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RESUMO – A temperatura superficial das aves é um importante parâmetro de avaliação do
conforto térmico que varia em função das condições climáticas de criação. Em vista disso,
objetivou-se por meio desse trabalho, desenvolver um modelo fuzzy de predição das
temperaturas superficiais médias da cabeça, corpo e pernas de galinhas poedeiras, submetidas
a estresse térmico durantes as primeiras semanas de vida. As variáveis de entrada atribuídas
foram as temperaturas de exposição e as idades das aves, sendo representadas por funções de
pertinência triangulares. O modelo foi desenvolvido a partir da inferência Mamdani com
defuzzificação pelo método do centroide. Ao realizar a comparação dos dados obtidos pela
termografia infravermelha aos dados preditos pelo sistema fuzzy encontrou-se índices
satisfatórios como, valores médios de desvio padrão, erro percentual e erro absoluto
equivalentes a 0,13 ºC, 0,45% e 0,19 ºC, respectivamente. Ademais, os modelos de regressão
são capazes de explicar, ao menos, 98,4% do comportamento dos dados de temperaturas
superficiais.
Palavras-chave: avicultura de postura, lógica fuzzy, resposta fisiológica, termografia.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o ovo é consolidado como uma fonte proteica de baixo custo de aquisição,
atingindo todas as classes de consumidores. Em vista disso, faz-se necessário a busca por maior
produtividade e qualidade do produto fornecido, em decorrência do aumentando da
competitividade do setor assim como as exigências do mercado consumidor. Com o
crescimento na demanda, é essencial buscar melhorias que promovam aumento de
produtividade, e para tal, a criação de aves deve estar associada a um ambiente térmico adaptado
às características das aves (ABREU et al., 2019).
As aves são animais homeotérmicos, portanto, estão susceptíveis as mudanças
climáticas do ambiente de criação, o que acarreta em gasto energético para manutenção da
temperatura corporal. Assim, quando as condições ambientais não estão dentro do intervalo
considerado adequado, o ambiente torna-se desconfortável para a ave, promovendo prejuízo
econômico para o produtor. Além do mais, de acordo com Cordeiro et al. (2010), as primeiras
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semanas de vida das aves são importantes para o seu desenvolvimento, pois, o estresse térmico
nessa fase pode impedir que as aves expressem o máximo de suas características produtivas ao
longo de todo o ciclo produtivo.
Uma das formas de avaliar a ocorrência de estresse térmico é por meio de respostas
fisiológicas como a temperatura superficial, visto que ela se modifica instantaneamente em
função de mudanças climáticas no ambiente térmico de criação (ABREU et al., 2017). Desse
modo, um dos meios de análise da temperatura superficial de galinhas poedeiras é por meio da
termografia infravermelha, no qual, é um procedimento não invasivo por não requerer contato
com o animal avaliado (NASCIMENTO et al., 2011).
Assim, a predição da temperatura superficial pode ser usada no auxílio à tomada de
decisão para o acionamento de sistemas de climatização no ambiente de confinamento. Uma
das técnicas que tem se destacado pelos satisfatórios índices de predição de respostas de aves
como, temperatura cloacal (ABREU et al., 2019), peso de ovos (CASTRO et al., 2012) e
desempenho produtivo (ABREU et al., 2015), é a lógica fuzzy.
Diante do exposto, objetivou-se por meio desse trabalho, desenvolver um modelo fuzzy
capaz de predizer a temperatura superficial do corpo, da cabeça e das pernas de galinhas
poedeiras, submetidas a diferentes intensidades de estresse térmico ao longo das primeiras
semanas de vida.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados utilizados nesse trabalho foram obtidos por Andrade et al. (2017), no qual
utilizou câmaras climáticas com dimensões de 3,2 x 2,44 x 2,38 metros de comprimento, largura
e altura, respectivamente, para criar galinhas poedeiras da linhagem Lohmann LSL Lite,
alojadas em gaiolas.
Em cada câmara foram proporcionadas quatro diferentes condições térmicas de
alojamento, sendo duas condições de estresse térmico por baixas temperaturas, uma por altas
temperaturas e uma condição de conforto térmico conforme o manual de criação
(MANAGEMENT GUIDE LOHMANN LSL LITE (s.d)). As distribuições das temperaturas
utilizadas no período de alojamento estão dispostas na Tabela 1.
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Tabela 1. Diferentes temperaturas de criação aplicadas nas câmaras climáticas em cada fase de
vida das poedeiras.
Temperaturas de exposição (ºC)
Idade (dias)
Tratamentos
1a7
8 a 14
15 a 21
22 a 28
29 a 42
1
38
31
29
26
22
2*
33
28
26
23
19
3
28
25
23
20
17
4
25
22
20
17
17
Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2017); * Tratamento com temperaturas de conforto térmico.

Durante o período experimental, foram coletadas imagens termográficas das aves, nos
dias 8, 15, 22, 29, 36 e 42, para obtenção das temperaturas superficiais médias da cabeça, do
corpo e da perna.
Desse modo, para a realização da modelagem fuzzy, conduziu-se o delineamento do
sistema definindo as funções de pertinência das variáveis de entrada como sendo as
temperaturas de exposição e as idades das aves, por se tratarem de variáveis que influenciam
diretamente nas respostas fisiológicas dos animais. Além disso, as saídas foram as temperaturas
da cabeça, corpo e perna.
Assim, foram determinados os intervalos para cada função das variáveis de entrada,
conforme a Tabela 2. Para tal, foram escolhidas funções triangulares por serem as que melhores
representaram os dados, ademais, esse tipo de função tem sido utilizado em estudos recentes
(FREITAS et al., 2017; ABREU et al., 2019).
Tabela 2. Parâmetros de definição das funções de pertinência triangulares para as variáveis de
entrada, temperatura de exposição (ºC) e idade das aves (dias).
Temperaturas de exposição (ºC)
Função 1
Função 2
Função 3
Função 4
[17; 17; 19]
[17; 19; 20]
[19; 20; 22]
[20; 22; 23]
Entrada 1
Função 5
Função 6
Função 7
Função 8
[22; 23; 25]
[23; 25; 26]
[25; 26; 28]
[26; 28; 29]
Função 9
Função 10
Função 11
Função 12
[28; 29; 31]
[29; 31; 33]
[31; 33; 38]
[33; 38; 38]
Idade (dias)
Função 1
Função 2
Função 3
Entrada 2
[8; 8; 15]
[8; 15; 22]
[15; 22; 29]
Função 4
Função 5
Função 6
[22; 29; 36]
[29; 36; 42]
[36; 42; 42]
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Por sua vez, as curvas para as variáveis de saída também foram do tipo triangular, sendo
definidas após consulta a especialistas, nos quais, foram selecionados conforme metodologia
de especialista fuzzy proposta por Cornelissen et al. (2002) e utilizada por Yanagi Junior et al.
(2012), com o intuito de promover confiabilidade e qualidade aos resultados. Dessa forma, após
ajustes preliminares, a fim de proporcionar menor incidência de erros, as saídas foram definidas
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Figura 1. Funções de pertinência triangulares aplicadas às variáveis de saídas (a) temperatura
superficial da cabeça (b) corpo e (c) da perna.
O modelo foi desenvolvido no toolbox do MATLAB, utilizando a inferência de Mamdani
(1974) com método de defuzzificação centroide, implicação mínima e agregação máxima,
configuração utilizada por diversos autores (CASTRO et al., 2012; PONCIANO et al., 2012).
Com relação as regras, estas foram definidas com base nas combinações das estradas, 22 no
total, todas definidas com peso igual a 1, uma vez que todas as regras têm a mesma importância
na determinação das respostas do modelo (ABREU et al., 2015).
318

Ademais, para testar o sistema fuzzy, os dados obtidos experimentalmente por termografia
infravermelha, foram comparados as saídas do modelo, por meio de estatística descritiva como,
desvio padrão, erro percentual, erro absoluto e coeficiente de determinação (R2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Peruzzi et al. (2012), as análises do comportamento de cada parâmetro são
aspectos importantes quando a modelagem fuzzy é executada. Desse modo, na Tabela 3 são
listados os índices estatísticos determinados para comparação dos dados obtidos
experimentalmente e por meio da simulação fuzzy.
Tabela 3. Comparação dos valores de temperatura superficial da cabeça, corpo e perna, obtidas por
meio do experimento e por meio do sistema fuzzy.
Condições

Dados
experimentais

Temp.
Idade Cabeça Corpo Perna
(ºC)

Dados fuzzy

Desvio padrão

Erro percentual

Erro absoluto

Cabeça Corpo Perna Cabeça Corpo Perna Cabeça Corpo Perna Cabeça Corpo Perna

38

8

48,65 48,28 49,00

47,40 47,50 48,20

0,81 0,55 0,57

2,36 1,62 1,63

1,15 0,78 0,80

31

15 43,89 43,02 44,72

43,80 42,90 45,20

0,06 0,08 0,34

0,21 0,28 1,07

0,09 0,12 0,48

29

22 43,57 41,81 43,55

43,80 41,70 43,70

0,16 0,08 0,11

0,53 0,26 0,34

0,23 0,11 0,15

26

29 42,25 38,52 41,67

42,40 38,60 41,60

0,11 0,06 0,05

0,36 0,21 0,17

0,15 0,08 0,07

22

36 40,39 35,09 41,57

40,30 35,00 41,60

0,06 0,06 0,02

0,22 0,26 0,07

0,09 0,09 0,03

22

42 41,94 36,60 42,39

41,90 36,70 42,60

0,03 0,07 0,15

0,10 0,27 0,50

0,04 0,10 0,21

33

8

43,46 43,72 43,97

43,80 44,50 43,70

0,24 0,55 0,19

0,78 1,78 0,61

0,34 0,78 0,27

28

15 43,71 43,09 43,48

43,80 42,90 43,70

0,06 0,13 0,16

0,21 0,44 0,51

0,09 0,19 0,22

26

22 41,19 39,45 41,62

41,30 39,60 41,60

0,08 0,11 0,01

0,27 0,38 0,05

0,11 0,15 0,02

23

29 41,87 37,80 41,42

41,90 37,80 41,60

0,02 0,00 0,13

0,07 0,00 0,43

0,03 0,00 0,18

19

36 40,03 36,69 41,51

40,30 36,70 41,60

0,19 0,01 0,06

0,67 0,03 0,22

0,27 0,01 0,09

19

42 41,79 35,15 42,73

41,90 35,00 42,60

0,08 0,11 0,09

0,26 0,43 0,30

0,11 0,15 0,13

28

8

41,94 41,21 43,82

41,90 41,70 43,70

0,03 0,35 0,08

0,10 1,19 0,27

0,04 0,49 0,12

25

15 41,70 40,69 42,30

41,90 40,60 42,60

0,14 0,06 0,21

0,48 0,22 0,71

0,20 0,09 0,30

23

22 40,44 37,66 41,18

40,30 37,80 41,20

0,10 0,10 0,01

0,35 0,37 0,05

0,14 0,14 0,02

20

29 40,32 35,91 41,03

40,30 35,90 41,20

0,01 0,01 0,12

0,05 0,03 0,41

0,02 0,01 0,17

17

36 41,17 35,22 41,24

41,30 35,00 41,20

0,09 0,16 0,03

0,32 0,62 0,10

0,13 0,22 0,04

17

42 41,54 34,99 41,99

41,30 35,00 42,00

0,17 0,01 0,01

0,58 0,03 0,02

0,24 0,01 0,01

25

8

40,62 38,67 40,66

40,30 38,60 40,50

0,23 0,05 0,11

0,79 0,18 0,39

0,32 0,07 0,16

22

15 39,01 38,69 40,93

39,20 38,60 40,50

0,13 0,06 0,30

0,49 0,23 1,05

0,19 0,09 0,43

20

22 38,37 34,16 38,99

38,30 34,30 39,20

0,05 0,10 0,08

0,18 0,41 0,28

0,07 0,14 0,11

17

29 38,02 33,61 38,57

38,30 33,40 38,40

0,20 0,15 0,12

0,74 0,62 0,44

0,28 0,21 0,17

17*

36* 37,63 33,18 38,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17*

42* 37,04 33,06 38,83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Médias

0,14 0,13 0,13

0,46 0,45 0,44

0,20 0,18 0,19

* Condições desconsideradas para evitar confronto entre regras.
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No geral, observa-se que o modelo apresentou para as variáveis de respostas,
temperaturas superficiais da cabeça, corpo e perna, o mesmo nível de acurácia, tendo médias
equivalentes a 0,13 ºC, 0,45% e 0,19 ºC para desvio padrão, erro percentual e erro absoluto,
respectivamente. Ademais, os maiores valores encontrados para todos os pares de entradas
foram de 0,81 ºC, 2,36% e 1,15 ºC, para desvio padrão, erro percentual e erro absoluto,
respectivamente, ocorrendo para a predição da temperatura superficial da cabeça das aves.
Cecchin et al. (2016) utilizaram a modelagem fuzzy para predição da temperatura superficial de
suínos, obtendo erro percentual médio de 2,62 %, estando, portanto, superior aos encontrados
nesse estudo.
Com relação aos erros absolutos médios obtidos pelo sistema fuzzy, para as temperaturas
superficiais da cabeça, corpo e perna, foram equivalentes a 0,20 ºC, 0,18% e 0,19 ºC,
respectivamente. Campos et al. (2013) obtiveram erro de 5,55 ao predizer a taxa de ocupação
de baias por bovinos de leite, sendo considerado pelos autores como uma predição realista.
Portanto, os menores valores encontrados nesse trabalho indicam o adequado ajuste do modelo
desenvolvido.
Ferreira et al. (2012), ao propor um modelo fuzzy para predição da temperatura cloacal
de frangos de corte, obtiveram, igualmente a este trabalho, 0,13 ºC de desvio padrão médio,
indicando a lógica fuzzy ser adequada para predição de respostas fisiológicas de aves.
Por sua vez, a fim de medir a qualidade do modelo quanto à sua capacidade de estimar
corretamente os valores das variáveis de respostas, foram determinados os R2, que estão
dispostos na Figura 2. Na qual, indica as diferenças entre as temperaturas superficiais
observadas experimentalmente e preditas pelo modelo fuzzy, podendo ser observado, por meio
da reta que corta a origem em 45º, a ocorrência de dados equivalentes, superestimados e
subestimados pelo modelo.
Com base nas regressões lineares simples, os resultados expressam coeficientes de
determinação equivalentes a 0,985; 0,994 e 0,9847 para as temperaturas superficiais da cabeça,
corpo e perna das galinhas poedeira, respectivamente.
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Figura 2. Relação funcional entre os valores de temperatura superficial observados e preditos
pelo sistema fuzzy para as variáveis de saída (a) cabeça, (b) corpo e (c) perna.
Peruzzi et al. (2012), ao utilizarem a lógica fuzzy para predição da eclodibilidade de
ovos em função das características físicas dos mesmos, encontram R2 igual a 0,88, tendo
eficiência superior, ao também desenvolvido, modelo estatístico de regressão linear múltipla,
no qual apresentou R2 equivalente a 0,6568.
Por sua vez, Cecchin et al. (2016), apesar de constatarem baixos valores para o desvio
padrão, erro percentual e erro absoluto (0,61 ºC, 2,62 % e 0,07 ºC, respectivamente) para
predição da temperatura superficial em suínos, obtiveram R2 igual a 0,5872. Dessa forma, o
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modelo não foi satisfatório para predizer essa variável a partir dos dados disponíveis de ITU
(índice de temperatura e umidade) e idade dos animais.
No entanto, por mais que a temperatura superficial de animais seja uma resposta
fisiológica de alta variabilidade em decorrência de fatores como, o sistema de criação, a
linhagem e as condições climáticas do ambiente de criação (CECCHIN et al., 2016;
NAZARENO et al., 2012; SOERENSEN & PEDERSEN, 2015), o modelo desse trabalho se
adequou a variável de saída. Uma vez que o sistema fuzzy proposto explica mais que 98,4% da
variação para as três áreas superficiais analisadas.

CONCLUSÃO

O modelo fuzzy proposto permite estimar com eficiência as temperaturas superficiais da
cabeça, corpo e pernas de galinhas poedeiras, durante as seis primeiras semanas de vida,
submetidas a diferentes condições de exposição térmica em cada semana. Tendo médias para
desvio padrão, erro percentual e erro absoluto equivalentes a 0,13 ºC, 0,45% e 0,19 ºC,
respectivamente.
Os modelos de regressão que comparam os dados experimentais aos dados fuzzy são
capazes de explicar, ao menos, 98,4% do comportamento dos dados para todas a variáveis,
sendo, portanto, uma boa alternativa para auxiliar a tomada de decisão.
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