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RESUMO 
Considerando que atualmente a produção avícola vê-se negativamente afetada pelo 
possível aumento das temperaturas, limitando as áreas onde a produção possa ser 
estabelecida e renovando a procura de meios para amenizar as bruscas alterações 
do ambiente externo sobre o interior das instalações. Nesta pesquisa é feita, por 
meio de análise estatística, a comparação entre dois sensores eletrônicos de mesmo 
lote para futura aplicação em um sistema com inteligência embarcada em 
microcontrolador atuando em tempo real, com um conjunto destes mesmos sensores 
eletrônicos para a medição da temperatura de globo negro, e para a temperatura de 
bulbo seco, para a gestão em tempo real de conforto do ambiente de criação de 
aves de corte. Os resultados apontam para o fato que os sensores, apesar de serem 
provenientes de um mesmo lote de um mesmo fabricante, não são idênticos em 
suas respostas, porém, há entre eles grande correlação e um ajuste pode ser feito 
junto ao firmware para equalizar as leituras. 
PALAVRAS- CHAVE: Agrometeorologia, Ambiência, Frango d corte, Sensores 
Eletrônicos, Temperatura. 
 

ELECTRONIC SENSOR EVALUATION FOR USE IN ALTERNATIVE  
AGROMETEOROLOGICAL INSTRUMENTS IN POLTRY SHEDS 

 
ABSTRACT 

Considering that currently the poultry production is seen negatively affected by the 
possible increase in temperatures, limiting the areas where production can be 
established and renewing the search for ways to ease the rapid changes of the 
external environment on the inside of the facilities, this research is done by means of 
statistical analysis, to perform the comparison between two electronic sensors of the 
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same batch for future application on a system with embedded intelligence in an 
microcontroller acting in real time with a set of these same electronic sensors for the 
measurement of black globe temperature, and the dry bulb temperature, for real-time 
management of comfort in the creation of broilers environment. The results point to 
the fact that the sensors, although they are from the same batch of the same 
manufacturer, are not identical in their answers, however, there is a high correlation 
between them and an adjustment can be done by the firmware to equalize the 
readings. 
KEYWORDS: Agrometeorology, Ambience, Broiler, Electronic Sensors, 
Temperature. 
 

INTRODUÇÃO 
GOMES et al. (2011) alertam que, com a tendência de aquecimento global, a 

produção avícola vê-se negativamente afetada pelo possível aumento das 
temperaturas, limitando as áreas onde a produção possa ser estabelecida e 
renovando a procura de meios para amenizar as bruscas alterações do ambiente 
externo sobre o interior das instalações. Destacam também, que as mudanças 
climáticas representam um desafio em manter a produção animal, visto que as aves, 
animais homeotérmicos, são sensíveis a pequenas alterações na temperatura do 
ambiente, que resultam em respostas negativas de desempenho produtivo. Segundo 
NASCIMENTO et al. (2011), a evolução da avicultura resultou em um frango de corte 
precoce e com grande eficiência para converter diferentes alimentos em proteína 
animal. Apesar disso, uma série de problemas metabólicos (MORALES-GUTIÉRREZ 
et al., 2015) e de manejo tem surgido, destacando-se entre eles o estresse calórico.  

O conforto térmico e as mudanças climáticas que afetam a produção animal, 
são uma crescente preocupação global e pesquisadores tem desenvolvido trabalhos 
com este foco em todo o mundo, dos quais podem-se destacar NARDONE et al. 
(2010), POWERS et al. (2013), CHASEA et al. (2014); SOUTULLO et al. (2014); 
MEGERSA et al. (2014) e SILVA et al. (2014).  

Conforme descrito no trabalho de CAMERINI et al. (2011) as pesquisas atuais 
de monitoramento das condições de conforto térmico na avicultura têm utilizado 
vários instrumentos micrometeorológicos alternativos, para a aferição de variáveis, 
entre outras, a temperatura de bulbo negro, pressão atmosférica e a umidade 
relativa do ar. 

Neste campo aplicam-se as técnicas da agricultura de precisão, que pode ser 
definida como no trabalho de SRBINOVSKA et al. (2014), como sendo a arte e 
ciência que usa tecnologia avançada para melhorar a produção agrícola, para a 
coleta das variáveis de maneira automática. Estas variáveis meteorológicas, 
normalmente, são coletadas, em diversos experimentos e ambientes de produção, 
por meio de dispositivos conhecidos como dataloggers. No entanto, os dados 
provenientes de coleta de aparelhos como dataloggers, são muito “caros”, pois, 
demandam um software especial (“proprietário” e fornecido pelo fabricante) para a 
descarga do aparelho portátil para o computador pessoal (com o respectivo aumento 
do custo relacionado ao fato que exige também habilidades específicas adicionais 
para o manuseio).  

Além disso, dataloggers típicos não correspondem sempre, em termos de 
compatibilidade, ao tipo de sensores necessários e, no que se refere à precisão, tem 
número insuficiente de canais e, os canais de entrada são inadequados para a 
ligação de sensores específicos, tais como no caso de termopares ou sensores 
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digitais (FUENTES et al. 2014). Os mesmos autores afirmam que há no mercado 
uma grande variedade de coletores de dados comerciais para monitoramento do 
clima, mas são caros, altamente sofisticados e não podem ser facilmente 
gerenciados.  

Como resultado, o desenvolvimento de sistemas alternativos de aquisição de 
dados é necessário para coletar e processar esses dados meteorológicos, além de 
monitorar o desempenho de sistemas em operação, sob a premissa de obtenção 
dos parâmetros coletados e medidos de maneira mais acessível e precisa, que 
sejam fáceis de manusear e com uma baixa relação de custo. Pesquisadores já 
exploram esta busca por sistemas alternativos a alguns anos, como pode-se 
observar nos trabalhos de  SOUZA et al. (2002) , PURSWELL & DAVIS (2008), 
MORAES et al. (2011) e CAMERINI et al. (2011).  

De acordo com FISHER & KEBEDE (2011), há muitas vantagens no 
desenvolvimento de circuitos baseados em microcontroladores incorporando novas 
tecnologias de sensores em aplicações agrícolas. Microcontroladores e sensores de 
estado sólido podem ser encontrados em muitas aplicações industriais, comerciais e 
de consumo. Muitos sensores e componentes auxiliares (chips de memória, relógios, 
etc) são projetados para interagir diretamente com os microcontroladores, 
simplificando o projeto de circuitos e sua modificação/customização. Uma variedade 
de linguagens de programação de alto nível estão disponíveis, permitindo ao 
programador acessar recursos sofisticados e complexos e criar aplicativos sem ter 
que aprender a linguagem assembly nativa de cada microcontrolador. Os 
componentes são baratos, e podem ser obtidos na maioria das partes do mundo, por 
meio de um grande número de fornecedores. 

Segundo CORDEAU & BARRINGTON (2010), a escolha correta destes 
sensores é importante  pois, porque na realidade, a coleta de dados precisos não é 
fácil, pois o calor pode ser perdido em pontos específicos dentro de uma edificação 
e, para aplicações comerciais, as condições ambientais podem desafiar a escolha 
de instrumentos de monitoração. 

Neste contexto, a presente pesquisa apresenta o desenvolvimento de uma 
comparação com aplicação de software estatístico, entre os dois sensores 
eletrônicos, provenientes de um mesmo lote de um único fabricante, conectados a 
um sistema microcontrolado, para a medição da temperatura de bulbo seco e para 
se obter indiretamente a temperatura de globo negro, de forma a verificar se 
realmente, os dois poderão ser utilizados em conjunto sem apresentar grandes 
discrepâncias nas medidas (inicialmente comparadas para a leitura de temperaturas 
de bulbo seco) substituindo as temperaturas coletadas nas equações apresentadas 
para a obtenção do índice de temperatura de globo negro e umidade (ITGU). 
Inicialmente os sensores coletarão individualmente, e simultâneamente os valores 
da temperatura ambiente do ar (bulbo seco) e os resultados obtidos serão 
armazenados e comparados na sequência de forma a avaliar se os dois tem as 
mesmas medidas apresentadas nas  suas respectivas saídas. 

De acordo com NAZARENO et al. (2011), o bem-estar animal pode ser 
considerado uma demanda para que um sistema de produção seja defensável 
eticamente e aceitável socialmente. Um dos indicadores de bem-estar animal que 
está relacionado ao ambiente térmico e é utilizado para avaliar e classificar o 
ambiente térmico no interior de galpões reais ou de modelos físicos construídos em 
escala reduzida é o ITGU. O ITGU, que é um dos índices mais utilizados para aferir 
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o conforto térmico dos animais , é calculado com base na temperatura de globo 
negro e na temperatura de ponto de orvalho (CAMERINI et al., 2011). 

Para a aferição da temperatura de globo negro, os pesquisadores têm usado 
esferas metálicas pintadas de preto. Tais instrumentos funcionam como receptores 
para a quantificação da carga radiante incidente sobre animais e plantas, em 
estudos referentes ao nível de conforto térmico, sob as mais diversas situações 
ambientais (SOUZA et al., 2002). 

Para a construção de um globo negro, pode-se utilizar um sensor eletrônico 
para leitura de temperatura do ar (Bulbo seco) e ao coletar seus dados, efetuar um 
ajuste e correção das leituras via software para que o resultado do ITGU seja 
alcançado, como apresentam as equações 1 a 3. Os autores SAKOI & MOCHIDA 
(2013) também, em sua pesquisa, estudaram os procedimentos necessários para 
indicar o limite térmico superior seguro dos ambientes em várias condições 
utilizando-se de termômetros de globo negro. 

O ITGU é função das temperaturas de ponto de orvalho (Tpo) e de globo 
negro (Tgn), conforme Eq. 1, proposta por BUFFINGTON et al. (1981). No modelo 
matemático, a Tpo (K) é um dado de entrada medido para um determinado estado 
do sistema e a Tgn (K), por depender de diversas variáveis, é estimada por meio de 
um modelo matemático. 

 
ITGU=Tgn + 0,36*Tpo - 330,08        Eq. 1 
 
em que: 
Tgn – temperatura do globo negro, K 
Tpo – temperatura do ponto de orvalho, K 
 
A temperatura de ponto de orvalho Tpo, leva em consideração, segundo 

consta no trabalho de ALMEIDA & MACHADO (2009), o resultado do resfriamento 
noturno, devido às perdas de radiação de onda longa que reduz a temperatura até 
atingir o ponto de orvalho, quando ocorre a saturação e, consequentemente, inicia-
se o processo de condensação do vapor. Portanto, é necessária a obtenção de Tpo 
por meios indiretos. Para tal, aplica-se a metodologia proposta por WILHELM (1976) 
para a faixa de temperaturas de 0 < t < 50 oC (Eq. 2) devido ao clima temperado 
umido com inverno seco e verão quente que se encontra na região sudeste do 
Brasil, segundo a classificação de tipo climático Köppen-Geiger Cwa : 

 
Tpo = 6,983 + 14,38 * a + 1,079 * a2      Eq. 2 
 
em que: 
a = ln(pw) 
 

Nesta equação, pw é a pressão de saturação, que pode ser obtida do mesmo 
estudo de WILHELM (1976) por meio da Equação 3: 

 
W = 0,62198 * (pw/(p-pw))        Eq.3 
 
em que: 
W - Umidade Relativa do Ar, (%); 
p - pressão atmosférica do local (Pa). 
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Com a aplicação destas equações, dos valores coletados por sensores 
eletrônicos, com as devidas manipulações algébricas, é possível obter-se o valor do 
ITGU em tempo real. 

Segundo PURSWELL & DAVIS (2008) os critérios de construção e de 
medição para um termômetro globo negro estão especificados na norma ISO 7243 
(1989) e ISO 7726 (2001). Os requisitos para o dispositivo de medição está um 
intervalo de medição de 20 ° C a 120 ° C com uma pr ecisão de ± 0,5 ° C ou superior 
para 20 ° C a 50 ° C e ± 1 ° C ou superior para 50 ° C a 120 ° C; e o tipo de 
transdutor não é especificado. 
 Segundo o trabalho de TOUATI et al. (2013)  o sensor de temperatura LM35 é 
um sensor de temperatura que não demanda calibração. Segundo os autores, o 
sensor LM35 não necessita de qualquer calibração externa ou ajuste para 
proporcionar uma precisão típica de ± 3/4 °C ao lon go de uma faixa de temperatura 
entre -55 e 150 °C. O LM35 tem fator de escala line ar, de 10,0mV/°C para detectar 
temperaturas e a sua curva de calibração é dada pela equação. 4:  
 

Vout = 0,05 * temperatura          Eq. 4 
 
em que: 
Vout – Tensão presente no terminal de saída do sensor. 

 
No trabalho de SUDHA et al. (2011) o sensor LM35 também foi utilizado como 

o sensor de temperatura com a finalidade de aquisitar dados em tempo real da 
temperatura em um sistema de irrigação. 

Segundo o trabalho de SOUZA et al. (2011), encontram-se atualmente no 
mercado equipamentos produzidos por grandes empresas do setor eletrônico que 
adaptam o computador pessoal para as mais diversas funções que vão desde a 
aquisição de dados até o controle de complexas linhas de produção na indústria. 
Entre estes produtos estão as placas de aquisição de dados que, junto com um 
sortimento imenso de transdutores, permitem usar o computador pessoal para a 
medida e o registro das mais diferentes variáveis físicas.  

Segundo os mesmos autores, um destes equipamentos é a placa Arduino, 
que é baseada num microcontrolador muito versátil, da família AVR do fabricante 
ATMEL, que potencializa suas funções para além de uma simples interface passiva 
de aquisição de dados, podendo operar sozinha no controle de vários dispositivos e 
tendo assim, aplicações em instrumentação embarcada e robótica. Complementam 
dizendo que todo o projeto eletrônico, incluindo a plataforma para o desenvolvimento 
dos programas de controle é de acesso público e gratuito, com uma extensa 
comunidade internacional e na Web é possível encontrar uma farta documentação 
sobre aplicações. 

No trabalho de FERDOUSH & LI (2014), seguindo este mesmo tipo de 
escolha e aplicação de hardware, foi realizada a implementação de sistemas com 
um protótipo de um sistema de rede de sensores sem fio, desenvolvido utilizando 
plataformas de hardware open-source, Arduino & Raspberry Pi, e o módulo ZigBee, 
XBee S2B. O mesmo ocorreu no trabalho de FAUGEL & BOBKOV (2013). Podem-
se apresentar ainda, outros trabalhos utilizando esta plataforma de hardware, em 
diferentes aplicações e áreas de conhecimento que já foram realizados por 
KAMOGAWA & MIRANDA (2013); CAVALCANTE et al. (2011) e com outos 
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microcontroladores como nos trabalhos de ANDRADES et al. (2013) que 
trabalharam com PIC, assim como os autores SILVEIRA et al. (2011) que 
trabalharam com o Basic Step M8. 

O objetido deste trabalho foi realizar a comparação entre dois sensores 
eletrônicos de mesmo lote para futura aplicação em um sistema com inteligência 
embarcada em microcontrolador atuando em tempo real. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, os trabalhos foram norteados, 
inicialmente, com uma prospecção bibliográfica em bases nacionais e internacionais 
de periódicos, das quais foram obtidos os dados de fundamentação para os estudos. 

A seguir, como foi identificada a necessidade do uso de dois sensores de 
temperatura, um para ser utilizado para a leitura de temperatura de bulbo seco e 
outro para a leitura de globo negro metálico, foi realizada uma busca no mercado e 
nas bibliografias da revisão para identificar os sensores disponíveis mais adequados 
para o projeto. Considerando as características das variáveis a serem monitoradas, 
os sensores adotados e suas especificações foram os apresentados na Tabela 1. 
 

TABELA 1 . Sensores elencados para o desenvolvimento 
Sensor Fabricante  Range de leitura Resolução Acurácia  

Sensor 1: 
Temperatura LM35 
(A ser futuramente 
instalado no globo 

negro metálico) 

Analog 
Devices 

-55 e 150 °C Linear + 10.0 
mV/°C 

0.5°C 

Sensor 2: 
Temperatura de bulbo 

seco LM35 

Analog 
Devices -55 e 150 °C 

Linear + 10.0 
mV/°C 0.5°C 

 

O sistema desenvolvido, de forma geral, tem a função de coletar, por meio 
dos sensores apresentados na Tabela 1, as variáveis ambientais correspondentes à 
temperatura de bulbo seco simultâneamente. Estes sensores, como proposto no 
trabalho de SOUZA et al. (2011), são interligados ao microcontrolador Arduino, em 
suas entradas analógicas, para automaticamente converter os dados de natureza 
analógica para digital e, assim, permitir ao algoritmo do firmware embarcado medir a 
temperatura de bulbo seco dos dois sensores isoladamente e armazenar estes 
valores em uma planilha Excel. Estes dados coletados serão analisados pela 
ferramenta de análise estatística SigmaStat® 3.5 fornecido pela empresa SYSTAT 
SOFTWARE (2014)  de forma a verificar-se a efetiva diferença entre os dois 
dispositivos que, quando não for significativa, permitirá no futuro, de maneira 
confiável calcular o índice de temperatura do globo negro e umidade (ITGU) com as 
equações propostas por WILHELM (1976), BUFFINGTON et al. (1981), e reforçado 
por ALMEIDA & MACHADO (2009), para posteriormente aplicá-los a um sistema de 
inteligência embarcada em microcontrolador atuando em tempo real.  

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do sistema proposto como 
hardware de coleta e suas interligações. 
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FIGURA 1. Visão esquemática da integração dos dois sensores para a leitura 

simultânea da temperatura de bulbo seco para a comparação.  
Fonte: Os Autores. 
Construção do Algoritmo de Processamento e do firmware: 

Para aquisitar os valores de saída dos sensores desenhou-se a aplicação 
com o funcionamento descrito no fluxograma da Figura 2. 

 
FIGURA 2. Fluxograma para o projeto do algorítmo de coleta de dados dos 
sensores. Fonte: Os Autores. 

 

Após a modelagem, foi feita a codificação para o firmware, em linguagem C, 
para atender ao processo descrito pela Figura 2. 

Na sequência, o dispositivo foi acionado e a coleta de dados foi iniciada. 
Foram coletadas 122 leituras para cada um dos sensores. Os dois sensores 
passaram a efetuar as leituras de temperatura. Os dados capturados foram enviados 
para uma planilha Excel e foram analisados, para verificar-se a normalidade das 
temperaturas coletadas.  

No projeto do experimento foram consideradas duas possibilidades para a 
análise da normalidade dos dados. Se os mesmos apresentarem normalidade, o 
teste T pareado será utilizado e, caso contrário, opta-se pela aplicação do Wilcoxon 
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Signed Rank Test. Já se as afererições não obtiverem diferenças significativas, 
concluiremos então, que os dois sensores apresentam leituras equivalentes, caso 
contrário, será verificada a correlação entre os dados coletados. Apresentando-se 
correlação, uma reta de ajuste de regressão será construída. Neste caso, será 
testado um ajuste linear e será observado o resultado para o coeficiente de 
correlação R2 com P significativo.  

  
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente, foi construído um firmware para a leitura simultânea das duas 
variáveis (Figura 3) com o software para desenvolvimento Arduino na versão 1.0.6 
obtido em ARDUINO (2014). Após realização dos testes de funcionamento, o 
protótipo foi inicializado para a coleta de 122 leituras de dados para a comparação 
em uma sala de aproximadamente 15 m2 climatizada com temperatura ajustada para 
24 °C. Os dados coletados foram transferidos para p lanilhas Excel. Esta coleta e 
transferência foi realizada com o aplicativo PLX-DAQ data aquisition for excel da 
empresa PARALAX (2014). 

 
FIGURA 3. Algoritmo de coleta codificado em linguagem de programação C com 

conexão ao Microsoft Excel via PLX-DAQ.  
Fonte: Os Autores. 

 
A Figura 4 exibe a planilha automatizada com os dados já coletados 

automaticamente. 
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FIGURA 4. Planilha do Microsoft Excel 
alimentada pelo aplicativo PLX-DAQ. Fonte: Os 
Autores. 

 
Análise estatística: 
 
Na Tabela 2 são apresentados os valores referentes aos sumários estatísticos 

básicos e por fator, obtidos das leituras coletadas dos dois sensores no experimento. 
  

TABELA 2. Sumário básico e por fator para os dois sensores. 
Sensor Sensor 1 Sensor 2 
Mínimo 23,89 23,42 
1º Quartil 24,37 23,91 
Média 24,47 24,25 
Mediana 24,37 24,40 
3º Quartil 24,86 24,40 
Máximo 24,86 24,89 
Desvio Padrão da 
Média 

0,031 0,04 

Desvio Padrão 0,34 0,41 
Variância 0,12 0,17 
Assimetria -0,27 -0,55 
Kurtosis -1,01 -0,24 
Amplitude 0,97 1,47 

 
Aplicou-se a ferramenta de software SigmaStat® 3.5 da Systat Software 

(2014), e os resultados obtidos foram os seguintes: 
 
            Paired t-test:  Normality Test:     Failed  (P < 0,050). 

 
Como é possível observar, a normalidade falhou no Teste T e  foi aplicado o 

teste Wilcoxon Signed Rank, que resultou nos dados apresentados na Tabela 3: 
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TABELA 3. Resultados do teste Wilcoxon Signed Rank. 

Group N Missing Median 25% 75% 
Temperatura_2  122 1 24,40 23,91 24,40 
Temperatura_1  122 1 24,37 24,37 24,86 

 
W= 3963,000  T+ = 5733,000  T-= -1770,000 
Z-Statistic (based on positive ranks) = 5,123 
(P = <0,001) 
The change that occurred with the treatment is greater than would be 
expected by chance; there is a statistically significant difference  (P = <0,001). 
 
Como pode-se observar nos resultados do teste Wilcoxon Signed Rank, há 

entre os dados diferenças significativas. Com isto, pode-se calcular a correlação 
utilizando Spearman Rank Order Correlation que resultou: 

Cell Contents: Temperatura_2  
Correlation Coefficient: 0,764 
P Value: 0,000 
Number of Samples: 122  
 
E para a aplicação da Pearson Product Moment Correlation obteve-se as 

respostas a seguir: 
Cell Contents: Temperatura_1  
Correlation Coefficient: 0,800 
P Value: 2,326E-028 
Number of Samples: 122 
Destes resultados, pode-se afirmar que a correlação entre os resultados 

obtidos dos dois sensores foi alta, durante a coleta de dados do experimento. 
Com dados da correlação, uma reta de ajuste de regressão foi construída. 

Para isto recorreu-se novamente ao ao software SigmaStat® 3.5 da Systat Software 
(2014). No cálculo do ajuste, onde foi testado um ajuste linear, foi observado o 
resultado para o coeficiente de correlação R2 com P significativo, como segue: 

 

Linear Regression  
Temperatura_2 = 0,742 + (0,961 * Temperatura_1)  
N  = 122  Missing Observations = 1  
R = 0,800 Rsqr = 0,640 Adj Rsqr = 0,637 
 

Standard Error of Estimate = 0,246  
 
   Coefficient Std. Error t    P    
Constant 0,742  1,611  0,460  0,646   
Temperatura_1  0,961  0,0658 14,592 <0,001

  
Analysis of Variance: 
   DF   SS   MS     F     P   
Regression 1 12,909 12,909 212,925 <0,001  
Residual 120 7,275  0,0606    
Total  121 20,184 0,167    
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Normality Test: Failed (P = <0,001) 
Constant Variance Test: Failed (P = 0,025) 
Power of performed test with alpha = 0,050: 1,000 
 
Com os resultados, foi criado o gráfico da função de ajuste linear obtida 

(Figura 5) com a qual foi ajustado o firmware com a inclusão da equação de 
correção para as entradas analógicas de forma a equalizar as saídas, igualando as 
respostas obtidas pelos dois sensores. Os sensores, então, foram montados junto 
ao hardware de coleta e o sensor dois no seu respectivo globo metálico, ficando 
assim pronto para a coleta com os demais sensores para a determinação do ITGU. 

 

 
FIGURA 5. Gráfico da função de ajuste linear obtida entre as 

variáveis Temperatura_1 e Temperatura_2. 
 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que os sensores, apesar de serem provenientes de um mesmo 

lote de um mesmo fabricante, não são idênticos em suas respostas, porém como 
mostram os resultados obtidos, há entre eles grande correlação. Isto possibilitou 
realizar-se o ajuste no firmware do hardware projetado viabilizando-se a sua 
utilização da maneira proposta, com um dos sensores coletando a temperatura de 
bulbo seco e o outro coletando a temperatura de globo negro. Estas coletas 
permitirão, no futuro juntamente com outros sensores eletrônicos para a Umidade 
Relativa do Ar, (%) e para a pressão atmosférica do local (Pa), realizar o cálculo dos 
valores do ITGU em tempo real em galpões avícolas. 
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