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INTRODUÇÃO:

O clima tem impacto direto sobre a produção de bovinos leiteiros. No Brasil, as altas

temperaturas durante o verão ultrapassam os limites de conforto térmico para vacas leiteiras,

prejudicando a saúde, o bem-estar e a produção de leite. Embora vários modelos tenham sido

desenvolvidos para avaliar as condições de estresse térmico em vacas leiteiras, muitos desses

modelos assumem uma relação específica, normalmente escolhida pelo pesquisador, entre as

condições ambientais e as respostas fisiológicas dos animais. Estes modelos, em sua maioria, são

lineares (Dikmen e Hansen, 2009). No entanto, considerando as diferenças climáticas e a variabilidade

dos animais, os modelos lineares podem não fornecer resultados que permitam avaliar de forma

fidedigna o estresse térmico.

Dentre as variáveis ambientais, a temperatura do ar (Ta) e a umidade relativa do ar (UR) têm

sido amplamente utilizadas como indicadores de estresse térmico sobre as respostas fisiológicas de

frequência respiratória (FR) e temperatura retal (TR) dos animais. A TR representa a temperatura

interna do animal, e indica o gradiente térmico entre o acúmulo de calor externo (ambiente) com o

calor metabólico.

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi construir um modelo de predição da TR,

baseado em técnica de machine learning, como método para avaliar o estresse térmico de vacas

Holandesas em lactação.
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METODOLOGIA:

O experimento foi conduzido em parceria com a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de

Alimentos (FZEA)/USP e o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura

(CEPAGRI)/UNICAMP, aprovado pelo Comitê de Ética do Uso de Animais (CEUA protocolo

4859201219) da FZEA/USP o qual está de acordo com a Regulamentação Federal Brasileira.

Os procedimentos experimentais foram divididos em duas etapas, sendo: (i) coleta de dados do

ambiente dos animais (Free-stall) e coleta de dados fisiológicos de TR; e (ii) construção de um modelo

baseado em machine learning para predição da TR a partir dos dados ambientais e dos animais.

Na primeira etapa, foram utilizadas 45 vacas Holandesas em lactação, sadias, com 264±152

dias em lactação (DeL) e 2,3±1,2 lactações, pertencentes ao rebanho leiteiro do setor de gado de leite

da FZEA. Assim, a TR foi coletada durante 60 dias em três horários do dia (5h, 13h e 19h), distribuídos

nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, 2019 e 2021, totalizando 3036 dados. A TR foi

mensurada com termômetro digital. Em seguida, os dados de Ta e UR foram obtidos a cada 30 min por

24h, adquiridos por meio de dois sensores dataloggers instalados no ambiente interno do free-stall.

A construção do modelo de predição foi realizada no CEPAGRI, por meio de ferramentas de

programação e análise de dados em Python e as bibliotecas Pandas e Scikit-Learn. Com isso, o

algoritmo Random Forest foi selecionado para construir um modelo de previsão em que a TR média do

animal foi o atributo alvo. Cada variável ambiental (Ta e UR) e dados dos animais (DeL e partos) foram

normalizadas pelo método min-max scaling . Em seguida, os dados foram divididos de maneira

aleatória na proporção de 70% para treino e 30% para teste do algoritmo. Após a criação do modelo,

com os dados treino, foi gerado uma previsão baseada nos atributos preditores do grupo teste,

gerando assim TR média predita que pode ser avaliada em relação à TR média real do grupo teste.

Para avaliar o desempenho do modelo, foram utilizadas técnicas de adequação de índice de

determinação (R²), raiz do erro quadrático médio (RMSE) e erro médio absoluto (MAE).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O ambiente climático do free-stall apresentou Ta média de 26,3 °C e UR média de 71,4%

durante o período experimental. Portanto, foi observado que as vacas leiteiras experimentaram

estresse térmico, sendo caracterizado pela Ta média máxima de 35 °C e Ta média mínima de 20,1 °C,

enquanto a UR média máxima foi de 87,1% e UR média mínima de 50,8%. Alguns autores apontam

que vacas Holandesas em lactação, iniciam o estresse térmico com Ta a partir de 25 °C, justificado

pela elevação da TR e redução na produção de leite (Dikmen e Hansen, 2009).

Com isso, a Ta (média, mínima e máxima) e UR (média, mínima e máxima), e os dados de DeL

e partos foram selecionados como atributos preditores no modelo Random Forest. Então, foi possível

avaliar o escore de importância dessas variáveis sobre a TR. Os dados de escore de importância estão

descritos na Figura 1.
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Figura 1: Escore de importância dos atributos ambientais e atributos dos animais em função da
temperatura retal  (TR)  no modelo de Random Forest.

Legenda: Temperatura média diária (Ta_mean); Temperatura mínima diária (Ta_min); Temperatura máxima diária
(Ta_max); Umidade relativa média diária (UR_mean); Dias em lactação (DeL); Número de lactações (num_lact).

Os escores de importância indicaram que entre as variáveis ambientais a Ta média diária

apresentou maior efeito sobre a TR das vacas leiteiras (Figura 1). Enquanto, a Ta mínima e máxima e

UR média apresentaram os menores escores sobre a TR. Dentre as variáveis dos animais, o DeL

apresentou maior efeito sobre a TR (Figura 1). Gorczyca et al. (2020) também observou maior escore

de importância da Ta média sobre variáveis fisiológicas (como a temperatura vaginal e temperatura de

superfície de pele). De fato, a Ta média abrange tanto a Ta mínima e Ta máxima diária diária, enquanto

a TR é diretamente influenciada por outras respostas fisiológicas iniciais ao estresse térmico, como a

FR e temperatura de superfície de pele, as quais têm maior impacto da Ta.

Na Figura 2, foi demonstrada a relação entre a TR real e TR predita pelo modelo Random

Forest baseado nas variáveis de Ta (média, mínima e máxima) e UR (média, mínima e máxima), além

de dados dos animais de DeL e partos.
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Figura 2: Relação da TR média real versus a TR média predita para o modelo Random Forest.

O modelo Random Forest apresentou um ótimo desempenho em predizer a TR das vacas

leiteiras (R² = 0,84), considerando poucas variáveis ambientais e variáveis dos animais. O RMSE e

MAE apresentaram valores baixos de 0,07 e 0,05 °C (na escala normalizada), respectivamente, o que

indica a boa qualidade dos dados. Como resultado, os modelos de machine learning são capazes de

considerar o efeito de cada variável ambiental ao desenvolver a classificação sem penalizar o

desempenho do modelo (Gorczyca et al., 2020). Portanto, o uso do modelo Random Forest têm

potencial em avaliar o grau de estresse térmico de vacas leiteiras, fornecendo consistentemente

saídas de previsão mais realistas que aquelas observadas em modelos lineares.

A dificuldade em construir modelos de machine learning está na quantidade de dados

necessários, essas técnicas requerem um volume de dados considerável, o que muitas vezes não é

possível, pela dificuldade de coleta em fazendas e por métodos tradicionalmente invasivos nos

animais.

CONCLUSÕES:

O modelo de predição da TR baseado no modelo de Random Forest apresentou bons

resultados, indicando que esta técnica pode ser uma boa ferramenta para prever o grau de estresse

térmico de vacas leiteiras. Essa metodologia tem potencial para ser aplicada em sistema de produção

comercial como um sistema de alerta e não invasivo.
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