
Technical Visit : Technology in Agricultural Systems 

 

 

Breve apresentação das linhas de pesquisas dos convidados:  

 

 

1- HONGWEI XIN - Iowa State University 

Professor Titular do Departamento de Agricultura,  Biossistemas e 

Produção Animal da Universidade Estadual de Iowa. Diretor do Centro 

Industrial de Ovos Americano. 

Atua no planejamento e projeto de instalações para a produção animal, 

especialmente avicultura de postura; há anos, também atuando no 

controle ambiental e eficiência energética de sistemas de climatização. 

 

2- In-Bok Lee – Seoul National University; 

Professor Titular do Departamento de Engenharia de Sistemas Rurais da 

Universidade Nacional d Seoul. Coordena o Laboratório “Aero-

Environmental & Energy Engineering Laboratory “ 

Trabalha com foco em controle ambiental (especialmente ventilação) em 

instalações agropecuárias, dispersões atmosféricas de gases, doenças 

transmitidas pelo ar, e gás (odor); energia renovável e tecnologia para 

redução no uso de energia. 

 

3- Tami Brown Brandl - Nebraska Clay Center 

Pesquisadora do USDA, trabalha com pesquisas relacionadas com o 

desenvolvimento de informações que auxiliem decisões sobre a gestão dos 

sistemas produtivos (bovinos e suínos) para lidar com o estresse climático. 

Pesquisa as relações de medidas fisiológicas da temperatura corporal, 

frequência respiratória, consumo de ração e produção de calor como 

respostas dinâmicas aos agentes estressores. 



 

4- Tómas J. Norton – KULeuven 

Professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Biológica da 

Universidade de Católica de Leuven. Áreas de interesse: Pecuária de 

Precisão, Irrigação de precisão e Modelagem Numérica / CFD. 

Trabalha com pesquisa em sistemas de controle de ambiente com ênfase 

na resposta biológica e fisiológica dos animais além do monitoramento e 

modelagem de ambientes via CFD. Também atua na Zootecnia de Precisão 

e Bem-zEstar Animal. 

 

5- Richard Gates -  University of Illinois at Urbana-Champaign 

Áreas de atuação: 

• sistemas de ambiente controlado, com ênfase nas respostas e 

interações biológicas e fisiológicas entre ocupantes e ambiente. 

• análise de sistemas ambiente controlado, controle e simulação. 

•  manipulação dietética em aves e gado para reduzir as emissões de 

gases aéreas e de construção. 

• Os sistemas de controle de desenvolvimento, incluindo a lógica fuzzy, 

heurística e déficit de pressão de vapor. 

• modelos de produção pecuária para a otimização econômica em 

tempo real. 

 

6- Jairo Alexander Osorio Saraz - Universidade Nacional da Colombia 

– Medellin 

Diretor da Faculdade de Ciencias Agrárias da Universidade Nacional da 

Colombia - Sede Medellin. Engenheiro Agrícola, especialista em modelagem 

de fluxo de ar e emissão de gases na produção animal. 


