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RESUMO
O presente trabalho busca propor a inserção da tecnologia no processo de
monitoramento em cadeia produtiva avícola, através de tecnologia RFID (Radio
Frequency Identification) visando analisar ações comportamentais das aves com a
utilização de mineração de dados para análise dos dados gerados, buscando obter
informações de maior confiabilidade. A pesquisa decorreu de um projeto de
extensão da Universidade Federal do Rio Grande e realizou-se na Escola Técnica
Estadual Santa Isabel, no município de São Lourenço do Sul. Este trabalho descreve
o processo de pesquisa realizado e conclui-se que a tecnologia RFID pode ser
usada com animais, sem gerar interferência no desenvolvimento dos mesmos. São
apontadas possibilidades de aplicações computacionais futuras, considerando-se o
espaço rural e suas atividades específicas, tendo em vista o aperfeiçoamento em
termos de processamento da proposta.
Palavras chaves: RFID, Cadeia Produtiva, Mineração de Dados, Avicultura;

ABSTRACT
This work aims to propose the inclusion of technology in the monitoring process in
poultry production chain through RFID (Radio Frequency Identification) in order to
analyze behavioral actions of the birds with the use of data mining to analyze the
data generated, seeking information with greater reliability. The research born from
an extension project of the Federal University of Rio Grande and was executed at the
Technical School Santa Isabel, in São Lourenço do Sul. It is described in this work,
the research process carried out and it is concluded that RFID technology can be
used with animals, without causing interference with the development of the same.
Future computer applications possibilities are pointed out, considering the
countryside and its specific activities, in view of the improvement in terms of the
proposed processing.
Keywords: RFID, Supply Chain, Data Mining, Poultry.
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1. INTRODUÇÃO
O meio rural vem sofrendo seguidas transformações, seja no modo de
produção, no modo de distribuição do que já foi produzido ou em outros integrantes
do meio. Um ponto que vem contribuindo para essas mudanças é o uso de
tecnologias e sistemas de informação, que está crescendo gradativamente,
buscando agregar mais qualidade nos processos e melhoramento na produtividade.
A inclusão de tecnologias neste meio mostra a tentativa dos pequenos produtores
em corresponder às novas exigências de mercado. O setor de agronegócio é um
dos mais competitivos do Brasil, pois representa 20% do PIB (Produto Interno Bruto)
nacional e 41% das exportações feitas pelo País (PRATES, 2014). Apesar de existir
uma grande quantidade de equipamentos tecnológicos, o uso deles no meio rural
por pequenos produtores ainda é pouco difundido em comparação com outras
áreas. Um exemplo disto está nas cadeias produtivas avícolas, setor que o país
possui destaque, já que é o maior exportador de carne de aves do mundo, segundo
maior produtor da mesma (BRASIL, 2014).
Entretanto, o controle dessas cadeias produtivas avícolas ainda é feito de
forma manual e sem um padrão definido, ou seja, cada produtor define a melhor
maneira de manejar sua criação. Como forma de melhorar esse controle, o presente
trabalho analisará a quantidade de vezes em que as aves se direcionam às estações
de alimentação. Para efetivar tal controle no desenvolvimento das aves, foi escolhida
a tecnologia RFID, que é um método de identificação automática através de sinais
de rádio. Concomitante ao uso do RFID, é usada a mineração de dados, cujo
objetivo é descobrir padrões implícitos em conjuntos de dados, transformando os
dados sem significado em informação útil (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO;
SMYTH, 1996).
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1.1 Objetivo Geral
Desenvolver um sistema capaz de administrar os dados gerados pelo RFID e
fornecer aos usuários informações em tempo real sobre o andamento da cadeia
produtiva avícola.
1.2 Objetivos Específicos
 Modelar um sistema web;
 Desenvolver o sistema web;
 Garantir a conexão do sistema web com o RFID;
 Implantar o sistema web;
 Testar o sistema;
 Analisar os dados oriundos do RFID;
1.2.

Estrutura do Trabalho

A estrutura deste trabalho está disposta da seguinte maneira:
 A seção 1 contém a introdução ao trabalho.
 Na seção 2, é apresentado o referencial teórico.
 Na seção 3, é apresentada a metodologia de desenvolvimento da proposta.
 A seção 4 contém as conclusões finais do trabalho.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção, serão apresentados os principais conceitos acerca dos
assuntos pesquisados para a elaboração deste trabalho, como avicultura, sistemas
de informação, RFID e descoberta de conhecimento.
2.1 Avicultura no Brasil
A avicultura, ramo que se destina à criação de aves, é uma das atividades
mais dinâmicas no Brasil, isso quando está relacionada à produção de carne. Essa
prática teve seu início na década de 1950, na Região Sudeste, e, com o passar dos
anos, a atividade também se desenvolveu no restante do país, principalmente na
Região Sul (GIROTTO; AVILA, 2014).
A avicultura corresponde a praticamente 1,5% do PIB brasileiro, conforme
dados da União Brasileira de Avicultura (UBABEF, 2014), os quais mostram que o
país, em 2011, produziu mais de 12 (doze) milhões de toneladas de carne de frango,
crescimento de mais de 5%, se comparado ao ano anterior. Informações como esta
mostram que o setor está em constante crescimento, colocando o Brasil entre os
três primeiros do mundo, quando se trata de produção e consumo da carne de
frango, e em primeiro lugar quando se refere a exportações da mesma. Outro fato
que demonstra a importância do setor de avicultura no país está relacionado ao total
produzido em 2011, quando 69,8% da carne foi destinada para consumo interno e
que cada brasileiro consome em média 45 (quarenta e cinco) quilos da carne por
ano, fazendo dela a mais consumida no país, 8 (oito) quilos a mais do que sua
concorrente mais próxima, a carne bovina (BRASIL, 2013; UNIÃO BRASILEIRA DE
AVICULTURA, 2014). Finalizando, a partir dos dados mostrados acima, pode-se
inferir sobre a importância do setor de avicultura para a economia brasileira.
2.2 Sistemas de Informação
Interagir com sistemas de informação é uma prática constante na vida do ser
humano, mesmo quando não se tem plena consciência desse processo, quer na
perspectiva pessoal, quer na profissional. Atividades simples como usar caixas
eletrônicos em bancos, buscar informações na Internet, fazer compras em
supermercados, entre outros, envolvem o uso de sistemas de informação. Isso
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mostra que eles estão em toda parte e estão sendo, cada vez mais, utilizados para
criar, armazenar e transferir informações (O’BRIEN, 2007).
Um sistema de informação pode ser considerado como um conjunto de
elementos que interagem entre si, com objetivo de coletar e/ou armazenar dados e
posteriormente processá-los, transformando-os em informação. Estas informações
tem por finalidade auxiliar nos processos de tomada de decisão (GUIMARÃES E
JOHNSON, 2007; LAUDON E LAUDON, 2007; PINOCHET, 2014).
Para realizar a transformação de dados em informação, um sistema de
informação precisa realizar três atividades básicas, que são a coleta, processamento
e distribuição da informação gerada. Na figura 1, podemos ver como os processos
envolvidos se relacionam.

Figura 1: Relacionamento dos componentes de um sistema
Fonte: Autor

As atividades de um sistema de informação serão resumidas a seguir
(O’BRIEN, 2007; LAUDON; LAUDON, 2007; PINOCHET, 2014):
 Coleta: consiste em captar e reunir dados brutos dentro de um determinado
ambiente. Nesta etapa, os dados também são preparados para a próxima
fase, a de processamento. A entrada de dados no sistema pode ser tanto de
forma manual quanto automática, sendo as manuais feitas pelos próprios
usuários e as automáticas por outros sistemas.
 Processamento: baseia-se em transformar os dados de entrada em
resultados que possam auxiliar no processo de tomada de decisão. Um
processamento pode envolver cálculos, comparação de dados entre outras
atividades e pode ser feito tanto de forma manual quanto computadorizada.
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 Distribuição: fundamenta-se em transferir as informações geradas pelo
sistema para as pessoas responsáveis por analisá-las. Esta saída,
normalmente, é feita sob forma de relatórios, documentos.
 Feedback: usa a saída gerada pelo sistema para fazer ajustes ou
modificações nas atividades de entrada ou processamento.
2.3 RFID (Radio Frequency Identification)
O uso de tecnologias de identificação vem se destacando em diversas
aplicações, principalmente quando seu uso está relacionado ao monitoramento de
cadeias, pois são capazes de garantir um eficiente e efetivo sistema de
gerenciamento e controle, de fornecer dados confiáveis e precisos a respeito do que
estão monitorando, além de fornecer informações em tempo real. Uma das
tecnologias de identificação que tem se destacado é a RFID, sigla para Radio
Frequency Identification, ou seja, identificação por rádio frequência. O RFID é um
método de identificação automática através de sinais de rádio, que recupera e
armazena dados remotamente (MACHADO; NANTES, 2004; BERNARDO, 2004;
NARSING, 2011).
O RFID surgiu no ano de 1935, inventado pelo físico escocês Sir Robert
Alexander Watson-Watt e foi usado juntamente com os primeiros radares na
Segunda Guerra Mundial com a função de prevenir que aviões ingleses fossem
confundidos com aviões inimigos. Neste sistema, os aviões ingleses, ao serem
detectados pelos radares, enviavam um sinal de identificação que era captado pelo
radar, fazendo assim a sua identificação. Nas décadas que se seguiram, a
tecnologia continuou sendo estudada e aprimorada para o uso em outras áreas,
além da militar. No início da década de 1980, as indústrias perceberam o verdadeiro
potencial da tecnologia, passando a usá-la em sistemas comercias, sendo que,
naquela época, também surgiram os primeiros RFID’s para animais (GOMES, 2007;
SOUTO, 2014).
Além do mais, pode-se entender que as tecnologias de rádio frequência
estão cada vez mais presente em diversos setores da sociedade e, na maioria das
vezes, seu uso nem é percebido. Isso é decorrência da rápida e forte ascensão que
elas tiveram no decorrer das últimas décadas (GOMES, 2007).
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2.3.1 Componentes de um sistema RFID
Um sistema RFID é composto por três elementos que são: os
identificadores, as antenas e um leitor, sendo que cada dispositivo possui uma
determinada função na estrutura:


Identificadores: O primeiro elemento refere-se ao identificador, que é um
dispositivo

capaz

de

identificar

elementos

no

meio

em

que

está

implementado. Tal aparato tem a capacidade de ser acoplado a objetos de
estudo ou de interesse, tal como uma pessoa, animal ou produto. O
identificador, ao estar no campo de leitura, é identificado e seus dados podem
ser transmitidos para um computador com uma base de dados. Eles são
conhecidos, também, como tags (etiquetas), e são divididos entre tags
passivas e ativas. As tags RFID passivas necessitam da energia gerada pelos
leitores para energizarem o chip e, posteriormente, responder ao sistema.
Essa resposta, muitas vezes, pode ser comprometida, seja por falta de
energia ou obstáculos às ondas de rádio. Ao contrário desse sistema, as tags
ativas possuem uma fonte de energia própria, o que elimina a necessidade de
energizar o chip através da energia do leitor. Além disso, as tags ativas
possuem um alcance maior, podendo ser lido a até 10 (dez) metros de
distância do leitor (RFID SYSTEMS, 2014).


Antenas: Um sistema RFID também é composto por uma antena que tem
como função fazer a comunicação entre as informações contidas no
identificador e o leitor (SOUTO, 2014). Elas são capazes de transmitir ondas
eletromagnéticas e essa emissão de sinal pode ser feita através de dois tipos
de antena: as antenas de polarização linear e as de polarização circular. As
duas possuem funcionamento similar, diferenciando-se quanto ao modo de
leitura das informações. Nas antenas de polarização linear, as ondas
eletromagnéticas se propagam em um só plano, podendo ele ser vertical ou
horizontal. Nas antenas de polarização circular, as ondas eletromagnéticas se
propagam em dois sentidos, criando um efeito circular, possibilitando a leitura
das tags em qualquer sentido.
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 Leitor: O último componente integrante de um sistema RFID é o leitor, que
tem como responsabilidade passar as informações da antena para um
software. O leitor tem a incumbência de compreender as informações
enviadas pelo identificador (SOUTO, 2014). Alguns autores consideram o
leitor como o principal componente do sistema, uma vez que ele é capaz de
fazer a ligação entre o sistema de processamento de dados (computador) e
os identificadores, passando também pelo leitor a responsabilidade de gerir o
envio de dados provenientes de uma ou mais tags (GOMES, 2007).
Com base nas explicações obtidas até o presente momento sobre RFID, no
próximo item, busca-se, de forma rápida e simples, explicar o funcionamento do
sistema RFID como um todo.

2.3.2 Funcionamento do sistema RFID
Como dito anteriormente, um sistema de RFID é composto por uma antena,
um leitor, identificadores e um computador para armazenamento de informações.
Na figura 2, está representado o fluxo de informação em um sistema RFID.

Figura 2: Fluxo de informação num sistema RFID (Radio Frequency Identification)
Fonte: Autor

A comunicação de um sistema RFID acontece por ondas de rádio que
carregam informação. Normalmente, quando a antena percebe que o identificador
está em seu campo de leitura, transmite a informação, contida no dispositivo, para o
leitor, que converte as ondas de rádio do RFID para informações digitais. Depois de
transformar essas informações, elas poderão ser lidas e interpretadas por um
computador para, então, ter seus dados analisados (CIRIACO, 2014).
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2.3.3 Vantagens e Desvantagens do RFID
Embora esta tecnologia represente um grande ganho, sendo suas principais
vantagens: a capacidade de coleta de dados em tempo real, durabilidade dos
identificadores com possibilidade de reutilização, melhoramento no processo de
gestão e controle de indústrias e outros setores (MACHADO; NANTES, 2004;
BERNARDO, 2004). O RFID também pode apresentar desvantagens, como por
exemplo, os custos para implementação da tecnologia que não se limita somente ao
identificador. Por trás, existe uma estrutura de antenas, leitores, ferramentas de
filtragem de informações e sistemas de comunicação que restringem a sua adoção
(MACHADO; NANDES, 2004; BERNARDO, 2004). Também existem dificuldades
relacionadas à leitura dos dados, seja por interferência, em virtude de seu
posicionamento em relação ao leitor, ou, até mesmo, pela possibilidade deles
estarem fora do campo de leitura.
2.4 Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados
Atualmente, grandes avanços nas tecnologias permitem que empresas e
pessoas produzam uma grande quantidade de dados, seja através de transações
comerciais ou simplesmente por comunicação. Acompanhando o crescimento das
tecnologias de produção de dados, destacam-se aquelas voltadas para o
armazenamento dos mesmos, fazendo com que empresas e pessoas acumulem
cada vez mais dados.
A produção e coleta de dados em grande escala são capazes, por exemplo,
de permitir que empresas entendam melhor a necessidade de seus clientes e tomem
decisões de negócio com mais informações (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2009).
Caso parecido acontece na área climatológica, quando cientistas acumulam, cada
vez mais, dados com objetivo, por exemplo, de saber qual a relação entre a emissão
de gases na atmosfera com o aquecimento global?
Com o objetivo de responder a essas e mais questões, surgiu a mineração de
dados que para Tan, Steinbach e Kumar (2009, p. 12):
Combina métodos tradicionais de análise de dados com algoritmos
sofisticados para processar grandes volumes de dados. Ela também abriu
oportunidades interessantes para se explorar e analisar novos tipos de
dados e para se analisar tipos antigos de novas maneiras.
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A mineração de dados surgiu devido ao fato de ferramentas e técnicas
tradicionais de análise de dados serem ineficazes com relação à avaliação de
grandes volumes de dados. Outro ponto que contribuiu para o começo da mineração
de dados foram as características não triviais que alguns conjuntos de dados
apresentavam, não sendo possível, com isso, a aplicação das técnicas existentes,
tornando indispensável a criação de novos métodos (TAN; STEINBACH; KUMAR,
2009).
A mineração de dados é uma parte integrante de um processo maior,
chamado de Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados, do inglês
Knowledge Discovery in Databases - KDD (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO;
SMYTH, 1996). Este processo consiste em uma série de etapas de transformação,
pré-processamento dos dados, até chegar à fase de pós-processamento dos
resultados da mineração de dados. Os dados usados neste processo podem estar
armazenados em diversos formatos e serem originários de uma fonte de dados
central ou até mesmo distribuída (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2009).
Na figura 3, estão representados todos os processos envolvidos na
Descoberta de Conhecimento.

Figura 3: Etapas do processo de descoberta de conhecimento
Imagem baseada no livro “Introdução ao Data Mining: Mineração de Dados”

Fonte: Autor

As etapas do processo de KDD serão resumidos a seguir (FAYYAD;
PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996; TAN, STEINBACH, KUMAR, 2009; HAN,
2011):
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 Pré-processamento: é a transformação dos dados de entrada em um
formato apropriado para a mineração. Resumidamente, o pré-processamento
abrange as etapas de integração dos dados de múltiplas fontes, a limpeza
dos dados para remoção de ruídos e dados duplicados e a seleção de
registros e características que serão relevantes nas etapas seguintes;
 Mineração de dados: consiste em investigar grandes quantidades de dados
com o objetivo de encontrar padrões previamente desconhecidos, úteis e
relacionados

entre

os

dados.

Um

conjunto

de

fatores

motivou

o

desenvolvimento de técnicas para a mineração de dados, principalmente a
necessidade diária de se lidar com bancos de dados, com centenas ou
milhares de atributos, sendo necessárias técnicas para o tratamento dessa
alta dimensionalidade. Atualmente, há diferentes técnicas de mineração de
dados, como classificação, regressão, agrupamento e associação;

 Pós-processamento: é a etapa que avalia os resultados da mineração de
dados, aplicando medições estatísticas para desconsiderar resultados não
legítimos. Geralmente, essa etapa é realizada com o apoio de especialistas
que avaliam a qualidade e conhecimento obtido a partir dos modelos de
mineração de dados.

A mineração de dados é a principal etapa do processo de KDD e esta fase é
dividida em dois tipos de tarefas que são: a previsão e a descrição, cada qual com
seu

objetivo

específico.

A

explicação

a

respeito

será

apresentada

em

prosseguimento a este trabalho.
2.4.1 Tarefas de Aprendizado
Como citado anteriormente tem-se dois tipos de tarefas para a mineração de
dados, sendo a primeira as tarefas preditivas, onde o objetivo é predizer o valor de
um atributo baseado na análise dos valores de outros atributos. Os dois tipos
principais de tarefas de previsão são a classificação e a regressão. Ambas as
tarefas serão explicadas a seguir (CAMILO e SILVA, 2009; TAN, 2009;
VASCONCELOS, CARVALHO, 2004):
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 Classificação: baseia-se em explorar características de determinado
elemento

e

enquadra-lo

em

conjuntos

pré-definidos.

Esse

enquadramento é realizado a partir da análise dos dados existentes
no conjunto. Um exemplo de classificação seria predizer se um cliente
é bom ou mau pagador.
 Regressão: Se utiliza regressão quando o atributo alvo é numérico.
Um exemplo de uso da regressão consiste em quando é necessário
prever o preço futuro de uma ação na bolsa de valores ou estimar a
pressão ideal de um paciente baseado na idade, sexo e massa
corporal do mesmo.

O segundo tipo de tarefa que compõe a mineração de dados são as tarefas
descritivas que tem por intuito encontrar padrões entre os dados (correlações,
grupos, anomalias, etc.) que explicam alguma relação entre os mesmos (TAN, 2009;
HAN, 2011). Os dois tipos principais de tarefas descritivas são o agrupamento e a
análise de associação.

 Agrupamento:

Busca

separar

elementos

com

características

diferentes em subgrupos ou segmentos com aspectos semelhantes.
Um exemplo de uso na análise de grupo é a possibilidade de agrupar
clientes que possuam características parecidas formando assim
grupos

de

clientes

(CAMILO

e

SILVA,

2009;

TAN,

2009;

VASCONCELOS, CARVALHO, 2004).
No próximo subcapítulo será dada uma atenção especial a análise de
associação, tarefa escolhida para ser aplicada no presente trabalho.
2.4.2 Análise de Associação
A análise de associação surgiu em 1993, proposta por Rakesh Agrawal,
Tomasz Imielinski e Arun Swami, e trata de uma importante tarefa de mineração de
dados. O objetivo da análise de associação é descobrir que atributos estão
relacionados em uma determinada base de dados. Quando descobertos, os
resultados podem ser representados a partir de regras de associação. É uma das
tarefas mais conhecidas, devido ao sucesso dos resultados que apresenta,
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principalmente quando são analisadas “Cestas de Compras”, cujo objetivo é
identificar que produtos são levados juntos pelos consumidores.
A partir deste momento, será mostrado um exemplo (TAN, STEINBACH,
KUMAR, 2009) e que tem, por objetivo, facilitar a compreensão do tema.
Exemplo:
Considere-se a Tabela 1. Nela, estão contidas as compras de 5 (cinco)
clientes diferentes.
Tabela 1: Lista de Compras

ID

Itens Comprados

1

{Pão, Leite}

2

{Pão, Fraldas, Cerveja, Ovos}

3

{Leite, Fraldas, Cerveja, Refrigerante}

4

{Pão, Leite, Fraldas, Cerveja}

5

{Pão, Leite, Fraldas, Refrigerante}

A partir desta tabela, é possível detectar um forte relacionamento entre
quatro itens, que são: {Fraldas => Cervejas} e {Pão => Leite}. Pode-se deduzir este
relacionamento, pois muitos dos clientes que compraram fraldas, também
compraram cerveja; o mesmo acontece com o pão e o leite.
Para gerar essas regras, a análise de associação necessita formar os
conjuntos de itens, que são a coleção de um ou mais itens. Estes conjuntos podem
ter tamanho indeterminado. Toma-se, como exemplo, o conjunto de itens {Leite,
Pão, Fraldas}. Um ponto importante que devemos considerar é que cada conjunto
de itens possui um contador de suporte que é o número de transações que contém
determinado conjunto de itens. O contador de suporte do conjunto citado
anteriormente é 2, porque os elementos que compõem o conjunto aparecem juntos
somente duas vezes entre as cinco transações.
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Antes de formar as regras de associações, é preciso entendê-las. Segundo
Tan, Steinbach e Kumar (2009, p. 16), “[...] uma regra de associação é uma
expressão de implicação no formato X => Y, onde X e Y são conjuntos disjuntos de
itens”. Abaixo nas figuras 4 e 5, podemos ver as fórmulas respectivamente do
suporte e da confiança.

Figura 4: Fórmula Suporte
Fonte: Autor

Figura 5: Fórmula Confiança
Fonte: Autor

Com base nas explicações citadas acima, identificam-se quais regras de
associação são formadas a partir do conjunto {Leite, Pão, Fraldas} e quais índices
de suporte e confiança elas apresentam:
 {Leite, Fralda} => {Cerveja} (Suporte = 0,4, Confiança = 0,67);
 {Leite, Cerveja} => {Fralda} (Suporte = 0,4, Confiança = 1);
 {Fralda, Cerveja} => {Leite} (Suporte = 0,4, Confiança = 0,67);
 {Cerveja} => {Leite, Fralda} (Suporte = 0,4, Confiança = 0,67);
 {Fralda} => {Leite, Cerveja} (Suporte = 0,4, Confiança = 0,5);
 {Leite} => {Fralda, Cerveja} (Suporte = 0,4, Confiança = 0,5);
Analisa-se a regra {Leite, Cerveja} => Fralda. Identifica-se que o contador de
suporte para o conjunto de itens {Leite, Pão, Fraldas} é 2 (dois) e o total de
transações existentes é 5 (cinco). O suporte gerado para a regra é 0,4 e é formado a
partir da fórmula de suporte apresentada anteriormente. A confiança tem valor de 1
(um) e este valor foi definido através da divisão do contador do suporte do conjunto
de itens {Leite, Pão, Fraldas} pelo contador de suporte do conjunto {Leite, Cerveja},
que possui contador de suporte igual a 2 (dois), já que os itens aparecem juntos
somente em 2 (duas) das 5 (cinco) transações.
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Tanto o uso do suporte quanto o da confiança são importantes, pois
garantem que as regras geradas sejam confiáveis. Para explicar melhor o conceito
de ambos, Tan, Steinbach e Kumar (2009, p. 17) registram que:
O suporte é uma medida importante porque uma regra que tenha baixo
suporte pode acontecer simplesmente por coincidência (...). Por estas
razões, o suporte é muitas vezes usado para eliminar regras sem interesse
(...). A confiança por outro lado, mede a confiabilidade da inferência feita por
uma regra. Para determinada regra X => Y, quanto maior a confiança, maior
a probabilidade de que Y esteja presente em transações que contenham X.

Os resultados apresentados pela análise de associação devem ser
interpretados de forma cuidadosa, pois são baseados em indícios, ou seja, indicam
fortes relacionamentos entre os itens. Isso quer dizer que o resultado mostrado por
uma regra de associação nem sempre acontece.
O método usado no exemplo para geração das regras chama-se
“Abordagem de força bruta” e nela o suporte e a confiança são calculados para cada
regra, tornando esta abordagem extremamente custosa e desaconselhável, pois
diversos conjuntos e regras podem surgir. Para resolver esse problema, alguns
algoritmos foram propostos. Atenta-se, em especial, para o algoritmo Apriori, pois
este foi escolhido para ser usado neste trabalho.
2.4.3 Algoritmo Apriori
O Apriori é um algoritmo de análise de associação que utiliza a medida de
suporte como auxílio para reduzir o número de conjuntos de itens candidatos
explorados durante a geração de conjuntos de itens frequentes. O princípio do
algoritmo Apriori, segundo Tan, Steinbach e Kumar (2009, p. 17) é que “[...] se um
conjunto de itens é frequente, então todos os seus subconjuntos também devem ser
frequentes”.
Como demonstrado anteriormente, o funcionamento deste algoritmo será
demonstrado através de um exemplo extraído de (TAN, STEINBACH, KUMAR,
2009).
Exemplo:
Considera-se novamente a Tabela 1. A partir dela, foram gerados todos os
exemplos mostrados na Figura 3.
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A fim de explicar o funcionamento do algoritmo, se faz necessário informar
que o suporte mínimo definido para este exemplo é igual a 3; portanto, todos os
conjuntos de itens gerados devem respeitar essa regra; caso não respeitem serão
eliminados. Na figura 6, os conjuntos de itens frequentes gerados pelo algoritmo
Apriori.

Figura 6: Geração de conjuntos de itens frequentes usando Algoritmo Apriori
Fonte: Adaptação de (TAN, STEINBACH, KUMAR, 2009)

No Apriori, inicialmente, cada item é considerando um conjunto. Isso pode
ser observado na figura 6, na qual foi realizada a contagem de suporte de cada um
dos itens. Após a primeira iteração, vê-se que os itens {Refrigerante} e {Ovos}
apresentaram um número de suporte menor que o mínimo definido; com isso, eles
são eliminados. Na segunda iteração, são formados conjuntos de 2 (dois) itens,
usando como base os conjuntos de 1 (um) elemento mais frequentes; novamente,
os conjuntos com menor número de suporte são excluídos. Desta vez, os conjuntos
eliminados são {Cerveja, Pão} e {Cerveja, Leite} pelo mesmo motivo citado
anteriormente: eles não satisfazem a condição de suporte mínimo que é de 3 (três).
Como se pode observar, conta-se ainda com 4 (quatro) conjuntos que
satisfazem a condição de suporte mínimo. Na próxima iteração, eles serão usados
para formar os conjuntos de itens de 3 (três) elementos. Com o princípio Apriori, só
precisamos manter conjuntos de tamanho 3 (três) itens, cujos subconjuntos sejam
frequentes. O único que satisfaz essa condição é o conjunto {Pão, Leite, Fraldas}
(TAN, 2009).
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Após a explicação de funcionamento do algoritmo Apriori, foi possível
observar sua efetividade, já que, se fosse aplicada a estratégia de força bruta para a
geração de candidatos, teriam sido formados 41 (quarenta e um) conjuntos de itens,
enquanto o Apriori gerou apenas 13 (treze) conjuntos de itens, representado uma
redução de 68% no número de conjuntos de itens gerados (TAN, 2009).
2.5 Trabalhos Relacionados
A computação se encontra inserida nos mais diversos setores da sociedade.
O meio rural também vem utilizando elementos computacionais como forma de
agregar qualidade nas suas atividades, bem como, tornar o setor mais dinâmico e
eficiente. Neste capítulo é descrita uma pesquisa realizada com relação a sistemas
de informação no ambiente rural, bem como tecnologias de monitoramento de
cadeias produtivas. Dessa forma, escolheram-se dois para serem citados neste
trabalho.
O primeiro trabalho trata do sistema de informação Capricornius projetado
por uma equipe pluridisciplinar da Universidade Federal de Viçosa, sendo esta
equipe composta pelos departamentos de Zootecnia e de Informática da instituição.
O objetivo geral deste sistema é fornecer ao criadores de cabras do interior de Minas
Gerais uma ferramenta capaz de ajudar no processo de gestão e de tomada de
decisões nas atividades de produção de leite e carne. Através de uma interface
gráfica o usuário tem a possibilidade de fazer um cadastramento completo do
rebanho

inserindo

informações

referentes

a

aspectos

de

reprodução,

desenvolvimento, produção e composição do leite. Também é possível a geração de
relatórios apresentados nas formas de tabelas e de gráficos entre outras
funcionalidades (RODRIGUES, 2004).
O segundo trabalho escolhido foi desenvolvido por (ROCHA, 2008) e tinha
como objetivo o desenvolvimento de uma solução que ajudasse no controle de
rebanhos, para isto foi usada a tecnologia RFID. Neste sistema, o controle era
dividido em dois tipos: o controle sobre os animais e o controle sobre as questões
sanitárias dos animais. O primeiro tipo de controle era responsável por armazenar
informações básicas do animal, como: data de nascimento, data de abate,
informações de vendas e de compras de animais. O segundo tipo de controle tinha a
finalidade de registrar informações referentes a questões controle sanitário, como:
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vacinas aplicadas nos animais, doenças que os animais sofriam e também a causa
de suas mortes. Neste trabalho não é descrito como foi usado o RFID para o
obtenção de informações.
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3 METODOLOGIA
O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve origem a partir de um
projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, denominado
“Sistema para monitorar cadeia produtiva de animais de corte utilizando a tecnologia
RFID”, projeto este que conta com a parceria da Escola Técnica Estadual Santa
Isabel – ETESI, localizada no interior do município de São Lourenço do Sul.
3.1 Ferramentas envolvidas no trabalho
O desenvolvimento das tarefas, que serão citadas posteriormente,
envolveram o uso de diferentes tecnologias. Primeiramente, para a elaboração do
sistema RFID, foi utilizado o leitor Motorola XR4501, antena Motorola AN9802 e
identificadores da mesma marca. Como base para o desenvolvimento do sistema,
foi utilizado o software livre NOTEPAD++3, que é um editor de texto e de código
fonte. Este programa possibilita, a partir de funções nativas, o desenvolvimento de
forma prática e ágil.
O trabalho utilizou dois tipos de linguagens de programação no seu
desenvolvimento, sendo a primeira parte desenvolvida nas linguagens HTML4
(Hyper Text Markup Language) e CSS5 (Cascading Style Sheets), que foram usadas
no desenvolvimento das interfaces.
A linguagem PHP6 (Hypertext Preprocessor) foi usada para a elaboração
das funcionalidades existentes no sistema e, também, para estabelecer a conexão
com o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). Na geração dos gráficos,
utilizou-se uma biblioteca gratuita do PHP chamada PHPLOT7, que permite aos
programadores o desenvolvimento de gráficos de pizza, barra, linhas e em pontos.
Para a manutenção do banco de dados foi escolhido o PostgreSQL8, um SGBD de
código aberto.

1

http://www.motorolasolutions.com
http://www.motorolasolutions.com
3 http://notepad-plus-plus.org/
4 http://www.w3.org/TR/html5/
5 http://www.w3.org/TR/CSS/
6 http://php.net/manual/pt_BR/
7 http://www.phplot.com/phplotdocs/
8 http://www.postgresql.org/
2
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Por último, na mineração de dados, foi usado o software livre WEKA9
(Waikato Environment for Knowledge Analysis), desenvolvido pela Universidade de
Waikato, na Nova Zelândia. Este programa fornece implementações de diversos
algoritmos de mineração de dados, além de também ser uma ferramenta de préprocessamento dos dados.
A união de várias tecnologias possibilitou o desenvolvimento do trabalho.
Apesar de não terem sido totalmente exploradas, as tecnologias utilizadas possuem
muitos recursos, que possibilitarão o aprimoramento da proposta em atualizações
futuras.
Na figura 7, podemos um resumo das tecnologias foram utilizadas no
desenvolvimento do sistema WEB.

Figura 7: Tecnologias Utilizadas no desenvolvimento do trabalho
Fonte: Autor

3.2 Visão Geral da Proposta
Como afirmado anteriormente, este trabalho tem, por objetivo, desenvolver
um sistema capaz de administrar os dados gerados pelo RFID e fornecer aos
usuários informações em tempo real sobre o andamento da cadeia produtiva
avícola. Aliado a esse sistema, é usada a mineração de dados, que tem, por fim,
analisar os dados produzidos pelo sistema de rádio frequência. Dessa forma, foi
construído um sistema web que estará presente em um computador localizado na
ETESI. Na figura 8, estão representados os elementos envolvidos na proposta.

9

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Figura 8: Elementos presente na proposta
Fonte: Autor

Na figura acima, o computador é o elemento responsável por manter o
sistema web instalado, além de armazenar os registros gerados pelo RFID que se
encontrão armazenados em um banco de dados. O sistema RFID é composto pelos
elementos citados no referencial teórico que são: o identificador, a antena e o leitor.
Outro elemento na proposta é o próprio objeto de estudo desse trabalho que foram
os frangos e buscou-se mostrar a quantidade de vezes que eles se dirigiam à
estação de alimentação. O último elemento a ser citado é o usuário, ele fará a
utilização do sistema web. A partir dessa visão geral sobre a proposta, serão
apresentados, a seguir, os elementos utilizados no desenvolvimento do trabalho.
3.3 Diagrama Caso de Uso
Diagramas Caso de Uso têm a finalidade de mostrar as funções do sistema,
baseadas na visão do usuário. Neste tipo de diagrama, são identificadas três partes
importantes: os atores, o caso de uso e os relacionamentos.
O ator é o usuário do sistema propriamente dito e ele é representado por um
boneco, o mesmo pode ser um ser humano ou um sistema computacional. No caso
deste trabalho, o ator do sistema é um ser humano. O segundo elemento é o caso
de uso e nele estão definidas funcionalidades do sistema. A última parte é o
relacionamento, que busca mostrar como o ator interage com o caso de uso.
Neste sistema, são propostos dois tipos de usuário. O primeiro deles é
chamado de SUPER USUÁRIO que conta com total acesso às funcionalidades do
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sistema. O segundo tipo de usuário é denominado de USUÁRIO COMUM e não tem
acesso a todas as funcionalidades do sistema.
Na figura 9, estão representados o diagrama caso de uso para os dois tipos
de usuário e, posteriormente, a explicação de cada função.

Figura 9: Diagrama de Caso de Uso
Fonte: Autor

 Efetuar login: Este evento visa a garantir que o usuário com privilégios tenha
acesso a todas as funcionalidades que o sistema pode oferecer.
 Gerar gráficos: Nesta opção, o usuário é capaz de gerar gráficos de todos os
frangos existentes no galinheiro escolhido por ele; o utilizador do sistema
ainda pode escolher algum frango específico e também determinar um
intervalo de dias em especial do qual ele queira obter informações. As
informações geradas são em formato de gráficos e mostram a evolução em
termos de alimentação dos animais, que período do dia eles procuraram se
alimentar mais e um gráfico busca comparar todos os frangos existentes, em
termos de procura por alimentação.

35

 Registrar frangos: Nesta interface, o usuário faz o cadastro de novos
frangos. O registro é realizado com base na TAG RFID do animal. É possível
inserir o frango em um galinheiro já formado ou em um totalmente novo.
 Registrar galinheiros: Esse evento permite o usuário registrar um novo
galinheiro no sistema.
 Gerar arquivos de entrada para mineração de dados: Nesta opção, o
usuário pode gerar, a partir do banco de dados existente, arquivos do tipo
ARFF10 que serão usados posteriormente como entrada no software de
mineração de dados Weka.
 Cadastrar usuários: Nesta opção o usuário é capaz de cadastrar novos
usuários do sistema. Ainda é possível definir se este novo utilizador será
SUPER USUÁRIO ou USUÁRIO COMUM.
 Sair do sistema: Local onde o usuário realiza sua saída do sistema de forma
segura.
Na seção seguinte do trabalho, será mostrado como as informações
armazenadas no banco de dados se relacionam.
3.4 Modelo Entidade Relacionamento (ER)
A Modelagem Entidade Relacionamento (MER) é um modelo baseado na
percepção do mundo real, que consiste em um conjunto de objetos básicos,
chamados entidades, e nos relacionamentos entre esses objetos. O diagrama
entidade

relacionamento deste

trabalho foi proposto de acordo

com as

funcionalidades do sistema. Este modelo é composto por seis entidades: tabelas,
“FRANGOS”, “GALINHEIRO”, “TEMPERATURA_GALINHEIRO”, “PESO_FRANGO”,
“COLETA” e “USUARIO”.

10

Formato de arquivo padrão usado como entrada no software Weka.
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Na figura 10, encontra-se representado o modelo entidade relacionamento
proposto para este trabalho e como as tabelas se relacionam.

Figura 10: Modelo Entidade Relacionamento
Fonte: Autor

A seguir, tem-se a explicação de cada tabela:
 FRANGOS: a tabela “FRANGOS” foi modelada de acordo com o
processo de cadastro dos frangos no sistema, onde o campo “id_rfid”
recebe o número tag RFID fixada no animal, ao inserir o mesmo no
sistema é gerado um número de identificação único que é
armazenado no campo “id_frango”, com o objetivo de individualizá-lo
dos demais, o usuário também deve informar de qual galinheiro o
frango

pertence,

esta

informação

está

contida

no

campo

“id_galinheiro”. Como é possível observar esta tabela se relaciona
diretamente com as tabelas “GALINHEIRO”, “PESO_FRANGO”,
“COLETA” e a “USUARIO”. No primeiro relacionamento é criada uma
relação de N para 1, isto é, em um galinheiro podemos ter vários
frangos, mas os frangos pertencem a um determinado galinheiro. Já
no segundo relacionamento, também existe uma cardinalidade de N
para 1, que significa que os frangos podem ter vários pesos, mas este
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pertence

somente

a

um

determinado

animal.

O

terceiro

relacionamento é mais com a intenção de centralizar as informações
em uma tabela específica, mais a frente será explicada a função da
entidade “COLETA” e por último o relacionamento com a tabela
“USUARIO” tem o objetivo de identificar quais usuários estão
registrando novos frangos no sistema.
 GALINHEIRO: foi modelada para que o usuário do sistema possa
cadastrar novos galinheiros e identificá-los por nomes. Esta entidade
se relaciona com a tabela “FRANGOS” e seu relacionamento já foi
explicado anteriormente, outro relacionamento existente é com a
tabela “TEMPERATURA_GALINHEIRO” e seu relacionamento com
esta entidade é de 1 para N, quer dizer que, em um galinheiro pode
ter várias temperaturas, mas elas pertencem somente a um
galinheiro. Esta tabela também se relaciona com a entidade
“USUARIO”, esse relacionamento tem por objetivo fornecer um maior
controle nas funções de cadastro do sistema.
 TEMPERATURA_GALINHEIRO: foi projetada com a função de
guardar dados a respeito das temperaturas e os índices de umidade
relativa do ar de cada galinheiro existente no sistema. As informações
referentes a estas variáveis virão de sensores instalados no ambiente
e cada oscilação detectada por estes aparelhos será adicionada a
tabela. A tabela “TEMPERATURA_GALINHEIRO” tem ligação com a
tabela “GALINHEIRO e o relacionamento entre elas já foi descrito
anteriormente.
 PESO_FRANGO:

Esta

tabela

tem

por

finalidade

armazenar

informações referentes ao peso dos animais. Esta tabela contém
somente um relacionamento e o mesmo já foi explicado antes.
 COLETA: Esta tabela tem por propósito armazenar as informações de
movimentação dos frangos, ou seja, informará se o frango encontrase na zona de alimentação, outro ponto importante é que esta tabela
servirá para a geração dos arquivos de entrada para o software de
mineração de dados. A tabela possui três ligações diferentes, sendo
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elas

com

as

tabelas

“FRANGOS”,

“GALINHEIRO”

e

“TEMPERATURA_GALINHEIRO” e esses relacionamentos existem
no sentido de obter dados das outras tabelas.
 USUARIO: Nesta tabela estão contidas as informações dos usuários
aptos a usarem o sistema e também seus privilégios no mesmo.
3.5 Funcionalidades do Sistema
Após conhecidos os usuários do sistema, suas funções e as formas como os
dados do sistema se relacionam, o próximo passo dado foi a o desenvolvimento do
layout e das funcionalidades do sistema.
Como base para a construção das interfaces, foram criados wireframes
desenvolvidos no software Balsamiq Mockups11, que se encontram em anexo. Eles
têm, por objetivo, fornecer uma ideia de como os elementos, que estão compondo a
interface do sistema, estão distribuídos. Ele deve ser elaborado de forma simples e
direta, e funciona como uma espécie de protótipo para a interface final do site ou
sistema web.
A seguir, serão mostrados os layouts finais de cada página. Para uma
melhor organização, as mesmas serão separadas em itens, facilitando assim suas
explicações.
3.5.1 Login
A interface de login tem, como única função, verificar se o usuário encontrase cadastrado no sistema ou não, verificando em qual tipo de usuário ele se
enquadra. Caso o utilizador do sistema encontre-se cadastrado, ele poderá usufruir
do restante das funções do sistema; caso contrário, ele receberá uma mensagem,
informando-lhe que não se encontra cadastrado no sistema.

11

http://balsamiq.com/products/mockups/
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Na figura 11, encontra-se representada a interface proposta para esta
funcionalidade.

Figura 11: Interface de login
Fonte: Autor

Esta é uma funcionalidade simples, mas necessária para o sistema, pois
permite que só usuários registrados possam usufruir das funcionalidades do mesmo.
3.5.2 Registrar Usuário
Nesta opção, é possível fazer o cadastro e definir os privilégios que os novos
usuários do sistema terão. Neste sistema, encontram-se dois tipos de usuários,
sendo eles o SUPER USUÁRIO e o USUÁRIO COMUM. O primeiro tipo tem acesso
a todas as funcionalidades do sistema, enquanto o segundo tipo só é capaz de
visualizar a opção de “Painel de Controle”.
Na figura 12, está representada a interface projetada para esta
funcionalidade do sistema.

Figura 12: Interface Cadastrar Usuário
Fonte: Autor

O cadastramento do usuário é, também, uma tarefa simples, mas essencial
ao sistema, limitando o uso do mesmo a pessoas autorizadas.
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3.5.3 Registrar Frango
Nesta opção, o usuário é capaz de registrar novos frangos no sistema e,
ainda, escolher em que galinheiro deseja cadastrá-los. Esse registro é feito com
base no número da tag RFID fixada no animal. A obtenção desse número ocorre
quando é clicado o botão “Buscar Frango”, nele é disparado um evento que acessa
uma página especifica fornecida pelo fabricante do leitor RFID que contém o número
buscado. Na figura 13, vê-se o layout proposto para essa outra funcionalidade do
sistema.

Figura 13: Interface Cadastrar Frango
Fonte: Autor

Vale ressaltar que só é possível registrar novos frangos, se o mesmo se
encontrar na zona de cobertura do leitor, pois só assim é possível obter o número da
TAG RFID e, também, se o identificador RFID não se encontrar registrado no
galinheiro escolhido pelo usuário.
3.5.4 Registrar Galinheiro
Nesta interface, o usuário do sistema tem a possibilidade de cadastrar novos
galinheiros ao sistema. Apesar de ser uma funcionalidade simples, ela permite que
sempre novos criatórios sejam agregados ao sistema e que cada vez mais
informações sejam armazenadas a respeito do comportamento das aves, visto que
novos frangos serão adicionados.
A seguir, na figura 14, encontra-se representada a interface proposta para
esta função do sistema.

Figura 14: Interface Cadastrar Galinheiro
Fonte: Autor
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3.5.5 Relatórios Gráficos
Esta módulo tem a intenção de auxiliar o criador na obtenção de
informações precisas e confiáveis a respeito dos frangos. Para isso, os dados que
estão armazenados no banco de dados são tratados e exibidos em formas de
gráficos, facilitando o processo de interpretação da informação por parte do usuário.
Todos os gráficos são gerados aos mesmo tempo. Nesta página, o utilizador é
capaz de escolher qual galinheiro, qual frango e quais dias ele deseja obter as
informações da sua criação. Como referido antecipadamente, as informações são
mostradas através de três tipos de gráficos. Na figura 15, encontra-se representada
a interface proposta para esta página do sistema e, em seguida, os gráficos gerados
pela mesma.

Figura 15: Interface Painel de Controle
Fonte: Autor

O gráfico em forma de pizza mostra em qual período do dia (madrugada,
manhã, tarde e noite) as aves procuram se alimentar mais. Na figura 16, está
representado o gráfico.

Figura 16: Gráfico de Períodos
Fonte: Autor
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O sistema também possibilita a geração do gráfico de barras, que permite
visualizar a comparação entre a ave selecionada e as demais que compõem o
galinheiro, com o objetivo de mostrar quais aves estão buscando se alimentar mais.
Na figura 17, está representada essa comparação.

Figura 17: Gráfico de Comparação
Fonte: Autor

No eixo X do gráfico temos o número de identificação de cada frango,
importante salientar que só as aves que fazem parte do galinheiro selecionado serão
mostradas. O último gráfico gerado pelo sistema tem a função de mostrar a
evolução com relação à alimentação da ave. Ele pode ser visualizado na figura 18.

‘
Figura 18: Gráfico de Evolução de Alimentação
Fonte: Autor
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No eixo Y do gráfico é mostrado a quantidade de vezes que os frangos
buscaram se alimentar, enquanto no eixo X mostra os dias que essa procura
ocorreu. Os dias apresentados são os que compreendem o intervalo de dias
definidos pelo usuário.
3.5.6 Gerar Arquivos ARFF
Nesta opção, tem-se a possibilidade de gerar arquivos no formato ARFF,
que servem de entrada para serem usados no software de mineração de dados.
Esses arquivos serão gerados a partir da tabela “info” do banco de dados. Essa
tarefa se faz importante devido à oportunidade de usar os dados gerados em tarefas
que buscam mostrar informações e relações entre os dados, que, a princípio, são
desconhecidas pelo usuário.

Figura 19: Interface Mineração de Dados

Fonte: Autor

No próximo subcapítulo será mostrada como foi realizada a etapa de coletas
de dados que posteriormente foram usados no processo de descoberta de
conhecimento.
3.6 Coleta de Dados
A coleta de dados para este trabalho ocorreu num período de 20 dias e foi
realizada na Escola Técnica Estadual Santa Isabel - ETESI, localizada no interior do
município de São Lourenço do Sul. Na figura 20, é possível ver o local
disponibilizado pela Instituição para o desenvolvimento do trabalho.

Figura 20: Local de Estudo
Fonte: Autor
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Um dos primeiros pontos realizados para a coleta dos dados foi a escolha do
melhor posicionamento para a antena RFID. Optou-se por colocá-la junto à área de
alimentação das aves, por se tratar do local ideal para a coleta das informações,
visto que o objetivo é monitorar a quantidade de vezes que as aves se direcionavam
ao comedouro. Na figura 21, vê-se o posicionamento da antena.

Figura 21: Posicionamento da Antena
Fonte: Autor

Também foi definido o alcance do sinal da antena, sendo eleita a distância
de 80 centímetros. Para que os frangos fossem identificados no sistema RFID, cada
um deles recebeu uma tag que foi fixada em sua asa. Esta etapa ocorreu somente a
partir do 15º dia de vida dos frangos, devido à dificuldade de fixação das tags em
suas asas. Na figura 22, podemos observar a tag fixada na asa do frango.

Figura 22: Posicionamento TAG RFID no frango
Fonte: Autor
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Neste trabalho, foram utilizados 15 (quinze) frangos para o teste, em função
do número de tags compatíveis com o leitor e antena. Dos 15 (quinze) frangos,
morreram 3 (três), ficando-se com 12 (doze) aves até o final do experimento. Os
demais elementos que compõem o sistema RFID foram posicionados fora da zona
de alimentação das aves, pois era necessário ter fácil acesso a esses
equipamentos. Após concluída a preparação do sistema RFID, a etapa de coleta de
dados e seu funcionamento ocorreu conforme mostra a figura 23.

Figura 23: Esquema de funcionamento do RFID no projeto
Fonte: Autor

Toda vez que o frango entrava na zona de leitura da antena, um sinal era
enviado para o leitor que, por sua vez, encaminhava as informações obtidas para o
computador, formando assim o banco de dados. Após concluída a etapa de coleta
dos dados, pode-se dar início a fase de análise dos dados,
3.7 Análise dos Dados
Após a conclusão da etapa de coleta de dados, foi possível dar início ao
processo de descoberta de conhecimento, quando se buscou ver qual a influência
que os períodos do dia e o tempo de vida das aves tinham sobre a alimentação das
mesmas, por exemplo, uma ave que está no 30º dia de vida, busca se alimentar
mais? Em qual período do dia?
Para responder à questão referida acima, foi escolhida a tarefa de análise
associativa, sendo que o algoritmo eleito foi o Apriori, ambos explicados
anteriormente. Para uma melhor organização, cada etapa do KDD será separada
em tópicos.
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3.7.1 Pré-Processamento
Esta etapa foi a primeira a ser feita e consiste em transformar os dados de
entrada em um formato apropriado para a mineração. A técnica de préprocessamento escolhida foi a discretização, que tem, como objetivo, transformar
dados contínuos em dados categóricos. Essa escolha se deu devido à capacidade
de agrupamento de dados contínuos que a discretização oferece.
Com isso, a coluna do banco de dados, em que se encontravam as
informações referentes aos horários de entrada de cada frango na área de
alimentação, foi separada em períodos do dia, sendo eles: madrugada, manhã, tarde
e noite. Para cada período, foi determinado um intervalo de horário especifico,
ficando:


Madrugada: entre 00:00:00 e 05:59:59;



Manhã: entre 06:00:00 e 11:59:59;



Tarde: entre 12:00:00 e 17:59:59;



Noite: entre 18:00:00 e 23:59:59;
A segunda coluna do banco de dados a ser transformada, armazenava

informações relacionadas aos dias em que cada frango se encontrava ou não na
zona de alimentação. Os atributos desta coluna foram separados em 3 (três) fases,
cada qual correspondendo a um intervalo de tempo. As fases ficaram organizadas
da seguinte maneira:
 Fase 1: 19/11/2013 a 26/11/2013;
 Fase 2: 27/11/2013 a 04/12/2013;
 Fase 3: 05/12/2013 a 11/12/2013;
Por último, a coluna que continha o número de identificação de cada frango
foi excluída, com intuito de não interferir no resultado final da mineração e a coluna,
que identifica se o frango está ou não, foi deslocada para a última posição,
transformando-se no atributo alvo.
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Na figura 24 é possível ver parte da tabela, após as transformações:

Figura 24: Fragmento do banco de dados gerado após a etapa de pré-processamento

Na próxima subseção, será explicado como as transformações ocorridas na
base de dados, puderam ser usadas na etapa de mineração de dados.
3.7.2 Mineração de Dados
Após a etapa de pré-processamento, foi iniciada a etapa de mineração de
dados, que tem, como objetivo, analisar uma grande quantidade de dados e
descobrir padrões e relações previamente desconhecidas nesse conjunto de dados.
Como explicado anteriormente, o algoritmo escolhido para esta tarefa de
mineração de dados foi a Apriori, usado no software Weka. Para a geração de
regras de associação, dois pontos tiveram que ser definidos, sendo eles o suporte e
a confiança, sendo o primeiro definido em 0,06 e o segundo em 0,5.
A partir dessa definição, o algoritmo pode ser executado, gerando as
seguintes regras, mostradas na figura 24:

Figura 24: Regras geradas pelo algoritmo Apriori
Fonte: Autor
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Com os resultados obtidos, a última tarefa do processo de descoberta de
conhecimento pode ser iniciada.
3.7.3 Pós-Processamento
A etapa de pós-processamento visa a avaliar os resultados obtidos com a
mineração de dados. Abaixo serão descritas todas as regras geradas pelo algoritmo
Apriori:
 Regra 1: Esta regra mostra que os frangos que estão na fase 1 de
desenvolvimento, durante o período da tarde eles procuram se
alimentar mais;
 Regra 2: Esta regra mostra que durante o período da noite as aves, de
modo geral, buscam se alimentar menos;
 Regra 3: Na regra 3 os frangos que estão na fase 2 de
desenvolvimento, durante o período da manhã buscam se alimentar
menos;
 Regra 4: Esta regra indica que durante o período da madrugada os
frangos buscam se alimentar mais;
 Regra 5: Esta regra mostra que durante o período da tarde os frangos
procuram se alimentar mais;
 Regra 6: A regra 6 indica que os frangos que estão na fase 1 de
desenvolvimento, durante o turno da manhã procuram se alimentar
mais;
 Regra 7: Esta regra aponta que as aves que estão na fase 3 de
desenvolvimento, busca se alimentar menos;
 Regra 8: Esta regra indica que os frangos que estão na fase 1 de
desenvolvimento buscam se alimentar mais;
 Regra 9: Esta regra mostra durante o período da manhã os frangos
buscam se alimentar menos;
 Regra 10: Nesta regra os frangos que estão na fase 2, procuram se
alimentar menos;

49

De modo geral, foi observado que os frangos buscam se alimentar mais no
período da madrugada e da tarde e menos nos períodos da manhã e da noite. Por
último, foi detectado que, com o passar do tempo, conforme os frangos cresciam, a
procura por alimentação diminuía de forma progressiva.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho, foi possível observar que a tecnologia RFID não gerou
interferência no desenvolvimento dos frangos e que este tipo de tecnologia também
pode ser usada em conjunto com sistemas web, fornecendo os dados de entrada
para o sistema. Também foi possível observar que, a partir dos dados gerados pelo
sistema e a análise, por descoberta de conhecimento, foram obtidas informações
sobre o comportamento das aves. Isso pode ser usado para ajudar na criação e
desenvolvimento de frangos.
Vale ressaltar que todos os resultados obtidos com a descoberta de
conhecimento foram validados pelo professor responsável da disciplina de avicultura
Gilberto Barwaldt da ETESI. Isso mostra que a etapa de mineração de dados
forneceu informações corretas e cumpriu uma de suas funções que era a de
descobrir padrões e relacionamentos a partir dos dados.
Destaca-se, também, que, apesar dos resultados satisfatórios, o sistema
está em processo de evolução em termos de processamento e integridade. É
requerida uma quantidade maior de validações, para provar que os dados obtidos
neste trabalho evidenciam a realidade no comportamento dos frangos e não um
comportamento fora do normal.
4.1 Trabalhos Futuros
As possibilidades de aplicações computacionais junto ao âmbito rural são
diversas. Sugere-se como trabalhos futuros:
 Agregar ao sistema RFID variáveis climáticas e ambientais ao sistema, com o
objetivo de ver como elas influenciam no crescimento das aves;
 Explorar mais algoritmos de mineração de dados;
 Colocar em prática as informações obtidas com a mineração de dados;
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APÊNDICE A – Wireframe “Painel de Controle”

APÊNDICE B – Wireframe “Registro Frango”

APÊNDICE C – Wireframe “Registro Galinheiro”
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APÊNDICE D – Wireframe “Data Mining”

APÊNDICE E – Wireframe “Cadastro Usuário”

