > 72.1: bom (48.0/6.0) 
ITU > 77.1 
|   ITU <= 80.3: regular (123.0/21.0) 
|   ITU > 80.3: ruim (61.0/20.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         560               96.8858 % 
Incorrectly Classified Instances      18                  3.1142 % 
Kappa statistic                                                      0.9582 
Mean absolute error                                             0.0264 
Root mean squared error                                     0.1186 
Relative absolute error                                         7.0718 % 
Root relative squared error                                  27.4613 % 
Total Number of Instances                                   578      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.934      0.009        0.972        0.934     0.953        muito_bom 
  0.964      0.005        0.988        0.964     0.976        regular 
  1             0.002        0.991        1            0.996        ruim 
  0.986      0.025        0.929        0.986     0.957        bom 
=== Confusion Matrix === 
   a      b      c      d       <-- classified as 
 141    1      0      9     |   a = muito_bom 
   3      162  1      2     |   b = regular 
   0      0      114  0     |   c = ruim 
   1      1      0      143 |   d = bom 
 

O algoritmo testado apresentou medidas de desempenho bastante relevantes, no 

que diz respeito a sua performance para trabalhar com o tipo de conjunto de dados 

estudado. Observa-se elevada porcentagem de instâncias classificadas corretamente 

(96,9%) e baixa porcentagem classificadas incorretamente (3,1%), distribuição da 

acurácia (precision) e taxa de acertos (recall) por classe na grande maioria próximo de 

1, e ainda matriz de confusão bastante consistente. Os resultados estão próximos aos 

obtidos em outros trabalhos de Mineração de dados utilizando a árvore de decisão 

(YANG et al., 2002; PIETERSMA et al., 2003; ZHANG et al., 2005). 

A matriz de confusão confirma o bom desempenho do algoritmo, pois somente 

3,1% das 578 instâncias estão fora da diagonal principal, indicando uma alta capacidade 

do modelo em representar as classes de conforto para este conjunto de dados. 

A Figura 14 mostra os valores críticos das classes de sensação de conforto 

térmico muito bom (sem estresse), bom (muito pouco estresse), regular (estresse 

moderado) e ruim (estresse alto), encontrados para vacas Holandesas em lactação, em 

função da base de dados contendo apenas dados do índice de temperatura e umidade 

do ambiente 1 (clima subtropical). Como resultado tem-se a árvore de decisão, 



95
 

indicando a influência do ITU no conforto dos animais. 

 
Figura 14 - Árvore de decisão para o índice de temperatura e umidade 

 

O conjunto de regras obtidas para esta base de dados é: 

- Regra 1: SE ITU ≤ 72 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 72 > ITU ≤ 77,1 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 3: SE 77,1 > ITU ≤ 80,3 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 4: SE ITU > 80,3 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

 De acordo com a Figura 14 pode-se observar que, nas condições encontradas no 

ambiente 1 (clima subtropical) e em função das variáveis fisiológicas temperatura retal e 

freqüência respiratória, os animais não apresentaram sinais de estresse térmico quando 

o ITU foi menor ou igual a 77,1, sendo considerado que abaixo do valor de ITU de 72,0 

a sensação de conforto é muito boa. Por outro lado, os resultados obtidos sugerem que 

valores de ITU superiores a 80,3 expõem os bovinos leiteiros da raça Holandesa, em 

lactação e em condição de confinamento, a um elevado estresse pelo calor. Já valores 

de ITU compreendidos entre 77,1 e 80,3 sugerem estresse moderado. 

Em função dos valores críticos do ITU encontrados na Figura 14 pode-se 

estabelecer as classes de conforto térmico em função da temperatura de bulbo seco 

(Tbs) e da umidade relativa do ar (UR), para vacas Holandesas em lactação confinadas 

na região em estudo. Os resultados estão apresentados na Figura 15. 

Segundo a Figura 15 o limite superior da zona de termoneutralidade (ZTN) de 

vacas Holandesas em lactação em condição de confinamento situa-se próximo dos 26ºC 

de temperatura de bulbo seco. A uma temperatura menor ou igual a 26ºC o animal 

encontra-se em conforto térmico, independentemente da umidade relativa do ar. Porém, 
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é possível observar pela Figura 15 a importância da umidade relativa no conforto 

térmico, sendo que, quanto maior o valor dessa variável climática menor são os valores 

aceitáveis da temperatura do ar para que o animal continue em conforto. Observa-se 

que abaixo da temperatura de 22ºC a sensação de conforto térmico é muito boa, 

independentemente dos valores de umidade relativa do ar. 

 

 
Figura 15 - Classes do Índice de Temperatura e Umidade 

 

Quando a temperatura se situa entre 27 e 28ºC os animais também encontram-se 

em conforto térmico a não ser quando a umidade relativa apresenta-se muito elevada 

(maior que 90 e 80%, respectivamente) fazendo com que o conforto térmico diminua e o 

animal apresente estresse moderado (conforto regular). 

Em ambientes com temperatura em torno de 29ºC um elevado conforto térmico 

só é possível caso a umidade relativa apresente-se inferior a 20%. A partir desse valor 

de UR o conforto passa a ser bom até atingir o valor de 50%. Com valores de UR entre 

60 e 90% o animal passa a experimentar uma situação de conforto regular, que passa a 

ser ruim quando o valor dessa variável climática fica superior a 90%. Situação parecida 

é observada quando a Tbs está próxima dos 30ºC, porém, neste caso, não é mais 

possível encontrar condições de conforto térmico muito bom, mesmo com baixos valores 

de UR. Por outro lado, caso a UR apresente-se menor a 40%, considera-se que o 

conforto térmico ainda é bom. Um estresse moderado é observado entre 50 e 70% de 

UR e um estresse elevado é observado acima de 80% de UR. 

 A 31ºC um conforto térmico bom só é possível em ambientes com UR menor a 
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30% e, quando esta variável climática atinge valores superiores a 60%, já pode-se 

considerar que o animal está em estresse térmico elevado. 

A 32 e 33ºC dificilmente os animais poderão experimentar boas condições de 

conforto térmico, pois isso só será possível a uma UR muito baixa (menor que 20%). 

Observa-se, também, a elevada possibilidade de ocorrência de estresse elevado, que 

irá ocorrer quando a UR atingir valores superiores a 40 e 30%, para Tbs de 32 e 33ºC, 

respectivamente. 

Acima de 34ºC de Tbs pode-se observar que não é possível encontrar ambientes 

que possibilitem conforto térmico aos animais. A 34 e 35ºC dificilmente os animais 

poderão experimentar, também, condições de estresse moderado, pois, isso só será 

possível a uma UR menor a 30%. Portanto, segundo a Figura 15, ambientes com 

temperatura acima de 34ºC já podem ser considerados altamente estressantes, 

independentemente da umidade relativa do ar. 

• Ambiente 2 (clima mediterrâneo) 

 A seguir é apresentado o algoritmo da saída do processo de Mineração de Dados 

obtida com a base de dados contendo como entrada apenas os dados do ITU do 

ambiente 2 (clima mediterrâneo). A caracterização linguística da sensação de conforto 

dos animais para a entrada no modelo em muito bom, bom, regular e ruim, foi feita de 

acordo com a relação entre os limites da temperatura retal e da freqüência respiratória. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Análise - dados de Portugal-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0 
Instances:    526 
Attributes:   2          ITU          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
------------------ 
ITU <= 77.2  
|   ITU <= 71.4 
|   |   ITU <= 68.9 
|   |   |   ITU <= 66.3: muito_bom (59.0/17.0) 
|   |   |   ITU > 66.3: bom (3.0/1.0) 
|   |   ITU > 68.9 
|   |   |   ITU <= 70.5: muito_bom (73.0/11.0) 
|   |   |   ITU > 70.5: bom (4.0/1.0) 
|   ITU > 71.4: bom (220.0/99.0) 
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ITU > 77.2 
|   ITU <= 78.2: regular (61.0) 
|   ITU > 78.2 
|   |   ITU <= 79.9 
|   |   |   ITU <= 78.4: ruim (3.0/1.0) 
|   |   |   ITU > 78.4: regular (54.0/5.0) 
|   |   ITU > 79.9: ruim (49.0/11.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         516               98.0988 % 
Incorrectly Classified Instances        10                1.9011 % 
Kappa statistic                                                      0.9708 
Mean absolute error                                             0.0168 
Root mean squared error                                     0.0971 
Relative absolute error                                         5.3251 % 
Root relative squared error                                  24.4591 % 
Total Number of Instances                                   526      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate      FP Rate      Precision      Recall     F-Measure     Class 
  0.991          0.018           0.981         0.991        0.988            muito_bom 
  0.977          0                  1                0.977        0.986            regular 
  1                 0.003           0.972         1               0.977            ruim 
  0.962          0.009           0.974         0.962        0.971            bom 
=== Confusion Matrix === 
   a        b        c        d        <-- classified as 
   210    0        0        2        |   a = muito_bom 
   0        85      0        2        |   b = regular 
   0        0        70      0        |   c = ruim 
   4        0        2        151    |   d = bom 
 

Assim como ocorrido no ambiente 1, no ambiente 2 o algoritmo testado 

apresentou medidas de desempenho bastante relevantes, no que diz respeito a sua 

performance para trabalhar com o tipo de conjunto de dados estudado. Com elevada 

porcentagem de instâncias classificadas corretamente (98,1%) e baixa porcentagem 

classificadas incorretamente (1,9%), distribuição da acurácia (precision) e taxa de 

acertos (recall) por classe na grande maioria próximo de 1, e ainda matriz de confusão 

bastante consistente, ficando próximo aos resultados obtidos em outros trabalhos de 

Mineração de dados utilizando a árvore de decisão (YANG et al., 2002; PIETERSMA et 

al., 2003; ZHANG et al., 2005). 

Na matriz de confusão somente 1,9% das 526 instâncias estão fora da diagonal 

principal, indicando uma alta capacidade do modelo em representar as classes de 

conforto para este conjunto de dados, confirmando o bom desempenho do algoritmo. 

A Figura 16 mostra os valores críticos das classes de sensação de conforto 

térmico muito bom (sem estresse), bom (muito pouco estresse), regular (estresse 
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moderado) e ruim (estresse alto), encontrados para vacas Holandesas em lactação, em 

função da base de dados contendo apenas dados do índice de temperatura e umidade 

do ambiente 2 (clima mediterrâneo). Como resultado tem-se a árvore de decisão, 

indicando a influência do ITU no conforto dos animais. 

 
Figura 16 - Árvore de decisão para o índice de temperatura e umidade  

 

O conjunto de regras obtidas para esta base de dados é: 

- Regra 1: SE ITU ≤ 71,4 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 71,4 > ITU ≤ 77,2 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 3: SE 77,2 > ITU ≤ 79,9 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 4: SE ITU > 79,9 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

 De acordo com a Figura 16 pode-se observar que, nas condições encontradas no 

ambiente 2 (clima mediterrâneo) e em função das variáveis fisiológicas temperatura retal 

e freqüência respiratória, os animais não apresentaram sinais de estresse térmico 

quando o ITU foi menor ou igual a 77,2, sendo considerado que abaixo do valor de ITU 

de 71,4 a sensação de conforto é muito boa. Por outro lado, os resultados obtidos 

sugerem que valores de ITU superiores a 79,9 expõem os bovinos leiteiros da raça 

Holandesa em lactação em condição de confinamento a um elevado estresse pelo calor. 

Já valores de ITU compreendidos entre 77,2 e 79,9 sugerem estresse moderado. 

Em função dos valores críticos do ITU encontrados na Figura 16 pode-se 

estabelecer as classes de conforto térmico em função da temperatura e da umidade 

relativa do ar, para vacas Holstein Frisian em lactação confinadas e para a região em 

estudo. Os resultados estão apresentados na Figura 17. 
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Figura 17 - Classes do Índice de Temperatura e Umidade 

 

Os resultados encontrados para climas mediterrâneos são semelhantes aos 

encontrados para climas subtropicais, diferindo apenas em alguns valores de umidade 

relativa para que o conforto se enquadre em determinada classe. Observou-se que o 

limite superior da zona de termoneutralidade (ZTN) situa-se próximo dos 26ºC de 

temperatura de bulbo seco e que abaixo da temperatura de 22ºC a sensação de 

conforto térmico é muito boa, independentemente dos valores de umidade relativa do ar. 

Além disso, observa-se que ambientes com temperatura acima de 34ºC já podem ser 

considerados altamente estressantes, independentemente da umidade relativa do ar. 

Verificou-se que a análise do banco de dados do ambiente 1 e do ambiente 2 

gerou um modelo de árvore de decisão com uma elevada precisão, indicando uma alta 

capacidade do modelo em representar as classes de conforto para o conjunto de dados 

utilizado. 

Os resultados encontrados neste trabalho diferem dos encontrados por alguns 

autores quanto ao limite do ITU que reflete uma condição normal de conforto para os 

animais, sendo que, tanto no ambiente 1 (77,1) como no ambiente 2 (77,2) os resultados 

encontrados sugerem que esta condição é atingida até um limite de ITU mais elevado 

que o proposto por Hahn (1985), Du Preez et al. (1990) e Igono et al. (1992), que 

sugerem os valores de 70, 70 e 72, respectivamente. Da mesma forma, o limite do ITU 

que proporciona uma condição normal de conforto sugerido por USDC-ESSA (1970) 

apud Nienaber e Hahn (2004) e Rosenberg et al. (1983), ou seja, 74, é menor ao valor 

encontrado neste trabalho. 
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Por outro lado, diversos trabalhos realizados em clima subtropical já apontavam 

para a possibilidade de utilização de valores críticos do ITU maiores que os utilizados 

atualmente, estando de acordo com os valores encontrados neste trabalho. Como 

exemplo podemos citar Martello (2002), que não observou alteração na condição normal 

de termorregulação em vacas Holandesas quando as médias diárias do ITU não 

ultrapassaram 76, e Matarazzo (2004), que não verificou presença de estresse em 

vacas Holandesas quando analisou as variáveis temperatura retal e freqüência 

respiratória, mesmo sob ambiente com ITU acima de 75. 

Da mesma forma, os valores de ITU que sugerem estresse térmico alto 

encontrados neste trabalho, e que indicam a necessidade da tomada de providências 

para evitar perdas na produção ou até mesmo para evitar morte dos animais, tanto no 

ambiente 1 (80,3) como no ambiente 2 (79,9), foram mais elevados em relação aos 

sugeridos pela literatura, sendo mencionados que esse estresse alto ocorre quando os 

valores de ITU estão acima de 79 (HAHN, 1985), acima de 78 (DU PREEZ et al., 1990) 

e acima de 76 (IGONO et al., 1992). 

Como era de se esperar, devido a grande semelhança entre os limites do ITU 

encontrados nos ambientes estudados, a relação entre a temperatura de bulbo seco e a 

umidade relativa do ar também foi bastante parecida entre os dois ambientes. A técnica 

da Mineração de Dados fisiológicos e climáticos permitiu concluir que, de acordo com a 

faixa estabelecida nos dados de entrada, para os animais e condições de estudo, o 

limite superior da zona de termoneutralidade (ZTN) se situa próximo dos 26ºC de 

temperatura de bulbo seco, sendo considerado valores de temperatura abaixo de 22ºC 

como ideal, pois nesta condição, a sensação de conforto térmico será muito boa, 

independentemente dos valores de umidade relativa do ar. 

Esses resultados diferem da recomendação de Baccari Júnior (1998), segundo o 

qual este limite se encontra a 24ºC. Por outro lado, os resultados encontrados estão 

próximos ao sugerido por Fuquay (1997), que considerou para o gado europeu valores 

de temperatura crítica superior entre 25 a 27ºC, por Berman et al. (1985), que sugerem 

que esta temperatura estaria entre 25 a 26ºC para vacas em lactação, independente 

desta ter sido submetida à aclimatação prévia ou nível de produção, e por Huber (1990), 

que considerou como adequadas para o conforto térmico de vacas em lactação 



102
 

temperatura do ar entre 4 a 26ºC. Baêta e Souza (1997) consideram que a temperatura 

crítica superior (TCS) seria de 27ºC para bovinos adultos, podendo variar para mais ou 

para menos em função da adaptação do animal ao frio e ao calor e também em função 

do tempo de exposição e do nível de produção do animal. Para Roenfeldt (1998), acima 

da TCS, o aumento da temperatura corporal influencia negativamente o desempenho, 

reduzindo a produção e alterando a composição do leite. 

Segundo os resultados deste trabalho a uma temperatura menor ou igual a 26ºC 

o animal encontra-se em conforto térmico, independentemente da umidade relativa do ar 

e, seguindo a afirmação de Bianca (1961), nestas condições os mecanismos 

termorregulatórios são eficientes em manter a temperatura corporal na faixa de 

normalidade. 

Portanto, até 26ºC de temperatura o balanço térmico é nulo, sendo o calor 

produzido pelo organismo animal mais o calor ganho pelo ambiente igual ao calor 

perdido por radiação, convecção, condução e evaporação (ESMAY, 1982). Nestas 

condições a dissipação de calor por meios não evaporativos, ou seja, pela condução, 

convecção e radiação, é facilitada, pois há um diferencial de temperatura entre o animal 

e o meio ambiente (JOHNSON, 1987). Sendo assim, a adoção de práticas simples pode 

ser eficiente na manutenção do conforto térmico animal como, por exemplo, a utilização 

de pisos cimentados (facilitando a transferências de calor por condução), o uso de 

ventiladores ou orientação adequada do eixo central da instalação (favorecendo a 

ventilação natural e facilitando a troca térmica por convecção), e a disponibilização de 

áreas sombreadas (facilitando a troca por radiação). 

Shearer e Beede (1990) relataram que na zona de conforto térmico, para a 

maioria dos ruminantes, aproximadamente 75% das perdas de calor ocorrem pela forma 

não evaporativa (trocas secas). 

Por outro lado, quando a temperatura ambiente ultrapassar a temperatura crítica 

superior, ou seja, 26ºC, o gradiente térmico se tornará pequeno para que o resfriamento 

não evaporativo seja efetivo. Nestas condições, os animais utilizaram os mecanismos 

evaporativos (respiração e sudação) para manter o balanço térmico, que se tornará a 

principal via de dissipação de calor. Sendo assim, torna-se necessária a utilização de 

sistemas naturais e artificiais para o controle eficiente do ambiente, com o objetivo de 
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manter o balanço térmico o mais próximo possível do nulo e oferecer conforto ao animal, 

permitindo que ele expresse seu potencial para produção sem comprometer aspectos 

reprodutivos e de saúde. Segundo West (2003), muitos métodos podem ser utilizados 

para modificar o ambiente no qual o animal está inserido visando minimizar o efeito do 

estresse térmico, como por exemplo, a movimentação do ar, o umedecimento da 

superfície do animal, o uso de sombra para minimizar o efeito da radiação solar, o 

dimensionamento dos espaços físicos, e a utilização de diferentes materiais de 

construção. Porém, para Davis (2001), quando a temperatura ambiente for superior a 

temperatura crítica, um destaque maior deve ser dado a utilização de um sistema de 

aspersão, por aumentar a quantidade de calor perdido por meio da pele. 

No presente trabalho foi possível observar, também, a importância da análise 

conjunta das variáveis climáticas temperatura de bulbo seco e umidade relativa na 

análise do conforto térmico animal, sendo que, quanto maior o valor de uma dessas 

variáveis menor foi o valor aceitável da outra para que o animal continuasse 

experimentando uma sensação de conforto térmico, concordando com Sota (1996), 

segundo o qual quando a temperatura ambiente ultrapassa os valores máximos de 

conforto para o animal a umidade relativa assume fundamental importância na 

eliminação de calor, pois, em condições de umidade elevada o ar saturado irá inibir a 

evaporação da água pela pele e sistema respiratório, proporcionando um ambiente 

ainda mais estressante para o animal. 

Os resultados também estão de acordo com Pennington e Vandevender (2005), 

que afirmaram que sinais de moderado estresse térmico ocorrem quando a temperatura 

está entre 27 e 32ºC com umidade maior a 50%, e que em temperaturas entre 32 e 

38ºC e umidade maior a 50% as vacas mostram sinais evidentes de estresse térmico. Já 

West (2003) afirma que quando a temperatura ambiente for superior a 29ºC e a umidade 

relativa correspondente a 40%, a produção da vaca Holandesa, Jersey e Pardo-Suiça 

equivale a 97, 83 e 98% da produção de leite normal, e quando a umidade relativa for 

igual a 90% a produção de leite será 69, 75 e 83% da produção normal. 

Segundo os resultados da presente pesquisa, ambientes com temperatura acima 

de 34ºC já podem ser considerados altamente estressantes, independentemente da 

umidade relativa do ar. 
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4.2.2 Base de dados para vacas em diferentes níveis de produção 

4.2.2.1 Descrição dos dados utilizados no ambiente 1 (clima subtropical) 

Na Tabela 8 é apresentada a média e os valores extremos (mínimo e máximo) do 

índice de temperatura e umidade (ITU), temperatura de bulbo seco (Tbs) e umidade 

relativa do ar (UR), observados no ambiente 1. 

 
Tabela 8 - Valor mínimo, máximo e média do índice de temperatura e umidade (ITU), temperatura de 

bulbo seco (Tbs) e umidade relativa do ar (UR) para os dados do ambiente 1 
Variável Tbs (ºC) UR (%) ITU 

Mínimo 21,2 21,2 68,4 

Máximo 38,2 74,8 85,8 

Média 29,4 45,6 76,2 

 

As variáveis climáticas e o índice de conforto térmico obtidos em clima 

subtropical, apresentaram uma alta amplitude, sendo encontrado os valores de 17,0ºC 

(mínimo de 21,2ºC e máximo de 38,2ºC), 53,6% (mínimo de 21,2% e máximo de 

74,8%), e 17,4 (mínimo de 68,4 e máximo de 85,8), para a Tbs, UR e ITU, 

respectivamente. A média de Tbs foi de 29,4ºC, da UR 45,6% e do ITU 76,2. 

No nível de produção menor que 20 L animal-1 dia-1, trabalhou-se com um total de 

183 observações, sendo 22 classificadas na classe de sensação de conforto térmico 

muito bom, 52 como sensação de conforto térmico bom, 89 como regular e 20 ruim. No 

nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1, trabalhou-se com 209 observações, 

sendo 88 classificadas na classe de sensação de conforto térmico muito bom, 38 como 

sensação de conforto térmico bom, 62 como regular e 21 ruim. Por fim, no nível de 

produção maior que 25 L animal-1 dia-1, trabalhou-se com um total de 186 observações, 

sendo 66 classificadas na classe de sensação de conforto térmico muito bom, 35 como 

sensação de conforto térmico bom, 73 como regular e 12 ruim.  

Na Tabela 9 é apresentada a média e os valores extremos (mínimo e máximo) 

das variáveis fisiológicas freqüência respiratória (FR) e temperatura retal (TR), 

observados no ambiente 1, nos níveis de produção estudados (menor que 20 L, entre 20 
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e 25 L, e maior que 25 L animal-1 dia-1). 

 
Tabela 9 - Valor mínimo, máximo e média das variáveis freqüência respiratória (FR) e temperatura retal 

(TR) para os dados do ambiente 1, nos níveis de produção estudados 
 Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

Variável FR (mov min-1) TR (ºC) FR (mov min-1) TR (ºC) FR (mov min-1) TR (ºC) 

Mínimo 32 37 32 36,1 32 36 

Máximo 92 40 104 39,5 104 39,4 

Média 58,9 38,5 57,7 38,4 57,4 38,4 

 

Os dados fisiológicos obtidos em clima subtropical, no nível de produção menor 

que 20 L animal-1 dia-1, apresentaram uma amplitude de 60 mov min-1 para freqüência 

respiratória e de 3,0ºC para temperatura retal. Já para os níveis de produção entre 20 e 

25 L animal-1 dia-1 e maior que 25 L animal-1 dia-1 as amplitudes foram de 72 mov min-1 e 

3,4ºC para a freqüência respiratória e temperatura retal, respectivamente.  

A FR apresentou o valor mínimo de 32 mov min-1 nos três níveis de produção 

estudados. Já o valor máximo foi de 92 mov min-1 no nível de produção menor que 20 L 

animal-1 dia-1, com uma média de 58,9 mov min-1. Nos níveis de produção entre 20 e 25 

L animal-1 dia-1 e maior que 25 L animal-1 dia-1, a FR máxima foi de 104 mov min-1, com 

média de 57,7 mov min-1 e 57,4 mov min-1, respectivamente. 

A TR variou do mínimo de 37ºC ao máximo de 40,0ºC, com média de 38,5ºC, no 

nível de produção menor que 20 L animal-1 dia-1. Os animais com produção entre 20 e 

25 L animal-1 dia-1 apresentaram mínimo de 36,1ºC e máximo de 39,5ºC, com média de 

38,4ºC. Já os animais com níveis de produção maior que 25 L animal-1 dia-1, 

apresentaram mínimo de 36ºC e máximo de 39,4ºC, com média de 38,4ºC. 

4.2.2.2 Descrição dos dados utilizados no ambiente 2 (clima mediterrâneo) 

Na Tabela 10 é apresentada a média e os valores extremos (mínimo e máximo) 

do índice de temperatura e umidade (ITU), temperatura de bulbo seco (Tbs) e umidade 

relativa do ar (UR), observados no ambiente 2. 
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Tabela 10 - Valor mínimo, máximo e média do índice de temperatura e umidade (ITU), temperatura de 
bulbo seco (Tbs) e umidade relativa do ar (UR) para os dados do ambiente 2 

Variável Tbs (ºC) UR (%) ITU 

Mínimo 19,5 19,3 66,3 
Máximo 38,2 78,1 85,8 
Média 29,3 41,4 75,4 

 

Assim como no ambiente 1, no ambiente 2 as variáveis climáticas e o índice de 

conforto térmico obtidos em clima subtropical, apresentaram uma alta amplitude, sendo 

encontrado os valores de 18,7ºC (mínimo de 19,5ºC e máximo de 38,2ºC), 58,8% 

(mínimo de 19,3% e máximo de 78,1%), e 19,5 (mínimo de 66,3 e máximo de 85,8), 

para a Tbs, UR e ITU, respectivamente. A média de Tbs foi de 29,3ºC, da UR 41,4% e 

do ITU 75,4. 

No nível de produção menor que 20 L animal-1 dia-1, trabalhou-se com um total de 

240 observações, sendo 29 classificadas na classe de sensação de conforto térmico 

muito bom, 106 como sensação de conforto térmico bom, 79 como regular e 26 ruim. No 

nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1, trabalhou-se com 105 observações, 

sendo 31 classificadas na classe de sensação de conforto térmico muito bom, 26 como 

sensação de conforto térmico bom, 36 como regular e 12 ruim. Por fim, no nível de 

produção maior que 25 L animal-1 dia-1, trabalhou-se com 181 observações, sendo 23 

classificadas na classe de sensação de conforto térmico muito bom, 83 como sensação 

de conforto térmico bom, 49 como regular e 26 ruim. 

Na Tabela 11 é apresentada a média e os valores extremos (mínimo e máximo) 

das variáveis fisiológicas freqüência respiratória (FR) e temperatura retal (TR), 

observados no ambiente 2, nos níveis de produção estudados (menor que 20 L, entre 20 

e 25 L, e maior que 25 L animal-1 dia-1). 

 
Tabela 11 - Valor mínimo, máximo e média das variáveis freqüência respiratória (FR) e temperatura retal 

(TR) para os dados do ambiente 2, nos níveis de produção estudados 
 Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

Variável FR (mov min-1) TR (ºC) FR (mov min-1) TR (ºC) FR (mov min-1) TR (ºC) 

Mínimo 36 38 36 38 36 37,9 

Máximo 104 39,6 88 40 104 39,3 

Média 58,9 38,5 53,5 38,4 62,8 38,6 
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Observou-se uma amplitude de 52 mov min-1 para a freqüência respiratória no 

nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1, e de 68 mov min-1 nos outros dois 

níveis de produção. A amplitude da TR foi de 1,6ºC, 2ºC e 1,4ºC para os níveis de 

produção menor que 20 L, entre 20 e 25 L e maior que 25 L animal-1 dia-1, 

respectivamente. 

A FR apresentou o valor mínimo de 36 mov min-1 nos três níveis de produção 

estudados. Já o valor máximo foi de 88 mov min-1 no nível de produção entre 20 e 25 L 

animal-1 dia-1, com uma média de 53,5 mov min-1. Nos níveis de produção menor que 20 

L e maior que 25 L animal-1 dia-1, a FR máxima foi de 104 mov min-1, com média de 58,9 

e 62,8 mov min-1, respectivamente. 

A TR mínima foi de 38ºC nos níveis de produção menor que 20 L e entre 20 e 25 

L animal-1 dia-1, e de 37,9ºC no nível de produção maior que 25 L animal-1 dia-1. O 

máximo foi de 39,6ºC, com média de 38,5ºC, no nível de produção menor que 20 L 

animal-1 dia-1. Os animais com produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1 apresentaram 

máximo de 40ºC, com média de 38,4ºC. Já os animais com níveis de produção maior 

que 25 L animal-1 dia-1, apresentaram máximo de 39,3ºC, com média de 38,6ºC. 

4.2.2.3 Algoritmo resultante da base de dados de temperatura de bulbo seco e 
umidade relativa para vacas em diferentes níveis de produção do ambiente 1 

As saídas do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ambiente 1, nos 

níveis de produção estudados são apresentadas nos anexos 1, 2 e 3. 

A Tabela 12 apresenta a precisão e o erro do modelo gerado nos níveis de 

produção estudados (menor que 20 L, entre 20 e 25 L, e maior que 25 L animal-1 dia-1) 

no ambiente 1. 

 
Tabela 12 – Precisão e erro do modelo gerado da base de dados de temperatura de bulbo seco e 

umidade relativa para os diferentes níveis de produção estudados no ambiente 1 
Variável Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

Precisão 91,3 % 90,4 % 89,8 % 

Erro 8,7 % 9,6 % 10,2 % 
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De acordo com os resultados da Mineração de Dados nos três níveis de produção 

analisados o algoritmo testado apresentou uma elevada porcentagem de precisão, 

aproximadamente 90%, e baixa probabilidade de erro (cerca de 10%).  

A Tabela 13 apresenta a precisão e a probabilidade de acertos das classes de 

conforto nos níveis de produção estudados (menor que 20 L, entre 20 e 25 L, e maior 

que 25 L animal-1 dia-1) no ambiente 1. 

 
Tabela 13 – Precisão e acertos das classes de conforto em função da base de dados de temperatura de 

bulbo seco e umidade relativa para os diferentes níveis de produção, no ambiente 1 
Classes Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

de conforto Precisão (%) Acertos (%) Precisão (%) Acertos (%) Precisão (%) Acertos (%) 

Muito Bom 90 81,8 85,9 89,8 89,2 87,9 

Bom 85,2 100 51,4 47,4 82,4 81,2 

Regular 94 88,8 84,6 71 79,3 83,9 

Ruim 100 90 70 100 100 58,8 

 

Através da análise da matriz de confusão observa-se que no nível de produção 

menor que 20 L animal-1 dia-1 a melhor precisão foi obtida na classe de conforto ruim 

(100%). Nas demais classes a precisão ficou em torno de 90%. A melhor porcentagem 

de acertos na análise dos dados foi observada na classe de conforto bom, com 100% 

dos dados analisados corretamente. Essa porcentagem foi de 90% na classe de 

conforto ruim, 88,8% na regular e 81,8% na muito bom, com erros de 10%, 11,2% e 

18,2%, respectivamente. 

No nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1 a melhor precisão foi obtida na 

classe de conforto muito bom (100%). Nas demais classes a precisão ficou em torno de 

85%. Já quanto a porcentagem de acertos na análise dos dados, observou-se que na 

classe de conforto muito bom 100% dos dados foram analisados corretamente. Essa 

porcentagem foi de 91,5%, 81,8% e 81% nas classes de conforto bom, regular e ruim, 

respectivamente, com erro respectivo de 8,5%, 18,2% e 19%. 

Já no nível de produção maior que 25 L animal-1 dia-1 novamente a melhor 

precisão foi obtida na classe de conforto muito bom (100%), seguida da regular (87,9%), 

da classe bom (84,2%) e finalmente pela classe ruim (75%). Quanto a porcentagem de 

acertos na análise dos dados, observou-se novamente 100% dos dados analisados 
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corretamente na classe de conforto muito bom. Essa porcentagem foi de 91,4%, 82,3% 

e 75% nas classes de conforto bom, regular e ruim, respectivamente, com erro 

respectivo de 8,6%, 17,7% e 25%. 

O conjunto de regras obtidas para a base de dados no nível de produção menor 

que 20 L animal-1 dia-1 é: 

- Regra 1: SE Tbs ≤ 28,5ºC e UR ≤ 49,9% ENTÃO o estado de conforto térmico é muito 

bom; 

- Regra 2: SE 29,4ºC > Tbs ≤ 30,4ºC e UR ≤ 49,9% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é bom; 

- Regra 3: SE 24,8ºC > Tbs ≤ 28,8ºC e UR > 49,9% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é bom; 

- Regra 4: SE 28,8ºC > Tbs ≤ 30,4ºC e UR > 49,9% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é regular; 

- Regra 5: SE 30,4ºC > Tbs ≤ 34,4ºC e UR > 35,7% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é regular; 

- Regra 6: SE Tbs > 34,4ºC ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

Para o nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1 o conjunto de regras 

obtidas para a base de dados é: 

- Regra 1: SE Tbs ≤ 24,3ºC ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 24,3ºC > Tbs ≤ 26ºC ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 3: SE 28,7ºC > Tbs ≤ 29,6ºC e UR ≤ 41,9% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é bom; 

- Regra 4: SE 28,7ºC > Tbs ≤ 29,2ºC e UR > 41,9% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é regular; 

- Regra 5: SE 29,6ºC > Tbs ≤ 31,2ºC e UR > 41,9% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é regular; 

- Regra 6: SE 31,2ºC > Tbs ≤ 31,9ºC e UR > 41,9% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é ruim; 

- Regra 7: SE 33,1ºC > Tbs ≤ 34,4ºC e 21,2% > UR ≤ 39,9% ENTÃO o estado de 

conforto térmico é ruim; 

- Regra 8: SE Tbs > 34,9ºC ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 
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Para o nível de produção maior que 25 L animal-1 dia-1 o conjunto de regras 

obtidas para a base de dados é: 

- Regra 1: SE Tbs ≤ 25,4ºC ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 25,4ºC > Tbs ≤ 27,8ºC e UR ≤ 35,7% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é muito bom; 

- Regra 3: SE 25,4ºC > Tbs ≤ 27,6ºC e 35,7% > UR ≤ 45,4% ENTÃO o estado de 

conforto térmico é muito bom; 

- Regra 4: SE 25,4ºC > Tbs ≤ 27,6ºC e 45,4% > UR ≤ 57,8% ENTÃO o estado de 

conforto térmico é bom; 

- Regra 5: SE 27,6ºC > Tbs ≤ 28,7ºC e 35,7% > UR ≤ 57,8% ENTÃO o estado de 

conforto térmico é bom; 

- Regra 6: SE 28,7ºC > Tbs ≤ 29,1ºC e UR > 54,8% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é bom; 

- Regra 7: SE 29,1ºC > Tbs ≤ 31,2ºC e UR > 30% ENTÃO o estado de conforto térmico 

é regular; 

- Regra 8: SE Tbs > 33,1ºC e UR ≤ 21,6% ENTÃO o estado de conforto térmico é 

regular; 

- Regra 9: SE Tbs > 33,1ºC e 21,6% > UR ≤ 27% ENTÃO o estado de conforto térmico é 

regular; 

- Regra 10: SE Tbs > 33,1ºC e UR > 27% ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

4.2.2.4 Algoritmo resultante da base de dados de temperatura de bulbo seco e 
umidade relativa para vacas em diferentes níveis de produção do ambiente 2 

As saídas do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ambiente 2, nos 

níveis de produção estudados são apresentadas nos anexos 4, 5 e 6. 

A Tabela 14 apresenta a precisão e o erro do modelo gerado nos níveis de 

produção estudados (menor que 20 L, entre 20 e 25 L, e maior que 25 L animal-1 dia-1) 

no ambiente 2. 
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Tabela 14 – Precisão e erro do modelo gerado da base de dados de temperatura de bulbo seco e 
umidade relativa para os diferentes níveis de produção estudados no ambiente 2 

Variável Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

Precisão 90,4 % 94,3 % 90,6 % 

Erro 9,6 % 5,7 % 9,4 % 

 

Os resultados da Mineração de Dados nos três níveis de produção analisados no 

ambiente 2 foram muito semelhantes aos encontrados no ambiente 1, sendo que o 

algoritmo testado apresentou porcentagem de precisão de aproximadamente 91%, e 

probabilidade de erro em torno de 9%.  

A Tabela 15 apresenta a precisão e a probabilidade de acertos das classes de 

conforto nos níveis de produção estudados (menor que 20 L, entre 20 e 25 L, e maior 

que 25 L animal-1 dia-1) no ambiente 2. 

 
Tabela 15 – Precisão e acertos das classes de conforto em função da base de dados de temperatura de 

bulbo seco e umidade relativa para os diferentes níveis de produção, no ambiente 2 
Classes Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

de conforto Precisão (%) Acertos (%) Precisão (%) Acertos (%) Precisão (%) Acertos (%) 

Muito Bom 94,4 58,6 76,5 83,9 63,6 60,8 

Bom 85,7 96,2 78,3 69,2 89,3 90,4 

Regular 94,7 91,1 100 88,9 97,8 89,8 

Ruim 96,3 100 75 100 83,3 96,1 

 

 Através da análise da matriz de confusão observa-se que no nível de produção 

menor que 20 L animal-1 dia-1 a menor precisão foi obtida na classe de conforto bom 

(85,7%). Nas demais classes a precisão ficou em torno de 94%. A melhor porcentagem 

de acertos na análise dos dados foi observada na classe de conforto ruim, com 100% 

dos dados analisados corretamente. Essa porcentagem foi de 96,2% na classe de 

conforto bom, 91,1% na regular e 58,6% na muito bom, com erros de 3,8%, 8,9% e 

41,4%, respectivamente. 

No nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1 observou-se que a melhor 

precisão foi obtida nas classes de conforto muito bom e ruim (100%), seguida da classe 

bom (96,4%) e da regular (79,2%). Já quanto a porcentagem de acertos na análise dos 

dados, observou-se que na classe de conforto muito bom 100% dos dados foram 
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analisados corretamente. Essa porcentagem foi de 95%, 93,1% e 62,5% nas classes de 

conforto regular, bom e ruim, respectivamente, com erro respectivo de 5%, 6,9% e 

37,5%. 

No nível de produção maior que 25 L animal-1 dia-1 observou-se que todas as 

classes apresentaram precisão próxima de 90%. Quanto a porcentagem de acertos na 

análise dos dados, observou-se 95,5% dos dados analisados corretamente na classe de 

conforto muito bom, 93,3% na classe de conforto bom, 85,7% na classe regular e 85,2% 

na ruim com erro de 4,5%, 6,9%, 4,3% e 4,8%, respectivamente. 

O conjunto de regras obtidas para a base de dados no nível de produção menor 

que 20 L animal-1 dia-1 é: 

- Regra 1: SE Tbs ≤ 22,7ºC ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 24,5ºC > Tbs ≤ 26ºC e UR ≤ 40,8% ENTÃO o estado de conforto térmico 

é muito bom; 

- Regra 3: SE 24,5ºC > Tbs ≤ 26ºC e UR > 40,8% ENTÃO o estado de conforto térmico 

é bom; 

- Regra 4: SE 30,2ºC > Tbs ≤ 31,9ºC e UR ≤ 34,5% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é bom; 

- Regra 5: SE 30,2ºC > Tbs ≤ 31,9ºC e UR > 34,5% ENTÃO o estado de conforto 

térmico é regular; 

- Regra 6: SE Tbs > 31,9ºC e UR ≤ 25,3% ENTÃO o estado de conforto térmico é 

regular; 

- Regra 7: SE Tbs > 37,4ºC e UR > 25,3% ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

No nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1 o conjunto de regras obtidas 

para a base de dados é: 

- Regra 1: SE 30,5ºC > Tbs ≤ 31,6ºC e UR ≤ 28% ENTÃO o estado de conforto térmico 

é bom; 

- Regra 2: SE 30,5ºC > Tbs ≤ 31,6ºC e UR > 28% ENTÃO o estado de conforto térmico 

é regular; 

- Regra 3: SE Tbs > 31,6ºC e UR ≤ 26,1% ENTÃO o estado de conforto térmico é 

regular; 

- Regra 4: SE Tbs > 31,6ºC e UR > 26,1% ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 
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Para o nível de produção maior que 25 L animal-1 dia-1 o conjunto de regras 

obtidas para a base de dados é: 

- Regra 1: SE Tbs ≤ 31,9ºC e UR ≤ 33,6% ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 2: SE Tbs ≤ 31,9ºC e UR > 33,6% ENTÃO o estado de conforto térmico é 

regular; 

- Regra 3: SE Tbs ≤ 28,8ºC e 36,4% > UR ≤ 64,2% ENTÃO o estado de conforto térmico 

é muito bom; 

- Regra 4: SE Tbs > 28,8ºC e 36,4% > UR ≤ 64,2% ENTÃO o estado de conforto térmico 

é bom; 

- Regra 5: SE Tbs > 34,9ºC ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

Os resultados encontrados nos três níveis de produção estudados, em clima 

subtropical e em clima mediterrâneo, são semelhantes entre si, e aos resultados do 

algoritmo resultante da base de dados do rebanho total, observando-se que ambientes 

com temperatura acima de 34ºC já podem ser considerados altamente estressantes e 

que o limite superior da zona de termoneutralidade (ZTN) situa-se próximo dos 26ºC de 

temperatura de bulbo seco, diferindo da recomendação de Baccari Júnior (1998) e 

ficando próximo ao sugerido por Berman et al. (1985), Huber (1990), Baêta e Souza 

(1997), Fuquay (1997), e Pennington e Vandevender (2005). Os resultados ressaltam a 

importância da análise conjunta das variáveis climáticas temperatura de bulbo seco e 

umidade relativa na análise do conforto térmico animal, concordando com Sota (1996). 

4.2.2.5 Algoritmo resultante da base de dados do índice de temperatura e umidade 
para vacas em diferentes níveis de produção do ambiente 1 

As saídas do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados do índice de temperatura e umidade do ambiente 1, nos níveis de 

produção estudados são apresentadas nos anexos 7, 8 e 9. 

A Tabela 16 apresenta a precisão e o erro do modelo gerado nos níveis de 

produção estudados (menor que 20 L, entre 20 e 25 L, e maior que 25 L animal-1 dia-1) 

no ambiente 1. 
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Tabela 16 – Precisão e erro do modelo gerado da base de dados do índice de temperatura e umidade 
para os diferentes níveis de produção estudados no ambiente 1 

Variável Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

Precisão 85,8 % 86,6 % 88,7 % 

Erro 14,2 % 13,4 % 11,3 % 

 

De acordo com os resultados da Mineração de Dados nos três níveis de produção 

analisados o algoritmo testado apresentou precisão em torno de 85% e probabilidade de 

erro de aproximadamente 15%. 

A Tabela 17 apresenta a precisão e a probabilidade de acertos das classes de 

conforto nos níveis de produção estudados, no ambiente 1. 

 
Tabela 17 – Precisão e acertos das classes de conforto em função da base de dados do índice de 

temperatura e umidade para os diferentes níveis de produção estudados, no ambiente 1 
Classes Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

de conforto Precisão (%) Acertos (%) Precisão (%) Acertos (%) Precisão (%) Acertos (%) 

Muito Bom 81,3 86,7 96,9 81,8 91 97,3 

Bom 74,4 76,3 61,4 77,1 88 73,3 

Regular 89,7 86,7 90,8 92 89 86,7 

Ruim 96 96 91,7 100 70 87,5 

 

 Através da análise da matriz de confusão observa-se que no nível de produção 

menor que 20 L animal-1 dia-1 a melhor precisão foi obtida na classe de conforto ruim 

(96%), seguida da regular (89,7%), da muito bom (81,3%) e da classe bom (74,4%). Da 

mesma forma, a melhor porcentagem de acertos na análise dos dados foi observada na 

classe de conforto ruim, com 96% dos dados analisados corretamente. Essa 

porcentagem foi de 86,7% nas classes de conforto regular e muito bom e de 76,3% na 

classe bom, com erros de 13,3% e 23,7%, respectivamente. 

No nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1 observou-se que a melhor 

precisão foi obtida na classe de conforto muito bom (96,9%), seguida da ruim (91,7%), 

da regular (90,8%) e da classe bom (61,4%). Já a porcentagem de acertos na análise 

dos dados foi maior na classe de conforto ruim, com 100% dos dados analisados 

corretamente. Essa porcentagem foi de 92% na classe de conforto regular, de 81,8% na 

classe muito bom, e de 77,1% na classe bom. 
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No nível de produção maior que 25 L animal-1 dia-1 observou-se que a pior 

precisão foi obtida na classe de conforto ruim, com o valor de 70%. Nas demais classes 

essa porcentagem foi de aproximadamente 90%. Quanto a porcentagem de acertos na 

análise dos dados o melhor valor foi encontrado na classe de conforto muito bom, com 

97,3% dos dados analisados corretamente. Essa porcentagem de acertos foi de 

aproximadamente 87% nas classes regular e ruim e de 73,3% na classe bom. 

O conjunto de regras obtidas para a base de dados no nível de produção menor 

que 20 L animal-1 dia-1 é: 

- Regra 1: SE ITU ≤ 71,4 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 71,4 > ITU ≤ 76,8 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 3: SE 76,8 > ITU ≤ 79,1 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 4: SE ITU > 79,1 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

Para o nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1 o conjunto de regras 

obtidas para a base de dados é: 

- Regra 1: SE ITU ≤ 72,3 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 72,3 > ITU ≤ 77,4 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 3: SE 77,4 > ITU ≤ 81 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 4: SE ITU > 81 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

O conjunto de regras obtidas para a base de dados no nível de produção maior 

que 25 L animal-1 dia-1 é: 

- Regra 1: SE ITU ≤ 72,7 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 72,7 > ITU ≤ 77 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 3: SE 77 > ITU ≤ 80,6 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 4: SE ITU > 80,6 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

4.2.2.6 Algoritmo resultante da base de dados do índice de temperatura e umidade 
para vacas em diferentes níveis de produção do ambiente 2 

As saídas do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados do índice de temperatura e umidade do ambiente 2, nos níveis de 

produção estudados são apresentadas nos anexos 10, 11 e 12. 
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A Tabela 18 apresenta a precisão e o erro do modelo gerado nos níveis de 

produção estudados, no ambiente 2. 

 
Tabela 18 – Precisão e erro do modelo gerado da base de dados do índice de temperatura e umidade 

para os diferentes níveis de produção estudados no ambiente 2 
Variável Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

Precisão 80,4 % 84,8 % 84 % 

Erro 19,6 % 15,2 % 16 % 

 

Os resultados da Mineração de Dados nos três níveis de produção analisados no 

ambiente 2 foram muito semelhantes aos encontrados no ambiente 1, sendo que o 

algoritmo testado apresentou porcentagem de precisão de aproximadamente 84%, e 

probabilidade de erro em torno de 16%. 

A Tabela 19 apresenta a precisão e a probabilidade de acertos das classes de 

conforto nos níveis de produção estudados, no ambiente 2. 

 Através da análise da matriz de confusão observa-se que no nível de produção 

menor que 20 L animal-1 dia-1 a melhor precisão foi obtida na classe de conforto regular 

(100%), seguida da ruim (93,3%), da muito bom (85,7%) e finalmente pela classe bom 

(63,9%). Já a melhor porcentagem de acertos na análise dos dados foi observada na 

classe de conforto ruim, com 100% dos dados analisados corretamente. Essa 

porcentagem foi de 94,7% na classe bom, 82% na regular e 50,8% na muito bom. 

 
Tabela 19 – Precisão e acertos das classes de conforto em função da base de dados do índice de 

temperatura e umidade para os diferentes níveis de produção estudados, no ambiente 2 
Classes Menor que 20 litros Entre 20 e 25 litros Maior que 25 litros 

de conforto Precisão (%) Acertos (%) Precisão (%) Acertos (%) Precisão (%) Acertos (%) 

Muito Bom 85,7 50,8 75 100 100 55,6 

Bom 63,9 94,7 100 51,7 67,4 100 

Regular 100 82 100 95 100 81,6 

Ruim 93,3 100 100 100 100 100 

 

No nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1 observou-se 100% de 

precisão nas classes de conforto bom, regular e ruim. Já na classe muito bom essa 

precisão foi de 75%. Quanto a porcentagem de acertos na análise dos dados, observou-
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se que nas classes de conforto muito bom e ruim 100% dos dados foram analisados 

corretamente. Essa porcentagem foi de 95% na classe regular, e de 51,7% na classe 

bom, com erro de 5% e 48,3%, respectivamente. 

No nível de produção maior que 25 L animal-1 dia-1 observou-se 100% de 

precisão nas classes de conforto muito bom, regular e ruim. Já na classe bom essa 

precisão foi de 67,4%. Quanto a porcentagem de acertos na análise dos dados, 

observou-se que nas classes de conforto bom e ruim 100% dos dados foram analisados 

corretamente. Essa porcentagem foi de 81,6% na classe regular, e de 55,6% na classe 

muito bom, com erro de 18,4% e 44,4%, respectivamente. 

O conjunto de regras obtidas para a base de dados no nível de produção menor 

que 20 L animal-1 dia-1 é: 

- Regra 1: SE ITU ≤ 69,1 ENTÃO o estado de conforto térmico é muito bom; 

- Regra 2: SE 69,1 > ITU ≤ 77,2 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 3: SE 77,2 > ITU ≤ 79,9 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 4: SE ITU > 79,9 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

Para o nível de produção entre 20 e 25 L animal-1 dia-1 o conjunto de regras 

obtidas para a base de dados é: 

- Regra 1: SE ITU ≤ 77,2 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 2: SE 77,2 > ITU ≤ 79,9 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 3: SE ITU > 79,9 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

O conjunto de regras obtidas para a base de dados no nível de produção maior 

que 25 L animal-1 dia-1 é: 

- Regra 1: SE ITU ≤ 76,9 ENTÃO o estado de conforto térmico é bom; 

- Regra 2: SE 76,9 > ITU ≤ 79,9 ENTÃO o estado de conforto térmico é regular; 

- Regra 3: SE ITU > 79,9 ENTÃO o estado de conforto térmico é ruim. 

De acordo com os resultados da Mineração de Dados nas duas formas de 

análise, ou seja, com a base de dados de temperatura de bulbo seco e umidade relativa 

e com a base de dados do índice de temperatura e umidade, em todos os níveis de 

produção estudados o algoritmo testado apresentou, na maior parte dos casos, medidas 

de desempenho bastante relevantes no que diz respeito a sua performance para 

trabalhar com o tipo de conjunto de dados estudado. Não constatou-se grandes 
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diferenças entre os níveis de produção estudados, sendo observado uma elevada 

porcentagem de instâncias classificadas corretamente, e baixa porcentagem 

classificadas incorretamente. A distribuição da acurácia (precision) por classe de 

conforto na grande maioria dos casos apresentou valores elevados, e ainda a matriz de 

confusão apresentou-se, na maioria das vezes, bastante consistente, com poucas 

instâncias fora da diagonal principal, confirmando o bom desempenho do algoritmo e 

indicando uma alta capacidade do modelo em representar as classes de conforto para o 

conjunto de dados. 

Na análise dos resultados obtidos no ambiente 1, através da utilização da técnica 

de Mineração de Dados, tendo como base um conjunto de dados fisiológicos e 

climáticos, verificou-se que a diferença entre os valores críticos do ITU para os 

diferentes grupos de animais separados em função da produção de leite foi muito 

pequena. Além disso, os limites de conforto e estresse do ITU encontrados para os três 

grupos de produção de leite estudados estão próximos aos encontrados quando 

trabalhou-se com a base de dados do rebanho total, onde foi observada uma condição 

normal de conforto quando se observou valores do ITU abaixo de 77,1 e uma condição 

estressante acima de 80,3, demonstrando que a técnica extrai conhecimento de maneira 

a adequar os valores de ITU como foi demonstrado nos trabalhos desenvolvidos por 

Martello (2002), Perissinotto (2003) e Matarazzo (2004). 

Assim como observado no ambiente 1, no ambiente 2 não houve diferença 

considerável dos valores críticos de ITU para os diferentes grupos de animais separados 

em função da produção de leite. Os resultados encontrados estão próximos dos 

encontrados com a base de dados do rebanho total. No ambiente 2 constatou-se um 

valor de 77,2 como limite de conforto e 79,9 de estresse, diferindo dos limites do ITU 

propostos por Hahn (1985), Du Preez et al. (1990), Igono et al. (1992), USDC-ESSA 

(1970) apud Nienaber e Hahn (2004) e Rosenberg et al. (1983) e concordando com 

Martello (2002) e Matarazzo (2004). 

Os resultados obtidos com esta etapa da análise dos dados podem ser usados no 

gerenciamento de informações, na tomada de decisão, e no controle do processo de 

climatização das instalações. A Mineração dos Dados possibilitou a descoberta de 

relacionamentos entre dados e forneceu subsídios para que possa ser feita uma 
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previsão de tendências futuras baseadas no passado (BERRY e LINOFF, 1997). 

 Após o ciclo principal do processo de Mineração de Dados o conhecimento 

extraído foi consolidado na fase de aplicação da base de conhecimento, sendo 

incorporado a um sistema inteligente como apoio a um processo de tomada de decisão. 

A seguir serão apresentados os resultados da classificação do estado de conforto 

térmico utilizando a Mineração de Dados que serão utilizados para a modelagem do 

sistema inteligente, baseado em lógica fuzzy. 

4.3 Construção de cenários da classificação do estado de conforto térmico 

Como foi observado na análise dos dados que não houve diferença considerável 

entre os valores críticos das variáveis estudadas para os diferentes grupos de animais 

separados em função da produção de leite, ou seja, entre vacas com produção menor 

que 20 L, de 20 a 25 L e maior que 25 L animal-1 dia-1, foram utilizadas as regras obtidas 

na Mineração dos Dados com a base de dados total do rebanho para a avaliação do 

conforto animal através da lógica fuzzy. 

 As variáveis de entrada para os dados meteorológicos constituem intervalos de 

temperatura (ºC) e umidade relativa do ar (%), de acordo com as condições de conforto 

para bovinos leiteiros. Todas as classificações foram desenvolvidas de acordo com os 

resultados obtidos na fase de Mineração de Dados. Para a variável temperatura (ºC), 

considerou-se o domínio no intervalo [15; 45], nas temperaturas < 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e > 36. Para a variável umidade relativa (%) considerou-se 

o domínio do intervalo [0; 100], nas umidades < 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e > 90. Estes 

intervalos foram considerados tanto para o ambiente 1 como para o ambiente 2. 

Após a normalização em um universo de discurso padronizado estes valores 

foram fuzzificados, com a transformação das entradas em conjuntos fuzzy equivalentes 

para que pudessem se tornar instâncias das variáveis linguísticas. O objetivo foi a 

obtenção de um único valor numérico discreto que melhor representasse os valores 

fuzzy inferidos da variável linguística de saída, ou seja, a distribuição de possibilidades. 

As classificações foram formuladas através da organização da base de dados 

disponível, com o objetivo de obter as informações das Tabelas 20 e 21. 
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Tabela 20 - Classificação do estado de conforto térmico no ambiente 1 como função da Tbs (ºC) e UR (%) 
UR Temperatura de bulbo seco (ºC) 

(%) < 22 23 24 25 26 27 28 

< 20 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

30 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

40 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

50 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

60 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

70 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

80 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(0,9) 

Regular 

(0,9) 

90 Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(0,8) 

Regular 

(1,0) 

Regular 

(1,0) 
 

UR Temperatura de bulbo seco (ºC) 

(%) 29 30 31 32 33 34 35 ≥ 36 

< 20 Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(0,5) 

Bom 

(0,5) 

Bom 

(0,5) 

Bom 

(0,5) 

Regular 

(0,7) 

Regular 

(0,7) 

Ruim 

(1,0) 

30 Bom 

(1,0) 

Bom 

(0,9) 

Bom 

(0,8) 

Regular 

(0,9) 

Regular 

(0,8) 

Regular 

(0,9) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(1,0) 

40 Bom 

(0,9) 

Bom 

(0,8) 

Regular 

(0,8) 

Regular 

(0,8) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

50 Bom 

(0,8) 

Regular 

(0,8) 

Regular 

(0,9) 

Ruim 

(0,8) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

60 Regular 

(0,8) 

Regular 

(0,9) 

Regular 

(0,9) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

70 Regular 

(0,9) 

Regular 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

80 Regular 

(1,0) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

> 90 Regular 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 
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Tabela 21 - Classificação do estado de conforto térmico no ambiente 2 como função da Tbs (ºC) e UR (%) 
UR Temperatura de bulbo seco (ºC) 

(%) < 22 23 24 25 26 27 28 

< 20 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

30 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

40 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

50 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

60 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

70 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

80 Muito Bom 

(1,0) 

Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(0,9) 

Regular 

(0,9) 

> 90 Muito Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(1,0) 

Bom 

(0,8) 

Regular 

(1,0) 

Regular 

(1,0) 
 

UR Temperatura de bulbo seco (ºC) 

(%) 29 30 31 32 33 34 35 ≥ 36 

< 20 Bom 

(1,0) 

Bom 

(0,5) 

Bom 

(0,5) 

Bom 

(0,5) 

Bom 

(0,5) 

Regular 

(0,7) 

Regular 

(0,7) 

Ruim 

(1,0) 

30 Bom 

(1,0) 

Bom 

(0,9) 

Bom 

(0,8) 

Regular 

(0,9) 

Regular 

(0,8) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(1,0) 

40 Bom 

(0,9) 

Bom 

(0,8) 

Regular 

(0,8) 

Regular 

(0,8) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

50 Bom 

(0,8) 

Regular 

(0,8) 

Regular 

(0,9) 

Ruim 

(0,8) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

60 Regular 

(0,8) 

Regular 

(0,9) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

70 Regular 

(0,9) 

Regular 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

80 Regular 

(1,0) 

Ruim 

(0,9) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

> 90 Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 

Ruim 

(1,0) 
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Com base nos dados apresentados neste trabalho, em relação aos limites de 

conforto ambiental, criou-se um cenário que caracterizam uma base de regras com as 

definições de pertinência dos termos nebulosos, num domínio [0, 1]. Desta maneira, os 

termos linguísticos da variável de saída foram atribuídos com os termos ruim, regular, 

bom, e muito bom, de acordo com as faixas 0-0,25; 0,25-0,5; 0,5-0,75; e 0,75-1, 

respectivamente, como pode ser visto nas Tabelas 20 e 21. 

Para a formação do cenário proposto, foi necessário a construção de um banco 

regras, que relacionaram as variáveis de entrada e saída através de afirmações do tipo: 

“SE <condicional> e <condicional> ENTÃO <consequente>”. Os blocos de regras 

contêm o controle estratégico da lógica fuzzy. Cada bloco de regras confina todas as 

regras para um mesmo contexto. Um contexto é definido pelas mesmas regras nos 

indicadores de entrada e de saída. A parte da regra “se” descreve a situação, para a 

qual a regra é designada. A parte “então” descreve a resposta do sistema fuzzy nesta 

situação. Como exemplo: se <TBS é 23> e <UR é 80> então <conforto térmico é muito 

bom>. 

As variáveis de entrada para os dados fisiológicos constituem intervalos de 

temperatura retal (ºC) e freqüência respiratória (mov min-1), de acordo com as condições 

de conforto para bovinos leiteiros. As classificações foram desenvolvidas de acordo com 

a literatura. Para a variável temperatura retal, considerou-se o domínio no intervalo [37; 

40], representando as faixas < 38,8ºC (conforto alto); 38,8 – 39,2ºC (conforto médio); e 

> 39,2ºC (conforto baixo). Para a variável freqüência respiratória considerou-se o 

domínio do intervalo [28; 108], representando as faixas < 56 mov min-1 (conforto alto); 

56 – 64 mov min-1 (conforto médio); e > 64 mov min-1 (conforto baixo). Estes intervalos 

foram considerados tanto para o ambiente 1 como para o ambiente 2. 

Os termos linguísticos da variável de saída foram atribuídos com os termos ruim, 

regular, bom, e muito bom, como pode ser visto na Tabelas 22. Como exemplo do 

banco regras formado podemos citar: se <TR conforto alto> e <FR conforto alto> então 

<conforto térmico é muito bom>. 
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Tabela 22 - Classificação do estado de conforto térmico nos ambientes estudados como função da 
temperatura retal (ºC) e da freqüência respiratória (mov min-1) 

Temperatura retal Freqüência respiratória (mov min-1) 

(ºC) Conforto alto 

(≤ 56) 

Conforto médio 

(56–64) 

Conforto baixo 

(> 64) 

Conforto alto (≤ 38,8) Muito bom (1,0) Bom (1,0) Regular (0,5) 

Conforto médio (38,8-39,2) Bom (1,0) Regular (1,0) Ruim (1,0) 

Conforto baixo (> 39,2) Regular (0,5) Ruim (1,0) Ruim (1,0) 

 

Uma outra situação estudada foi a análise concomitante das variáveis 

independentes índice de temperatura e umidade, temperatura retal e freqüência 

respiratória. Os intervalos das variáveis de entrada para os dados fisiológicos 

temperatura retal (ºC) e freqüência respiratória (mov min-1) foram os mesmos citados 

anteriormente para a classificação do estado de conforto térmico como função apenas 

das variáveis fisiológicas.  

As variáveis de entrada para o índice de temperatura e umidade foram atribuídas 

com os termos ruim, regular, bom, e muito bom, sob o domínio no intervalo [66,3; 85,8]. 

Para o ambiente 1, as faixas representadas para o ITU foram < 72, 72 - 77,1; 77,1 – 

80,3; e > 80,3. Para o ambiente 2, o ITU foi dividido nas faixas < 71,4, 71,4 - 77,2; 77,2 – 

79,9. Todas as classificações foram desenvolvidas de acordo com os resultados obtidos 

na fase de Mineração de Dados. 

Os termos linguísticos da variável de saída foram atribuídos com os termos ruim, 

regular, bom, e muito bom. As regras para a classificação do estado de conforto térmico 

no ambiente 1 e no ambiente 2 como função do índice de temperatura e umidade, 

temperatura retal (ºC) e freqüência respiratória (mov min-1) estão no anexo 13. Como 

exemplo: se <ITU ruim> e <TR conforto baixo> e <FR conforto baixo> então <conforto 

térmico é ruim>. 
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4.3.1 Sistema Inteligente 

 Visando atender as exigências do mercado e as necessidades dos animais no 

que diz respeito ao bem-estar, na segunda fase de análise dos dados o conhecimento 

adquirido com a Mineração de Dados e transformado em uma base de regras foi 

utilizado para a modelagem do sistema inteligente, que foi baseado em lógica fuzzy. O 

software utilizado foi o Fuzzy Logic Toolbox do MATLAB® 6.1. 

4.3.1.1 Classificação fuzzy do estado de conforto térmico como função da 
temperatura e da umidade relativa do ar 

 Para a variável temperatura (ºC), considerou-se o domínio no intervalo [15, 45], 

representando as temperaturas < 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 

> 36. Para a variável umidade relativa (%) considerou-se o domínio do intervalo [0, 100], 

representando as umidades < 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e > 90. 

O método de inferência ou fuzzificação utilizado foi o Método de Mandani que 

combina os graus de pertinência referentes a cada um dos valores de entrada através 

do operador mínimo e agrega as regras através do operador máximo. Desta forma, a 

saída deste método é o conjunto fuzzy, com as definições de pertinência dos termos 

nebulosos num domínio [0, 1]. Desta maneira, os termos linguísticos da variável de 

saída foram atribuídos com os termos ruim, regular, bom, e muito bom (Tabelas 20 e21), 

de acordo com as faixas 0-0,25; 0,25-0,5; 0,5-0,75; e 0,75-1, respectivamente, como 

pode ser visto nas Figuras 19 e 20.  

Os resultados da defuzzificação foram calculados com a aplicação do método do 

centro de gravidade. Cada regra foi combinada e o resultado numérico, gerado através 

do método do centro de gravidade, foi defuzzificado, indicando uma possível ocorrência 

de estresse ou não. Desta forma existe uma tomada de decisão através dos valores 

obtidos e a visualização da base de regras, sabendo que desta maneira pode-se simular 

situações entre as variáveis de entrada, ou seja, variáveis independentes (umidade 

relativa e temperatura do ar) e ter uma resposta da variável de saída, que é a variável 

dependente (conforto térmico animal), evidenciada nas Figuras 19 e 20. 

A Figura 18 ilustra a base de regras no MatLab® 
com a situação de conforto 
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térmico obtido com os dados médios de temperatura de bulbo seco e de umidade 

relativa do ar encontradas no ambiente 1. A partir dessa base de regras, obteve-se o 

gráfico tridimensional ilustrado na Figura 19, através do qual é possível visualizar a 

sensação de conforto térmico animal como variável dependente e a umidade relativa e a 

temperatura do ar como variáveis independentes. 

 
Figura 18 – Base de regras com a situação média de temperatura e umidade 

 

Nas Figuras 19 e 20, observa-se o gráfico tridimensional com a variação não 

linear de todas as situações possíveis de conforto térmico consideradas nesta pesquisa, 

como função da umidade relativa e da temperatura do ar. 

Da mesma forma feita para o ambiente 1, para o ambiente 2, no estudo das 

variáveis independentes umidade relativa e temperatura do ar, formou-se uma base de 

regras, a partir da qual foi possível a obtenção da Figura 20. 

De acordo com as Figuras 19 e 20 é possível observar através da cor do gráfico 

que quanto mais próximas da zona de conforto, mais as cores tendem ao amarelo e 

quanto mais as variáveis de entrada se afastam das faixas de conforto, mais azuis ficam 

no gráfico. Neste caso a sensação de conforto térmico é baixa. 

Desta forma, observa-se que os valores de temperatura e umidade apresentam-

se, como resultado da inferência, em um valor α, no intervalo [0, 1], o que representa a 
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sensação de conforto térmico dos bovinos leiteiros da raça Holandesa em lactação em 

condição de confinamento total.  

 
Figura 19 – Estimativa do estado de conforto térmico no ambiente 1 como função da temperatura (ºC) e 

umidade relativa do ar (%) 
 

 
Figura 20 - Estimativa do estado de conforto térmico no ambiente 2 como função da temperatura (ºC) e 

umidade relativa do ar (%) 
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Segundo a classificação fuzzy mostrada nas Figuras 19 e 20 quando a 

temperatura do ar, tanto em climas subtropicais como em climas mediterrâneos, for 

menor ou igual a 22ºC o ambiente térmico se apresentará muito confortável 

termicamente aos animais. Na faixa de temperatura entre 23ºC e 26ºC o animal ainda 

não irá experimentar estresse térmico e a sensação de conforto irá variar entre muito 

boa e boa, em função dos valores da umidade relativa do ar. 

Segundo as Figuras 19 e 20, a primeira possibilidade da ocorrência de estresse 

pelo calor ocorre a 27ºC, desde que a umidade relativa se encontre maior a 90%, sendo, 

nessas condições, a sensação de conforto considerada como regular. Nesta 

temperatura, e com a UR compreendida na faixa de 40 a 80% a condição de conforto 

pode ser considerada como boa. Abaixo de 30% de UR considera-se o conforto como 

sendo muito bom. 

Uma pequena diferença entre os dois ambientes estudados pode ser notada no 

limite de temperatura em que ainda é possível encontrar condições ambientais que 

proporcionam uma sensação de conforto térmico muito boa para os animais. No 

ambiente 1 essa temperatura foi de 29ºC e no ambiente 2 de 28ºC, porém, nos dois 

locais de estudo, esse conforto muito bom está restrito a ocorrência de UR inferiores a 

20%. Observa-se, também, que na faixa de temperatura entre 28ºC e 29ºC, a 

possibilidade da ocorrência de estresse térmico começa a aumentar drasticamente, 

sendo que, um conforto regular já poderá ser detectado quando a UR atingir valores 

superiores a 60%. 

Condições térmicas que podem proporcionar estresse térmico elevado (conforto 

ruim) podem ser observadas quando a temperatura estiver acima de 30ºC no ambiente 

1 e 29ºC no ambiente 2, desde que, sejam acompanhadas de altos valores de umidade 

relativa do ar, maior a 80% e 90%, respectivamente.  

De acordo com as Figuras 19 e 20, em ambientes com temperatura na faixa de 

30ºC a 33ºC um conforto térmico classificado como bom só é possível caso a umidade 

relativa apresente-se abaixo de 40%. Observa-se, também, que acima de 31ºC de 

temperatura a possibilidade do animal estar experimentando estresse térmico elevado é 

muito grande. Portanto, nos dois ambientes estudados, pode-se considerar a 

temperatura de 30ºC como limite para que seja possível detectar um bom estado de 
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conforto térmico. A partir dessa temperatura do ar o estado de conforto dos animais só 

poderá ser classificado como regular ou ruim, porém, em climas subtropicais e em 

mediterrâneos, acima de 34ºC de Tbs a UR deixa de ser importante e, independente do 

valor dessa variável, a sensação de conforto térmico dos animais pode ser considerada 

como ruim. 

Os resultados encontrados estão de acordo com Sota (1996) que destaca a 

importância da análise conjunta das variáveis climáticas temperatura de bulbo seco e 

umidade relativa na análise do conforto térmico animal. Os limites de conforto e estresse 

concordam com os sugeridos por Berman et al. (1985), Huber (1990), Baêta e Souza 

(1997), Fuquay (1997), e Pennington e Vandevender (2005). Porém, por outro lado, 

diferem da recomendação de Baccari Júnior (1998). 

A utilização de sistemas naturais e artificiais para o controle eficiente do ambiente 

em situações de altas temperaturas no interior das instalações se faz necessário pois, 

nestas condições, o ambiente térmico representa um fator de restrição para a eficiência 

máxima de produção, principalmente nos sistemas intensivos, pois pode alterar 

negativamente as respostas no que diz respeito as principais variáveis fisiológicas 

utilizadas como indicadores de estresse térmico em animais, que são a freqüência 

respiratória e a temperatura corporal (BACCARI JÚNIOR, 1998) e, também, pode haver 

uma diminuição no consumo de alimentos (matéria seca) e conseqüente redução na 

ingestão de energia metabolizável, reduzindo a produção, minimizando o desbalanço 

térmico e mantendo a homeostase (HUBER, 1990). 

4.3.1.1.1 Simulação da classificação fuzzy do estado de conforto térmico como 
função da temperatura e da umidade relativa do ar 

Como simulação, utilizou-se a média diária das variáveis climáticas Tbs e UR 

encontradas durante o período experimental e ilustradas na Tabela 4. No ambiente 1, a 

observação do índice para os dados de temperatura e umidade relativa médias (24,5ºC 

e 62,7%), máximas (31ºC e 84,2%) e mínimas (18,7ºC e 39,2%), a partir da base de 

regras estabelecidas, caracterizaram uma condição de conforto bom (índice 0,725), ruim 

(índice 0,125) e muito bom (índice 0,85), respectivamente. No caso do ambiente 2 a 

observação do índice para os dados de temperatura e umidade relativa médias (24,2ºC 
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e 57%), máximas (32,1ºC e 83,9%) e mínimas (16ºC e 31,7%), caracterizaram uma 

condição de conforto muito bom (índice 0,85), ruim (índice 0,125) e muito bom (índice 

0,85), respectivamente. 

4.3.1.2 Classificação fuzzy do estado de conforto térmico como função da 
temperatura retal e da freqüência respiratória 

As variáveis de entrada para os dados fisiológicos constituem intervalos de 

temperatura retal (ºC) e freqüência respiratória (mov min-1), de acordo com as condições 

de conforto para bovinos leiteiros, desenvolvidas de acordo com a literatura. Para a 

variável temperatura retal, considerou-se o domínio no intervalo [37; 40], representando 

as faixas < 38,8ºC (conforto alto); 38,8 – 39,2ºC (conforto médio); e > 39,2ºC (conforto 

baixo). Para a variável freqüência respiratória considerou-se o domínio do intervalo [28; 

108], representando as faixas < 56 mov min-1 (conforto alto); 56 – 64 mov min-1 (conforto 

médio); e > 64 mov min-1 (conforto baixo). Estes intervalos foram considerados tanto 

para o ambiente 1 como para o ambiente 2 e os termos linguísticos da variável de saída 

foram atribuídos com os termos ruim, regular, bom, e muito bom (Tabela 22).  

O estudo da relação entre as variáveis independentes temperatura retal e 

freqüência respiratória e a variável dependente sensação de conforto térmico animal, 

com a saída com as definições de pertinência dos termos nebulosos num domínio [0, 1] 

para os ambientes estudados, pode ser vista na Figura 21, onde observa-se o gráfico 

tridimensional com a variação não linear de todas as situações possíveis de conforto 

térmico consideradas nesta pesquisa, como função da temperatura retal e da freqüência 

respiratória, que foi gerada a partir da base de regras estabelecida, resultando nas 

diferentes situações de sensação de conforto térmico. 

De acordo com a Figura 21 quanto mais as variáveis de entrada se afastam das 

faixas de conforto térmico para os animais, mais as cores tendem ao amarelo e quanto 

mais próximo da zona de conforto mais azul fica o gráfico. 
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Figura 21 - Estimativa do estado de conforto térmico como função da temperatura retal e da freqüência 

respiratória, segundo a classificação fuzzy 
 

O cruzamento dos dados fisiológicos temperatura retal e freqüência respiratória 

permitiu, através da classificação fuzzy, que se chegasse a conclusão que a observação 

de valores simultâneos de TR e a FR, menores ou iguais a 38,7ºC e a 54 mov min-1 

respectivamente, indicam um estado de conforto térmico dos animais muito bom. Nos 

casos em que a TR estiver na faixa de 38,7 a 39,2ºC, quando a FR for menor ou igual a 

54 mov min-1, e em que a FR estiver na faixa de 54 a 66 mov min-1, quando a TR for 

menor ou igual a 38,7ºC, a sensação de conforto poderá ser classificação como boa, 

concordando com Hahn et al. (1997), segundo o qual uma freqüência respiratória 

correspondente a 60 mov min-1 indica animais com ausência de estresse térmico ou este 

é mínimo. Os resultados também estão de acordo com Perissinotto (2003), que não 

observou sinais de estresse térmico a valores médios de freqüência respiratória por 

volta de 55 mov min-1 para vacas submetidas à climatização, e com Martello (2006), que 

encontrou valores de freqüência respiratória durante os períodos mais quentes de 

primavera e verão de 50 e 58 mov min-1, respectivamente, sem constatar estresse 

térmico. 

Já quando a FR for maior a 66 mov min-1 ao mesmo tempo em que a TR for maior 

a 38,7ºC, o conforto poderá ser classificado como ruim. Porém, caso a FR registre 
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valores superiores a 66 mov min-1 e a TR valores menores a 38,7ºC a sensação de 

conforto será regular. Do mesmo modo, uma TR com valores acima de 39,2ºC poderá 

provocar um estado de conforto ruim, caso a FR apresente-se maior a 54 mov min-1. 

Porém, valores de FR menores a 54 mov min-1 sendo registrados ao mesmo tempo que 

valores de TR maiores a 39,2ºC poderão estar representando uma sensação de conforto 

térmico regular. Um estado de conforto térmico regular também poderá ocorrer caso a 

FR apresente-se na faixa de 54 a 66 mov min-1 simultaneamente a valores de TR na 

faixa de 38,7 a 39,2ºC. 

Em ambientes estressantes térmicamente a quantidade de calor produzida no 

organismo, ou por ele absorvida, é maior que a quantidade liberada para o ambiente, 

quebrando o equilíbrio entre o ganho e a perda de calor do corpo, elevando a 

temperatura corporal (BACCARI JÚNIOR, 2001; MOTA, 1997). 

4.3.1.2.1 Simulação da classificação fuzzy do estado de conforto térmico como 
função da temperatura retal e da freqüência respiratória 

No ambiente 1, os valores médios da temperatura retal e da freqüência 

respiratória foram, respectivamente, 38,4ºC e 58 mov min-1, e a partir da base de regras 

estabelecidas, foi caracterizada uma condição de conforto classificada como boa, com o 

índice 0,6. A condição extrema máxima apresentou média de 38,6ºC para a temperatura 

retal e 62,6 mov min-1 para a freqüência respiratória, sendo a condição de conforto 

também caracterizada como boa, com o índice 0,589. Já para, a condição extrema 

mínima, que apresentou os valores médios de 38,1ºC e 49,4 mov min-1 para o índice de 

temperatura e umidade e para a freqüência respiratória, respectivamente, o índice 

encontrado foi de 0,85, caracterizando uma condição de conforto muito bom. 

Já no ambiente 2, os valores médios da temperatura retal e da freqüência 

respiratória foram, respectivamente, 38,5 e 58,4 mov min-1, e a partir da base de regras 

estabelecidas, foi caracterizada uma condição de conforto classificada como boa, com o 

índice 0,6. A condição extrema máxima apresentou média de 38,8ºC para a temperatura 

retal e 65,9 mov min-1 para a freqüência respiratória, sendo a condição de conforto 

caracterizada como ruim, com o índice 0,218. Já para, a condição extrema mínima, que 

apresentou os valores médios de 38,3ºC e 55,1 mov min-1 para a temperatura retal e 
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para a freqüência respiratória, respectivamente, o índice encontrado foi de 0,728, 

caracterizando uma boa condição de conforto térmico. 

4.3.1.3 Classificação fuzzy do estado de conforto térmico como função do índice 
de temperatura e umidade, da temperatura retal e da freqüência respiratória 

No estudo concomitante das variáveis independentes índice de temperatura e 

umidade, temperatura retal e freqüência respiratória os intervalos das variáveis de 

entrada para os dados fisiológicos temperatura retal (ºC) e freqüência respiratória (mov 

min-1) foram os mesmos citados anteriormente para a classificação do estado de 

conforto térmico como função apenas das variáveis fisiológicas. Já as variáveis de 

entrada para o índice de temperatura e umidade foram atribuídos com os termos ruim, 

regular, bom, e muito bom, sob o domínio no intervalo [66,3; 85,8]. Para o ambiente 1, 

as faixas representadas para o ITU foram < 72, 72 - 77,1; 77,1 – 80,3; e > 80,3. Para o 

ambiente 2, o ITU foi dividido nas faixas < 71,4, 71,4 - 77,2; 77,2 – 79,9. 

A Figura 22 ilustra a base de regras no MatLab® 
com a situação de conforto 

térmico obtido com os dados médios da freqüência respiratória, da temperatura retal e 

do índice de temperatura e umidade encontradas no ambiente 1. 

 
Figura 22 – Base de regras com a situação média da freqüência respiratória, da temperatura retal e do 

índice de temperatura e umidade 
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4.3.1.3.1 Simulação da classificação fuzzy do estado de conforto térmico como 
função do índice de temperatura e umidade, da temperatura retal e da freqüência 
respiratória 

Como simulação, utilizou-se a média diária do índice de temperatura e umidade e 

das variáveis fisiológicas (temperatura retal e freqüência resiratória) encontradas 

durante o período experimental e ilustradas nas Tabelas 4 e 5, respectivamente. No 

ambiente 1, a observação do índice fuzzy para os dados do índice de temperatura e 

umidade, temperatura retal e freqüência resiratória médios (72,1, 34,4ºC e 58 mov min-

1), máximos (77,9, 38,6ºC e 62,6 mov min-1) e mínimos (66, 38,1ºC e 49,4 mov min-1), a 

partir da base de regras estabelecidas, caracterizaram uma condição de conforto bom 

(índice 0,6), regular (índice 0,392) e muito bom (índice 0,85), respectivamente. No caso 

do ambiente 2, a observação do índice fuzzy para os dados do índice de temperatura e 

umidade, temperatura retal e freqüência resiratória médios (71, 38,5ºC e 58,4 mov min-

1), máximos (78,4, 38,8ºC e 65,9 mov min-1) e mínimos (62,1, 38,3ºC e 55,1 mov min-1), 

caracterizaram uma condição de conforto muito bom (índice 0,6), ruim (índice 0,165) e 

bom (índice 0,725), respectivamente. 

 O uso de técnicas especiais e ferramentas direcionadas para a tomada de 

decisão e ações mais precisas têm contribuído para o avanço e a velocidade das 

pesquisas em produção animal, uma vez que têm facilitado a aquisição e o tratamento 

de dados possibilitando análises mais apuradas. Ambas, a Mineração de Dados e a 

lógica fuzzy, além de auxiliarem a tomada de decisão, podem ser utilizadas na 

determinação de estratégias apropriadas, dando suporte ao produtor no gerenciamento, 

implantação de estratégias e controle dos processos da produção animal. 

A classificação do estado de conforto térmico de bovinos leiteiros confinados 

através da lógica fuzzy permite que seja tomada uma decisão através dos valores 

obtidos e da visualização da base de regras, e torna possível simular situações entre as 

variáveis de entrada e que se tenha uma resposta da variável de saída.  

Dessa forma, com a utilização do software MatLab®, as regras, juntamente com 

os dados de entrada, foram processadas pelo procedimento de inferências, o qual infere 

a ação de controle de acordo com o conforto térmico dos animais, aplicando o operador 

de implicação e verificando o grau de compatibilidade global entre os fatos e cláusulas 
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nas premissas de regras, determinando o valor de conclusão e obtendo-se uma ação de 

controle geral. Neste contexto, a utilização da ferramenta permitiu estabelecer alguns 

parâmetros ideais de conforto aos bovinos leiteiros da raça Holandesa em lactação 

manejados em condição de confinamento total. 

O objetivo do condicionamento ambiental é evitar que o animal necessite fazer 

ajustes em sua fisiologia ou comportamento para ajustar-se a aspectos adversos do seu 

ambiente e manejo, característica normal em situação de estresse (FRASER et al., 

1975), e possa desenvolver seu sistema natural de comportamento e seu potencial 

produtivo em sua magnitude, sem que se altere os três processos vitais dos animais, ou 

seja, a manutenção, a reprodução e a produção (HEAD, 1995). 

Sabe-se que, dentre outros fatores, a genética e as condições fisiológicas 

modelam a natureza da resposta biológica de um animal a um estressor (MOBERG, 

1987), sendo a temperatura ótima dependente da espécie, raça, nível de produção, 

estádio fisiológico, plano nutricional e grau de tolerância ao calor e ao frio. Os resultados 

deste trabalho são baseados em associações específicas de fatores ambientais, que 

podem ser característicos dos locais ou das regiões estudadas, sendo assim, as 

conclusões aqui tiradas nem sempre poderão ser aplicados a outros animais nem 

utilizados em regiões com características climáticas diferentes das estudadas sem que 

seja feita uma adaptação, que, segundo Silva (2000), vem a ser a maior dificuldade para 

uso generalizado de qualquer índice. 

A proposta da modelagem fuzzy como ferramenta de auxílio nas avaliações de 

alguns parâmetros climáticos e fisiológicos objetivou transformar essas observações em 

modelos matemáticos. Dessa forma a lógica fuzzy oferece a vantagem de estreitar a 

relação entre a descrição linguística e o resultado matemático, o que pode ser usado 

para observar a validade das observações realizadas. As classificações foram 

formuladas com base nos dados registrados, podendo ser alteradas de acordo com o 

conhecimento de casos específicos localizados, visando à garantia da manutenção do 

controlador. 

Pode-se encontrar na literatura diversos trabalhos nacionais que utilizaram a 

lógica fuzzy como ferramenta de suporte à decisão na agropecuária. Os índices de 

desempenho, a qualidade do produto final, do ambiente de criação e, mais atualmente, 
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o bem-estar animal, são parâmetros avaliados qualitativamente e classificados por 

variáveis linguísticas. Dessa forma, a aplicação da teoria fuzzy vem sendo utilizada nas 

áreas de ambiência e produção animal (GATES et al., 1999; NAKAMURA et al, 2002; 

AMENDOLA et al., 2005a; OLIVEIRA et al., 2005) comprovando a eficácia do uso desta 

ferramenta nestes estudos. 

 Segundo Pandorfi (2005) as técnicas de controle fuzzy, ao contrário dos 

controladores convencionais, em que o algoritmo de controle é descrito analiticamente 

por equações algébricas ou diferenciais, através de um modelo matemático, utilizam 

regras lógicas no algoritmo de controle, com a intenção de descrever numa rotina a 

experiência humana, intuição e heurística para controlar um processo, auxiliando no 

suporte a tomada de decisão no controle dos atuadores, garantindo, assim, uma melhor 

eficiência dos sistemas de climatização e sucesso na produção. 

 As análises avaliadas do presente trabalho poderiam ser realizadas por outros 

meios que não a lógica fuzzy. Porém, a aplicação desta ferramenta fornece um modelo 

de fácil interpretação. Além disso, os sistemas especialistas fuzzy aqui aplicados 

permitiram a integração do conhecimento científico de várias pesquisas e pode ser 

utilizado para auxiliar o entendimento do conforto térmico dos bovinos leiteiros. Segundo 

Alves (2006) outra vantagem a se observar, é a possibilidade de simples adaptação por 

meio de mudanças de regras e funções de pertinência. Assim, vale destacar que novas 

regras podem ser facilmente integradas ao sistema, quando disponibilizadas por um 

especialista da área de estudo. 
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5 CONCLUSÕES 

 De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se concluir que 

o uso da Mineração de dados e da teoria dos conjuntos fuzzy permitiu desenvolver um 

sistema inteligente aplicado ao acionamento de sistemas de climatização para vacas 

leiteiras da raça Holandesa confinadas. 

 A aplicação da Mineração de Dados e da lógica fuzzy na obtenção de parâmetros 

indicativos das condições de bem-estar dos bovinos leiteiros confinados forneceu 

modelos de fácil interpretação, tornando-se uma ferramenta importante na interpretação 

das condições de bem-estar dos bovinos confinados e em lactação, ao associar 

temperatura retal e freqüência respiratória ao atendimento das necessidades de 

manutenção de conforto. 

O programa computacional WEKA® e o software MATLAB® expressam com 

bastante exatidão situações reais quando utilizados na construção de modelos 

matemáticos envolvendo as variáveis fisiológicas e climáticas avaliadas. 

A utilização destas ferramentas permitiu estabelecer alguns parâmetros ideais de 

conforto aos bovinos leiteiros da raça Holandesa em lactação manejados em condição 

de confinamento total. De acordo com os dados fisiológicos e climáticos, para os 

animais e condições de estudo pode-se concluir que: 

1. A diferença entre os limites climáticos de conforto e estresse verificados em clima 

subtropical e em clima mediterrâneo é muito pequena para o período de coleta de 

dados avaliado. 

2. A diferença entre os limites de conforto e estresse do ITU encontrados para a 

base de dados para vacas em diferentes níveis de produção de leite é muito 

pequena entre si e em comparação com a base de dados do rebanho total. 

3. O limite superior da zona de termoneutralidade (ZTN) se situa próximo dos 26ºC 

de temperatura de bulbo seco. 

4. Abaixo de 22ºC de temperatura a sensação de conforto térmico é muito boa, 

independentemente dos valores de umidade relativa do ar. 

5. Acima de 26ºC de temperatura ambiente no interior das instalações faz-se 

necessária a utilização de sistemas naturais e/ou artificiais para o controle 
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eficiente do ambiente, visando minimizar o efeito do estresse térmico e 

potencializar a dissipação de calor. 

6. Ambientes com temperatura acima de 34ºC já podem ser considerados altamente 

estressantes e, independentemente da umidade relativa do ar, a sensação de 

conforto térmico dos animais pode ser considerada como ruim. 

7. Abaixo de valores do ITU em torno de 72 a condição de conforto térmico pode ser 

considerada muito boa. 

8. Até valores do ITU por volta de 77 observa-se uma condição normal de conforto 

para os animais confinados. 

9. Quando o ITU atinge valores acima de 80 a situação é de estresse térmico alto, 

indicando a necessidade da tomada de providências para evitar perdas na 

produção ou até mesmo para evitar mortes dos animais. 

 

Sendo assim, os resultados mostram que é possível o desenvolvimento de um 

software que determine, com elevado grau de certeza, a ocorrência do estresse térmico, 

e qual o melhor momento para se acionar os sistemas de climatização, de acordo com 

as condições climáticas de exposição, o quê refletirá diretamente nas formas de manejo 

e custos de produção. 
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ANEXO 1 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 
contendo dados de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do 
ambiente 1, no nível de produção menor que 20 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Sep produção Br - menor que 20- Dados Tbs+HR+conforto-
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R3-5-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0 
Instances:    183          Attributes:   3          Tbs int          HR int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===          J48 pruned tree 
Tbs int <= 34.4 
|   Tbs int <= 30.4 
|   |   HR int <= 49.9 
|   |   |   Tbs int <= 29.4 
|   |   |   |   Tbs int <= 28.5: muito_bom (14.0) 
|   |   |   |   Tbs int > 28.5: regular (3.0) 
|   |   |   Tbs int > 29.4: bom (21.0) 
|   |   HR int > 49.9 
|   |   |   Tbs int <= 28.8 
|   |   |   |   Tbs int <= 24.8 
|   |   |   |   |   HR int <= 71.3: regular (7.0) 
|   |   |   |   |   HR int > 71.3 
|   |   |   |   |   |   Tbs int <= 21.2: bom (3.0) 
|   |   |   |   |   |   Tbs int > 21.2 
|   |   |   |   |   |   |   Tbs int <= 21.5: regular (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   Tbs int > 21.5: bom (3.0) 
|   |   |   |   Tbs int > 24.8: bom (36.0/7.0) 
|   |   |   Tbs int > 28.8: regular (26.0) 
|   Tbs int > 30.4 
|   |   HR int <= 35.7 
|   |   |   Tbs int > 31.2: regular (8.0/1.0) 
|   |   HR int > 35.7: regular (38.0/2.0) 
Tbs int > 34.4: ruim (21.0) 
=== Stratified cross-validation ====== Summary === 
Correctly Classified Instances         167               91.2568 % 
Incorrectly Classified Instances        16                8.7432 % 
Kappa statistic                              0.8672 
Mean absolute error                     0.0615 
Root mean squared error              0.1957 
Relative absolute error                 18.668  % 
Root relative squared error           48.2997 % 
Total Number of Instances           183      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.818     0.012         0.9           0.818     0.857        muito_bom 
  1            0.069         0.852       1            0.92          bom 
  0.888     0.053         0.94         0.888     0.913        regular 
  0.9         0                1              0.9         0.947        ruim 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as 
 18  1  3  0 |  a = muito_bom 
  0 52  0  0 |  b = bom 
  2  8 79  0 |  c = regular 
  0  0  2 18 |  d = ruim 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 2 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 
contendo dados de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do 
ambiente 1, no nível de produção entre 20 e 25 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Sep produção Br - entre 20 e 25- Dados Tbs+HR+conforto-
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R3-5-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0-
weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0 
Instances:    209          Attributes:   3          Tbs int          HR int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===          J48 pruned tree 
Tbs int <= 31.9 
|   Tbs int <= 28.7 
|   |   Tbs int <= 24.3: muito_bom (32.0) 
|   |   Tbs int > 24.3 
|   |   |   Tbs int <= 26: bom (17.0/4.0) 
|   Tbs int > 28.7 
|   |   HR int <= 41.9 
|   |   |   Tbs int <= 30.7 
|   |   |   |   Tbs int <= 30.2 
|   |   |   |   |   Tbs int <= 29.6: bom (24.0) 
|   |   HR int > 41.9 
|   |   |   Tbs int <= 31.2 
|   |   |   |   Tbs int <= 29.6 
|   |   |   |   |   Tbs int <= 29.2: regular (30.0/8.0) 
|   |   |   |   Tbs int > 29.6: regular (34.0) 
|   |   |   Tbs int > 31.2: ruim (22.0/1.0) 
Tbs int > 31.9 
|   Tbs int <= 37.2 
|   |   Tbs int <= 33.1: regular (5.0) 
|   |   Tbs int > 33.1 
|   |   |   Tbs int <= 34.9 
|   |   |   |   Tbs int <= 34.4 
|   |   |   |   |   HR int <= 21.2: regular (2.0) 
|   |   |   |   |   HR int > 21.2 
|   |   |   |   |   |   HR int <= 39.9: ruim (18.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   HR int > 39.9: regular (2.0) 
|   |   |   |   Tbs int > 34.4: regular (2.0) 
|   |   |   Tbs int > 34.9: ruim (18.0) 
|   Tbs int > 37.2: regular (3.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         162               77.512  % 
Incorrectly Classified Instances        47               22.488  % 
Kappa statistic                              0.6769 
Mean absolute error                     0.1311 
Root mean squared error              0.296  
Relative absolute error                 37.8321 % 
Root relative squared error           71.1621 % 
Total Number of Instances           209      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.898     0.107      0.859     0.898     0.878    muito_bom 
  0.474     0.099      0.514     0.474     0.493    bom 
  0.71      0.054      0.846     0.71      0.772    regular 
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  1         0.048      0.7       1         0.824    ruim 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as 
 79  9  0  0 |  a = muito_bom 
 12 18  8  0 |  b = bom 
  1  8 44  9 |  c = regular 
  0  0  0 21 |  d = ruim 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ANEXO 3 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do 
ambiente 1, no nível de produção maior que 25 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Sep produção Br - maior que 25- Dados Tbs+HR+conforto-
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R3-5-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0-
weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0- 
Instances:    186          Attributes:   3          Tbs int          HR int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===          J48 pruned tree 
Tbs int <= 31.7 
|   Tbs int <= 28.7 
|   |   Tbs int <= 21.5: bom (9.0) 
|   |   Tbs int > 21.5 
|   |   |   Tbs int <= 25.4: muito_bom (24.0/1.0) 
|   |   |   Tbs int > 25.4 
|   |   |   |   HR int <= 35.7 
|   |   |   |   |   Tbs int <= 27.8: muito_bom (9.0) 
|   |   |   |   HR int > 35.7 
|   |   |   |   |   HR int <= 57.8 
|   |   |   |   |   |   Tbs int <= 27.6 
|   |   |   |   |   |   |   HR int <= 45.4: muito_bom (10.0) 
|   |   |   |   |   |   |   HR int > 45.4: bom (12.0) 
|   |   |   |   |   |   Tbs int > 27.6: bom (14.0/2.0) 
|   Tbs int > 28.7 
|   |   HR int <= 30: muito_bom (6.0) 
|   |   HR int > 30 
|   |   |   Tbs int <= 31.2 
|   |   |   |   Tbs int <= 29.1 
|   |   |   |   |   HR int <= 54.8: muito_bom (6.0/2.0) 
|   |   |   |   |   HR int > 54.8: bom (10.0/5.0) 
|   |   |   |   Tbs int > 29.1: regular (30.0/1.0) 
|   |   |   Tbs int > 31.2: bom (8.0) 
Tbs int > 31.7 
|   Tbs int <= 33.1: regular (8.0) 
|   Tbs int > 33.1 
|   |   HR int <= 21.6: regular (9.0) 
|   |   HR int > 21.6 
|   |   |   HR int <= 27: regular (21.0/6.0) 
|   |   |   HR int > 27: ruim (9.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         156               83.871  % 
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Incorrectly Classified Instances        30               16.129  % 
Kappa statistic                               0.7581 
Mean absolute error                      0.1037 
Root mean squared error               0.2522 
Relative absolute error                  30.3934 % 
Root relative squared error            61.1088 % 
Total Number of Instances            186      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.879     0.058        0.892        0.879     0.885       muito_bom 
  0.8         0.04          0.824        0.8         0.812       bom 
  0.89       0.15          0.793        0.89       0.839       regular 
  0.417     0               1               0.417     0.588       ruim 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as 
 58  3  5  0 |  a = muito_bom 
  2 28  5  0 |  b = bom 
  5  3 65  0 |  c = regular 
  0  0  7  5 |  d = ruim 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ANEXO 4 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do 
ambiente 2, no nível de produção menor que 20 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Separados por produção PT - menor que 20 - Dados Tbs+HR+conforto-
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R3-5-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0-
weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0- 
Instances:    240          Attributes:   3          Tbs int          HR int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===          J48 pruned tree 
Tbs int <= 30.2 
|   Tbs int <= 26 
|   |   Tbs int <= 24.5 
|   |   |   Tbs int <= 20.9: bom (9.0) 
|   |   |   Tbs int > 20.9 
|   |   |   |   Tbs int <= 22.7: muito_bom (25.0) 
|   |   |   |   Tbs int > 22.7: bom (10.0/2.0) 
|   |   Tbs int > 24.5 
|   |   |   HR int <= 40.8: muito_bom (25.0/1.0) 
|   |   |   HR int > 40.8: bom (23.0) 
|   Tbs int > 26: bom (9.0/7.0) 
Tbs int > 30.2 
|   Tbs int <= 31.9 
|   |   HR int <= 34.5: bom (29.0/1.0) 
|   |   HR int > 34.5: regular (29.0) 
|   Tbs int > 31.9 
|   |   HR int <= 25.3: regular (38.0) 
|   |   HR int > 25.3 
|   |   |   Tbs int > 37.4: ruim (43.0/1.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
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Correctly Classified Instances         217               90.417 % 
Incorrectly Classified Instances        23                9.583 % 
Kappa statistic                               0.8553 
Mean absolute error                       0.0756 
Root mean squared error               0.2074 
Relative absolute error                   22.4585 % 
Root relative squared error            50.6312 % 
Total Number of Instances            240      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.586      0.006        0.944       0.586     0.718       muito_bom 
  0.911      0.022        0.947       0.911     0.93         regular 
  1             0.006        0.963       1            0.978       ruim 
  0.962      0.125        0.857       0.962     0.909       bom 
=== Confusion Matrix === 
  a     b      c     d   <-- classified as 
 17     1     0    11 |  a = muito_bom 
  0    72     1    6  |  b = regular 
  0     0    26    0  |  c = ruim 
  1     3     0 102  |  d = bom 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ANEXO 5 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do 
ambiente 2, no nível de produção entre 20 e 25 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Separados por produção PT - entre 20 e 25 - Dados Tbs+HR+conforto- 
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R3-5-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0-
weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0 
Instances:    105          Attributes:   3          Tbs int          HR int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===          J48 pruned tree 
Tbs int <= 31.6 
|   Tbs int <= 27.8: muito_bom (7.0/1.0) 
|   Tbs int > 27.8 
|   |   Tbs int <= 28.4: bom (5.0/1.0) 
|   |   Tbs int > 28.4 
|   |   |   Tbs int <= 30.5: bom (7.0/1.0) 
|   |   |   Tbs int > 30.5 
|   |   |   |   HR int <= 28: bom (18.0) 
|   |   |   |   HR int > 28: regular (15.0) 
Tbs int > 31.6 
|   HR int <= 26.1: regular (36.0) 
|   HR int > 26.1: ruim (17.0/1.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances          88               83.809  % 
Incorrectly Classified Instances        17               16.191  % 
Kappa statistic                               0.7573 
Mean absolute error                      0.1078 
Root mean squared error               0.2608 
Relative absolute error                   32.7038 % 
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Root relative squared error            64.4029 % 
Total Number of Instances            105 
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.839     0.125        0.765        0.839       0.833        muito_bom 
  1            0.034        0.75          1            0.833        ruim 
  0.692     0.054        0.783        0.692     0.333        bom 
  0.889     0               1               0.889     0.963        regular 
=== Confusion Matrix === 
  a    b   c   d   <-- classified as 
 26  0   5   0  |  a = muito_bom 
  0  12  0   0   |  b = ruim 
  6  2   18  0   |  c = bom 
  2  2    0   32 |  d = regular 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ANEXO 6 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do 
ambiente 2, no nível de produção maior que 25 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 
Relation:     Separados por produção PT - maior que 25 - Dados Tbs+HR+conforto-
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R3-5-weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0-
weka.filters.unsupervised.instance.Resample-S1-Z100.0 
Instances:    181          Attributes:   3          Tbs int          HR int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===          J48 pruned tree 
Tbs int <= 31.9 
|   HR int <= 36.4 
|   |   HR int <= 33.6: bom (40.0) 
|   |   HR int > 33.6: regular (30.0) 
|   HR int > 36.4 
|   |   HR int <= 64.2 
|   |   |   Tbs int <= 28.8: muito_bom (27.0/5.0) 
|   |   |   Tbs int > 28.8: bom (51.0/3.0) 
|   |   HR int > 64.2: muito_bom (3.0/1.0) 
Tbs int > 31.9 
|   Tbs int <= 34.9 
|   |   HR int <= 21.6: regular (2.0) 
|   |   HR int > 21.6: ruim (2.0) 
|   Tbs int > 34.9: ruim (26.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         158               87.293 % 
Incorrectly Classified Instances        23               12.707 % 
Kappa statistic                              0.8112 
Mean absolute error                      0.0702 
Root mean squared error               0.2092 
Relative absolute error                  20.5743 % 
Root relative squared error            50.6935 % 
Total Number of Instances            181 
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
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  0.608      0.049       0.636        0.608      0.629        muito_bom 
  0.898     0.01          0.978        0.898      0.932        regular 
  0.961     0.033        0.833        0.961      0.884        ruim 
  0.904     0.092        0.893        0.904      0.899        bom 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as 
 14  0  0  9 |  a = muito_bom 
  0 44  5  0 |  b = regular 
  0  1 25  0 |  c = ruim 
  8  0  0 75 |  d = bom 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ANEXO 7 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados do índice de temperatura e umidade do ambiente 1 (clima 
subtropical), no nível de produção menor que 20 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 - Relation:  Sep produção Br - Dados TR+FR menor 
que 20-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2- 
Instances:    183    Attributes:   2          ITU int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===    J48 pruned tree 
ITU int <= 77.4 
|   ITU int <= 76.6 
|   |   ITU int <= 75.7 
|   |   |   ITU int <= 75.5 
|   |   |   |   ITU int <= 74.4 
|   |   |   |   |   ITU int <= 73.5 
|   |   |   |   |   |   ITU int <= 70.5 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 68.4: bom (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int > 68.4: regular (10.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   ITU int > 70.5 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 72.6 
|   |   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 70.6: bom (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   ITU int > 70.6 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 71.4: muito_bom (4.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   ITU int > 71.4: bom (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int > 72.6 
|   |   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 72.7: regular (6.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   ITU int > 72.7 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 72.9: bom (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   ITU int > 72.9: muito_bom (2.0) 
|   |   |   |   |   ITU int > 73.5: regular (6.0) 
|   |   |   |   ITU int > 74.4: muito_bom (9.0/1.0) 
|   |   |   ITU int > 75.5: bom (8.0) 
|   |   ITU int > 75.7 
|   |   |   ITU int <= 76.4: muito_bom (9.0) 
|   |   |   ITU int > 76.4 
|   |   |   |   ITU int <= 76.5: regular (4.0) 
|   |   |   |   ITU int > 76.5: muito_bom (10.0/3.0) 
|   ITU int > 76.6 
|   |   ITU int <= 76.8: bom (22.0/6.0) 
|   |   ITU int > 76.8: regular (4.0/1.0) 
ITU int > 77.4 
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|   ITU int <= 83.4 
|   |   ITU int <= 79.9 
|   |   |   ITU int <= 79.1: regular (29.0/1.0) 
|   |   |   ITU int > 79.1: ruim (7.0/1.0) 
|   |   ITU int > 79.9: regular (23.0) 
|   ITU int > 83.4: ruim (18.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         157               85.7923 % 
Incorrectly Classified Instances        26               14.2077 % 
Kappa statistic                               0.7894 
Mean absolute error                      0.0857 
Root mean squared error              0.2298 
Relative absolute error                  25.5323 % 
Root relative squared error           56.1585 % 
Total Number of Instances           183      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.867       0.039        0.813       0.867     0.839       muito_bom 
  0.763       0.069        0.744       0.763     0.753       bom 
  0.867       0.097        0.897       0.867     0.881       regular 
  0.96         0.006        0.96         0.96       0.96         ruim 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as 
 26  3  1  0 |  a = muito_bom 
  2 29  7  0 |  b = bom 
  4  7 78  1 |  c = regular 
  0  0  1 24 |  d = ruim 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ANEXO 8 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados do índice de temperatura e umidade do ambiente 1 (clima 
subtropical), no nível de produção entre 20 e 25 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 - Relation:  Sep produção Br - Dados TR+FR entre 20 
e 25-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2- 
Instances:    209          Attributes:   2          ITU int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===    J48 pruned tree 
ITU int <= 77.4 
|   ITU int <= 76.6 
|   |   ITU int <= 72.3: muito_bom (29.0) 
|   |   ITU int > 72.3 
|   |   |   ITU int <= 75.8 
|   |   |   |   ITU int <= 75.5 
|   |   |   |   |   ITU int <= 73.9 
|   |   |   |   |   |   ITU int <= 72.8: regular (3.0) 
|   |   |   |   |   |   ITU int > 72.8: bom (7.0/3.0) 
|   |   |   |   |   ITU int > 73.9 
|   |   |   |   |   |   ITU int <= 75: muito_bom (12.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   ITU int > 75: bom (8.0/2.0) 
|   |   |   |   ITU int > 75.5: regular (4.0) 
|   |   |   ITU int > 75.8: muito_bom (23.0) 
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|   ITU int > 76.6 
|   |   ITU int <= 76.9: regular (18.0/6.0) 
|   |   ITU int > 76.9 
|   |   |   ITU int <= 77: bom (10.0/2.0) 
|   |   |   ITU int > 77 
|   |   |   |   ITU int <= 77.1: muito_bom (3.0) 
|   |   |   |   ITU int > 77.1: bom (18.0/8.0) 
ITU int > 77.4 
|   ITU int <= 78.3: regular (18.0) 
|   ITU int > 78.3 
|   |   ITU int <= 78.9: ruim (5.0) 
|   |   ITU int > 78.9 
|   |   |   ITU int <= 79.3: regular (11.0) 
|   |   |   ITU int > 79.3 
|   |   |   |   ITU int <= 83.7 
|   |   |   |   |   ITU int <= 81 
|   |   |   |   |   |   ITU int <= 79.4: ruim (9.0/2.0) 
|   |   |   |   |   |   ITU int > 79.4: regular (14.0) 
|   |   |   |   |   ITU int > 81: ruim (10.0) 
|   |   |   |   ITU int > 83.7: regular (7.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         181               86.6029 % 
Incorrectly Classified Instances        28               13.3971 % 
Kappa statistic                               0.8107 
Mean absolute error                      0.0941 
Root mean squared error              0.2337 
Relative absolute error                  26.9751 % 
Root relative squared error           55.9914 % 
Total Number of Instances            209      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.818       0.015        0.969       0.818      0.887       muito_bom 
  0.771       0.098        0.614       0.771      0.684       bom 
  0.92         0.052        0.908       0.92        0.914       regular 
  1              0.011        0.917       1             0.957       ruim 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as 
 63 14  0  0 |  a = muito_bom 
  1 27  7  0 |  b = bom 
  1  3 69  2 |  c = regular 
  0  0  0 22 |  d = ruim 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ANEXO 9 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados do índice de temperatura e umidade do ambiente 1 (clima 
subtropical), no nível de produção maior que 25 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 - Relation:  Sep produção Br - Dados TR+FR maior 
que 25-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2- 
Instances:    186          Attributes:   2          ITU int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===    J48 pruned tree 
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ITU int <= 77 
|   ITU int <= 72.3 
|   |   ITU int <= 70.9 
|   |   |   ITU int <= 68.7: bom (5.0) 
|   |   |   ITU int > 68.7: muito_bom (4.0) 
|   |   ITU int > 70.9 
|   |   |   ITU int <= 72.1: regular (3.0) 
|   |   |   ITU int > 72.1: bom (8.0) 
|   ITU int > 72.3 
|   |   ITU int <= 76.7 
|   |   |   ITU int <= 72.7: muito_bom (16.0) 
|   |   |   ITU int > 72.7 
|   |   |   |   ITU int <= 73: regular (3.0) 
|   |   |   |   ITU int > 73 
|   |   |   |   |   ITU int <= 76.2 
|   |   |   |   |   |   ITU int <= 74.3 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 73.5: muito_bom (15.0) 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int > 73.5: regular (2.0) 
|   |   |   |   |   |   ITU int > 74.3 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 75: bom (4.0) 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int > 75: muito_bom (17.0) 
|   |   |   |   |   ITU int > 76.2 
|   |   |   |   |   |   ITU int <= 76.6 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 76.3: regular (6.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   ITU int > 76.3 
|   |   |   |   |   |   |   |   ITU int <= 76.4: muito_bom (5.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   ITU int > 76.4: regular (2.0) 
|   |   |   |   |   |   ITU int > 76.6: muito_bom (11.0) 
|   |   ITU int > 76.7 
|   |   |   ITU int <= 76.9 
|   |   |   |   ITU int <= 76.8: bom (2.0) 
|   |   |   |   ITU int > 76.8: muito_bom (3.0) 
|   |   |   ITU int > 76.9: bom (6.0/1.0) 
ITU int > 77 
|   ITU int <= 80.6: regular (64.0/7.0) 
|   ITU int > 80.6 
|   |   ITU int <= 84.7: ruim (8.0/1.0) 
|   |   ITU int > 84.7: regular (2.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         165               88.7097 % 
Incorrectly Classified Instances        21               11.2903 % 
Kappa statistic                               0.8271 
Mean absolute error                      0.0795 
Root mean squared error              0.2234 
Relative absolute error                  24.1605 % 
Root relative squared error           55.1741 % 
Total Number of Instances           186      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.973       0.062        0.91         0.973      0.94        muito_bom 
  0.733       0.019        0.88         0.733      0.8          bom 
  0.867       0.072        0.89         0.867      0.878      regular 
  0.875       0.017        0.7           0.875      0.778      ruim 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as                    início 
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 71  1  1  0 |  a = muito_bom       73          69 
  2 22  6  0 |  b = bom                   30         35 
  5  2 65  3 |  c = regular              75           62 
  0  0  1  7 |  d = ruim                   8            20 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ANEXO 10 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados do índice de temperatura e umidade do ambiente 2 (clima 
mediterrâneo), no nível de produção menor que 20 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 - Relation:  Separados por produção PT - Dados 
TR+FR menor que 20-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2- 
Instances:    240          Attributes:   2          ITU int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===    J48 pruned tree 
ITU int <= 77.2 
|   ITU int <= 76.2 
|   |   ITU int <= 72.4 
|   |   |   ITU int <= 71.3 
|   |   |   |   ITU int <= 67.6: bom (12.0) 
|   |   |   |   ITU int > 67.6 
|   |   |   |   |   ITU int <= 69.1: muito_bom (6.0) 
|   |   |   |   |   ITU int > 69.1: bom (23.0/5.0) 
|   |   |   ITU int > 71.3: regular (7.0) 
|   |   ITU int > 72.4: bom (70.0/12.0) 
|   ITU int > 76.2 
|   |   ITU int <= 76.9: bom (24.0/11.0) 
|   |   ITU int > 76.9: muito_bom (6.0) 
ITU int > 77.2 
|   ITU int <= 79.9 
|   |   ITU int <= 78: regular (26.0) 
|   |   ITU int > 78 
|   |   |   ITU int <= 78.4: ruim (8.0) 
|   |   |   ITU int > 78.4: regular (24.0) 
|   ITU int > 79.9 
|   |   ITU int <= 84.6: ruim (22.0/1.0) 
|   |   ITU int > 84.6: regular (12.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         193               80.4167 % 
Incorrectly Classified Instances        47               19.5833 % 
Kappa statistic                               0.6854 
Mean absolute error                      0.1375 
Root mean squared error              0.2757 
Relative absolute error                  40.8574 % 
Root relative squared error            67.2922 % 
Total Number of Instances            240      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.508       0.028        0.857       0.508      0.709      muito_bom 
  0.820       0               1              0.820      0.9          regular 
  1              0.006        0.933       1             0.978      ruim 
  0.947       0.304        0.639       0.947      0.816      bom 
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=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as 
  30  0  0  29 |  a = muito_bom 
  1 64  2 11 |  b = regular 
  0  0  28  0 |  c = ruim 
  4  0  0  71 |  d = bom 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ANEXO 11 - Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 

contendo dados do índice de temperatura e umidade do ambiente 2 (clima 
mediterrâneo), no nível de produção entre 20 e 25 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 - Relation: Separados por produção PT - Dados 
TR+FR entre 20 e 25-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2- 
Instances:    105          Attributes:   2          ITU int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) === 
J48 pruned tree 
------------------ 
ITU int <= 77.2: muito_bom (43.0/8.0) 
ITU int > 77.2 
|   ITU int <= 84.7 
|   |   ITU int <= 79.9: regular (16.0) 
|   |   ITU int > 79.9: ruim (15.0) 
|   ITU int > 84.7: regular (31.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances           89               84.7619 % 
Incorrectly Classified Instances         16               15.2381 % 
Kappa statistic                               0.7964 
Mean absolute error                      0.0991 
Root mean squared error              0.2245 
Relative absolute error                  30.08   % 
Root relative squared error            55.4361 % 
Total Number of Instances            105      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  1               0.2          0.750        1            0.852        muito_bom 
  1               0             1               1            1               ruim 
  0.517        0             1               0.517     0.711        bom 
  0.950        0             1               0.950     0.982        regular 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as 
 48  0   0    0 |  a = muito_bom 
   0  8   0    0 |  b = ruim 
 15  0  14   0 |  c = bom 
   1  0   0  19 |  d = regular 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 12 -  Saída do processo de Mineração de Dados obtida com a base de dados 
contendo dados do índice de temperatura e umidade do ambiente 2 (clima 
mediterrâneo), no nível de produção maior que 25 litros.animal-1.dia-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
=== Run information === 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 - Relation: Separados por produção PT - Dados 
TR+FR maior que 25-weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-R1-2- 
Instances:    181          Attributes:   2          ITU int          Conforto 
Test mode:    10-fold cross-validation 
=== Classifier model (full training set) ===    J48 pruned tree 
ITU int <= 76.9 
|   ITU int <= 72.2 
|   |   ITU int <= 69.2: bom (12.0) 
|   |   ITU int > 69.2: muito_bom (15.0) 
|   ITU int > 72.2 
|   |   ITU int <= 76.2: bom (57.0/8.0) 
|   |   ITU int > 76.2 
|   |   |   ITU int <= 76.7: muito_bom (6.0) 
|   |   |   ITU int > 76.7: bom (19.0/4.0) 
ITU int > 76.9 
|   ITU int <= 79.9 
|   |   ITU int <= 78.9 
|   |   |   ITU int <= 78.4 
|   |   |   |   ITU int <= 78.2 
|   |   |   |   |   ITU int <= 78: regular (8.0) 
|   |   |   |   |   ITU int > 78: ruim (8.0) 
|   |   |   |   ITU int > 78.2: regular (12.0) 
|   |   |   ITU int > 78.4: ruim (7.0) 
|   |   ITU int > 78.9: regular (20.0) 
|   ITU int > 79.9: ruim (17.0) 
=== Stratified cross-validation === 
=== Summary === 
Correctly Classified Instances         152               83.9779 % 
Incorrectly Classified Instances        29               16.0221 % 
Kappa statistic                               0.8358 
Mean absolute error                      0.0838 
Root mean squared error              0.2134 
Relative absolute error                  24.5481 % 
Root relative squared error           51.7053 % 
Total Number of Instances           181      
=== Detailed Accuracy By Class === 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class 
  0.556         0              1              0.556     0.714       muito_bom 
  0.816         0              1              0.816     0.899       regular 
  1                0              1              1            1              ruim 
  1                0.197       0.674       1            0.895       bom 
=== Confusion Matrix === 
  a  b  c  d   <-- classified as 
 25  0  0  20 |  a = muito_bom 
  0 40  0  9 |  b = regular 
  0  0 27  0 |  c = ruim 
  0  0  0 60 |  d = bom 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 13 - Regras de classificação, com pesos, do estado de conforto térmico nos 
ambientes estudados como função do ITU, da TR (ºC) e da FR (mov.min-1) 

Se ITU muito bom e TR conforto alto e FR conforto alto, então CONFORTO é muito bom (1,0) 
Se ITU muito bom e TR conforto alto e FR conforto médio, então CONFORTO é bom (1,0) 
Se ITU muito bom e TR conforto alto e FR conforto baixo, então CONFORTO é regular (0,5) 
Se ITU muito bom e TR conforto médio e FR conforto alto, então CONFORTO é bom (1,0) 
Se ITU muito bom e TR conforto médio e FR conforto médio, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU muito bom e TR conforto médio e FR conforto baixo, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU muito bom e TR conforto baixo e FR conforto alto, então CONFORTO é regular (0,5) 
Se ITU muito bom e TR conforto baixo e FR conforto médio, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU muito bom e TR conforto baixo e FR conforto baixo, então CONFORTO é ruim (0,3) 
Se ITU bom e TR conforto alto e FR conforto alto, então CONFORTO é muito bom (1,0) 
Se ITU bom e TR conforto alto e FR conforto médio, então CONFORTO é bom (1,0) 
Se ITU bom e TR conforto alto e FR conforto baixo, então CONFORTO é regular (0,5) 
Se ITU bom e TR conforto médio e FR conforto alto, então CONFORTO é bom (1,0) 
Se ITU bom e TR conforto médio e FR conforto médio, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU bom e TR conforto médio e FR conforto baixo, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU bom e TR conforto baixo e FR conforto alto, então CONFORTO é regular (0,5) 
Se ITU bom e TR conforto baixo e FR conforto médio, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU bom e TR conforto baixo e FR conforto baixo, então CONFORTO é ruim (0,3) 
Se ITU regular e TR conforto alto e FR conforto alto, então CONFORTO é muito bom (0,3) 
Se ITU regular e TR conforto alto e FR conforto médio, então CONFORTO é regular (1,0) 
Se ITU regular e TR conforto alto e FR conforto baixo, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU regular e TR conforto médio e FR conforto alto, então CONFORTO é regular (1,0) 
Se ITU regular e TR conforto médio e FR conforto médio, então CONFORTO é regular (1,0) 
Se ITU regular e TR conforto médio e FR conforto baixo, então CONFORTO é ruim (1,0) 
Se ITU regular e TR conforto baixo e FR conforto alto, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU regular e TR conforto baixo e FR conforto médio, então CONFORTO é ruim (1,0) 
Se ITU regular e TR conforto baixo e FR conforto baixo, então CONFORTO é ruim (0,3) 
Se ITU ruim e TR conforto alto e FR conforto alto, então CONFORTO é bom (0,3) 
Se ITU ruim e TR conforto alto e FR conforto médio, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU ruim e TR conforto alto e FR conforto baixo, então CONFORTO é ruim (0,3) 
Se ITU ruim e TR conforto médio e FR conforto alto, então CONFORTO é regular (0,3) 
Se ITU ruim e TR conforto médio e FR conforto médio, então CONFORTO é regular (0,3) 
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