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RESUMO 

 

SCHMIDT, Lucas. Controle, Supervisão e Suporte à Tomada de Decisões em 
Processos Avícolas. 2018. 89 f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 
2018. 

 
A produção de frangos de corte vem assumindo papel de grande importância 
socioeconômica para o Brasil. Para o sucesso no desenvolvimento das aves, é 
fundamental um controle adequado de temperatura e umidade no interior do aviário, 
uma vez que o conforto térmico define a relação entre o consumo de ração e a 
produção de carne. Os métodos atuais de controle, comumente utilizados nos aviários 
brasileiros, não apresentam a eficiência desejável. Apesar de existirem dispositivos 
semiautomáticos, esses são dependentes da percepção e da intervenção do 
especialista humano, o que tende a ser ineficiente e propenso a erros. Esta pesquisa 
propõe uma abordagem integrada de controle, supervisão e suporte à tomada de 
decisões para aplicação no manejo avícola. Serão analisadas duas abordagens de 
controle apresentadas na literatura e então será proposta uma abordagem híbrida de 
integração. A primeira apresenta um controlador baseado na Teoria de Controle 
Supervisório (TCS), capaz de observar o conjunto de eventos da planta e orquestrar 
os atuadores de maneira minimamente restritiva, controlável, não bloqueante e de 
acordo com um conjunto de especificações. A segunda trata de um modelo de 
aprendizagem de máquina que, através de uma Rede Neuronal Artificial (RNA), 
fornece planos de ação para o manejo avícola, priorizando o bem-estar das aves e a 
produtividade. As duas abordagens serão examinadas e em seguida integradas, 
fornecendo ao operador três opções de gerenciamento do processo: controle 
puramente lógico (TCS); controle através da estratégia de inteligência artificial (RNA); 
e o controle lógico integrado aos planos de ação fornecidos pelo sistema especialista. 
Vencida a etapa de integração, é simulada uma situação real de manejo, e obtidas as 
respostas para as três opções de controle. Finalmente é apresentada uma análise 
comparativa entre os resultados obtidos por meio de cada abordagem. 

 

Palavras-chave: Manejo avícola. Controle Supervisório. Inteligência Artificial. 
Automação. 
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ABSTRACT 

 

SCHMIDT, Lucas. Control, Supervision and Support to Decision Making in Poultry 
Processes. 2018. 89 p. Dissertation – Electrical Engineering Postgraduate Program, 
Federal Technological University of Parana. Pato Branco, Brazil, 2018. 

 

The production of broilers has assumed a role of great socioeconomic importance for 
Brazil. For the success in the development of the poultry, an adequate control of 
temperature and humidity inside the aviary is essential, since the thermal comfort 
defines the relation between the feed consumption and the meat production. Current 
control methods, commonly used in Brazilian aviaries, do not have the desired 
efficiency. Although there are semiautomatic devices, they are dependent on the 
perception and intervention of the human expert, which tends to be inefficient and 
prone to errors. This research proposes an integrated approach to control, supervision 
and support to decision making for application in poultry management. Two control 
approaches presented in the literature will be analyzed and a hybrid integration 
approach will be proposed. The first one deals with a controller based on Supervisory 
Control Theory (TCS), able to observe the set of events of the plant and orchestrate 
the actuators in a minimally restrictive, controllable, non-blocking manner and 
according to a set of specifications. The second concerns a machine learning model 
that, through an artificial neural network (RNA), provides action plans for poultry 
management, prioritizing poultry welfare and productivity. The two approaches will be 
refined and then integrated, which will provide the operator with three process 
management options: purely logical control (TCS); control through artificial intelligence 
(RNA) strategy; and the logical control integrated to the action plans provided by the 
expert system. Once the integration stage is over, real management situations is 
simulated, and responses are obtained for the three control options. Finally, a 
comparative analysis is presented between the results obtained through each 
approach. 
  

Keywords: Poultry management. Supervisory Control. Artificial Intelligence. 

Automation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avicultura evoluiu consideravelmente nas últimas décadas e vem 

aumentando, a cada ano, sua participação na produção de proteína de origem animal 

e assumindo papel de grande importância socioeconômica para o Brasil (DE SOUZA 

et al., 2010). No ano de 2016 foram produzidos 12,9 milhões de toneladas de carne 

de frango, e obtida uma receita de mais de 6,8 bilhões de dólares em exportações. 

Com esse desempenho, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking dos maiores 

produtores de carne de frango do mundo, atrás apenas dos EUA (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL, 2017). Para consolidar essa posição e 

aumentar ainda mais o volume das exportações é necessário adequar as práticas de 

manejo, objetivando atender as exigências relativas ao bem-estar animal e a 

qualidade da carne por parte do mercado externo, bem como tornar o processo 

produtivo mais eficiente (DE SOUZA et al., 2010). 

No processo de manejo avícola, o controle adequado de temperatura e 

umidade é fundamental para o sucesso no desenvolvimento das aves. Porém, os 

métodos atuais de controle, comumente utilizados nos aviários brasileiros, não 

apresentam a eficiência desejável, que se caracteriza pela manutenção da 

temperatura e da umidade, além da máxima homogeneização desses parâmetros ao 

longo do ambiente. Pelo contrário, observa-se que mesmo na presença de sistemas 

semiautomáticos, as principais decisões durante o processo são tomadas diretamente 

pelo avicultor, com base em sua experiência e percepção (LORENCENA, 2017). Essa 

alternativa é propensa a erros, além de exigir a presença constante do avicultor no 

aviário. 

Desse cenário, surge a necessidade de estudar alternativas para o controle 

de temperatura e umidade no processo de criação de frangos de corte. É fundamental 

a aplicação de métodos formais de modelagem e de controle a fim de garantir as 

condições ideais para o desenvolvimento das aves, além de atenuar a dependência 

da percepção empírica do especialista humano e de sua presença constante no 

aviário para que se proceda com o manejo. 

Projetar a melhoria do processo, requer caracterizá-lo quanto a sua dinâmica 

operacional. Na indústria, de modo geral, a maioria dos processos, incluindo o manejo 
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avícola, possuem uma dinâmica dirigida por eventos, o que define uma classe de 

processos denominados Sistemas a Eventos Discretos (SEDs).  

Os SEDs compartilham de um comportamento definido por um conjunto 

enumerável de estados tal que a evolução entre esses estados depende de sinais 

esporádicos, assíncronos e independentes no tempo, denominados eventos. Essas 

características acabam por definir, também, as abordagens possíveis de serem 

utilizadas para a modelagem de SEDs. Sua natureza discreta e independente no 

tempo faz com que os modelos matemáticos convencionais, baseados em equações 

diferenciais, não sejam adequados para tratá-los (CURY, J. E. R., 2001).  

Para sintetizar controladores para SEDs, um dos métodos mais utilizados é 

chamado de Teoria de Controle Supervisório (TCS). Estruturada fundamentalmente 

na Teoria dos Autômatos e Linguagens, a TCS permite que o comportamento de um 

SED, e suas especificações de controle, sejam individualmente descritos por meio de 

um conjunto de autômatos. Então, operações matemáticas são efetivadas sobre a 

composição desses autômatos, levando a uma lógica de controle capaz de 

supervisionar o sistema e interferir no seu comportamento de forma minimamente 

restritiva e não bloqueante (CURY, J. E. R., 2001) 

Lorencena et al. (2017) propõem uma abordagem baseada na TCS para 

auxiliar no controle de ambiência em processos avícolas, atenuando a dependência 

de conhecimento do avicultor bem como sua presença no aviário. Inicialmente, é 

mostrado que a planta de um aviário pode ser ajustada de maneira a prover mais 

detalhes sobre as condições climáticas internas e que os parâmetros do controle 

térmico podem ser configurados, a priori, para cada fase de vida das aves. A partir 

disso, são apresentadas as etapas de modelagem, síntese e implementação de um 

controlador que observa um conjunto de eventos na planta e orquestra os atuadores 

de maneira minimamente restritiva, controlável, não bloqueante e em consonância 

com um conjunto de especificações.  

Embora o modelo de controle proposto por Lorencena et al. (2017) traga 

diversas vantagens em relação ao estado da arte, levando a um controlador que atribui 

exatidão, produtividade, independência ao processo e que cumpre com as 

especificações, o controlador obtido é essencialmente reativo, ou seja, ele observa 

sinais e reage de maneira pré-programada, sem ponderar o contexto da ação. Essa 

inflexibilidade não elimina a necessidade de contar com a experiência do especialista 

humano para a construção e configuração dos planos de manejo a serem 
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parametrizados no controlador. Assim, inevitavelmente, ainda que indiretamente, 

depende-se do avicultor. 

Por outro lado, outras abordagens recentemente propostas na literatura, dão 

conta de que modelos de otimização e suporte à tomada de decisões podem ser úteis 

ao manejo avícola. É o caso, por exemplo, do modelo proposto por Ribeiro et al. 

(2018), que utiliza um método de aprendizagem através de regressão linear por meio 

de uma rede neuronal artificial para a geração de planos de ação no processo de 

tomada de decisão, levando em conta o bem-estar das aves e a produtividade em 

termos de fatores econômicos. 

No entanto, modelos de otimização, em geral, não emergem nativamente 

integrados à prática do processo. De fato, tratam-se de abordagens offline que 

necessitam de uma camada adicional de integração à prática do processo. Essa 

integração pode se dar via software e tem o papel de converter as ações, providas por 

um modelo teórico de tomada de decisões, em sinais de acionamento de 

componentes físicos, interferindo assim diretamente sobre o processo. 

Nesse contexto, este trabalho propõe estender o framework de controle e 

monitoramento de processos avícolas, proposto por Lorencena et al. (2017), 

incorporando a abordagem de tomada de decisões proposta por Ribeiro et al. (2018). 

Como resultado, espera-se prover um sistema integrado de controle, supervisão e 

suporte a tomada de decisões para aplicação no manejo avícola. A abordagem lê um 

conjunto de parâmetros na planta do sistema e toma as decisões pertinentes de 

controle usando o método ótimo resultante da TCS. Alternativamente, a abordagem 

oferece um segundo método operacional que recebe esse conjunto de parâmetros e 

sugere uma ação inteligente de controle. Ainda uma terceira forma operacional é 

provida, a qual lê o conjunto de parâmetros da planta e confronta as ações descritas 

pela lógica ótima de controle com aquelas providas pelo método inteligente. Para esse 

terceiro cenário, este trabalho propõe um método para a escolha do modelo de 

atuação, baseando-se em regras predefinidas e incorporadas às funções do 

controlador. 

Para avaliar e validar a proposta, são conduzidos experimentos usando a 

ferramenta Flow Simulation, do software SolidWorks®. Tal ferramenta permite recriar 

as condições reais do ambiente por meio de um modelo tridimensional, e com o 

modelo avaliar o comportamento da temperatura e da umidade no aviário para as 

diferentes estratégias de controle. 
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O restante do documento é estruturado do seguinte modo: o capítulo 2 traz a 

revisão bibliográfica acerca do controle de sistemas a eventos discretos utilizando a 

TCS, o capítulo 3 descreve os fundamentos teóricos do método de aprendizagem de 

máquina abordado na pesquisa, no capítulo 4 são apresentadas as características do 

processo e as alternativas propostas na literatura dos modelos para a TCS e para 

RNA, o capítulo 5 apresenta a metodologia de integração proposta, o capítulo 6 

apresenta a análise experimental, o capítulo 7 traz as considerações finais e por fim 

as referências bibliográficas utilizadas. 
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2 SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS 

 

Na indústria, de modo geral, a maioria dos processos, incluindo os processos 

de manejo avícola, possuem uma dinâmica dirigida por eventos, o que define uma 

classe de processos denominados Sistemas a Eventos Discretos (SEDs) 

(CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). Os SEDs compartilham de um comportamento 

definido por um conjunto enumerável de estados tal que a evolução entre esses 

estados depende de sinais esporádicos, assíncronos e independentes no tempo, 

denominados eventos. 

Um SED permanece num determinado estado entre a ocorrência de dois 

eventos consecutivos. A ocorrência de um evento causa então uma transição de 

estado, de forma que sua evolução no tempo pode ser representada pela trajetória 

percorrida unicamente no seu espaço de estados (CURY, J. E. R., 2001).  

SEDs estão presentes em uma vasta gama de aplicações, envolvendo as 

mais variadas áreas do conhecimento, como por exemplo, a automação da 

manufatura, a robótica, a supervisão de tráfego, a logística, sistemas operacionais, 

concepção de software, dentre outras  (CURY, J. E. R., 2001). Inclusive, alguns 

processos relacionados à atividade agrícola se caracterizam como SEDs, e 

demandam ferramentas para controle e monitoramento (SCHMIDT; LORENCENA; 

TEIXEIRA, 2017). 

 

2.1 MODELAGEM DE SEDs 

 

As linguagens formais são estruturas computacionais que podem ser usadas 

para descrever o comportamento de SEDs (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). 

Eventos definem as estruturas básicas de uma linguagem e são elementos tomados 

de um alfabeto finito , em que Σ∗ denota o conjunto de todas as cadeias finitas de 

eventos construídas em , incluindo a cadeia vazia 𝜀. Um subconjunto 𝐿 ⊆  Σ∗ é 

chamado de linguagem. O prefixo-fechamento de uma linguagem 𝐿 é definido por 𝐿 =

{𝑠 ∈  Σ∗|𝑠𝑡  ∈ 𝐿 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑡 ∈  Σ∗} (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). 

Se 𝐿 pode ser expressa por uma quantidade finita de recursos 

computacionais, uma memória por exemplo, então ela é dita ser regular. Na indústria, 

a propriedade de regularidade é de interesse pois, nesse caso, uma linguagem se 
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torna adequada para tratamento computacional e pode ser representada por 

estruturas finitas de modelos, como por exemplo os Autômatos Finitos (AFs) 

(CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). Formalmente, um AF é uma 5-tupla 𝐴 =

〈Σ, 𝒬, 𝑞∘, 𝒬𝜔 , →〉, em que: 

 

 Σ é o alfabeto de eventos; 

 𝒬 é o conjunto de estados; 

 𝑞∘ ∈ 𝒬 é o estado inicial; 

 𝒬𝜔 ⊆ 𝒬 é o subconjunto de estados marcados, associados à ideia de 

tarefas completas; e  

 → ⊆ 𝒬 × Σ × 𝒬 é a relação de transição. 

 

Para dois estados 𝑞1 e 𝑞2 ∈  𝒬, denota-se por 𝑞1

𝜎
→ 𝑞2 uma transição do estado 

𝑞1  para o estado 𝑞2 com o evento 𝜎 ∈  Σ.  A 
𝑠

→  𝑞 denota que uma cadeia 𝑠 é possível 

no AF 𝐴. Duas linguagens podem ser definidas a partir de 𝐴:  

𝐿(𝐴) =  {𝑠 ∈  Σ∗ |𝐴 
𝑠

→  𝑞 ∈  𝒬}  e 𝐿𝜔 (𝐴) =  {𝑠 ∈  Σ∗ |𝐴 
𝑠

→  𝑞 ∈  𝒬𝜔}  

𝐿(𝐴) é a linguagem gerada, contendo todas as cadeias possíveis em 𝐴, 

enquanto 𝐿𝜔 (𝐴) é a linguagem marcada, i.e., o conjunto de todas as cadeias que 

levam a estados marcados. 

Dois 𝐴𝐹𝑠 𝐴 =  〈Σ𝐴, 𝒬𝐴, 𝑞𝐴
∘ , 𝒬𝐴

𝜔 , →𝐴〉 e 𝐵 =  〈Σ𝐵, 𝒬𝐵, 𝑞𝐵
∘ , 𝒬𝐵

𝜔 , →𝐵〉 podem ser 

associados por composição síncrona, operação matemática denotada por ∥, que é 

definida tal que:  

 

𝐴 ∥ 𝐵 = 〈Σ𝐴 ∪ Σ𝐵, 𝒬𝐴  ×  𝒬𝐵 , (𝑞𝐴
∘ , 𝑞𝐵

∘ ), 𝒬𝐴
𝜔 ×  𝒬𝐵

𝜔 , →〉, em que: 

 

 (𝑞𝐴, 𝑞𝐵)
𝜎
→ (𝑞𝐴

′ , 𝑞𝐵
′ ), 𝑠𝑒 𝜎 ∈ Σ𝐴 ∩  Σ𝐵; 

 (𝑞𝐴, 𝑞𝐵)
𝜎
→ (𝑞𝐴

′ , 𝑞𝐵), 𝑠𝑒 𝜎 ∈ Σ𝐴 ∖  Σ𝐵; 

 (𝑞𝐴, 𝑞𝐵)
𝜎
→ (𝑞𝐴, 𝑞𝐵

′ ), 𝑠𝑒 𝜎 ∈ Σ𝐵 ∖  Σ𝐴. 

 

Na composição síncrona, os eventos compartilhados pelos autômatos 

envolvidos na operação, são sincronizados, i.e., as transições são fundidas para o 

mesmo evento. Do contrário, ou seja, caso os eventos não sejam compartilhados 
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pelos AFs, então eles sofrem o interleaving, ou seja, as transições não são fundidas 

e o modelo evolui em qualquer ordem (RAMADGE; WONHAM, 1989). A Figura 1 

ilustra a composição de dois AFs 𝐴 e 𝐵. 

 

 

 Figura 1 - Exemplo de composição síncrona. 

 

Para um conjunto de AFs 𝑃𝑖 = 〈Σ𝑖, 𝒬𝑖 , 𝑞𝑖
∘, 𝒬𝑖

𝜔 , →𝑖〉, para 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛, um modelo 

global 𝑃 =  〈Σ𝑃, 𝒬𝑃, 𝑞𝑃
∘ , 𝒬𝑃

𝜔 , →𝑃〉 pode ser obtido compondo-se 𝑃 = ∥𝑖=1
𝑛 𝑃𝑖 tal que Σ𝑃 =

⋃ Σ𝑖
𝑛
𝑖=1 . Composições são particularmente úteis por permitirem que um sistema seja 

expressado modularmente.  

Um estado 𝑞 ∈  𝒬𝑃 é dito ser acessível se ∃ 𝑠 ∈  Σ𝑃
∗  tal que 𝑞0

𝑠
→  𝑞. Assim, 𝑃 

é acessível se 𝑞 é acessível para todo  𝑞 ∈  𝒬𝑃. Um componente acessível de 𝑃, 𝑃𝑎𝑐, 

pode ser obtido simplesmente removendo-se os estados não-acessíveis de 𝑃, bem 

como as suas transições associadas. Um estado não-acessível é dito um “mau-

estado”, que não leva o sistema a um caminho para o estado marcado, gerando o 

bloqueio do autômato (CURY, JOSÉ E. R. et al., 2015)(MOOR, 2015). 

𝑃 é dito ser co-acessível se cada cadeia 𝑠 ∈ 𝐿 (𝑃) é um prefixo de uma cadeia 

marcada. Na prática isso representa que cada 𝑠 ∈ 𝐿 (𝑃)  pode ser completada por 

alguma 𝑠′ ∈  Σ𝑃
∗  tal que 𝑠𝑠′ ∈  𝐿𝜔 (𝑃), i.e., 𝐿 (𝑃) =  𝐿𝜔(𝑃). Então, um componente co-

acessível de 𝑃, 𝑃𝑐𝑜 pode ser obtido simplesmente removendo-se os estados (e 

transições associadas) que são não co-acessíveis em 𝑃, i.e., estados alcançados por 

prefixos de cadeias incapazes de alcançar um estado marcado (CURY, J. E. R., 2001). 

Se 𝑃 é co-acessível, ele é dito ser um AF não-bloqueante. Portanto, quando 

𝐿(𝑃) =  𝐿𝜔(𝑃), o comportamento modelado por 𝑃 é não-bloqueante. Se  𝐿 (𝑃) ≠

 𝐿𝜔 (𝑃) então existe 𝒵 ∈ 𝐿(𝑃) tal que 𝒵 ∉  𝐿𝜔 (𝑃). Se 𝑃 for ao mesmo tempo acessível 

e co-acessível, ele é dito ser trim. Um componente trim de 𝑃, 𝑃𝑡𝑟𝑖𝑚, pode ser obtido 

pela fusão de 𝑃𝑎𝑐 e 𝑃𝑐𝑜 (CURY, J. E. R., 2001). 
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2.2 TEORIA DE CONTROLE SUPERVISÓRIO 

 

Quando os componentes de um sistema são modelados declarativamente, 

como por meio de AFs, a composição desses modelos individuais leva a uma estrutura 

global que expressa a planta do sistema em malha aberta, ou seja, livre de restrições. 

Sob o ponto de vista prático, uma planta precisa ser ajustada a um 

determinado comportamento para quando estiver em funcionamento. Esse ajuste é 

implementado por uma segunda estrutura de modelos denominada especificação. 

Especificação é considerada uma ação proibitiva que, ao ser associada ao modelo da 

planta (via composição síncrona), controla o seu comportamento conforme os 

requisitos especificados, o que gera um comportamento em malha fechada. Um 

sistema pode possuir uma ou mais especificações, sendo que cada uma também pode 

ser representada individualmente por AFs, compostos a posteriori. 

Sejam dois AFs  𝐺 = ∥𝑗=1
𝑚 𝐺𝑗 e 𝐸 =∥𝑖=1 

𝑛 𝐸𝑖, com 𝑗 = 1 ⋯ 𝑚 e 𝑖 = 1 ⋯ 𝑛, 

modelando respectivamente a planta e as especificações de um SED. A composição 

𝐾 = 𝐺 ∥ 𝐸 tal que 𝐿𝜔(𝐾)  ⊆  𝐿𝜔(𝐺), modela o comportamento do sistema em malha 

fechada. Nesse caso, 𝐾 também reflete o comportamento desejado, ou seja, a 

materialização das ações de controle exatamente da forma como projetadas pelo 

engenheiro. Essa estrutura pode ser utilizada para fins de implementação. 

Entretanto, usar 𝐾 para implementar um controlador significa assumir que 

qualquer evento cuja ocorrência é possível na planta, é passível de intervenção 

(controle). Na prática, essa abordagem pode não ser consistente, haja visto que 

alguns eventos possuem uma característica tal que não permitem ser diretamente 

controlados. É o caso, por exemplo, de um evento que representa o recebimento de 

um pacote de dados em um sistema de comunicação. O evento é possível na planta, 

mas não se tem domínio sobre sua ocorrência. Outros eventos não controláveis 

incluem finais de operações, paradas de equipamentos, etc. Se tais eventos não 

podem ser diretamente evitados, então é intuitivo pensar que a estrutura que modela 

esses eventos deve incorporar esse aspecto, por questões de consistência entre o 

sistema e as respectivas ações de controle. 

Uma abordagem formal que permite incorporar a controlabilidade de eventos 

na síntese de controladores para SEDs é a Teoria de Controle Supervisório 

(TCS)(RAMADGE; WONHAM, 1989). Na TCS, o conjunto de eventos é particionado 



22 
 

tal que Σ =  Σ𝑐  ∪  Σ𝑢, em que Σ𝑐 contém os eventos controláveis, cuja ocorrência pode 

ser evitada na planta, Σ𝑢 contém os eventos não-controláveis, os quais não são 

diretamente manipuláveis (CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008). 

O elemento da TCS que efetivamente implementa as ações de controle na 

planta, sintetizando a questão da controlabilidade, é o supervisor (ou controlador). Um 

supervisor 𝑆 é uma estrutura associada à planta 𝐺 que, após qualquer cadeia 𝑠 ∈

𝐿(𝐺), observa os eventos possíveis na planta e informa, dentre eles, quais devem ser 

habilitados. 

O Problema de Controle Supervisório (PCS) consiste, então, em obter um 

supervisor 𝑆 tal que sua ação sobre 𝐺 (𝑆 / 𝐺) satisfaça o conjunto de especificações 

𝐾 (𝐿𝜔(𝑆/𝐺) ⊆ 𝐾) e, para isso, desabilite apenas eventos controláveis. 

A controlabilidade é uma condição necessária e suficiente para a existência 

de 𝑆. Uma linguagem 𝐾 ⊆  Σ∗ é controlável em relação a uma linguagem prefixo-

fechada 𝐿(𝐺) se  𝐾Σ𝑢 ∩ 𝐿 (𝐺) ⊆  𝐾. Ou seja, se após qualquer prefixo 𝑠, um evento 

𝜇 ∈  Σ𝑢 é elegível em 𝐿(𝐺), então 𝜇 não é desabilitado, i.e., 𝑠𝜇 ∈  𝐾. 

Se uma especificação 𝐾 ⊆ 𝐿(𝐺) é controlável em relação a 𝐿(𝐺), então a 

solução de controle pode ser implementada por um autômato 𝑉  que representa 𝐾, 

para 𝐾 = 𝐿𝜔(𝑉) ∩  𝐿𝜔(𝐺) e 𝐾 = 𝐿(𝑉) ∩ 𝐿(𝐺). Se 𝐾 não for controlável, se faz 

necessário reduzi-la à sua máxima sublinguagem controlável: 

𝑠𝑢𝑝∁ (𝐾, 𝐺) =  ⋃{𝐾′ ⊆  𝐾 |𝐾′ é 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙á𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎 𝐿(𝐺) } 

O processo de computar 𝑠𝑢𝑝∁ (𝐾, 𝐺) é conhecido como síntese 

(CASSANDRAS; LAFORTUNE, 2008) e nada mais é do que uma operação 

matemática que implementa a noção de controlabilidade, i.e., o algoritmo de síntese 

extrai de 𝐾 um sub-modelo 𝐾′ que trata da impossibilidade de interferir diretamente 

em eventos em 𝐾𝑢. 

Assim, 𝑠𝑢𝑝∁(𝐾, 𝐺) representa o comportamento menos restritivo possível de 

ser implementado por um supervisor 𝑆 ao controlar 𝐺, respeitando a especificação 𝐾. 

Se 𝑠𝑢𝑝∁(𝐾, 𝐺) for ainda não-bloqueante, então 𝐿𝜔 (𝑆/𝐺) = 𝑠𝑢𝑝∁(𝐾, 𝐺) e 𝐿𝜔(𝑆/𝐺) =

 𝑠𝑢𝑝∁ (𝐾, 𝐺) é uma solução ótima para o problema de controle supervisório (CURY, J. 

E. R., 2001). 
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2.3 EXEMPLO DE MODELAGEM 

 

Para tornar mais tangíveis os conceitos apresentados nesse capítulo, será 

modelado um sistema de manufatura simples, composto por duas máquinas, M1 e 

M2, interligadas por um depósito B, que tem capacidade de armazenar até quatro 

peças. A Figura 2 ilustra o referido sistema. 

 

 Figura 2 - Exemplo de modelagem: Sistema de manufatura simples. 

 

O alfabeto Σ é composto pelos eventos 𝑎1, 𝑏1, 𝑎2 e 𝑏2. Os eventos 𝑎1 e 𝑎2 

correspondem ao sinal responsável pelo início da operação das máquinas M1 e M2, 

respectivamente, que poderiam ser os sinais provenientes de dois botões, por 

exemplo. Já os eventos 𝑏1 e 𝑏2 representam o final da operação de M1 e M2, 

respectivamente, e a retirada das peças das máquinas. Esses eventos poderiam 

indicar o acionamento de dois sensores, por exemplo. 

Como visto anteriormente, o conjunto de eventos Σ é dividido de maneira que 

Σ =  Σ𝑐  ∪  Σ𝑢, a fim de incorporar a controlabilidade, em que Σ𝑐 contém os eventos 

controláveis e Σ𝑢 contém os eventos não-controláveis. Dadas as características 

apresentadas no exemplo, é plausível definir a controlabilidade tal que: 

Σ𝑐 = {𝑎1, 𝑎2} e Σ𝑢 = {𝑏1, 𝑏2}, 

uma vez que o final de operação de um equipamento é, em geral, um evento 

involuntário. 

Para a obtenção do controlador para o exemplo, o primeiro passo é a 

modelagem da planta do sistema, a qual resulta da composição dos AFs que 

representam cada componente da planta e leva ao modelo do sistema em malha 

aberta. A Figura 3 apresenta o modelo individual de 𝑀1 e 𝑀2 , bem como o modelo 

composto 𝐺 = 𝑀1 ∥ 𝑀2. Para a composição síncrona entre os autômatos pode ser 

utilizada a ferramenta Supremica (AKESSON et al., 2014). 
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 Figura 3 - Exemplo de modelagem: Modelo da planta em malha aberta. 

 
Em seguida, deve ser obtida uma segunda estrutura de modelos, denominada 

especificação (denotada por 𝐸), a qual destina-se a restringir a planta do sistema a 

um dado comportamento esperado. Uma especificação também pode resultar de um 

processo de composição de modelos, assim como a planta, no entanto ela não tem 

por objetivo impor ou adicionar nenhum comportamento à planta composta, mas sim 

usar eventos da planta para definir regras de ocorrência. Essas regras são modeladas 

por AFs que, posteriormente serão compostos com a planta 𝐺, resultando no 

comportamento da planta em malha fechada. 

Para o exemplo em questão, será atribuída uma única especificação. Esta 

restringirá o funcionamento das máquinas 𝑀1 e 𝑀2, respeitando a limitação de 4 

peças no depósito B. A Figura 4 mostra o AF correspondente a especificação. 

 

 

 Figura 4 - Exemplo de modelagem: Especificação. 

 
Finalmente, tendo o modelo da planta 𝐺 e a especificação 𝐸, pode-se realizar 

a síntese do controlador. Por meio da composição síncrona entre a planta e a 

especificação é obtido um autômato denotado por 𝐾, que representa o comportamento 

do sistema em malha fechada, sendo expresso por: 

 

 𝐾 = 𝐺 ∥ 𝐸.  (1) 
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Para esse exemplo, 𝐾 corresponde a um autômato com 20 estados e 36 

transições. O modelo 𝐾 não possui maus estados, e representa um modelo controlável 

e não bloqueante para o sistema. Assim, ele mesmo pode ser implementado como a 

solução ótima de controle 𝑠𝑢𝑝𝐶(𝐾, 𝐺) para o exemplo. 
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3 APRENDIZAGEM DE MÁQUINA 

 

Aprendizagem automática ou aprendizagem de máquina tem como objetivo a 

aplicação de métodos e técnicas computacionais para a construção de sistemas 

capazes de adquirir conhecimento de forma automática, ou seja, aprender sobre o 

funcionamento de determinado sistema com base em experiências acumuladas na 

solução bem-sucedida de problemas anteriores (MITCHELL, 1997). 

Técnicas de aprendizagem de máquina podem ser divididas em: aprendizado 

supervisionado e aprendizado não supervisionado. Na aprendizagem supervisionada, 

o sistema possui dados históricos acerca da entrada e da saída desejada, ou seja, o 

algoritmo é treinado usando exemplos. Como exemplo de técnicas de aprendizagem 

supervisionada pode-se citar: redes neuronais artificiais multicamadas perceptron com 

backpropagation, arvores de decisão, máquinas de vetores de suporte, entre outras. 

Já nas técnicas de aprendizado não supervisionadas, o sistema não conhece a saída 

esperada, e tem o objetivo de encontrar padrões ou tendências em um conjunto de 

dados, que auxiliem na compreensão deste conjunto. Como exemplo de técnicas de 

aprendizado não supervisionado pode-se citar os mapas auto organizáveis, 

agrupamento hierárquico, entre outros (HAYKIN, 2001). 

Para a geração de planos de ação para o manejo avícola, técnicas de 

aprendizado supervisionado serão utilizadas nesse trabalho. Será estudada uma 

abordagem que utiliza uma rede neuronal artificial, portanto, nesta seção será 

aprofundada apenas essa técnica de aprendizagem de máquina. 

 

3.1 REDES NEURONAIS ARTIFICIAIS 

 

As Redes Neuronais Artificiais (RNAs) representam uma técnica de 

aprendizagem de máquina que utiliza um modelo matemático inspirado fortemente na 

estrutura neural biológica, e que são capazes de adquirir conhecimento por meio da 

experiência (HAYKIN, 2001). 

O primeiro estudo sobre RNA data do ano de 1943 (MCCULLOCH; PITTS, 

1943). Diante da evolução computacional, a partir da década de 1990 essa linha de 

pesquisa se intensificou, permitindo simulações e implementações das propostas 

pesquisadas anteriormente (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). 
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A aplicabilidade das RNA está em crescente desenvolvimento, e abrange 

áreas como: engenharia, medicina, farmacêutica, genética, entre outras. RNAs podem 

ser aplicadas, dentre outras, para: aproximação de funções, quando a modelagem por 

técnicas convencionais é de difícil obtenção, controle de processos, reconhecimento 

e classificação de padrões, agrupamento de dados, sistemas de previsão, otimização 

de sistemas e memórias associativas (MITCHELL, 1997). 

RNAs foram aplicadas com sucesso em vários problemas de classificação e 

regressão em ambientes agroindustriais, como: previsão de volume de chuva, bem-

estar animal, variáveis psicológicas, dinâmica da vegetação, condições de habitação 

e gravidade de doenças (HASHIMOTO, 1997; SCHULTZ; WIELAND, 1997; 

SCHULTZ; WIELAND; LUTZE, 2000;  PEGORINI et al., 2015; GUPTA et al., 2016; 

SEFEEDPARI et al., 2016). 

 

3.1.1  Sistema nervoso humano 
 

O sistema nervoso humano é formado por uma rede extremamente complexa 

de células e neurônios, que possui papel fundamental para o funcionamento do corpo 

e do raciocínio. Estima-se que haja aproximadamente 10 bilhões de neurônios no 

córtex cerebral humano e cerca de 60 trilhões de conexões entre eles (HAYKIN, 2001). 

A Figura 5 mostra a estrutura de um neurônio biológico, cujo princípio é 

adotado nas RNAs. 

 

 

 Figura 5 - Estrutura do neurônio biológico. 
 Fonte: Adaptado de Silva; Spatti; Flauzino (2010). 

 

O papel do neurônio no sistema nervoso cerebral se resume a conduzir 

impulsos elétricos, resultantes de reações físico-químicas, mediante determinadas 
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condições de operação. De maneira simplificada, esta célula pode ser dividida em três 

partes principais: dendritos, corpo celular ou soma e axônio (SILVA; SPATTI; 

FLAUZINO, 2010). 

Os dendritos são responsáveis por captar, continuamente, os estímulos 

provenientes de outros neurônios. Já o corpo celular tem a função de processar as 

informações recebidas pelos dendritos, resultando em um potencial de ativação. Este, 

por sua vez, indicará se o neurônio pode ou não disparar um impulso elétrico através 

do seu axônio. O axônio é formado por um único prolongamento responsável por 

conduzir o estímulo para outros neurônios. Sua terminação é formada por 

ramificações, denominadas terminações sinápticas (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 

2010). 

Embora os neurônios fundamentem a base sobre a qual é implementada uma 

RNA, eles são extremamente simplificados, se comparados ao que constituem o 

sistema nervoso biológico. 

 

3.1.2  Modelagem do neurônio artificial 
 

Uma RNA é composta por uma série de estruturas simplificadas, que recebem 

o nome de neurônio artificial. O neurônio artificial é concebido com base na estrutura 

do neurônio biológico, sendo que sua saída é o somatório das entradas, ponderadas 

por um peso sináptico. Dessa forma, um conjunto de neurônios artificiais trabalhando 

paralelamente é capaz de fornecer na saída a representação de um sistema a partir 

de suas entradas (HAYKIN, 2001). A Figura 6 apresenta a estrutura do neurônio 

artificial. 

 

 Figura 6 - Estrutura do neurônio artificial. 
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A estrutura básica de um neurônio artificial é constituída por um conjunto de 

sinais de entrada {𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛}, advindos do meio externo e que representam os 

valores assumidos pelas variáveis de uma aplicação específica. Esses valores serão 

ponderados pelos pesos sinápticos {𝑤1, 𝑤2, … 𝑤𝑛}, permitindo quantificar sua 

relevância em relação a funcionalidade do neurônio especifico. Os sinais ponderados 

são então somados para produzir um valor de potencial de ativação. Este é ainda 

somado a um elemento de ativação denominado limiar de ativação ou bias (– 𝜃). 

Finalmente, uma função de ativação 𝑔(. ) define a saída 𝑦 do neurônio (SILVA; 

SPATTI; FLAUZINO, 2010). 

O funcionamento do neurônio artificial pode ser expresso por: 

 

 𝑦 = 𝑔(∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖 + 𝜃𝑛
𝑖=1 ),  (2) 

 

onde: 

𝑦 é a saída do neurônio; 

𝑔(. ) é a função de ativação; 

𝑛 é o número de entradas; 

𝑤𝑖 é o peso associado a entrada 𝑖; 

𝑥𝑖 é o valor correspondente a entrada 𝑖; 

𝜃 é o limiar de ativação associado ao neurônio. 

 

A função de ativação tem como objetivo limitar a saída do neurônio a um 

intervalo de valores (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). Essa função está 

diretamente ligada ao tipo de saída que se deseja para o neurônio artificial. A Tabela 

1 apresenta as principais funções de ativação comumente utilizadas. 
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Tabela 1 - Funções de ativação. 

Tipo Equação Gráfico 

Degrau 𝑔(𝑢) = {
1, 𝑢 ≥ 0
0, 𝑢 < 0

 

 

Degrau bipolar 𝑔(𝑢) = {
1, 𝑢 > 0

 0, 𝑢 = 0
−1, 𝑢 < 0

 

 

Rampa simétrica 𝑔(𝑢) = {
𝑎, 𝑢 > 𝑎

 𝑢, −𝑎 ≤ 𝑢 ≤ 𝑎
−𝑎, 𝑢 < 𝑎

 

 

Sigmoide 𝑔(𝑢) =
1

1 + 𝑒−𝛽.𝑢
 

 

Tangente hiperbólica 𝑔(𝑢) =
1 − 𝑒−𝛽.𝑢

1 + 𝑒−𝛽.𝑢
 

 
 

Um único neurônio artificial, isolado, tem pouca ou nenhuma aplicabilidade 

para a resolução de problemas, porém uma rede de neurônios com elevado grau de 

paralelismo e conectividade é capaz de resolver problemas de elevada complexidade 

(SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). 

 

3.1.3  Arquitetura de redes neuronais artificiais 

 

A arquitetura de uma RNA define de que forma seus neurônios estarão 

arranjados uns com os outros. A estrutura desses arranjos se dá essencialmente por 

meio do direcionamento das conexões sinápticas dos neurônios, sendo possível obter 

uma quantidade ilimitada de arranjos. Basicamente, a estrutura de uma RNA pode ser 



31 
 

dividida em três partes, denominadas camadas, sendo estas: camada de entrada, 

camadas intermediárias ou ocultas e camada de saída. 

A camada de entrada é responsável pelo recebimento das informações 

advindas do meio externo, como sinais de sensores, por exemplo. As camadas 

intermediárias são compostas por neurônios que tem a finalidade de informar as 

características associadas ao processo. A quantidade de camadas e de neurônios 

pode variar conforme a necessidade, e são definidas durante o processo de 

treinamento e validação da rede. Praticamente todo o processamento da RNA é 

realizado nessas camadas. Por fim, a camada de saída é responsável pela produção 

e apresentação dos resultados finais da RNA. A Figura 7 ilustra a arquitetura que uma 

RNA. 

 

 

 Figura 7 - Exemplo de arquitetura de uma RNA. 

 

As principais arquiteturas de RNA, considerando a disposição e a forma de 

conexão dos neurônios artificiais, além da constituição das camadas, podem ser 

divididas em: redes feedforward de camada simples, redes feedforward de camadas 

múltiplas, redes recorrentes, e redes reticuladas (HAYKIN, 2001). 
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3.1.4  Rede perceptron multicamadas 
 

Neste trabalho, será avaliada uma RNA feedforward de camadas múltiplas, 

conhecida como Perceptron Multicamadas (RIBEIRO et al., 2018). Por se tratar de um 

mecanismo altamente flexível, esse é o modelo mais comum de RNA (HAYKIN, 2001; 

LONGSTAFF; CROSS, 1987; WERBOS, 1990). 

Sua arquitetura é ilustrada na Figura 7, sendo que o número de neurônios e a 

quantidade de camadas intermediárias variam conforme as características e 

complexidade do sistema que deve ser aprendido pela rede. A camada de entrada 

terá neurônios em quantidade igual ao número de entradas da rede e, a camada de 

saída, neurônios em quantidade igual ao número de saídas da rede. 

Por se tratar de uma rede feedforward, os dados percorrem todos os 

neurônios da rede em direção à saída, sem retornar. Assim, a saída dos neurônios da 

camada de entrada corresponde a entrada para os neurônios da camada 

intermediaria. Também, a saída dos neurônios da camada intermediária será a 

entrada para os neurônios da camada de saída. Finalmente, a saída dos neurônios 

da última camada fornecerá o valor de saída da rede. 

Para que a rede seja capaz de fornecer dados de saída em concordância com 

determinado sistema, é necessário ajustar os pesos sinápticos e os limiares de 

ativação dos neurônios da rede. Esse processo de ajuste de parâmetros é chamado 

de aprendizagem. 

 

3.1.5  Aprendizagem 
 

O que torna as RNAs úteis para a resolução de problemas é o fato de que são 

capazes de aprender a partir de amostras que expressem o comportamento do 

sistema e prover a separação dos dados de maneira não linear. Após aprender como 

as entradas e as saídas se relacionam, elas podem fornecer soluções generalizadas, 

ou seja, para uma nova configuração de entrada, a rede provê uma saída próxima 

daquela desejada. O processo de treinamento ocorre por meio do ajuste iterativo dos 

pesos sinápticos e limiares de ativação dos neurônios. 

Para que a rede aprenda o comportamento de determinado sistema é 

necessário que lhe sejam apresentados os padrões de funcionamento em alguns 

pontos de operação. Essa abordagem é classificada como aprendizagem 
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supervisionada. Normalmente, são utilizados entre 60% e 90% do conjunto total das 

amostras disponíveis sobre o comportamento do sistema para o treinamento da RNA, 

e entre 10% e 40% para verificar se a generalização das soluções assumida pela rede 

promove resultados aceitáveis, permitindo validar a topologia assumida (SILVA; 

SPATTI; FLAUZINO, 2010). Em outras aplicações, principalmente relacionadas à 

classificação de dados, a rede precisa obter sozinha padrões, relações ou categorias 

nos dados que lhe vão sendo apresentados. Essa abordagem é classificada como 

aprendizagem não-supervisionada. 

Neste trabalho, será abordado o método de aprendizagem supervisionada por 

meio do algoritmo back-propagation (RUMELHART; MCCLELLAND, 1986), que é o 

principal método para treinamento de RNA em aprendizagem supervisionada 

(HAYKIN, 2001). 

 

3.1.5.1  Algoritmo back-propagation 
 

O algoritmo back-propagation possui duas fases distintas. A primeira 

chamada de forward (propagação) e a segunda backward (retro propagação). Na fase 

de propagação, os pesos sinápticos se mantem inalterados em toda a rede, e os sinais 

funcionais são calculados individualmente, partindo da primeira camada oculta e 

terminando na camada de saída. Após, é calculado o erro associado a cada neurônio 

da camada de saída em relação a resposta desejada. Já a fase de retro propagação, 

inicia pela camada de saída passando os sinais de erro no sentido reverso pela rede, 

recursivamente, promovendo o ajuste dos parâmetros dos neurônios. 

Devido ao fato da rede possuir múltiplas saídas, o erro geral será um vetor 

com tantas posições quantas forem as saídas da rede, e é dado simplesmente pela 

diferença entre a saída desejada e a saída obtida na rede. Apesar disso, nas camadas 

anteriores, é necessário calcular a retro propagação do erro por meio de uma 

derivação do gradiente do erro geral. 

De forma simplificada, o algoritmo back-propagation fornece à rede cada 

instância do conjunto de treinamento diversas vezes, ajustando os pesos sinápticos a 

cada nova iteração. Esse processo de ajuste dos parâmetros acontece, 

repetidamente, até que o erro encontrado na saída seja aceitável. Assim, o processo 

de retro propagação pode ser resumido da seguinte maneira (RUSSELL; NORVIG, 

2013): 
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 Calcular os gradientes de erro para as unidades de saída. 

Repetir, a partir da camada de saída da rede, os próximos passos até que 

seja alcançada a primeira camada oculta da rede: 

 Propagar os erros de volta à camada anterior 

 Atualizar os pesos entre as duas camadas. 

A etapa seguinte ao processo de treinamento, é a generalização da resposta 

da RNA. Para tanto, podem ser aplicadas as técnicas de validação cruzada. 

 

3.1.5.2 Técnicas de validação 
 

Como citado anteriormente, o universo de dados disponíveis é dividido em 

dois subconjuntos: treinamento e teste. Para dividir o conjunto de dados, podem ser 

empregadas as técnicas de validação cruzada (KOHAVI, 1995). Essas técnicas são 

utilizadas para mensurar a capacidade de generalização da rede a partir dos conjuntos 

de dados de treinamento e teste. 

O método de validação cruzada mais simples é conhecido como holdout, ou 

validação cruzada por retenção. Esse método prevê a divisão do conjunto de dados 

de forma aleatória em dois conjuntos mutuamente exclusivos, treinamento e teste, em 

proporção variável, sendo comum a utilização de 70% para treinamento e 30% para 

teste. Essa abordagem tem a desvantagem de não permitir a utilização de todos os 

dados, ou seja, se forem utilizados metade dos dados para teste, então a rede será 

treinada com apenas metade dos dados, podendo gerar uma hipótese mais fraca. Por 

outro lado, se forem reservados apenas 10% para teste, pode-se obter uma estimativa 

frágil da precisão real (RUSSELL; NORVIG, 2013). 

Outro método de validação cruzada é conhecido como k-fold, ou com k 

repetições. Nessa abordagem os dados são utilizados tanto para teste quanto para 

validação. Inicialmente, os dados são divididos em k subconjuntos iguais. Em seguida, 

são realizadas k rodadas de aprendizagem, sendo que em cada rodada um 

subconjunto é retido para teste e o restante é utilizado para o treinamento. Os valores 

comumente utilizados para k são 5 e 10. Existe ainda a possibilidade extrema de se 

utilizar k igual ao número de dados disponíveis, conhecida como validação cruzada 

leave-one-out. Essa abordagem possui um alto esforço computacional, sendo 

indicada para situações em que a quantidade de dados disponíveis é limitada 

(RUSSELL; NORVIG, 2013). 
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4 ESTRATÉGIAS DE CONTROLE PARA O MANEJO AVÍCOLA 

 

Um ambiente uniforme em termos de temperatura e umidade é fundamental 

para o desenvolvimento pleno das aves. Esses parâmetros são regulados por uma 

série de equipamentos, responsáveis por aquecer, resfriar, umidificar ou desumidificar 

o ambiente do aviário de maneira homogênea, a fim de garantir o conforto térmico das 

aves para a obtenção da melhor taxa de conversão alimentar1 possível. 

COBB (2012) apresenta diversas arquiteturas diferentes para a estruturação 

do aviário, e sugere que a escolha seja baseada em fatores como limitação 

econômica, disponibilidade de equipamentos, serviço de pós-venda e vida útil dos 

equipamentos. 

A orientação do aviário deve seguir o eixo leste-oeste, para minimizar a 

incidência de luz solar diretamente nas paredes laterais. Deve-se reduzir ao máximo 

a variação de temperatura ao longo do dia. Para tanto, são descritas algumas 

recomendações (COBB, 2012), como: 

 O telhado possua cobertura reflexiva; 

 A potência do sistema de aquecimento seja compatível com o clima da 

região onde será instalada a estrutura; 

 O sistema de ventilação forneça grande volume de oxigênio e 

mantenha as condições ótimas de temperatura; 

 O sistema de iluminação promova uma distribuição uniforme de luz no 

nível do piso.  

Em termos de ventilação, nos aviários brasileiros é predominante a 

disseminação de uma arquitetura aqui denominada tradicional. Nesse tipo de 

arquitetura, os exautores ficam posicionados em uma extremidade do aviário, 

enquanto a entrada de ar está localizada na extremidade oposta. O sensoriamento de 

temperatura limita-se a dois sensores distribuídos ao longo do aviário. A Figura 8 

ilustra a arquitetura tradicional de aviários. 

 

                                                 
1 Relação entre a quantidade de ração consumida e o peso médio das aves. 
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 Figura 8 - Arquitetura tradicional de aviários. 

 Fonte: Adaptado de Lorencena et al. (2017). 

 
Esta pesquisa pretende explorar uma arquitetura de aviários com ventilação 

transversal (BACHARA, 2011). Essa arquitetura já foi analisada, sob a ótica de 

controle em pesquisas anteriores (LORENCENA et al., 2016; LORENCENA et al., 

2017). Esta configuração permite uma melhor homogeneização, além de prover 

informações mais detalhadas, vista a característica setorizada da abordagem. A 

Figura 9 ilustra a estrutura abordada. 
 

 

 Figura 9 - Arquitetura empregada para o aviário. 
 Fonte: Adaptado de Lorencena et al. (2017). 

 

Esta arquitetura é baseada em uma relação lateral entre as entradas de ar, o 

sistema de exaustão, de nebulização, a rede de sensores e, ainda, o tubo de condução 

de calor. Assim, o sistema de controle passa a ser setorizado conforme o fluxo 
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transversal de ar. Assume-se que cada setor de ventilação recebe um exaustor, uma 

entrada de ar, um pad-colling, um ponto de aquisição de dados (sensores) e um 

aquecedor local. O aquecimento de um setor se dá por meio da abertura de uma 

válvula que permite a entrada de ar quente no tubo condutor de calor correspondente. 

Para dar suporte à escolha da arquitetura a ser utilizada na sequência do 

estudo, foi realizada uma simulação utilizando a ferramenta Flow Simulation, do 

software SolidWorks®. Na seção 6 é fornecido maior detalhamento acerca da 

ferramenta. Foi analisado o comportamento da temperatura interna no aviário para as 

duas arquiteturas, considerando os mesmos parâmetros de simulação, quais sejam: 

 Dimensões do aviário (largura x comprimento x altura): 16 x 150 x 4 

(metros); 

 Quantidade de exaustores: 8 

 Cortinas totalmente abertas 

 Vazão dos exaustores: 3 m³/s 

 Diâmetro dos exaustores: 1,5 m 

 Temperatura externa: 30°C 

 Umidade relativa do ar: 50% 

 Condição do clima: Ensolarado 

 Horário: 12h00min. 

 

A Figura 10 apresenta o comparativo da temperatura interna no aviário para 

as duas arquiteturas abordadas, evidenciando uma maior homogeneização na 

arquitetura com fluxo lateral. Com base na leitura da temperatura em oito sensores 

distribuídos uniformemente ao longo do aviário, foi verificada a variação de 

temperatura para cada uma das duas arquiteturas. 

 

 ∆𝑇𝑎𝑟𝑞1 = 𝑇1_𝑚á𝑥 − 𝑇1_𝑚𝑖𝑛  (3) 

 ∆𝑇𝑎𝑟𝑞2 = 𝑇2_𝑚á𝑥 − 𝑇2_𝑚𝑖𝑛 (4) 

   

Com base nesses parâmetros foi identificada uma redução de 44% na 

variação de temperatura na arquitetura com fluxo lateral dada pela equação (4), se 

comparada a arquitetura tradicional, dada pela equação (3). 
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 Figura 10 - Comparação da temperatura interna entre as duas arquiteturas. 

 
Na arquitetura tradicional, a disposição de apenas um ou dois sensores ao 

longo do aviário não é capaz de fornecer ao avicultor a real condição da temperatura 

interna. A Figura 11, apresenta a disposição típica dos sensores de temperatura no 

aviário de arquitetura tradicional. Nessa configuração, o avicultor tem uma perspectiva 

equivocada da temperatura interna do aviário, comprometendo a ação de manejo. 

 

 Figura 11 - Disposição dos sensores na arquitetura tradicional. 

 
Na Figura 12 é apresentada à disposição dos sensores de temperatura na 

arquitetura com fluxo lateral. Nesse caso é possível obter um panorama mais realista 

da condição da temperatura interna e consequentemente uma ação de manejo mais 

assertiva. Além disso, essa arquitetura permite o controle setorizado dos 

equipamentos, favorecendo uma homogeneização mais efetiva, uma vez que os 

exaustores são independentes. 

ARQUITETURA TRADICIONAL 

ARQUITETURA COM FLUXO LATERAL 

S1 S2 
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 Figura 12 - Disposição dos sensores na arquitetura com fluxo lateral. 

 
Diante do exposto, é razoável estimar que a homogeneização é mais natural 

na arquitetura de fluxo lateral, em comparação com a anterior, mesmo que ainda se 

observem regiões com temperaturas divergentes. Na verdade, nota-se que a 

heterogeneidade apenas predomina em regiões mais distantes dos exaustores, o que 

sugere que esses pontos possam ser eliminados simplesmente reposicionando 

exaustores mais próximos. Dada essa característica promissora da arquitetura 

transversal, ela será utilizada para a sequência do estudo. 

 

4.1 CONTROLE DE AVIÁRIO UTILIZANDO TCS 
 

O trabalho desenvolvido por Lorencena et al. (2017), mostra como a Teoria 

de Controle Supervisório (TCS) pode ser utilizada para modelar o processo de manejo 

avícola, no que tange o controle de ambiência, a fim de garantir formalmente o controle 

minimamente restritivo, não bloqueante e em consonância um conjunto de 

especificações. 

Inicialmente, é feita a modelagem da planta, obtendo um modelo para cada 

um dos elementos que compõem o aviário e contribuem para a manutenção da 

temperatura, umidade e renovação do ar. Em seguida, são modeladas as 

especificações de controle. Finalmente, por meio da composição síncrona do modelo 

da planta e do modelo das especificações é obtida a solução ótima de controle para o 

processo. Para a realização da composição síncrona, em todas as etapas foi utilizada 

a ferramenta Supremica (AKESSON et al., 2014; LORENCENA et al., 2017). Os 

modelos são obtidos considerando apenas uma faixa de ventilação lateral, podendo 

ser replicados para qualquer quantidade de faixas sem perder a generalidade. 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
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4.1.1 Modelo da planta 
 

O modelo da planta 𝐺 representa o funcionamento do sistema em malha 

aberta. São obtidos, inicialmente, os modelos individuais de cada componente. 

Lorencena et al. (2017) considera para o modelo da planta do aviário os seguintes 

atuadores: exaustor; umidificador; cortina; e aquecedor. 

Para o funcionamento do exaustor, são considerados três níveis de operação: 

1: mínimo; 2: moderado; e 3: máximo. Dessa forma, evitando mudanças súbitas na 

circulação de ar e favorecendo estratégias de circulação mínima e máxima. Mesmo 

em dias frios é essencial que se mantenha a circulação mínima, para eliminação de 

gases nocivos. Assim como em dias muito quentes, é vantajosa a possibilidade utilizar 

ventilação máxima, retardando o acionamento da umidificação. O modelo obtido para 

o exaustor 𝐺𝐸𝑥, representa o comportamento real esperado do exaustor 

(LORENCENA et al., 2017). 

O processo de umidificação é realizado por um equipamento denominado 

pad-colling. Este dispositivo consiste de um painel evaporativo posicionado junto da 

cortina, na entrada de ar, que pulveriza proporções precisas de partículas de água no 

ar. Atuando juntamente com o sistema de exaustão, é capaz de alterar os níveis de 

temperatura e umidade de maneira controlada. Possui uma política de acionamento 

on/off, conforme descrito pelo autômato 𝐺𝑃𝑎𝑑. Esse equipamento é requisitado apenas 

em situações extremas, onde não é possível alcançar a temperatura desejada apenas 

com o acionamento do exaustor. 

No aviário, a cortina é responsável por regular a entrada de ar externo, 

permitindo a renovação do ar, e localiza-se na extremidade oposta do exaustor. Assim, 

é adotado um regime de operação com uma relação de dependência à operação do 

exaustor. Quando o exaustor está desligado, assume-se que a cortina está totalmente 

fechada, quando o exaustor é ligado no nível mínimo, a cortina é acionada até o 

primeiro nível de abertura. Para o exaustor ligado no nível moderado, a cortina é 

acionada até o segundo nível de abertura, e do mesmo modo para o acionamento 

máximo do exaustor, a cortina será acionada até o nível máximo de abertura. O 

modelo da cortina é descrito pelo autômato 𝐺𝐶𝑜. 

O sistema de aquecimento, do ponto de vista de controle, se resume a 

abertura ou fechamento de uma válvula, permitindo ou não a saída de ar aquecido 

para o setor. Portanto, o modelo do aquecedor será baseado em uma política on/off, 
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definido pelo autômato 𝐺𝐴𝑞. A Figura 13 apresenta os modelos individuais obtidos para 

os quatro atuadores. 

 

 

 Figura 13 - Modelos dos atuadores. 
 Fonte: Adaptado de Lorencena et al. (2017). 

 

Para compor a planta do sistema são modelados ainda dois sensores: de 

temperatura e de umidade. Como citado anteriormente, essas são as principais 

grandezas a serem consideradas para o controle do manejo avícola. 

O modelo adotado para o sensor de temperatura é descrito pelo autômato 

𝐺𝑇𝑒𝑚𝑝. São consideradas 4 faixas de temperaturas possíveis, sendo um para frio e 

três para calor. Essa escolha é baseada na imposição prática do processo, cuja 

recomendação é de que a temperatura seja mantida entre um intervalo de valores 

inteiros, normalmente entre 25°C e 35°C, variando conforme o ciclo de vida das aves 

e sua linhagem (CASSUCE, 2011; LORENCENA et al., 2017). 

Quando a temperatura está abaixo do recomendado, pode ser habilitado o 

acionamento do aquecedor, até que a temperatura retorne para o valor adequado. Se 

a temperatura estiver elevada, pode ser acionado o exaustor no nível correspondente. 

Quando esgotadas as possibilidades de aumento da velocidade do exaustor sem que 

a temperatura tenha diminuído, faz-se o acionamento do pad-colling. 

Para a modelagem do sensor de umidade, considera-se que é suficiente 

observar se a umidade está dentro dos limites aceitáveis ou se está abaixo, permitindo 

acionar o pad-colling. Assim, o autômato 𝐺𝑈𝑚𝑖𝑑 descreve o funcionamento do sensor 

de umidade. A Figura 14 apresenta os modelos obtidos para os sensores. 
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 Figura 14 - Modelos dos sensores de temperatura e umidade. 
 Fonte: Adaptado de Lorencena et al. (2017). 

 

Com relação a controlabilidade dos eventos envolvidos nos modelos, foi 

assumida a seguinte condição: 

 

Σ𝑐 = {𝐿𝑒𝑥1, 𝐿𝑒𝑥2, 𝐿𝑒𝑥3, 𝐷𝑒𝑥1, 𝐷𝑒𝑥2, 𝐷𝑒𝑥3, 𝐿𝑃𝑎𝑑 , 𝐷𝑃𝑎𝑑 , 𝐷𝑐𝑜1, 𝐷𝑐𝑜2, 𝐷𝑐𝑜3, 𝑆𝑐𝑜1, 𝑆𝑐𝑜2, 

𝑆𝑐𝑜3, 𝐿𝑎𝑞 , 𝐷𝑎𝑞} e Σ𝑢 = {𝑡𝑜𝑘, 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, 𝑡𝑓𝑟𝑖𝑜 , 𝑢𝑜𝑘 , 𝑢𝑛𝑜𝑘} 

 

Tendo obtido o modelo individual de cada componente do sistema, esses 

foram compostos entre si a fim de formar a planta 𝐺: 

 

 𝐺 = 𝐺𝐸𝑥 ∥ 𝐺𝑃𝑎𝑑 ∥ 𝐺𝐶𝑜 ∥ 𝐺𝐴𝑞 ∥ 𝐺𝑇𝑒𝑚𝑝 ∥ 𝐺𝑈𝑚𝑖𝑑, (5) 

 

em que  𝐺 corresponde a um autômato com 640 estados e 4864 transições. 
 

 
4.1.2  Modelo das especificações 

 

Especificações são, basicamente, ações proibitivas sobre a planta 𝐺. Tais 

especificações podem ser modeladas também a partir de autômatos que, quando 

combinados com a planta 𝐺 por meio de composição síncrona, produzem uma versão 

do sistema em que as situações indesejadas previstas são evitadas. 

Em seu trabalho, Lorencena et al. (2017) desenvolvem 15 especificações para 

o controle dos atuadores do aviário. Inicialmente, são previstas 6 especificações para 

o comando dos exaustores, 3 para o acionamento e 3 para o desligamento. As 

descrições de controle são apresentadas a seguir (LORENCENA et al., 2017): 

 

 E1 – Proíbe ligar o primeiro nível do exaustor (𝐿𝑒𝑥1) enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡1; 
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 E2 – Proíbe ligar o segundo nível do exaustor (𝐿𝑒𝑥2) enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡2; 

 E3 – Proíbe ligar o terceiro nível do exaustor (𝐿𝑒𝑥3) enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡3; 

 E4 – Proíbe o desligamento do exaustor enquanto a temperatura não 

atingir o nível 𝑡𝑜𝑘; 

 E5 – Proíbe o desligamento do segundo nível do exaustor enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡1; 

 E6 – Proíbe o desligamento do terceiro nível do exaustor enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡2. 

Os autômatos que expressam essas especificações são apresentados na 

Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Modelos para as especificações do exaustor. 
Fonte: Adaptado de Lorencena et al. (2017). 

 

Para a operação do pad-colling são previstas duas especificações: 

 E7 – Proíbe o acionamento do pad-colling enquanto a temperatura não 

atingir o nível 𝑡3 e a umidade estiver baixa 𝑢𝑛𝑜𝑘 , em qualquer ordem 

de ocorrência; 

 E8 – Proíbe o desligamento do pad-colling enquanto a umidade estiver 

abaixo do ideal 𝑢𝑛𝑜𝑘 e a temperatura ainda estiver alta 𝑡3, permitindo o 

desligamento somente quando ocorrer 𝑡2 e 𝑢𝑜𝑘. 

Os autômatos que expressam essas especificações são apresentados na 

Figura 16. 
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 Figura 16 - Modelos para as especificações do pad-colling. 
 Fonte: Adaptado de Lorencena et al. (2017). 

 

Com relação a abertura e ao fechamento da cortina, são previstas 6 

especificações. Como mencionado anteriormente, o acionamento da cortina deve ser 

coordenado com o acionamento do exaustor, com base no sensor de temperatura, 

sendo: 

 E9 – Proíbe a abertura do primeiro nível da cortina enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡1; 

 E10 – Proíbe a abertura do segundo nível da cortina enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡2; 

 E11 – Proíbe a abertura do terceiro nível da cortina enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡3; 

 E12 – Proíbe o fechamento total da cortina enquanto a temperatura não 

atingir um nível adequado (𝑡𝑜𝑘); 

 E13 – Proíbe o fechamento do segundo nível da cortina enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡1; 

 E14 – Proíbe o fechamento do terceiro nível da cortina enquanto a 

temperatura não atingir o nível 𝑡2; 

Os autômatos que expressam essas especificações são apresentados na 

Figura 17. 
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Figura 17 - Modelos para as especificações da cortina. 
Fonte: Adaptado de Lorencena et al. (2017). 

 

Finalmente, para o sistema de aquecimento é estabelecida uma 

especificação: 

 E15 – Proíbe o acionamento do aquecedor enquanto a temperatura 

não estiver fria (𝑡𝑓𝑟𝑖𝑜), proíba o desligamento do aquecedor enquanto a 

temperatura não atingir um nível adequado (𝑡𝑜𝑘). 

Essa especificação é mostrada na Figura 18. 

 

 Figura 18 - Modelo para a especificação do aquecedor. 
 Fonte: Adaptado de Lorencena et al. (2017). 

 

O modelo da especificação 𝐸 é obtido por meio da composição síncrona entre 

todas as especificações estabelecidas para o sistema: 

 

 𝐸 =∥𝑖=1 
15 𝐸𝑖, (6) 

 

em que 𝐸 é um autômato com 28500 estados e  295000 transições. O conjunto de 

especificações 𝐸, combinado com a planta do sistema 𝐺, define o comportamento do 

sistema em malha fechada. 
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4.1.3  Síntese do controlador 
 

Tendo determinado o modelo da planta 𝐺 e o conjunto de especificações 𝐸, 

pode-se proceder a etapa de síntese do controlador. É gerado um autômato 𝐾 a partir 

da composição síncrona entre a planta 𝐺 e o conjunto de especificações 𝐸: 

 

 𝐾 = 𝐺 ∥ 𝐸, (7) 

 

sendo 𝐾 é um autômato com 30697 estado e 119358 transições. Lorencena et al. 

(2017) conclui que, para a obtenção do controlador ótimo 𝑠𝑢𝑝𝐶(𝐾, 𝐺) para o processo, 

é ainda necessário identificar e remover os maus estados de 𝐾. Para tal, foi utilizada 

a ferramenta Supremica (AKESSON et al., 2014). 

Após o cálculo de 𝑠𝑢𝑝𝐶(𝐾, 𝐺) por meio da ferramenta Supremica obteve-se 

um autômato com 10195 estados e 36241 transições, representando um modelo 

controlável e não bloqueante para o processo, e, portanto, podendo ser implementado 

como a solução ótima de controle para o processo avícola. 

O controlador obtido traz diversas vantagens ao processo, atribuindo 

exatidão, produtividade e independência, embora que parcial, da percepção do 

especialista humano, além da garantia de cumprimento do conjunto de 

especificações. 

 
 
4.2 APRENDIZAGEM DE MÁQUINA APLICADA AO MANEJO AVÍCOLA 

 

Uma abordagem recentemente proposta na literatura, demonstra que técnicas 

de aprendizagem de máquina podem trazer diversas vantagens ao manejo avícola, 

como independência do conhecimento do especialista humano, mitigação dos erros 

de parametrização, entre outras. Trata-se da metodologia proposta por Ribeiro et al. 

(2018), que utiliza um modelo de aprendizagem por meio de regressão linear por meio 

de uma rede neuronal artificial para a geração de planos de ação no processo de 

tomada de decisão. 

A RNA proposta por Ribeiro et al. (2018) é baseada em dados obtidos de um 

aviário cujo manejo foi realizado por um avicultor experiente. Os dados do manejo 

foram coletados a partir de uma rede de sensoriamento de temperatura, umidade, 
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condições climáticas e ventilação. Possui um comprimento total de 150 metros e uma 

largura de 16 metros, com capacidade para 29 mil aves. 

Diferentemente da estrutura abordada por Lorencena et al. (2017), que 

também é a estrutura que se pretende abordar na sequência da pesquisa, o aviário 

do qual provem os dados possui uma arquitetura tradicional, em termos de ventilação 

e sensoriamento, conforme detalhado no início deste capítulo. 

 

4.2.1  Aquisição de dados e pré-processamento 
 

O aviário do qual foram extraídos os dados possui um desempenho 

considerado de excelência, visto o histórico de produção. Nos últimos 6 anos, a 

produção anual foi de 333 mil frangos, com uma taxa de conversão alimentar média 

de 1389 (± 2,1%), um peso médio das aves de 1541 gramas (± 2,6%) e um tempo 

estimado de vida de 28 dias (RIBEIRO et al., 2018). Os dados foram coletados 

utilizando uma rede de sensores com gerenciamento por meio de um controlador. A 

Figura 19 ilustra as etapas que compõem a integração entre o manejo avícola e o 

modelo de aprendizagem. 
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Figura 19 - Etapas de integração do processo avícola com o modelo de aprendizagem. 
Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2018). 

 

A Figura 19(a) apresenta o aviário, a Figura 19(b) ilustra o sistema eletrônico 

de aquisição de dados, que é composto por uma rede de sensores que coleta dados 

acerca da temperatura, umidade, ventilação, condições climáticas, peso das aves e o 

consumo de água e ração. A Figura 19(c) representa a etapa de pré-processamento 

dos dados, que foram divididos em dois conjuntos: treinamento e teste, conforme a 

técnica de validação cruzada (KOHAVI, 1995). Foram processadas 3360 instâncias, 

com leituras horárias. Foram eliminados dados ruidosos, e colhidos dados 

complementares como, por exemplo, o clima externo do aviário, obtidos do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), além de referências bibliográficas (COBB, 2012). 

A Figura 19(d) ilustra os valores esperados, obtidos por meio da RNA. A Figura 19(e) 

representa o plano de ação sugerido, que será analisado pelo avicultor (Figura 19(f)). 

O plano de ação pode ser executado, ou ajustado e enviado para o pré-

processamento, a fim de refinar os dados e melhorar o modelo da RNA. 

 

 

(a) Aviário 

(Execução 
do plano 

de ação) (f) Especialista humano 

(e) Plano 

de ação 

(d) Predição 
(c) Pré-processamento 

(b) Aquisição de dados 
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4.2.1.1 Percepção do avicultor e sensoriamento – dados de entrada 
 

O conjunto de dados de entrada expressa a percepção do avicultor e os dados 

de sensoriamento, contemplando: hora, dias de vida, condição climática externa do 

aviário, tamanho da área reservada às aves, temperatura interna do aviário e 

temperatura desejada. A Tabela 2 apresenta um exemplo da percepção do avicultor 

obtida por hora (RIBEIRO et al., 2018). 

Tabela 2 - Conjunto de dados representando a percepção do avicultor 

Hora 
Dias de 

vida 

Condição 
climática externa 

do aviário 

Tamanho da 
área reservada 

às aves 

Temperatura 
interna do aviário 

(ºC) 

Temperatura 
desejada (ºC) 

1 14 8 110 21 27 
2 14 8 110 21 27 
3 14 8 110 20 27 
4 14 8 110 21 27 
5 14 8 110 21 27 
6 14 8 110 20 27 
7 14 8 110 20 27 
8 14 2 110 21 27 
9 14 2 110 22 27 
10 14 2 110 23 27 
11 14 2 110 25 27 
12 14 1 110 26 27 
13 14 1 110 26 27 
14 14 1 110 25 27 
15 14 1 110 27 27 
16 14 1 110 28 27 
17 14 1 110 30 27 
18 14 2 110 28 27 
19 14 2 110 27 27 
20 14 2 110 25 27 
21 14 3 110 23 27 
22 14 3 110 22 27 
23 14 2 110 22 27 
24 14 2 110 21 27 
1 15 8 115 22 26 
2 15 8 115 22 26 

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

 

O atributo Hora corresponde ao momento em que os dados foram obtidos, e 

tem relação direta com a temperatura interna do aviário, podendo assumir valor {1, ..., 

24}. Dias de vida indica a idade dos frangos em dias, e é utilizada para estimar a 

temperatura mínima e máxima desejada, com valor {1, ..., 28}. A característica 

Condição climática externa do aviário é usada para interferir na temperatura e 

umidade interna e na renovação de ar. Os valores possíveis para esse atributo são {1, 

..., 9} sendo: 1- Sol, 2- Céu sem nuvens, 3- Nuvens dispersas, 4- Nublado, 5- 
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Trovoadas, 6- Chuva fraca, 7- Chuvoso, 8- Neblina, 9- Névoa. O atributo Tamanho da 

área reservada às aves corresponde ao comprimento liberado para a movimentação 

das aves, em metros, no sentido longitudinal do aviário, admitindo valores {60, ..., 

150}. Temperatura interna do aviário é utilizado para ajustar o parâmetro Temperatura 

desejada (RIBEIRO et al., 2018). 

 

4.2.2  Plano de ação – dados de saída 
 

Os dados de saída correspondem as ações tomadas pelo avicultor, e são 

definidas por: Temperatura máxima, Temperatura mínima, Aquecer a partir de, 

Aquecer até, Tempo de ventilação em segundos, Quantidade de exaustores. A Tabela 

3 apresenta os valores utilizados pelo especialista humano no sistema de controle, ou 

seja, o plano de ação baseado no conjunto de dados apresentados na Tabela 2. 

Tabela 3 - Conjunto de dados representando a atuação do avicultor (plano de ação). 

Temperatura 
máxima (ºC) 

Temperatura 
mínima (ºC) 

Aquecer a 
partir de (ºC) 

Aquecer 
até (ºC) 

Tempo de 
ventilação em 

segundos 

Quantidade de 
exaustores 

34 28 29 31 140 1 
33 27 28 30 130 1 
32 26 27 29 130 1 

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

 

A temperatura máxima e mínima tem influência no conforto térmico das aves. 

Temperaturas fora dos limites indicados afetam a taxa de conversão alimentar, 

prejudicando a saúde dos frangos. Os atributos Aquecer a partir de e Aquecer até são 

utilizados para manter o aquecimento do aviário. O tempo de ventilação e a 

quantidade de exaustores ligados garantem a sensação térmica ideal para as aves, 

além de promover a renovação de ar. 

Os domínios dos atributos de saída são: Temperatura máxima {25, ...,35}, 

Temperatura mínima {23, ...,36}, Aquecer a partir de {25, ...,31}, Aquecer até {25, 

...,31}, Tempo de ventilação em segundos {64, ...,3140}, Quantidade de exaustores 

{0, ...,9}. 

A Tabela 4 apresenta um exemplo real de manejo realizado por um avicultor, 

mostrando como os dados de entrada e saída podem ser utilizados. 
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Tabela 4 - Exemplo real de manejo, dados de entrada e plano de ação. 

Dados de entrada (Percepção do avicultor e 
sensoriamento) 

Dados de saída (Plano de Ação) 

Hora 13h Temperatura máxima (ºC) 34 
Condição climática externa do 

aviário 
1 Temperatura mínima (ºC) 28 

Tamanho da área reservada às 
aves 

60 Aquecer a partir de (ºC) 29 

Temperatura interna do aviário 
(ºC) 

30 Aquecer até (ºC) 31 

Temperatura desejada (ºC) 31 Tempo de ventilação em 
segundos 

140 

Dias de vida 7 Quantidade de exaustores 2 

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

 

Para a sugestão de planos de ação para o manejo avícola, Ribeiro et al. (2018) 

propõe uma rede neuronal artificial que será apresentada na seção seguinte. 

 

4.2.3  Resultados da RNA 
 

Os conjuntos de dados de entrada e de saída foram utilizados para o 

treinamento e validação da RNA, divididos conforme as técnicas de validação cruzada 

(KOHAVI, 1995). Os conjuntos de treinamento e de teste são mutuamente exclusivos, 

e para esta abordagem foram divididos na proporção padrão de 70% para treinamento 

e 30% para validação (BISHOP, 1995). 

A RNA implementada por Ribeiro et al. (2018) é do tipo multicamadas e 

treinada com o algoritmo backpropagation. Possui 3 camadas ocultas, com 20, 10 e 

20 neurônios respectivamente, usando a função de transferência sigmoide. A camada 

de entrada possui 6 neurônios, uma para cada parâmetro de entrada. A camada de 

saída também possui 6 neurônios, um para cada atributo do plano de ação. Esta 

estruturação foi definida com base em testes empíricos, optando pela configuração 

das camadas ocultas que potencializaram os resultados finais, melhorando a 

generalização da RNA. 

A Figura 20 apresenta a arquitetura da RNA utilizada (RIBEIRO et al., 2018). 

A RNA foi treinada até o ciclo (época) 500, quando a taxa de erro começou a se 

estabilizar no conjunto de validação. 
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 Figura 20 - Modelo da RNA utilizada no trabalho. 
 Fonte: Adaptado de Ribeiro et al. (2018). 

 

Ribeiro et al. (2018) relata o teste com três variações do algoritmo 

backpropagation, e observa que com modelo Bayesian Regularization obteve-se os 

melhores resultados em termos de peso médio dos frangos e taxa de conversão 

alimentar. 

Para chegar a esta conclusão foram comparadas as diferentes configurações 

da RNA com valores de referência obtidos em COBB (2012) e com a sugestão do 

especialista humano para cada semana de vida das aves. Tal comparação foi 

realizada por meio de um fator de eficiência (𝐸𝑓), definido por (RIBEIRO et al., 2018): 

 

 𝐸𝑓 =
(𝑃𝑏𝑎𝑠 − 𝑃𝑥) × 100

𝑃𝑏𝑎𝑠
 (8) 

 

onde 𝑃𝑏𝑎𝑠 é o valor de referência para o peso médio dos frangos ou taxa de conversão 

alimentar, e 𝑃𝑥 é o peso médio dos frangos ou taxa de conversão alimentar sobre os 

planos de ação gerados pela RNA ou pelo avicultor. 

A Tabela 5 apresenta os valores percentuais do desempenho das RNAs e do 

avicultor em relação a referência para cada semana de vida dos frangos (RIBEIRO et 

al., 2018). 
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Tabela 5 - Peso médio dos frangos e Taxa de conversão alimentar: RNA e avicultor em 
comparação com a referência. 

 
Tempo de 

vida das aves 
(semanas 

Avicultor (%) 

RNA – 
Bayesian 

Regularization 
(%)  

RNA – 
Levenberg-

Marquardt (%) 

RNA – Scaled 
Conj. 

Gradient (%) 

Peso médio 

dos frangos 

1 −1.91 −1.71 −1.98 −1.92 

2 −2.35 −0.63 −1.16 −2.10 

3 −1.34 0.23 0.06 −0.59 

4 −1.83 1.05 0.67 −1.19 

Média −1.85 (±0.41) +0.26 (±1.18) -0.60 (±1.19) −1.45 (±0.69) 

Taxa de 

conversão 

alimentar 

1 −2.33 −1.42 −1.89 −2.18 

2 −2.83 +0.97 −1.15 −2.21 

3 −1.92 +0.45 +0.02 −0.21 

4 −2.28 +1.25 +0.37 +0.90 

Média −2.34 (±0.37) +0.31 (±1.20) −0.66 (±1.04) −0.92 (±1.53) 

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

 

Precisamente, para o modelo Bayesian Regularization, a melhora no índice 

de conversão alimentar foi de 0,31% e o peso médio de frangos de corte foi expandido 

em 0,26%, ambos em comparação com a linha de base da literatura. O avicultor 

obteve -2,34% e -1,85%, respectivamente, para as mesmas experiências, também em 

comparação com a referência (RIBEIRO et al., 2018). 
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5 METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO 

 

Na abordagem de Lorencena et al. (2017) são considerados para o modelo 

do aviário os exautores, pad-colling, cortinas, aquecedores e sensores de temperatura 

e umidade. Já na RNA proposta por Ribeiro et al. (2018) são considerados para a 

geração do plano de ação dados provenientes de sensores e características do 

processo informadas pelo avicultor. 

A fim de equalizar os resultados das duas abordagens, esta pesquisa 

inicialmente reimplementa os modelos obtidos por Lorencena et al. (2017) e a RNA 

proposta por Ribeiro et al. (2018), reproduzindo proporcionalmente os resultados 

anteriores. Dessa forma, passa-se a considerar na sequência os resultados providos 

por esta versão da implementação. 

O objetivo principal da integração dos dois controladores é beneficiar-se das 

vantagens oferecidas por cada um deles. A fim de facilitar o entendimento da proposta, 

são descritas a seguir a principal característica e limitação de cada abordagem: 

Controlador lógico TCS: 

Característica: Promove independência ao processo, cumprindo com um 

conjunto de especificações. Orquestra o acionamento dos atuadores de maneira 

minimamente restritiva e não bloqueante. 

Limitação: As ações de controle são essencialmente reativas, calculadas por 

meio de uma lógica predefinida de controle, o que contrasta com a construção e 

configuração dos planos de manejo a serem parametrizados no controlador, os quais 

dependem da intervenção do especialista humano. 

Sugestão da inteligência artificial RNA: 

Característica: Reproduz a percepção de um especialista experiente com 

base no aprendizado de um histórico de manejo. Assim, retira do avicultor a 

responsabilidade pela geração do plano de ação. 

Limitação: Depende da ação do especialista humano para executar o plano 

de ação sugerido e, assim, não implementa uma lógica reativa ótima em termos de 

controle. Esse aspecto dificulta a ação quando múltiplos parâmetros precisam ser 

controlados simultaneamente ou quando o cálculo de um parâmetro de ação depende 

do comportamento de outros parâmetros, todos evoluindo em paralelo no sistema. 

Nesse sentido, a metodologia de integração proposta, pretende suprir as 

deficiências de um controlador com os benefícios oferecidos pelo outro, em uma 
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estratégia de complementação que seja viável de ser implementada e gere ações de 

controle refinadas e otimizadas em relação a cada abordagem em separado. 

 

5.1 DEFINIÇÃO DAS REGRAS DE INTEGRAÇÃO 
 

Como visto anteriormente, as duas abordagens consideram variáveis de 

entrada e saída diferentes. Essa condição favorece a ideia de complementação entre 

as duas propostas, tendendo a obtenção de um sistema completo em termos de 

informações e resposta de controle. Na Tabela 6 é apresentado um comparativo entre 

as variáveis de entrada e saída para as duas abordagens, RNA e TCS. 

Tabela 6 - Variáveis de entrada e saída para TCS e RNA. 

 RNA TCS 

Entrada 

Hora 
Dias de vida 
Condição climática externa do aviário 
Tamanho da área reservada às aves 
Temperatura interna do aviário 
Temperatura desejada 

Temperatura interna 
Umidade relativa interna 

Saída 

Temperatura máxima (ºC)  
Temperatura mínima (ºC) 
Aquecer a partir de (ºC) 
Aquecer até (ºC) 
Tempo de ventilação em segundos 
Quantidade de exaustores 

Exaustor em três níveis 
Cortina em três níveis 
Pad-colling on/off 
Aquecedor on/off 

 

 

Objetivando valer-se das vantagens de cada abordagem, na etapa de 

integração é pertinente que o sistema permaneça operando sujeito as restrições 

impostas pela TCS. Porém, no controlador lógico, os parâmetros do sensor de 

temperatura devem ser informados pelo avicultor. Nesse sentido, o plano de ação 

fornecido pela RNA pode ser uma alternativa para a definição desses parâmetros. 

Uma vez que representa a percepção do especialista humano, pode ser utilizado para 

retirar do operador tal responsabilidade, eliminando a perspectiva de erro humano. 
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5.1.1  Regras de integração – Sensor de temperatura 
 

Conforme descrito na seção 4.1, na TCS, o sensor de temperatura é definido 

contendo quatro níveis de temperatura, um nível para frio e três para calor. Há ainda 

o valor de temperatura considerado ideal. Assim as variáveis a serem definidas na 

TCS são: 

𝑡𝑜𝑘 – Temperatura considerada ideal 

𝑡𝑓𝑟𝑖𝑜 – Temperatura que indica a necessidade de acionamento do aquecedor 

𝑡1 – Primeiro nível acima do ideal, define o acionamento do primeiro nível de 

ventilação. 

𝑡2 – Segundo nível acima do ideal, define o acionamento do segundo nível de 

ventilação. 

𝑡3 – Terceiro nível acima do ideal, define o acionamento do terceiro nível de 

ventilação e o acionamento do pad-colling. 

 Sendo assim, a primeira regra de integração é estabelecida definindo esses 

parâmetros por meio do plano de ação fornecido pela RNA. Para tanto, são utilizados 

os parâmetros 𝐴𝑞𝑢𝑒𝑐𝑒𝑟 𝑎𝑡é (𝐴𝑞𝑎𝑡é), 𝐴𝑞𝑢𝑒𝑐𝑒𝑟 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 (𝐴𝑞𝑎𝑝_𝑑𝑒) e 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑇𝑚á𝑥) da saída da RNA. 

A primeira regra de integração é definida por: 

 

 𝑡𝑜𝑘 = 𝐴𝑞𝑎𝑡é  (9) 

 𝑡𝑓𝑟𝑖𝑜 = 𝐴𝑞𝑎𝑝_𝑑𝑒  (10) 

 𝑡1 = 𝐴𝑞𝑎𝑡é +
1

3
∙ (𝑇𝑚á𝑥 − 𝐴𝑞𝑎𝑡é)  (11) 

 𝑡2 = 𝐴𝑞𝑎𝑡é +
2

3
∙ (𝑇𝑚á𝑥 − 𝐴𝑞𝑎𝑡é)  (12) 

 𝑡3 = 𝑇𝑚á𝑥  (13) 

 

A definição dessa regra foi realizada com base na correlação existente entre 

as variáveis da RNA e TCS. Na TCS, por exemplo, sempre que estiver acontecendo 

o ajuste da temperatura a partir do acionamento da exaustão ou do aquecimento, se 

atingido o parâmetro 𝑡𝑜𝑘 o exaustor será levado para o nível de ventilação mínima e o 

aquecimento será desligado. Esse comportamento, na RNA, é desencadeado com 

base no parâmetro 𝐴𝑞𝑎𝑡é. Na TCS, o parâmetro 𝑡𝑓𝑟𝑖𝑜 determina o acionamento do 

aquecedor, ao passo que na RNA é determinado pelo parâmetro 𝐴𝑞𝑎𝑝_𝑑𝑒. Nesse 
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sentido, a primeira regra de integração visa beneficiar o sistema com a perspectiva do 

especialista, utilizando os parâmetros da saída da RNA para configurar o controlador 

TCS. 

 

5.1.2  Regras de integração – Exaustor 
 

Como a saída da RNA considera uma arquitetura tradicional de aviário, com 

9 exaustores, é definida também uma regra de correlação entre a quantidade de 

exaustores indicada pela RNA e o nível de velocidade definido pela TCS.  

Seja 𝑄1…9 a 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  sugerida pela RNA e 𝐸𝑥1…3 o 

𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡ã𝑜 definido dela TCS, tal regra é definida como: 

 

 𝑄1,2,3 = 𝐸𝑥1  (14) 

 𝑄4,5,6 = 𝐸𝑥2  (15) 

 𝑄7,8,9 = 𝐸𝑥3  (16) 

 

Mesmo com as duas abordagens correspondidas, a definição do acionamento 

do exaustor pode ser conflitante, ou seja, a RNA pode indicar o acionamento no nível 

máximo, enquanto a TCS esteja definindo o nível mínimo. Portanto, são definidas a 

seguir, cinco alternativas para coordenar o acionamento do exaustor e, 

consequentemente, da cortina.   

Seja 𝐴𝑂 uma Ação Objetivo a ser implementada sobre manejo avícola. Seja 

𝐴𝑇𝐶𝑆 uma ação sugerida pelo controle reativo e 𝐴𝑅𝑁𝐴 é a ação sugerida pelo controle 

inteligente. Seja 𝐴𝑋, para 𝑋 = 𝑇𝐶𝑆, 𝑅𝑁𝐴, calculado em função de uma sequência 𝑆 =

 (𝑠1, ⋯ , 𝑠𝑛) com 𝑛 parâmetros de entrada providos por sensoriamento. Então, define-

se (SCHMIDT et al., 2017): 

 

 Se 𝐴𝑇𝐶𝑆(𝑆) = 𝑃 ∧ 𝐴𝑅𝑁𝐴(𝑆) = 𝑄 tal que 𝑃 =  𝑄 

o Então: 𝐴𝑂 = 𝑃 = 𝑄 

 Se 𝐴𝑇𝐶𝑆(𝑆) = 𝑃 ∧ 𝐴𝑅𝑁𝐴(𝑆) = 𝑄 tal que 𝑃 ≠  𝑄 

o Então: 𝐴𝑂 = 𝑅 tal que 𝑅 é a função de normalização.  
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Foram propostas e testadas cinco alternativas de normalização. Embora 

sejam propostas funções simples para a normalização, ela é obviamente extensível 

para outras funções mais complexas e completas, conforme o interesse que se tenha 

de como normalizar. 

 

5.1.2.1 Controlador 1 – Rápido 
 

Essa alternativa prioriza a ação de controle que sugere o acionamento do 

maior nível de exaustão. Com isso, pretende-se que a temperatura seja reduzida aos 

níveis adequados da maneira mais rápida possível. A função de normalização é 

definida por: 

 

 Se 𝑃 > 𝑄 

o Então 𝑅1 = 𝑃 

o Senão 𝑅1 = 𝑄 

 

Ou seja, será implementada pelo controlador integrando a abordagem que 

determinar o maior nível de exaustão. Será mostrado na seção 5.1.2.6 que a aplicação 

dessa estratégia implica na execução de um nível de acionamento acima da média e 

que, portanto, fica ainda sujeita a possibilidade de erro na parametrização do 

controlador TCS, levando a um acionamento descomedido do exaustor. 

 

5.1.2.2 Controlador 2 – Conservador 
 

Nessa opção, é selecionada a ação de controle que sugere o acionamento do 

menor nível de exaustão, fazendo com que a redução da temperatura seja efetuada 

de forma mais lenta. A restrição de oscilações bruscas de temperatura é um fator 

favorável ao bem-estar das aves. Assim, a normalização para essa alternativa é 

definida como: 

 

 Se 𝑃 < 𝑄 

o Então 𝑅2 = 𝑃 

o Senão 𝑅2 = 𝑄 
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Neste caso, sempre será executada a ação de controle que indicar o menor 

nível de exaustão. E, assim como no Controlador 1, será mostrado que essa opção 

não é capaz de mitigar o efeito de uma parametrização equivocada do controlador 

TCS. Nesse caso, levando a um acionamento insuficiente do exaustor, 

impossibilitando o alcance da temperatura ideal.  

 

5.1.2.3 Controlador 3 – Lógico 
 

A alternativa três prioriza o acionamento por meio da TCS. Essa abordagem 

é mais reacionária que as demais, pois prioriza os aspectos de segurança em 

detrimento da opinião do especialista. Assim, a função de normalização é definida 

como: 

 

 𝑅3 = 𝑃 

 

Aqui, é implementada a ação de controle definida pela TCS e novamente 

surge o problema da possibilidade de erro na parametrização. Apesar de vantajosa 

do ponto de vista de segurança, essa opção não permite uma harmonização diante 

de possíveis discrepâncias entre as abordagens. Assim, podem ocorrer situações em 

que a inteligência esteja sugerindo o exaustor no nível máximo enquanto o sistema 

estará sendo executado no nível mínimo. 

 

5.1.2.4 Controlador 4 – Inteligente  
 

A alternativa quatro prioriza o acionamento por meio da sugestão da RNA. 

Essa abordagem é menos conservativa e tende a absorver a percepção do 

especialista em detrimento da segurança imposta pelo controle ótimo. Para essa 

alternativa a função de normalização é definida como: 

 

 𝑅4 = 𝑄 

 

Nesta opção, sempre será executada a sugestão da RNA. Com isso, 

abandona-se a segurança da TCS e passa-se a depender inteiramente da percepção 

do especialista. Nesse caso, também é possível que ocorra grande diferença entre as 
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abordagens sem que haja ponderação.  

 

5.1.2.5 Controlador 5 – Equilibrado 
 

Esta alternativa de integração representa uma opção moderada, em que a 

função de normalização define um valor médio entre as duas abordagens. A 

alternativa 5 é definida por: 

 

 𝑅5 = (𝑃 + 𝑄)/2 

 

Uma vez que foram equiparados os parâmetros quantidade de exaustores 

(RNA) e nível de exaustão (TCS), o valor das variáveis 𝑃 e 𝑄 estará entre 0 e 3. A 

partir da equação, os valores possíveis para 𝑅 são: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; e 2,5. Na prática, 

os valores possíveis para 𝐴𝑂 são 0; 1; 2; e 3. Portanto, assume-se aqui que os valores 

calculados para 𝑅 são arredondados para mais, ou seja: 

 

 Se 𝑅 = 0,5 

o Então: 𝑅 = 1,0 

 Se 𝑅 = 1,5 

o Então: 𝑅 = 2,0 

 Se 𝑅 = 2,5 

o Então: 𝑅 = 3,0 

 

Com o arredondamento para cima, estima-se que o valor médio do 

acionamento seja maior que a média entre o mínimo e o máximo do exaustor. Na 

seção 5.1.2.6 serão refinados esses critérios de arredondamento. 

 

5.1.2.6 Análise das opções de controle 
 

No sentido de apoiar o usuário na escolha pela opção mais conveniente, foram 

testadas as respostas de cada alternativa considerando todas as combinações 

possíveis para as variáveis 𝑃 e 𝑄. Para tanto, foi implementado no software MATLAB® 

o script apresentado no APÊNDICE A. 
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Considerando que cada uma das variáveis pode assumir valores de 0 até 3 

(𝑞), o número de combinações possíveis 𝑛 entre 𝑃 e 𝑄 será: 

 

 𝑛 = 𝑞𝑛°𝑣𝑎𝑟 = 42 = 16  (17) 

 

Como a função de normalização é aplicada apenas quando 𝑃 ≠  𝑄, o número 

de combinações será igual a doze. 

A Tabela 7 apresenta o resultado obtido para cada combinação possível de 𝑃 

e 𝑄. 

 

Tabela 7 - Resultados para as cinco alternativas de normalização. 

𝑷 𝑸 𝑹𝟏 𝑹𝟐 𝑹𝟑 𝑹𝟒 𝑹𝟓 

0 0 - - - - - 

0 1 1 0 1 0 1 

0 2 2 0 2 0 1 

0 3 3 0 3 0 2 

1 0 1 0 0 1 1 

1 1 - - - - - 

1 2 2 1 2 1 2 

1 3 3 1 3 1 2 

2 0 2 0 0 2 1 

2 1 2 1 1 2 2 

2 2 - - - - - 

2 3 3 2 3 2 3 

3 0 3 0 0 3 2 

3 1 3 1 1 3 2 

3 2 3 2 2 3 3 

3 3 - - - - - 

 

 

Para auxiliar na análise das cinco funções de normalização, a Figura 21 

apresenta um gráfico contendo o comparativo do valor médio do acionamento do 

exaustor para todas as combinações possíveis de 𝑃 e 𝑄. Considera-se aqui, um valor 

de referência de 1,5, que é a média do valor mínimo e máximo do exaustor. 
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Figura 21 - Gráfico com valores médios do exaustor para as cinco alternativas. 

 
No gráfico da Figura 21, verifica-se que as funções de normalização 𝑅1 e 𝑅2 

estão distantes do valor médio desejável, evidenciando a possibilidade de o exaustor 

ser acionado com um valor muito distante do ideal. Essa condição pode ocorrer se for 

realizada uma parametrização equivocada do controlador TCS, por exemplo, 

atribuindo um valor muito elevado para os parâmetros de temperatura. Portanto, por 

esse critério são desaconselhadas as funções 𝑅1 e 𝑅2. 

A Figura 22 apresenta graficamente um comparativo ponto a ponto das 

funções 𝑅3, 𝑅4 e 𝑅5. Para as funções 𝑅3 e 𝑅4, percebe-se que ambas possuem três 

pontos em cada nível do exaustor, o que resulta em um valor médio de 1,5.  
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: 

 

 Figura 22 - Comparativo entre as funções de normalização R3, R4 e R5. 

 

Apesar dos valores para 𝑅3 e 𝑅4 serem equilibrados, devido às suas 

características, é possível a ocorrência de situações em que o controlador inteligente 

esteja sugerindo o acionamento do exaustor no nível máximo enquanto o controlador 

lógico esteja fazendo o acionamento no nível mínimo, e vice-versa. Portanto, as 

opções 𝑅3 e 𝑅4 também não se apresentam como soluções ideais, uma vez que não 

são capazes de neutralizar possíveis discrepâncias entre as abordagens. 

Nesse sentido, a função de normalização 𝑅5 desponta como a melhor 

alternativa, já que mescla os valores das duas abordagens. O valor médio para esta 

alternativa é de 1,833 devido ao critério de arredondamento adotado, que eleva o valor 

calculado pela função para o próximo nível imediatamente superior. No gráfico da 

Figura 22, observa-se que nessa alternativa o acionamento do exaustor no nível 0 

(ventilação mínima) não ocorre em nenhum momento. Portanto, é proposto aqui um 

ajuste nos critérios de arredondamento para a função de normalização 𝑅5. A proposta 

é que o arredondamento seja feito sempre no sentido da sugestão da RNA, ou seja: 

 

 Se 𝑅5 = 0,5 || 1,5 || 2,5 

 Se 𝑄 > 𝑃 

o Então: 𝑅5 = 𝑅5 + 0,5 

o Senão: 𝑅5 = 𝑅5 − 0,5 
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O novo critério de arredondamento foi implementado MATLAB® através do 

script apresentado no APÊNDICE B. 

A Figura 23 reapresenta os valores médios para as alternativas, considerando 

o ajuste feito na função 𝑅5. Agora, o valor médio para essa função é de 1,5, 

considerado ideal. 

 

 

Figura 23 - Gráfico com valores médios do exaustor para as cinco alternativas com ajuste 
da função R5. 

 

Já a Figura 24, reapresenta o gráfico comparativo entre 𝑅3, 𝑅4 e 𝑅5, após a 

atualização das regras de arredondamento de 𝑅5. Pode-se perceber que a curva de 

𝑅5 obedece a função definida com o arredondamento sempre na direção da sugestão 

da RNA (𝑅4). 
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Figura 24 - Comparativo entre as funções de normalização R3, R4 e R5 após o ajuste de R5. 

 

Diante do exposto, a função de normalização apontada como a mais 

conveniente é a função 𝑅5, considerados os ajustes no arredondamento. Tal função é 

capaz de mesclar as duas abordagens, com tendência à sugestão do especialista, 

mas sem desconsiderar o controlador lógico. Além disso, a média do acionamento do 

exaustor, considerando todos os valores possíveis para 𝑃 e 𝑄, se encontra 

exatamente na metade da escala de acionamento. 

Finalmente, a regra de integração para o acionamento do exaustor é definida 

por: 

 

 Se 𝐴𝑇𝐶𝑆(𝑆) = 𝑃 ∧ 𝐴𝑅𝑁𝐴(𝑆) = 𝑄 tal que 𝑃 =  𝑄 

o Então: 𝐴𝑂 = 𝑃 = 𝑄 

 Se 𝐴𝑇𝐶𝑆(𝑆) = 𝑃 ∧ 𝐴𝑅𝑁𝐴(𝑆) = 𝑄 tal que 𝑃 ≠  𝑄 

o Então: 𝐴𝑂 = 𝑅 tal que  

 𝑅 = (𝑃 + 𝑄)/2 

 Se 𝑅 = 0,5 || 1,5 || 2,5 

 Se 𝑄 > 𝑃 

 Então: 𝑅 = 𝑅 + 0,5 

 Senão: 𝑅 = 𝑅 − 0,5 
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Quando houver diferença entre a ação da RNA e da TCS, será implementado 

pelo controlador integrado a média entre as duas abordagens, com o arredondamento 

tendendo sempre para a sugestão do sistema especialista. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO REAL DE MANEJO 
 

Para ilustrar o procedimento de integração será apresentada e analisada uma 

situação real de manejo, estabelecendo os parâmetros para as três abordagens: 

Controlador Lógico, Sugestão Inteligência Artificial e Controlador Integrado. Para tanto 

será considerada a situação ilustrada na Tabela 3, em que a temperatura desejada 

para o ciclo de vida das aves é de 31°C, e a temperatura registrada pelo sensor de 

temperatura é de 30°C. 

Para o Controlador Lógico devem ser ajustados os parâmetros do sensor de 

temperatura, conforme descrito anteriormente. Estes parâmetros são ajustados pelo 

avicultor em um campo aberto por meio da interface do SCADA (LORENCENA et al., 

2017).  

Para o exemplo tem-se que: 

 

𝑡𝑜𝑘 = 31 → Temperatura considerada ideal 

𝑡𝑓𝑟𝑖𝑜 = 28 → Temperatura que indica a necessidade de acionamento 

do aquecedor 

𝑡1 = 33 → Primeiro nível de elevação de temperatura, define o 

acionamento do primeiro nível de ventilação. 

𝑡2 = 34 → Segundo nível de elevação de temperatura, define o 

acionamento do segundo nível de ventilação. 

𝑡3 = 35 → Terceiro nível de elevação de temperatura, define o 

acionamento do terceiro nível de ventilação e o acionamento do pad-

colling. 

 

Considerando o comportamento da planta e das especificações conforme 

apresentado na seção 4.1, nesse caso o exaustor será mantido no nível 0, ou seja, 

apenas com ventilação mínima. Somente haverá o acionamento do exaustor no 

próximo nível quando a temperatura interna atingir 33°C, considerando o Controlador 

Lógico operando isoladamente. 
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Já a Sugestão da Inteligência Artificial é definida conforme apresentado na 

Tabela 3, ou seja, o avicultor deverá fazer o acionamento de dois dos nove exaustores 

disponíveis. Para facilitar o entendimento, a Tabela 4 apresentada na seção 4.2.3 é 

exibida novamente. 

 

Tabela 8 - Exemplo real de manejo, dados de entrada e plano de ação. 

Dados de entrada Dados de saída (Plano de Ação) 

Hora 13h Temperatura máxima (ºC) 34 
Condição climática externa do 

aviário 
1 Temperatura mínima (ºC) 28 

Tamanho da área reservada às 
aves 

60 Aquecer a partir de (ºC) 29 

Temperatura interna do aviário 
(ºC) 

30 Aquecer até (ºC) 31 

Temperatura desejada (ºC) 31 Tempo de ventilação em 
segundos 

140 

Dias de vida 7 Quantidade de exaustores 2 

 

Para o exemplo, o controlador integrado que confronta as duas abordagens e 

tem a ação de controle ponderada, inicialmente fará o ajuste dos parâmetros de 

temperatura do controlador TCS conforme o plano de ação da RNA, definidos na 

primeira regra de integração, ou seja: 

𝑡𝑜𝑘 = 𝐴𝑞𝑎𝑡é = 31 

𝑡𝑓𝑟𝑖𝑜 = 𝐴𝑞𝑎𝑝_𝑑𝑒 = 29 

𝑡1 = 𝐴𝑞𝑎𝑡é +
1

3
∙ (𝑇𝑚á𝑥 − 𝐴𝑞𝑎𝑡é) = 31 +

1

3
∙ (34 − 31) = 32 

𝑡2 = 𝐴𝑞𝑎𝑡é +
2

3
∙ (𝑇𝑚á𝑥 − 𝐴𝑞𝑎𝑡é) = 31 +

2

3
∙ (34 − 31) = 33 

𝑡3 = 𝑇𝑚á𝑥 = 34 

 

Para o exemplo em que a temperatura medida é de 30°C, a ação TCS será 

de manter o exaustor no nível 0, ou seja, apenas com ventilação mínima. Na 

sequência, o controlador integrado fará a equiparação do número de exaustores 

ligados sugeridos pela IA com o nível de acionamento do exaustor: 

 

𝑄2 = 𝐸𝑥1 

 

Como a sugestão da RNA é de dois exaustores ligados, para o controlador 

integrado, isso representa o acionamento do exaustor no nível 1. 
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Finalmente, serão confrontadas as duas ações de controle conforme as regras 

estabelecidas na seção 5, ou seja: 

 

𝑃 = 0 

𝑄 = 1 

 

Sabendo que: 

 

 Se 𝐴𝑇𝐶𝑆(𝑆) = 𝑃 ∧ 𝐴𝑅𝑁𝐴(𝑆) = 𝑄 tal que 𝑃 =  𝑄 

o Então: 𝐴𝑂 = 𝑃 = 𝑄 

 Se 𝐴𝑇𝐶𝑆(𝑆) = 𝑃 ∧ 𝐴𝑅𝑁𝐴(𝑆) = 𝑄 tal que 𝑃 ≠  𝑄 

o Então: 𝐴𝑂 = 𝑅 tal que  

 𝑅 = (𝑃 + 𝑄)/2 

 Se 𝑅 = 0,5 || 1,5 || 2,5 

 Se 𝑄 > 𝑃 

 Então: 𝑅 = 𝑅 + 0,5 

 Senão: 𝑅 = 𝑅 − 0,5 

 

Então, tem-se que: 

 

𝐴𝑂 = 𝑅 = 1 

 

Após a aplicação das regras de integração, o controlador executará o 

acionamento do exaustor no nível 1. 
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6 ANÁLISE EXPERIMENTAL 

 

Nessa seção serão simuladas as três opções de controle utilizando a 

ferramenta Flow Simulation, do software SolidWorks®, objetivando avaliar o 

comportamento da temperatura no aviário para as diferentes estratégias. 

O SolidWorks® Flow Simulation é uma ferramenta de análise de fluxo de 

fluidos e transferência de calor, amplamente utilizada em projetos de climatização de 

ambientes e análise de conforto térmico. Essa ferramenta permite uma reprodução da 

condição real com elevado grau de aproximação através de um modelo tridimensional, 

possibilitando a análise do comportamento de fluidos mediante às condições do 

ambiente em que está inserido (SOLIDWORKS, 2018). 

 

6.1 INTEGRAÇÃO 
 

Foi proposta uma lógica de integração que confronta as políticas de ação 

sugerida por ambas as abordagens, inteligente e reativa, e estabelecido o limiar que 

absorve possíveis flutuações. Esta abordagem será empregada na próxima seção 

afim de comparar as três políticas de controle. A Figura 25 ilustra o procedimento de 

integração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 25 - Integração e obtenção do controlador integrado. 
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A integração física pode ser implementada de fato utilizando-se de um sistema 

SCADA (BOYER, 2009). Assim, as informações acerca do andamento do processo, 

bem como mensagens de alarmes e falhas poderão ser acessados remotamente e 

em tempo real por meio da interface. A interface do SCADA, que fornecerá ao avicultor 

via Internet as três opções de controle supracitadas, é apresentada na Figura 26. 

 

 

Figura 26 - Interface de monitoramento e controle. 

 

Ao ser selecionada, cada opção operacional executa uma funcionalidade 

específica, i.e., uma política de operação. Os detalhes de operação de cada 

alternativa são especificados na  Figura 27. 
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 Figura 27 - Integração do aviário com os controladores. 

 

A opção CONTROLADOR LÓGICO (Figura 27a), executa o sistema conforme 

as regras de controle estabelecidas pela TCS, conforme exposto na seção 4.1. Nessa 

opção, a definição dos parâmetros de controle é realizada pelo avicultor, baseado na 

sua experiência e em tabelas de suporte ao manejo. 

Já a escolha pela opção SUGESTÃO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (Figura 

27b) fornece ao operador o conjunto de parâmetros obtidos por meio da RNA, 

conforme apresentado na seção 4.2. Então, cabe ao avicultor operar os equipamentos 

conforme a recomendação do sistema especialista. 

Finalmente, quando selecionada a opção CONTROLADOR INTEGRADO 

(Figura 27c), as ações de controle são definidas com base na ponderação entre as 

sugestões providas pela RNA e as ações derivadas da lógica ótima de controle reativo. 

Assim, esta opção tende a proporcionar maior independência da intervenção do 

especialista humano. 

Em resumo, a abordagem de controle proposta integra suporte a tomada de 

decisão e controle reativo, usufruindo paralelamente das vantagens oriundas da 

percepção e experiência do avicultor (RNA), com a segurança de um sistema de 

atuação reativo (TCS).  

(a) CONTROLADOR LÓGICO (b) SUGESTÃO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

(c) CONTROLADOR INTEGRADO 
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Na sequência, será simulado o comportamento da temperatura e da umidade 

para cada uma das três opções de controle utilizando a ferramenta Flow Simulation, 

do software SolidWorks®. 

 

6.2 SIMULAÇÕES 
 

Para a verificação do comportamento da temperatura e umidade em cada 

alternativa de controle, será utilizado o modelo de aviário apresentado na Figura 28. 

Todas as representações gráficas de temperatura e umidade, bem como leitura dos 

sensores, são feitas a uma altura de 30cm do piso do aviário, aproximadamente a 

altura de um frango adulto. 

 

 

Figura 28 - Modelo do aviário no SolidWorks®. 

 
O aviário modelo possui 8 setores. Cada setor conta com os quatro atuadores: 

exaustor, cortina, pad-colling e aquecedor, e dois sensores: temperatura e umidade, 

como ilustra a Figura 29. A situação real de manejo a ser simulada exige uma ação 

de resfriamento, portanto, nesse caso, o aquecedor não está sendo considerado. 
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 Figura 29 - Atuadores e sensores em cada setor do aviário. 

 

Para as simulações será considerada a situação real de manejo apresentada 

na seção 5.2, na qual a temperatura interna desejada é de 31°C. As características 

gerais implementadas no modelo do aviário são: 

 Dimensões do aviário (largura x comprimento x altura): 16 x 150 x 4 

(metros); 

 Quantidade de exaustores: 8 

 Cortinas: 0,5 até 3m 

 Vazão dos exaustores: 0,5 até 4 m³/s 

 Diâmetro dos exaustores: 1,5 m 

 Temperatura externa: 30°C 

 Umidade relativa do ar: 50% 

 Condição do clima: Ensolarado 

 Horário: 12h00min. 

 

6.2.1 Controlador lógico TCS 
 

Considerando a característica reativa desse controlador, é estabelecida uma 

condição inicial em que os exaustores e as cortinas estão operando no segundo nível 

e o pad-colling está desligado. 

 

 

𝐸𝑥2 = 3,0 𝑚3/𝑠 

𝐶𝑜𝑟𝑡0 = 2,0 𝑚 
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𝑃𝑎𝑑 = 𝑂𝑓𝑓 

 

A Figura 30 apresenta o comportamento da temperatura e da umidade para 

essa condição. Fica evidente que esse nível de exaustão não é suficiente para atingir 

o nível adequado de temperatura e umidade, visto que são registradas temperaturas 

de aproximadamente 39°C em vários pontos do aviário, além de umidade relativa em 

torno de 30%. 

 

Figura 30 - Controlador lógico: condição inicial. 

 

Diante dessa condição, a ação a ser implementada pelo controlador reativo 

será de acionar o próximo nível de exaustão e abertura da cortina, desde que o sensor 

de temperatura atinja o valor estabelecido para o próximo nível, isto é, 𝑡1 = 33. Tal 

valor deve ser parametrizado no controlador pelo avicultor previamente. Esta 

condição, como mencionado anteriormente é susceptível a erro, uma vez que 

depende da ação humana. 

Se este parâmetro estiver definido com um valor equivocado, o sistema levará 

muito tempo para resfriar, submetendo as aves a temperaturas inadequadas por um 

tempo prolongado, podendo inclusive comprometer o lote. 

Se a parametrização tiver sido realizada corretamente, imediatamente o 

controlador reativo fará o acionamento do próximo nível de exaustão e o acionamento 

dos pad-collers. Como a temperatura está com valores acima de 𝑡3 em todos os 

setores, o controlador fará o acionamento sequencialmente dos exaustores até o nível 

máximo, ou seja: 
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𝐸𝑥3 = 4,0 𝑚3/𝑠 

𝐶𝑜𝑟𝑡0 = 3 𝑚 

𝑃𝑎𝑑 = 𝑂𝑛 

Nessa condição a temperatura e a umidade são ajustadas para os níveis 

adequados na maior parte do aviário, como mostra a Figura 31. 

 

 

Figura 31 - Controlador lógico: após a ação de controle. 

 
O controlador lógico se mostrou capaz de realizar a manutenção da 

temperatura e da umidade do aviário, desde que o avicultor parametrize o controlador 

com os valores corretos, de acordo com as condições climáticas e a idade dos frangos. 

Porém, se a parametrização for feita incorretamente, as consequências podem não 

ser as desejadas, comprometendo a produtividade e qualidade do lote. 

  

6.2.2 Controlador inteligente RNA 
 

Para o controlador inteligente, os valores a serem implementados no sistema 

são definidos de acordo com a percepção de um especialista experiente, conforme 

sugerido pela técnica de aprendizagem de máquina. Porém, esta condição implica 

que o avicultor execute o plano de ação conforme a sugestão. 

A Figura 32 ilustra uma situação em que ocorre um equívoco operacional 

devido a percepção limitada do especialista humano. O avicultor realizou o 

acionamento de apenas metade dos exaustores, o que é bem típico de ocorrer quando 
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a decisão se baseia em sua percepção sobre o processo. Ligar a metade dos 

exaustores era, segundo a inteligência artificial, a melhor estratégia de manejo. Ainda 

assim ela foi ineficiente. 

 

 

Figura 32 - Controlador inteligente: operação ineficiente. 

 

Devido à ineficiência da estratégia de operação, as aves estarão submetidas 

a uma condição de desconforto que terá impacto direto na taxa de conversão alimentar 

ou até mesmo poderá levar ao óbito de parte do lote. 

Diante disso, evidencia-se que, basear a ação de manejo apenas na 

percepção de um especialista, mesmo que experiente, pode não ser proveitoso. Pelo 

contrário, pode levar a uma ação inapropriada com consequências graves ao bem-

estar das aves, o que torna essa alternativa desaconselhável. 

 

6.2.3 Controlador hibrido integrado 
 

O controlador integrado, proposto na seção 5, define as ações de controle 

com base na ponderação entre as sugestões providas pela RNA e as ações derivadas 

da lógica ótima de controle reativo. Portanto, reduz a possibilidade de erro humano 

tanto na parametrização quanto na operação. 

Para exemplificar o funcionamento do controlador é estabelecida uma 

condição inicial em que a exaustão e as cortinas estão no nível 1, ou seja: 

𝐸𝑥1 = 2,0 𝑚3/𝑠 
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𝐶𝑜𝑟𝑡1 = 1,0 𝑚 

𝑃𝑎𝑑 = 𝑂𝑓𝑓 

Nessa condição, a temperatura e a umidade se comportam conforme ilustra a 

Figura 33. 

 

 

Figura 33 - Controlador integrado: condição inicial. 

 
A disposição dos sensores é mostrada na Figura 34. Em cada ponto, conforme 

descrito no capítulo 4, é dotado de um sensor de temperatura e um sensor de 

umidade.  

 

 
Figura 34 - Posição dos sensores. 
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A leitura dos sensores obtida através da simulação é apresentada na Tabela 

9. 
 

 Tabela 9 - Leitura dos sensores. 

Sensor Temperatura (°C) Umidade relativa (%) 

1 41,69 28,63 

2 36,38 35,26 

3 43,92 27,22 

4 41,44 27,03 

5 43,98 23,46 

6 44,64 26,31 

7 35,83 36,24 

8 40,17 31,19 

 

 
A ação de controle a ser implementada pelo controlador integrado, conforme 

o exposto na seção 5, será o acionamento progressivo da exaustão e abertura das 

cortinas até o nível máximo, devido aos elevados níveis de temperatura, além do 

acionamento do pad-colling, devido aos baixos níveis de umidade. Apesar da 

possibilidade de acionamento independente de cada setor, no exemplo, todos terão o 

mesmo comportamento. 

A Figura 35 apresenta o resultado da simulação para esta condição, onde é 

possível constatar que a temperatura e a umidade foram condicionadas aos valores 

desejados na maior parte do aviário.  

 

Figura 35 - Controlador integrado: após a ação de controle. 

 

O controlador integrado desponta como uma excelente alternativa para o 

manejo avícola, uma vez que é capaz de controlar o sistema de maneira minimamente 
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restritiva e em consonância com o conjunto de especificações, devido à modelagem 

através da TCS, além de garantir a parametrização correta com base na sugestão do 

sistema especialista. Esta abordagem minimiza os riscos de falha humana. 

Com base nos resultados de simulação, pode-se afirmar que os três métodos 

de controle são capazes de controlar o sistema de maneira satisfatória. Porém, o 

controlador reativo e o controlador inteligente estão susceptíveis a uma intervenção 

equivocada do especialista humano. Diante disso, o controlador integrado surge como 

uma estratégia promissora para o manejo avícola. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho explora tecnologias emergentes para o controle e 

gerenciamento de processo de criação de frangos de corte, para propor e implementar 

um esquema de controle híbrido que obtém proveito da integração entre duas dessas 

tecnologias. 

Trata-se de duas estratégias recentemente propostas na literatura. A primeira 

versa sobre uma abordagem baseada na TCS para promover o controle de ambiência 

em processos avícolas, atenuando a dependência de conhecimento do avicultor e que 

leva a um controlador ótimo, que atribui exatidão, produtividade, independência ao 

processo, além da garantia formal do cumprimento das especificações. A segunda, 

propõem a utilização de modelos de aprendizagem de máquina para a geração de 

planos de ação para o manejo avícola, auxiliando o avicultor na tomada de decisão 

acerca da melhor estratégia para o manejo. 

Ambas as propostas evidenciam relevância prática e ampla aplicabilidade 

para o melhoramento do processo de criação de frangos de corte. No entanto, 

isoladamente, as abordagens desamparam aspectos importantes a serem 

considerados no controle de um processo avícola, como o fato de poder contar com a 

experiência do avicultor, ou o fato de ser capaz de coordenar automaticamente um 

conjunto de componentes eletrônicos.  

Nesse sentido, a abordagem híbrida proposta desponta como alternativa para 

capturar as principais vantagens de cada uma das abordagens e disponibilizar essas 

vantagens ao avicultor no escopo do mesmo esquema de controle do processo 

automático. Como resultado, é possível incorporar, no controle automático (reativo), 

elementos que capturam a percepção do avicultor.  

As simulações realizadas utilizando o SolidWorks® Flow Simulation, 

evidenciam as deficiências das duas abordagens propostas na literatura, quando 

atuando isoladamente, e validam a aptidão do controlador integrado proposto. Os três 

controladores são efetivos no controle do processo em condições usuais, porém o 

controlador proposto é capaz de impedir possíveis falhas de parametrização ou 

operação. Assim, o controlador proposto desponta como uma excelente alternativa 

para o controle de ambiência em processos avícolas. 



81 
 

Perspectivas de trabalhos futuros consideram testar as alternativas de 

controle no contexto da criação de um lote de frangos de corte. Essa ação é complexa 

devido ao custo inerente à essa produção. Para abreviar esse fato, está se 

considerando a possibilidade de aplicar o método sobre estruturas experimentais de 

escala reduzida. Nesse caso, poderiam ser testadas, ainda, variações da função de 

normalização proposta. Outra possibilidade futura seria coletar dados de um aviário 

com fluxo transversal e treinar a RNA novamente, considerando os novos parâmetros. 

Outra perspectiva futura ainda, seria o estudo de outras estratégias para melhorar a 

homogeneização da temperatura e umidade no interior do aviário.  
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APÊNDICE A - CÓDIGO MATLAB 1 

 

% Teste das alternativa de normalização V01 
% ----------------------------------------- 
clear; 
clc; 

  
Q=0; % Variavel da RNA 
P=0; % Variavel da TCS 
i=0; % Variavel auxiliar 
R1(12)=0; % Cria vetor R1 com 12 posições 
R2(12)=0; % Cria vetor R2 com 12 posições 
R3(12)=0; % Cria vetor R3 com 12 posições 
R4(12)=0; % Cria vetor R4 com 12 posições 
R5(12)=0; % Cria vetor R5 com 12 posições 
t=0:6; % Variavel auxiliar 
ref=[1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5]; % Referencia 

  
for Q=0:3 
    for P=0:3 
        if P~=Q 
             i=i+1; 
        %Alternativa 1 
        if P>Q 
            R1(i)=P; 
        else 
            R1(i)=Q; 
        end 
        %Alternativa 2 
        if P<Q 
            R2(i)=P; 
        else 
            R2(i)=Q; 
        end 
        %Alternativa 3 
        R3(i)=P; 
        %Alternativa 4 
        R4(i)=Q; 
        %Alternativa 5 
        R5(i)=(P+Q)/2; 
        if R5(i)==0.5|R5(i)==1.5|R5(i)==2.5 
            R5(i)=R5(i)+0.5; 
        end 
        fprintf('R1=%.1f ',R1(i)); % Mostra o vetor R1 
        fprintf('R2=%.1f ',R2(i)); % Mostra o vetor R2 
        fprintf('R3=%.1f ',R3(i)); % Mostra o vetor R3 
        fprintf('R4=%.1f ',R4(i)); % Mostra o vetor R4 
        fprintf('R5=%.1f ',R5(i)); % Mostra o vetor R5 
        fprintf('\n'); 
        end 
    end 
end 
MR1=sum(R1)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 
MR2=sum(R2)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 
MR3=sum(R3)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 
MR4=sum(R4)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 
MR5=sum(R5)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 

  
fprintf('\nMedia R1=%.3f\n',MR1); % Mostra a média dos valores do vetor R1 
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fprintf('Media R2=%.3f\n',MR2); % Mostra a média dos valores do vetor R2 
fprintf('Media R3=%.3f\n',MR3); % Mostra a média dos valores do vetor R3 
fprintf('Media R4=%.3f\n',MR4); % Mostra a média dos valores do vetor R4 
fprintf('Media R5=%.3f\n',MR5); % Mostra a média dos valores do vetor R5 

  
figure(1);  
plot(R3,'--kx','linewidth',1); % Plota o gráfico de R3 
hold on 
plot(R4,'--rs','linewidth',1); % Plota o gráfico de R4 
hold on 
plot(R5,'-bo','linewidth',1); % Plota o gráfico de R5 
grid on 
set(gca,'fontsize',14); 
legend('R3','R4','R5') % Insere a legenda 
xlabel('Combinação','fontsize',18) % Eixo horizontal 
ylabel('Nível do exaustor','fontsize',18) % Eixo vertical 
axis([0 12.5 0 3.2]) % Ajusta os eixos 

  
figure(2) 
bar(1,MR1); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R1 
hold on 
bar(2,MR2,'y'); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R2 
hold on 
bar(3,MR3,'m'); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R3 
hold on 
bar(4,MR4,'g'); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R4 
hold on 
bar(5,MR5,'r'); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R5 
hold on 
plot(t,ref,'k','linewidth',2) % Plota a referência 
hold on 
set(gca,'fontsize',14); 
legend('R1','R2','R3','R4','R5','Ref') % Insere a legenda 
ylabel('Valor médio: nível do exaustor','fontsize',18) % Eixo vertical 
axis([0 6 0 3]) % Ajusta os eixos 
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APÊNDICE B - CÓDIGO MATLAB 2 

 

% Teste das alternativa de normalização V02 
% ----------------------------------------- 
clear; 
clc; 
Q=0; % Variavel da RNA 
P=0; % Variavel da TCS 
i=0; % Variavel auxiliar 
R1(12)=0; % Cria vetor R1 com 12 posições 
R2(12)=0; % Cria vetor R2 com 12 posições 
R3(12)=0; % Cria vetor R3 com 12 posições 
R4(12)=0; % Cria vetor R4 com 12 posições 
R5(12)=0; % Cria vetor R5 com 12 posições 
t=0:6; % Variavel auxiliar 
ref=[1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5]; % Referencia 
for Q=0:3 
    for P=0:3 
        if P~=Q 
             i=i+1; 
        %Alternativa 1 
        if P>Q 
            R1(i)=P; 
        else 
            R1(i)=Q; 
        end 
        %Alternativa 2 
        if P<Q 
            R2(i)=P; 
        else 
            R2(i)=Q; 
        end 
        %Alternativa 3 
        R3(i)=P; 
        %Alternativa 4 
        R4(i)=Q; 
        %Alternativa 5 
        R5(i)=(P+Q)/2; 
        if R5(i)==0.5|R5(i)==1.5|R5(i)==2.5 
            if Q>P 
            R5(i)=R5(i)+0.5; 
            else 
                R5(i)=R5(i)-0.5; 
            end 
        end 

        
        fprintf('R1=%.1f ',R1(i)); 
        fprintf('R2=%.1f ',R2(i)); 
        fprintf('R3=%.1f ',R3(i)); 
        fprintf('R4=%.1f ',R4(i)); 
        fprintf('R5=%.1f ',R5(i)); 
        fprintf('\n'); 
        end 
    end 
end 
MR1=sum(R1)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 
MR2=sum(R2)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 
MR3=sum(R3)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 
MR4=sum(R4)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 
MR5=sum(R5)/12; % Calculo da média dos valores do vetor R1 
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fprintf('\nMedia R1=%.3f\n',MR1); % Mostra a média dos valores do vetor R1 
fprintf('Media R2=%.3f\n',MR2); % Mostra a média dos valores do vetor R2 
fprintf('Media R3=%.3f\n',MR3); % Mostra a média dos valores do vetor R3 
fprintf('Media R4=%.3f\n',MR4); % Mostra a média dos valores do vetor R4 
fprintf('Media R5=%.3f\n',MR5); % Mostra a média dos valores do vetor R5 

  
figure(1);  
plot(R3,'--kx','linewidth',1); % Plota o gráfico de R3 
hold on 
plot(R4,'--rs','linewidth',1); % Plota o gráfico de R4 
hold on 
plot(R5,'-bo','linewidth',1); % Plota o gráfico de R5 
grid on 
set(gca,'fontsize',14); 
legend('R3','R4','R5') % Insere a legenda 
xlabel('Combinação','fontsize',18) % Eixo horizontal 
ylabel('Nível do exaustor','fontsize',18) % Eixo vertical 
axis([0 12.5 0 3.2]) % Ajusta os eixos 

  
figure(2) 
bar(1,MR1); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R1 
hold on 
bar(2,MR2,'y'); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R2 
hold on 
bar(3,MR3,'m'); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R3 
hold on 
bar(4,MR4,'g'); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R4 
hold on 
bar(5,MR5,'r'); % Plota o gráfico de barra da média dos valores de R5 
hold on 
plot(t,ref,'k','linewidth',2) % Plota a referência 
hold on 
set(gca,'fontsize',14); 
legend('R1','R2','R3','R4','R5','Ref') % Insere a legenda 
ylabel('Valor médio: nível do exaustor','fontsize',18) % Eixo vertical 
axis([0 6 0 3]) % Ajusta os eixos 

 




