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RESUMO 

Este trabalho consiste na utilização de técnicas de reconhecimento de padrões para identificar 

os comportamentos bovino, utilizando dados de posicionamento, movimentação do animal e 

luminosidade do ambiente. O objetivo é aferir os comportamentos e indicar a relação desses 

com o ambiente. Utilizando os dados de sensores localizados em um colar preso ao pescoço 

do animal e algoritmos de árvore de decisão, busca-se reconhecer seis comportamentos 

primários (Andando, Pastando, Parado em Pé, Parado Deitado, Ruminando em Pé e 

Ruminando Deitado) e, posteriormente, relacioná-los com dados do ambiente, para identificar 

comportamentos secundários, baseados na localização do animal, em áreas de interesse e na 

luminosidade do ambiente. Em um primeiro experimento, utilizando apenas os dados de 

posicionamento do animal, o algoritmo END obteve o melhor desempenho na identificação 

dos comportamentos primários, mas os comportamentos Em Pé e Deitado não foram 

diferenciados com acurácia. Por fim, são apresentados os resultados esperados do novo 

experimento, agregando os dados de movimentação do animal e de luminosidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência Artificial, Comportamento Animal, Pecuária de 

Precisão. 

 

ABSTRACT 

This work consists in the use of pattern recognition techniques to identify cattle behavior, 

using positioning data, animal movement and ambient brightness. The aim is to assess the 

behavior and indicate their relationship with the environment. Using data from sensors located 

 



in a collar stuck in the animal's neck and decision tree algorithms, we seek to measure six 

primary behaviors (Walking, Grazing, Standing, Lying, Ruminating In Foot and Ruminating 

Lying) and correlate them with the environment, to identify secondary behaviors, based on the 

location of the animal in areas of interest and the ambient brightness. In a first experiment, 

using only the animal positioning data, the END algorithm had the best performance in 

identifying the behavior, but the behaviors Standing in Foot and Lying were not accurately 

differentiated. Finally, we present the expected results of the new experiment, adding the data 

of animal  movement and of brightness. 

KEYWORDS: Artificial Intelligence, Animal Behavior, Precision Farming. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o agronegócio 

representa quase 23% do Produto Interno Bruto (PIB) da economia brasileira, sendo a 

pecuária responsável por cerca de 30% do valor produzido (BRASIL, 2014). Até 2024 há uma 

projeção de aumento no consumo e na produção de carne bovina em quase 12 milhões de 

toneladas (MAPA, 2014).  

O rebanho bovino brasileiro passa de 211 milhões de cabeças, com 33,6% do total 

localizado na região Centro-Oeste do país (IBGE, 2013). Na pecuária de corte, predomina a 

criação do gado indiano (Bos indicus), que possui a carne mais dura que a do gado europeu 

(Bos taurus). Aumentar a produção de carne da espécie europeia significa gerar maior receita, 

pois ela é comercializada com preço superior. Porém, trazer a espécie para criação na região 

Centro-Oeste do Brasil trás junto incertezas, pois não se sabe qual é o comportamento da 

espécie no cerrado brasileiro.  

Este cenário exige mudanças na produção e na gestão dos negócios agropecuários. Um 

sistema de monitoramento pode ajudar o pecuarista a melhorar a gestão pecuária, aumentando 

o bem-estar animal e a produção, por meio da análise do comportamento animal.  

Uma área que pode contribuir neste monitoramento é a Pecuária de Precisão, que pode 

ser definida como a gestão de bovinos a partir do uso da Tecnologia da Informação e 

Comunicação, a fim de garantir boas práticas na produção de carne (CÁCERES et al., 2011). 

Ela é uma quebra de paradigmas, uma vez que os dados passam a ser tratados individualmente 

para cada animal, na tomada de decisão, diferente do modelo que considera apenas um valor 

de amostragem geral do rebanho (EMBRAPA GADO DE LEITE, 2012).  

Com grande volume de dados gerados, a interpretação deles fica cada vez mais 

complexa e, em alguns casos, humanamente impossível de ser realizada. Faz-se então 



necessária a identificação automatizada de padrões. Com a categorização dos dados procura-

se encontrar a hipótese mais provável dentro de um conjunto de hipóteses. O Reconhecimento 

de Padrões – subtópico da Aprendizagem de Máquina, que por sua vez, é um subcampo da 

Inteligência Artificial – é definido por Duda, Hart e Stork (2000) como o ato de tomar uma 

decisão a partir de um conjunto de dados, baseado em um padrão.  

Diferentes trabalhos (SCHEIBE; GROMANN, 2006; MARTISKAINEN et al., 2009; 

NADIMI et al., 2012) abordaram a identificação automática do comportamento animal, 

porém sem relação destes comportamentos com o ambiente em que o animal está inserido.  

Este trabalho apresenta uma proposta para aferir o comportamento bovino utilizando 

reconhecimento de padrões, com os dados de movimentação e posicionamento do animal. A 

proposta é utilizar algoritmos de classificação supervisionada para aferir os comportamentos e 

relacioná-los com o ambiente, a partir dos dados de sensores de localização, movimentação e 

luminosidade. 

Para tanto, este artigo está estruturado, além desta seção introdutória, em mais três 

seções. Na Seção 2, são descritas as ferramentas e técnicas utilizadas para a execução do 

trabalho. Na Seção 3, são discutidos os resultados de um primeiro experimento e dos 

resultados esperados com a proposta apresentada. Na Seção 4, são apresentadas as conclusões 

e perspectivas de trabalhos futuros. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização desta pesquisa será utilizado um ambiente georreferenciado, onde os bovinos 

circulam com um colar com sensores, que coletam os dados do posicionamento, 

movimentação do animal e luminosidade do ambiente.  

Os comportamentos primários do animal (Andando, Pastando, Parado Em Pé, Parado 

Deitado, Ruminando Em Pé e Ruminando Deitado) serão aferidos utilizando os dados 

coletados. A combinação destes comportamentos com os dados do ambiente (localização do 

animal, locais de interesse e características de luminosidade) podem indicar outros 

comportamentos. A Figura 1 apresenta a proposta de combinação dos dados para aferição 

destes outros comportamentos, aqui chamados de comportamentos secundários. 

 

 

 

 

 



Figura 1 – Comportamentos Primários e Comportamentos Secundários 

 
Fonte: (os autores, 2015) 

 

Comportamento Animal 

A etologia é a parte da ecologia que trata dos hábitos dos animais e da acomodação dos seres 

vivos às condições do ambiente. Chama-se de comportamento aquilo que percebe-se das 

reações de um animal ao ambiente que o cerca.  

Para o estudo do comportamento é necessário observações dos movimentos e da postura 

do animal. A identificação de comportamentos pode servir para o gerenciamento dos animais 

e das áreas em que eles vivem. Scheibe e Gromann (2006) indicam que desvios nos padrões 

normais de comportamento do animal, podem ser resultados de uma doença ou de 

pertubações exteriores. 

 

Trabalhos Relacionados 

Para formar uma lista de comportamentos do gado (etograma) baseado nos padrões de bem-

estar, Kilgour (2012) analisou 22 trabalhos sobre o bem-estar animal, realizados entre 1927 e 

2009, e apresentou 40 comportamentos identificáveis do gado. De acordo com o autor, a 

maior parte dos trabalhos atuais sobre identificação do comportamento animal, considera 

apenas os comportamentos Pastando, Ruminando, Andando e Parado. 

Anderson (2010 apud ANDERSON; CIBILS, 2013) apresenta 68 fatores que 

influenciam o comportamento animal. Sabe-se que fatores ambientais relacionam-se 

diretamente com o comportamento animal e, segundo Schütz et al. (2009 apud OLIVEIRA,  

2013), o gado pode identificar pequenas alterações climáticas e buscar situações para 

contorná-las, como procurar áreas com sombra para reduzir a temperatura corporal.  



No trabalho realizado por Godsk e Kjaergaard (2011), é proposta a identificação 

automática de atividades como em pé, deitado, pastando ou andando, pois, muitas vezes, os 

sintomas de alterações de estado de saúde e bem-estar de um animal afeta o comportamento e 

a rotina considerada normal. Por exemplo, mudanças no tempo padrão gasto em atividades 

como em pé, deitado, pastando ou andando pode indicar alguma anormalidade na saúde do 

animal. De baixo custo e pouca infraestrutura, sensores de posicionamento GPS ligados às 

coleiras dos animais são utilizados para dar a oportunidade de acompanhar os movimentos 

dos bovinos e reconhecer as suas atividades. Por meio do pré-processamento dos dados brutos 

de posição, foi obtido taxas altas de classificação usando técnicas padrões de aprendizagem de 

máquina para reconhecer as atividades dos animais.  

Na literatura identificam-se ainda outros trabalhos que buscaram aferir os 

comportamentos bovino com o uso de sistema GPS. Nadimi et al. (2012) e Oliveira (2013b) 

apresentam as limitações do uso de soluções comerciais e de GPS tradicional. Os trabalhos de 

Martiskainen et al. (2009) e Robert et al. (2009) abordaram a identificação do comportamento 

animal com o uso de acelerômetros. Moreau et al. (2009), Guo et al. (2009) e González et al. 

(2015) utilizaram os dados de GPS e do acelerômetro para inferir os comportamentos, porém 

em nenhum deles foi feito uma relação dos comportamentos com as localizações.  

As soluções comerciais disponíveis para rastrear animais, em especial da tecnologia 

GPS, possuem alto custo de aquisição, protocolo de comunicação proprietário e  

impossibilidade de integração com outros sistemas.  

 

Experimento 

A coleta de dados foi realizada em uma fazenda experimental, localizada no município de 

Campo Grande/MS. Dois animais, selecionados aleatoriamente no rebanho, foram equipados 

com um colar, composto por um sistema com sensores que registram os dados de 

movimentação, de posicionamento do animal e de luminosidade do ambiente. Os animais 

foram fornecidos pela empresa responsável pela fazenda, que os manteve apascentados em 

pastagem cultivada e com suplementação mineral adequada, água à vontade e tratamento 

sanitário.  

Para aplicar os algoritmos de classificação supervisionada é preciso atribuir classes para 

cada instância a ser rotulada. Para realizar o treinamento desses algoritmos é necessário criar 

um par entre a instância e a identificação de classe da instância. O analista de domínio 

observa os animais e anota qual atividade o gado está desempenhando e em qual instante isto 

ocorreu.  



Os dados para formar a base de dados para classificação dos comportamentos foram 

coletados por um período de 15 dias. Para a validação dos comportamentos classificados, uma 

nova coleta foi realizada, por mais 15 dias. A observação foi realizada no período entre às 

7h00 e 17h00. Os dados coletados nas primeiras 24 horas foram descartados, para garantir que 

o equipamento não influenciou os comportamentos. 

 

Software para Auxílio nas Observações 

Os primeiros estudos sobre comportamento animal eram realizados utilizando a observação 

humana e registros manuscritos das atividades. Atualmente o uso de câmeras de vídeo e 

binóculos, com tecnologia de visão noturna, tem sido utilizadas como ferramentas de apoio 

(ANDERSON; CIBILS, 2013). Apesar destas serem ferramentas eficientes, existem 

problemas relacionados às limitações do homem, como a fadiga em trabalhos que exigem 

longos períodos de observação e a influência da presença do observador no habitat do animal.  

Em geral, o analista de domínio deve observar os animais e anotar qual atividade o gado está 

desempenhando e em qual instante isto ocorreu. Em alguns trabalhos (GODSK; 

KJAERGAARD, 2011; ZHENG et al., 2008; NADIMI; SOGAARD; BAK, 2008), os 

pesquisadores realizaram esse processo de observação utilizando caneta e papel. Utilizar estas 

ferramentas é trabalhoso e pode gerar erros, por exemplo, na anotação do tempo ou no 

momento de transferir os dados do papel para o formato digital.  

A fim de aperfeiçoar o trabalho de observação, de importação e manipulação dos dados, 

além de gerar dados mais confiáveis, foi proposto e desenvolvido um software que automatiza 

o trabalho de anotação do analista de domínio. O software pode ser executado em qualquer 

dispositivo móvel que possua o sistema operacional Android e apresenta uma tela com 

grandes botões que representam as atividades observadas.  

Ao iniciar o software ele sincroniza o aparelho com os satélites GPS. Os dados que são 

gerados pelo colar, que está acoplado no pescoço do animal, também registram o tempo do 

satélite GPS. Esse tempo registrado é o elo que une a observação do analista e os dados de 

posicionamento gerados pelo colar. O trabalho do analista consiste apenas em olhar para o 

animal e pressionar o botão que representa a atividade que está sendo observada.  

 

Implementação 

Para aferir os comportamentos serão utilizados algoritmos de classificação supervisionada, 

baseados em aprendizagem de máquina. Cada registro de entrada é caracterizado por uma 

tupla (X,Y), onde X é o conjunto de atributos e Y o atributo especial, chamado de atributo 



alvo ou de categorização. A classificação é a tarefa de aprender um modelo que mapeia cada 

conjunto de atributos X para um dos rótulos de classes Y pré-determinados e retornar uma 

“decisão” - o valor de saída previsto para o atributo alvo. 

O pacote Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA), uma ferramenta para 

aprendizagem de máquina, possui uma coleção de algoritmos de classificação supervisionada 

(HALL et al., 2009) e será utilizado para classificar os comportamentos desejados. A proposta 

é validar o algoritmo mais eficiente, no que tange a taxa de instâncias classificadas 

corretamente. Na classificação dos comportamentos com os dados de localização do animal, 

apenas os algoritmos da classe Árvores de Decisão foram utilizados, enquanto na 

classificação com os dados de movimentação outros classificadores presentes no WEKA 

serão testados, como os classificadores baseados em regras, classificador neural e 

classificador bayesiano.  

Para aferir os comportamentos secundários é necessário relacionar os comportamentos 

primários com a localização do animal no pasto, com as áreas de interesse e/ou com as 

informações de luminosidade. Para identificar o comportamento bebendo água, por exemplo, 

deve se verificar se o animal está no local do bebedouro (considerando que a área está 

georreferenciada) e se a cabeça do animal está abaixada.  

Com os dados de luminosidade pode-se aferir a relação dos comportamentos primários 

com as áreas de sombra. Avaliando o percentual de tempo e horários que o animal está em 

áreas de sombra, poder-se-á indicar os comportamentos dos animais e a frequência em que 

eles ocorrem nestas áreas. 

Outra opção é avaliar o deslocamento do animal dentro da área de pasto. A trajetória 

será gerada utilizando os algoritmos SMOT (Stops and Moves of Trajectories) (ALVARES et 

al., 2007), CB-SMOT (Clustering-Based Stops and Moves of Trajectories) (PALMA et al., 

2008) e Avoidance (ALVARES et al., 2007), indicando os pontos de parada do animal e os 

desvios de rota. O usuário pode manipular os dados coletados de acordo com os critérios 

desejados: consulta de um animal e/ou local específico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção são discutidos os resultados de um ensaio realizado apenas com os dados de 

posicionamento do animal e as possibilidades com os novos dados capturados. Nestes 

experimentos iniciais utilizou-se a metodologia proposta por Godsk e Kjaergaard (2011), 

onde,  a obtenção de altas taxas de sucesso de classificação é obtida por meio da otimização 

do pré-processamento dos dados brutos de posicionamento GPS e a extração de características 



que servem como entrada para o algoritmo de aprendizagem automática. Assim, não se 

buscou aperfeiçoar os algoritmos de aprendizagem de máquina, mas a organização dos dados 

de entrada para esses algoritmos. 

Os comportamentos foram classificados em quatro categorias: Deitado, Em Pé, 

Pastando e Andando. Os dados foram processados, com os algoritmos de aprendizagem de 

máquina fornecidos pelo WEKA. O algoritmo END obteve o melhor desempenho em termos 

de taxa de instâncias classificadas corretamente. Foi utilizado um conjunto de 3219 registros 

do GPS. Desta coleção de dados, Pastando foi classificado 1641 vezes, seguido por deitado 

com 825 observações, andando com 453 observações, e finalmente, em pé com 300 

observações. Utilizou-se o algoritmo weka.filters.supervised.instance.Resample para dar 

uniformidade ao tamanho das classes. Na base de dados gerada não existe o problema de 

dados faltantes. A Tabela 1 mostra a taxa de acerto na classificação e tempo médio para 

processar as instâncias. 

 

Tabela 1 – Comparação da taxa de acerto entre algoritmos de classificação 

Algoritmo de Aprendizagem de 
Máquina 

Taxa de Acerto na 
Classificação 

Tempo Decorrido para Classificar as 
Instâncias 

END 67,80% 1,91 segundos 

ClassificationViaRegression 63,01% 4,18 segundos 
SMO (SVM) 62,32% 2,82 segundos 

RandomForest 60,95% 4,62 segundos 
J48 60,27% 4,75 segundos 

 

Verificou-se, para o melhor caso, que o algoritmo de classificação END concentra seu 

maior erro na classe que representa a atividade Em Pé. Do conjunto de instâncias que 

deveriam ser classificadas como Em Pé, 29% destas foram classificadas como Comendo e 

56% como Deitado.  

Como dito no artigo de Godsk e Kjaergaard (2011), para classificar uma atividade 

utilizando dados de GPS, esta atividade por definição deve influenciar no posicionamento do 

animal, ou seja, a atividade do animal deve apresentar movimento para ser reconhecida. 

Assim, não se pode ter duas atividades que por definição não apresentam movimento. 

Em um segundo experimento associou-se as classes Em Pé e Deitado em uma única, visto que 

estas duas classes apresentam como definição a ausência de movimento. Executando 

novamente o algoritmo END obteve-se uma melhor taxa de acertos de 84,86%. 

 

 

 



Classificação dos Comportamentos com Dados de Outros Sensores 

Os dados de posicionamento estão limitados a latitude, longitude, altitude e velocidade. Nem 

todos os indicadores são detectáveis com destes dados, ou seja, a atividade tem que afetar a 

localização para ser detectada. Isso exclui indicadores como saltar, cambalear e ruminar. Do 

ponto de vista do posicionamento GPS, as atividades Em pé e Deitado se assemelham, pois 

são definidas pela ausência de movimento e, portanto, não podem ser diferenciadas com 

eficiência. 

Incluindo os dados de sensores que capturam a movimentação do animal, espera-se 

aumentar a acurácia dos comportamentos aferidos e identificar novos comportamentos, como 

o animal ruminando. Os sensores captam os movimentos do animal, mesmo quando este fica 

parado em um mesmo local. Identificando os comportamentos e relacionando-os com outras 

variáveis (localização, áreas de interesse, características de luminosidade) espera-se 

identificar comportamentos secundários, como o animal bebendo água ou buscando áreas de 

sombra. 

 

CONCLUSÕES 

A identificação automática da variação dos comportamentos do animal pode ser utilizada para 

auxiliar a gestão pecuária. Baseado na revisão bibliográfica, as pesquisas realizadas até o 

momento não correlacionam variáveis ambientais ao comportamento dos animais. 

Comportamentos como bebendo água, buscando área de sombra, doente, constituem-se de 

informações mais relevantes para a gestão pecuária, influenciando o bem-estar animal e a 

produção.  

Visto a abordagem dos trabalhos na literatura, esta pesquisa busca identificar os 

comportamentos primários e relacioná-los à outras variáveis, que indicam comportamentos 

secundários. Nos experimentos já realizados, com os dados de posicionamento do animal e os 

algoritmos da classe Árvores de Decisão, foi possível identificar os comportamentos 

primários Pastando, Andando e Parado, mas não foi possível diferenciar os comportamentos 

Em Pé e Deitado. 

Baseado no experimento inicial conclui-se que apenas os dados de posicionamento GPS 

não são suficientes para identificar comportamentos secundários. Vale ressaltar que no 

momento da escrita deste artigo, o projeto ainda está em andamento. Os dados de 

movimentação e luminosidade já foram coletados, mas ainda não processados. A próxima 

etapa é processá-los para avaliar a possibilidade de aumento da acurácia na identificação dos 



comportamentos primários, a identificação dos comportamentos Em Pé e Deitado e a relação 

dos comportamentos com os dados de localização do animal e de luminosidade do ambiente.  

O software para anotação dos comportamentos observados foi desenvolvido e utilizado 

no período de coleta de dados. A preparação dos dados para processamento foi facilitado, já 

que os dados não precisaram ser transcritos.  

Trabalhos futuros podem identificar variações de comportamentos que revelam o 

período do parto de uma vaca ou a infestação do rebanho por mosca-do-chifre, que são 

exemplos de aplicações úteis para o criador. Incluir dados de novos sensores, que capturem 

outras variáveis do ambiente, como intensidade de sinais sonoros, temperatura, umidade 

relativa, radiação solar, podem indicar características ainda mais pertinentes da relação do 

animal com o ambiente.   
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